
   
 

   
 

Хуудас 1 

 

  

ЗТХЯ-ны дотоод хэрэгцээнд 
зориулав 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН 
САЛБАРЫН “ХҮНИЙ 

НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН 
ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ХАВСРАЛТУУД” 

 
2021 он 



   
 

   
 

Хуудас 2 

 

Агуулга 
ЭХ СУРВАЛЖУУД ...................................................................................................................... 3 
ХАВСРАЛТУУД ........................................................................................................................... 5 

Хавсралт 1: Жолоочгүй тээврийн хэрэгслийн үед хэрэглээнээс хасагдах зүйлс ...................... 5 
Хавсралт 2: Улс орнуудын зам, тээврийн салбарын статистик үзүүлэлтүүдийн 
харьцуулалт ........................................................................................................................................... 8 
Хавсралт 3: Ирээдүйд шаардагдах техникийн ур чадварууд ....................................................... 9 
Хавсралт 4: 2030-аад он хүртэлх автоматжуулалтын үйл явцын 3 үе шатны тайлбар ........ 10 
Хавсралт 5: Бодлогын баримт бичгүүдийг ирүүлсэн байгууллагуудын жагсаалт ................ 11 
Хавсралт 6: Ирээдүйд зам, тээврийн салбарт нэвтрүүлэх технологиудын бий болгох 
боломжууд ............................................................................................................................................. 12 
Хавсралт 7: Стратеги болон хүний нөөцийн асуумжинд оролцсон байгууллагуудын 
мэдээлэл ................................................................................................................................................ 14 
Хавсралт 8: Зам, тээврийн салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл .................................... 16 
Хавсралт 9: Зам, тээврийн салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл ............................. 19 
Хавсралт 10: Зам, тээврийн салбарын мастер дата мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ, 
салбаруудаар ........................................................................................................................................ 38 
Хавсралт 11: Зам, тээврийн салбарт ажиллаж байгаа төрийн байгууллагуудын залгамж 
бэлтгэх шаардлагатай байгаа ИТА ажилтнуудын мэдээлэл ...................................................... 90 
Хавсралт 12: Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа тус бүрийн шалгуур 
үзүүлэлтүүд ........................................................................................................................................... 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 3 

ЭХ СУРВАЛЖУУД 
 
 

1. COVID-19 Impact Assessment and Outlook on Global Logistics, 2020, UNICEF Supply 

Division 

2. The Future of Jobs Report, 2020, World Economic Forum 

3. Transport Sector Strategy (2019-2024), 2019, EBRD 

4. Transport 2040 – Automation, Technology and Employment – The Future of Work / 

World Maritime University 

5. https://www.optibus.com/the-impact-of-technology-on-the-near-future-of-jobs-in-public-

mass-transit-a-contrarians-view/ 

6. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-

the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages 

7. The future of work, Employment outlook, 2019, OECD 

8. www.pwc.co.uk/economics 

9. Technology and the future of ASEAN jobs The impact of AI on workers in ASEAN’s six 

largest economies, 2018, Oxford Economics 

10. The Future of Jobs Report, 2020, World Economic Forum 

11. Transportation workforce of the future, 2019, National Academics of Sciences, 

Engineering, Medicine 

12. Targets and scenarios for a low-carbon transport sector,  2012, Energy Technology Policy 

Division International Energy Agency 

13. Transport Sector Strategy (2019-2024), 2019, EBRD 

14. https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/transport-outlook-executive-summary-2021-

english.pdf 

15. www.legalinfo.mn 



   
 

   
 

Хуудас 4 

16. www.1212.mn 

17. https://mrtd.gov.mn/ 

18. https://www.mcaa.gov.mn/ 

19. https://www.miat.com/ 

20. https://www.mtz.mn/ 

21. https://www.ubtz.mn/ 

22. https://monmarad.gov.mn/ 

23. http://rtdc.gov.mn/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 5 

ХАВСРАЛТУУД 
 
 

Хавсралт 1: Жолоочгүй тээврийн хэрэгслийн үед хэрэглээнээс хасагдах зүйлс 
 

Жолоочгүй тээврийн хэрэгслийн үед доорх 128 мэргэжил болон эд зүйлс бидний 

өдөр тутмын хэрэглээнээс хасагдах таамаглал гарсан байна1. Үүнд:  

 
Ажил, мэргэжлийн нэршил Категори 

Таксины жолооч Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
Uber & Lyft зэрэг сматр аппликейшн ашиглан 
таксинд явдаг жолоочид 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч 

Ачаа хүргэлтийн машины (FedEx, UPS, USPS) 
жолооч 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч 

Ачаа хүргэлтийн ажилтан Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
Автобусны жолооч Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
Хүнд болон бага оврын тээврийн хэрэгслийн 
жолооч 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч 

Угтагч, машин байрлуулах ажилтан Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
Мэргэжлийн болон лимүзиний жолооч Тээврийн хэрэгслийн жолооч 
Авто зам тавих үеийн хөдөлгөөн зохицуулагч  Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Жолооны курсын багш  Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Хөдөлгөөний талаарх мэдээлэл түгээгч Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Хөдөлгөөний шинжээч  Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Автомашин номержуулах болон бүртгэх ажилтан  Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Жолоодлогын тест хийдэг ажилтнууд  Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Түрээсийн машины үйлчилгээ үзүүлэгчид  Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Осол, аваарын үед тест хийдэг жолооч Авто тээврийн салбарын бусад ажилтнууд 
Сэрээт ачигчийн оператор  Машин, механизмийн операторууд 
Зүлэг тэгшлэгчийн оператор Машин, механизмийн операторууд 
Цас цэвэрлэгч машины оператор Машин, механизмийн операторууд 
Усны машины жолооч  Машин, механизмийн операторууд 
Гал унтраах машины жолооч  Машин, механизмийн операторууд 
Усны такси  Машин, механизмийн операторууд 
Яаралтай тусламжийн машины жолооч  Машин, механизмийн операторууд 
Хогийн машины жолооч Машин, механизмийн операторууд 
Тракторийн жолооч  Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Комбайны оператор Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Хадагч машины оператор Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Преслэгчийн оператор Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Бордоо шүршигчийн оператор Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Морь ачдаг машины жолооч  Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Үр тариа тээвэрлэх машины оператор Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Автоматжуулсан жимс хураагчийн оператор Хөдөө аж ахуйн тээврийн хэрэгслийн операторууд 
Краны operators Хүнд машин механизмын операторууд 
Зам тэгшлэгчийн оператор Хүнд машин механизмын операторууд 
Эксковаторын оператор Хүнд машин механизмын операторууд 
Гудамж цэвэрлэх машины оператор Хүнд машин механизмын операторууд 

 
1  https://www.cobizmag.com/here-are-128-things-that-will-disappear-in-the-driverless-car-era/ 
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Нэг шанагат эксковаторын оператор Хүнд машин механизмын операторууд 
Суваг, шуудуу ухагч машины оператор Хүнд машин механизмын операторууд 
Зуурмагын машины оператор Хүнд машин механизмын операторууд 
Түлш тээвэрлэх машины оператор Хүнд машин механизмын операторууд 
Шинэ болон хуучин авто машин худалдаачин Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Данс хариуцсан менежер Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Автомашины дуудлага худалдаа Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Зээл хариуцсан менежер Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Зээлийн багц борлуулах ажилтан Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Даатгалын ажилтнуууд Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Даатгалын нөхөн төлбөр хариуцсан ажилтан  Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Даатгалын мэдээллийн ажилтан Авто машин худалдаа, санхүүжилт болон даатгал 
Хөдөлгөөний талаар мэдээлэл хүргэгч ажилтнууд Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Хөдөлгөөнт эрүүл оролцож байгаа эсэхийг шалгагч 
ажилтнууд 

Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 

Авто тээврийн салбарын лобби бүлгүүд  Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Замын гэрлэн дохио суулгадаг ажилтнууд Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Зам дээр үүссэн нүх засдаг ажилтнууд  Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Тээврийн хэрэгслийн утаа ялгаруулагчийг шалгагч Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Зам, зогсоолын зурвас тавигч Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Засвар үйлчилгээний ажилтнууд Бусад авто тээврийн салбарын мэргэжлүүд 
Машины руль Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Хааз, тормоз Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
GPS Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Жолоочийн хяналтын самбар Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Запас дугуй Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Машины номер Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Аюулгүйн бүс Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Гүйлт заагч Тээврийн хэрэгслийн эд ангиуд 
Дуудлагын засвар, үйлчилгээ Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Авто машины засвар, үйлчилгээ Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Тээврийн хэрэгслийн дэлгүүр Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Ачааны машин жолооч Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Шилний засвар Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Авто слесарь Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Дамжуулах шугам засварын газрууд Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Өвто сэлбэгийн дэлгүүр  Тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Шатахуун түгээх станц Бизнесүүд 
Машин угаалга Бизнесүүд 
Тос солих үйлчилгээ Бизнесүүд 
Авто хэрэгслийн дэлгүүр Бизнесүүд 
Дугуйн дэлгүүр Бизнесүүд 
Тормосны дэлгүүр Бизнесүүд 
Утаа ялгаруулалтын тест хийх  Бизнесүүд 
Тээврийн хэрэгслийн оншилгоо тохируулгын 
дэлгүүр  

Бизнесүүд 

Road rage Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Ослоос хамгаалах хуяг бэхлэгч  Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Машины хулгай  Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Төөрөх  Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Машины зогсоолоос хурдан олох  Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Жолоодлогын шалгалт  Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Замын түгжрэлийг арилгагч Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
Ослын туршилт хийгч  Жолоочтой холбоотой эд зүйлс 
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Машины зогсоол  Авто зогсоолтой холбоотой  
Авто гараж  Авто зогсоолтой холбоотой  
Авто зогсоолын тасалбар  Авто зогсоолтой холбоотой  
Авто зогсоолын угтах үйлчилгээ Авто зогсоолтой холбоотой  
Нэг эгнээнд байршуулах авто зогсоол Авто зогсоолтой холбоотой  
Авто зогсоолын тоолуур  Авто зогсоолтой холбоотой  
Авто тээвэр цэнэглэх станцууд Авто зогсоолтой холбоотой  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авто зогсоол Авто зогсоолтой холбоотой  
Замын цагдаа  Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Замын хөдөлгөөн зохицуулагч, хуульч, шүүгч Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Жолоочийн үнэмлэх  Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Эргүүл хамгаалалтын автомашин, эргүүлийн цагдаа  Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
DUI ба согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Хяналтын цэгүүд Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Тээврийн хэрэгслийн арын ачааны багаж  Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Замын хөдөлгөөний сургууль  Дүрэм, журам сахиулахтай холбоотой 
Замын түгжрэл Хурдны замтай холбоотой 
Замын тэмдэг Хурдны замтай холбоотой 
Замын хөдөлгөөний эгнээ Хурдны замтай холбоотой 
Хурдны бүс Хурдны замтай холбоотой 
Замын зурвасууд Хурдны замтай холбоотой 
Түр зогсоолын цэг  Хурдны замтай холбоотой 
Милийн самбар Хурдны замтай холбоотой 
Замын хашлага Хурдны замтай холбоотой 
Замын хөдөлгөөний ослын тэмдэглэгээ (конусууд)  Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Хаагдсан зам Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Тойрох эргэх замууд Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Гэрлэн дохио Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Туршилтын машинууд  Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Flag people Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Зам нийлэх тэмдэглэгээ Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Шөнийн орой зам засах шөнийн гэрэл Хурдны замын засвар, үйлчилгээ 
Хурдны хэтрүүлсний торгууль Авто тээврийн хуультай холбоотой 
Гэрлэн дохио эсвэл зогсох тэмдэг дээр зогсож 
чадахгүй байх 

Авто тээврийн хуультай холбоотой 

DUI – согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодохын 
нөлөө 

Авто тээврийн хуультай холбоотой 

Болгоомжгүй жолоо барих  Авто тээврийн хуультай холбоотой 
Буруу чиглэлд явах Авто тээврийн хуультай холбоотой 
Дамжин өнгөрөх боломжгүй бүсээр нэвтрэх  Авто тээврийн хуультай холбоотой 
Аюулгүйн эгнээ солих  Авто тээврийн хуультай холбоотой 
Driver profiling Авто тээврийн хуультай холбоотой 
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Хавсралт 2: Улс орнуудын зам, тээврийн салбарын статистик үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт 
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Хавсралт 3: Ирээдүйд шаардагдах техникийн ур чадварууд 
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Хавсралт 4: 2030-аад он хүртэлх автоматжуулалтын үйл явцын 3 үе шатны тайлбар 
 

Үе шат Тодорхойлолт Ажил үүрэгт нөлөөлсөн Аж үйлдвэрт 
нөлөөлсөн 

Algorithm wave Санхүүгийн үйлчилгээ 
гэх мэт өгөгдөлд 
тулгуурласан 
салбаруудад нөлөөлөх 
энгийн тооцооллын 
даалгавруудыг 
автоматжуулах, 
бүтэцлэгдсэн өгөгдөлд 
дүн шинжилгээ хийх. 

Үүнд гар аргаар математикийн 
тооцоо хийх, эсвэл 
бүтэцлэгдсэн өгөгдөлд дүн 
шинжилгээ хийх, програм 
хангамжийн үндсэн багцууд 
болон интернет хайлт орно. 

Машиныг боловсронгуй 
болгох алгоритмууд улам бүр 
боловсронгуй болж байгаа 
хэдий ч эдгээр суурь 
тооцооллын ажлын 
даалгаврууд хамгийн түрүүнд 
нөлөөлөх болно. 

Санхүү, даатгал, 
мэдээлэл харилцаа 
холбоо, мэргэжлийн, 
шинжлэх ухаан, 
техникийн үйлчилгээ гэх 
мэт өгөгдөлд 
тулгуурласан салбарууд. 

Augumentation 
wave 

Албан хэрэг хөтлөлт, 
шийдвэр гаргах 
технологитой динамик 
харилцан үйлчлэл. 
Агуулахад байгаа 
зүйлийг хөдөлгөх гэх мэт 
хагас хяналттай орчин 
дахь роботын ажлууд 
орно. 

Жишээлбэл, маягтыг бөглөх, 
мэдээлэл солилцох гэх мэт 
тогтмол ажлууд. Давтагдах 
програмчлагдах ажлууд улам 
бүр автоматжиж, машинуудаар 
дамжуулан сурах 
алгоритмуудыг шинээр 
боловсруулж, шинэчилж 
байгаа тул програмчлалын 
олон хэлний хэрэгцээ буурч 
магадгүй юм 

Санхүүгийн болон 
даатгалын салбарт 
төрийн болон захиргаа, 
үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, 
агуулах зэрэг бичиг 
хэргийн дэмжлэг илүү 
өндөр хувьтай байгаа 
бусад салбаруудтай адил 
өндөр нөлөөтэй хэвээр 
байх болно 

Autonomy wave Биеийн хөдөлмөр, байнга 
давтагддаг ур чадварыг 
автоматжуулж, 
тээвэрлэлт, үйлдвэрлэл 
зэрэг хариу үйлдэл 
үзүүлэх шаардлагатай 
бодит ертөнцийн 
динамик нөхцөл байдалд 
асуудал шийдвэрлэх 

хиймэл оюун ухаан ба робот 
техник нь ердийн ажлыг 
төдийгүй бие бялдрын 
хөдөлмөр эсвэл гараар хийх ур 
чадварыг багтаасан ажлыг 
автоматжуулдаг. Үүнд автомат 
агентууд хэвшүүлэх зан 
үйлийг загварчлах болно. 

Салбарууд нь бүрэн 
автомат тээврийн 
хэрэгсэл, робот бий 
болсноор барилга, ус, 
бохир ус, хог хаягдлын 
менежмент, тээвэрлэлт, 
агуулах зэрэг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 11 

Хавсралт 5: Бодлогын баримт бичгүүдийг ирүүлсэн байгууллагуудын жагсаалт 
 

Д/д Шаардлагатай 
материалын жагсаалт 

Зам тээвэр 
хөгжлийн 

яам 

Иргэний 
нисэхийн 
ерөнхий 

газар  

МИАТ Улаанбаатар  
ХНН төмөр 

зам  

Монголын 
төмөр зам  

Авто 
тээврийн 
үндэсний 

төв 

Зам 
тээвэр 

хөгжлийн 
төв 

Далайн 
захиргаа 

Галт 
тэрэгний 
хөдөлгөөн 

зохицуулах 
төв 

1 Ажилтнуудын мэдээлэл 
бүхий excel файл  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Хүний нөөцийн бодлого, 
стратеги 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 

3 Хөдөлмөрийн дотоод 
журам  

0 1  0 0 1 1 1 1 1 

4 Цалин хөлсний бодлого, 
журам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Хөнгөлөлт хангамж, 
тэтгэмжийн журам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Сургалт хөгжлийн 
бодлого, журам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Авьяас чадварын 
менежмент болон Залгамж 
халааны журам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Тогтвортой ажиллуулах 
бодлого, журам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Карьерийн төлөвлөлт, 
хөтөлбөр 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Хүний нөөцийн эрсдлийн 
удирдлага 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Мэргэшилтэй 
ажилтнуудыг хөгжүүлдэг 
бодлогын бичиг баримт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Ур чадварын тогтолцоо, 
матриц  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нийт цугалсан журам 1 3 2 1 2 2 2 2 3 
 
1-Материал ирүүлсэн 
0-Материал ирүүлээгүй



   
 

   
 

Хуудас 12 

Хавсралт 6: Ирээдүйд зам, тээврийн салбарт нэвтрүүлэх технологиудын бий болгох 
боломжууд 

 
Зам тээврийн салбарт ирээдүйд үйл явц болон хөдөлгүүр, машин механизмын 

автоматжуулалт, байгальд ээлтэй техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлд түлхүү хөгжихөөр 
байна. Үүнд: 2  
 

Инноваци Зам, тээврийн салбар дахь боломжууд 

Биг дата болон 
цахим шилжилт  

§ Ухаалаг тээврийн хэрэгсэл: цахим дуудлага хийх технологи, хурдыг хянах, тээвэр 
ложистикийн үйл ажиллагаанд телегматик сайжруулах, 1)замын аюулгүй байдал 
2)түлшний хэмнэлт 3)хоосон тээвэрлэлтийг багасгах 

§ “Нэг цонх”-оор дамжин гарах гарцуудын хүлээлгийн цагийг сайжруулах, цаасны 
ажлыг багасгах гэх мэт 

§ Боомт дээр виртуал сүлжээг хөгжүүлэх 
§ Төмөр зам, агаарийн навигацийн системийн дохиоллыг технологийг сайжруулах 

Тээврийн 
системийн 
хүлэмжийн хийх 
багасгах 

§ Дэд бүтэц, цахилгаан тээврийн хэрэгслийг цэнэглэх хөрөнгө оруулалт 
§ Автозамын сүлжээг суулгагдсан трасс ба утаснаас цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох 
§ Төмөр замын сүлжээг цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох 
§ Баттерей ба эрчим хүчний агуулах (баттерей цэнэглэх, ачаа тээврийг зөөвөрлөх) 
§ Богино хугацаанд зорчиход усан онгоц гэх мэт далайн аяллын хөлөг онгоцыг 

цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох (2-3 цаг) 
§ Эргийн хажуугийн хүч (хүйтнээр индүүдэх), боомт ба терминал ачааг цахилгаан 

хөдөлгүүртэй болгох 
Альтернатив 
түлш 

§ Тогтвортой дэвшилтэт био түлш, цахилгаан түлш, устөрөгч зэрэг орлуулах түлшийг 
үйлдвэрлэх, хадгалах дэд бүтцийг дэмжихээс гадна ирээдүйн флотод ашиглах 

§ Далайн усан онгоцны хувьд бага хүхрийн түлш LNG-ийн бункер зэрэг уламжлалт 
сайжруулсан түлш. 

түлшний үр ашиг § Тээврийн хэрэгсэл: Аяллын удирдлага, жижигрүүлсэн хөдөлгүүрүүд, дугуйны 
даралтыг хянах, сул зогсолтын эсрэг систем, аэродинамик дизайны онцлог 
(жишээлбэл, чиргүүлүүдийн шавар хийсэх ба сүүлжний 0.5метр), электрон хөргөх 
систем ба зайгаар ажилладаг.  

§ Далайн: их бие ба дэд бүтэц (нумыг оновчтой болгох, хавсралт ба их биеийн нүх, их 
биений бүрхүүл, агаар тосолгооны материал), сэнс ба руль оновчлол (эргэлтийн өмнөх 
ба дараах төхөөрөмжүүд, сувгууд, мушгирсан жолоодлогууд сэнсний дэвшилтэт 
загварууд-жигүүрүүд), сайжруулсан хөдөлгүүр (түлш шахах, турбо цэнэглэх, 
хөдөлгүүрийн бууралт, цилиндр таслах, энгийн төмөр зам, салхины хүч, хүйтнээр 
индүүдэх), системийн дэмжлэг (хаягдал дулааныг нөхөн сэргээх) 

Эрчим хүч, 
нөөцийн үр ашиг 

§ Боомт, ложистик, тээврийн салбарын сайжруулалтууд нь нарны зайн хураагуур, 
дулаан сэргээгч, цахилгаан тоног төхөөрөмж зэрэг байгууламжийг дэмждэг. BREEM, 
LEED зэрэг сэргээн засварлалт, олон улсын гэрчилгээ.  

§ Боомт, ложистикийн төв зэрэг дэд бүтцийн үйл ажиллагааг дэмжих, сэргээгдэх эрчим 
хүчний хөрөнгө оруулалт 

§ Хог хаягдлыг багасгах, барилгын ажилд “дугуй эдийн засаг”-ын тулгуур багана багтах, 
ашигласан материалыг боломжтой бол эдгээр ажилд ашиглах  

Бусад 
технологиуд 

§ Нисгэгчгүй онгоцыг барилга угсралт, хэмжилт, засвар үйлчилгээ таних ажилд ашиглах 
(авто зам, төмөр зам, усан онгоц) 

Биг дата болон 
цахим шилжилт  

§ Дэд бүтцийг сайжруулах: Халаалтын дэвшилтэт хяналтын систем, цахилгаан ба 
хабрид-хосолсон төхөөрөмж (үүнд LPG орно), дэвшилтэт BMS ба EMS, барилгын 
зураг төсөл боловсруулах, (дулаалга, шиллэгээ хийх гэх мэт) дэвшилтэт техникийн 
нөхцлийг нэвтрүүлэх, барилгын гэрчилгээжүүлэлтийн схем (жишээлбэл BREEM), 
цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох, цэнэглэх цэгүүд, дулаан, цахилгаан хангамж, 

 
2 Transport Sector Strategy (2019-2024), 2019, EBRD 



   
 

   
 

Хуудас 13 

түгээлтийн системийг сэргээлтийн менежментийн систем, газар дээр нь хамтарсан 
болон гурвалсан систем бий болгох, төмөр замын хашлага, нэмэх гэх мэт нэгдсэн 
ложистик 

§ Эрчим хүч: Сэргээгдэх эрчим хүч, (нарны зай хураагуур, салхи гэх мэт), эрчим хүчний 
хэмнэлттэй гэрэлтүүлэг, барилгын дугтуйны дулаан тусгаарлалт (гаднах хана, дээвэр, 
подвал), эрчим хүчний хэмнэлтийн менежментийн төлөвлөгөө. 

§ Цахим: Ложистикийн програм хангамж, интермодаль сүлжээг дэмжих менежмент, 
төлөвлөлтийн систем 

Тээврийн 
системийн 
хүлэмжийн хийх 
багасгах 

§ Технологи: Замын хөдөлгөөний чиглүүлэлт, жолоодлогын тусламж гэх мэт, ITS 
технологийг хэрэгжүүлэх, сул зогсолтын эсрэг технологи, бага өнхрөх тэсвэртэй 
дугуй, аэродинамик технологи 

§ Түлш ба цахилгаан хөдөлгүүр: Түлш шахах систем, бусад түлш (био түлш, GNG, 
LPG гэх мэт), цахилгаан хөдөлгүүр, батерейны хэрэглээ 

§  R&D ба чадавхийг бэхжүүлэх: Хөнгөн материалыг ашиглах, (хөнгөн цагаан гэх мэт), 
эко жолоодлого, эрчим хүчний менежментийн систем, платон технологийг ашиглах  

§ Тоног төхөөрөмж : Гаднах өргөх төхөөрөмж (давхар тавцангийн чиргүүл), EURO VI 
стандартын шаардлага хангасан флотууд, бусад орчин үеийн туслах тоног төхөөрөмж 
(хөргөлттэй флотууд гэх мэт) 

Альтернатив 
түлш 

§ Технологи: Сэргээгдэх тормозлох технологи, шинэ үеийн төмөр замын вагонууд (илүү 
их ачаатай, хөнгөн материалтай) 

§ Төмөр замыг цахилгаан хөдөлгүүртэй болгох ба дохиоллын системийг сайжруулах 
түлшний үр ашиг § Далайн зам:Хөлөг онгоцны их бие ба дээд бүтэц (эргэлтийн өмнөх ба дараах 

төрөөрөмж, суваг, мушгирсан жолоо, сэнсний дэвшилтэт загвар-далавчит онгоц), 
сайжруулсан хөдөлгүүр (түлш шахах, турбочаржер, хөдөлгүүрийн бууралт, цилиндр 
таслах, энгийн төмөр зам, салхины хүч, хүйтэн индүүдэх), дэмжих систем (хаягдал 
дулааныг сэргээх), тогтворжуулагч усны менежмент (мөн суурин тогтворжуулагч гэх 
мэт хувилбарууд). 

Эрчим хүч, 
нөөцийн үр ашиг 

§ Инноваци: Ухаалаг гарцын систем (автоматжуулсан систем), дэвшилтэт тоног 
төхөөрөмж, цахилгаан ба Хабрид- хосолсон зүтгүүр бүхий тээврийн хэрэгсэл, RTSG-
ийн сэргээгдэх тоормослох, нөхөн сэргээх, сэргээн босголтын удирдлагын дэвшилтэт 
системийг нэвтрүүлэх 

§ Цахилгаан хангамж: түгээлтийн систем (бойлер, трансформатор гэх мэт), эрчим 
хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэг (өөрөөр хэлбэл LED чийдэн), хүйтэн индүүдэх 

§ Эрчим хүч: Эрчим хүчний менежментийн систем, сэргээгдэх эрчим хүчний хэмнэлт 
(нарны зай, салхи гэх мэт), сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр дамжуулан эрчим 
хүч үйлдвэрлэх (нар, салхи, далайн эрчим хүч) 

Бусад 
технологиуд 

§ Уур амьсгалыг тэсвэрлэх чадвар, дизайны сайжруулсан стандарт, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хянах технологи. 



   
 

   
 

Хуудас 14 

Хавсралт 7: Стратеги болон хүний нөөцийн асуумжинд оролцсон байгууллагуудын 
мэдээлэл 

 
§ Стратеги болон хүний нөөцийн асуумжинд оролцсон байгууллагуудын жагсаалт: 

 
№ Байгууллагуудын нэрс Зам тээврийн 

дата цуглуулах 
жагсаалт  

Стратегийн 
асуумж  

Хүний 
нөөцийн 
асуумж  

  Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа төрийн 
байгууллагууд 

9 8 8 

1 ЗТХЯ 1 1 1 
2 "ЗТХТ" ТӨҮГ 1 1 1 
3 "АТҮТ" ТӨҮГ 1 1 1 
4 "ИНЕГ" 1 1 1 
5 "МИАТ" ТӨХК  1 1 1 
6 "МТЗ" ТӨХК 1 1 1 
7 "УБТЗ" ХНН 1 0 0 
8 Далайн захиргааны газар 1 1 1 
9 Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулах нэгдсэн төв 1 1 1 
  Авто тээврийн салбарын хувийн хэвшлийн аж 

ахуй нэгжүүд 
17 17 17 

1 Erch Grand LLC 1 1 1 
2 Хьюндай монгол моторс ХХК 1 1 1 
3 Smart Engine LLC 1 1 1 
4 Авто ойл ХХК 1 1 1 
5 Автобат хүлэг ХХК 1 1 1 
6 Автомастер төв ХХК 1 1 1 
7 Атибус ххк 1 1 1 
8 Бавариа Моторс Монгол ххк 1 1 1 
9 ББ-ОД ХХК  1 1 1 
10 Их говийн эрдэнэс ххк 1 1 1 
11 Моннис Моторс ххк 1 1 1 
12 Өгөөмөр Хүлэг Хоршоо 1 1 1 
13 Тарант ХХК 1 1 1 
14 Хараацайн Жигүүр ххк 1 1 1 
15 Цукуба ххк 1 1 1 
16 Шар зам ирээдүй хоршоо 1 1 1 
17 Петротрак ХХК 1 1 1 
  Авто замын салбарын хувийн хэвшлийн аж ахуй 

нэгжүүд 
18 18 18 

1 "Наранбулаг Хан" ХХК 1 1 1 
2 "Гангүүр" ХХК 1 1 1 



   
 

   
 

Хуудас 15 

3 "Ди Вай Кэй Би" ХХК 1 1 1 
4 "Голд Өлзийт" ХХК 1 1 1 
5 "Борхойн зам" ХХК 1 1 1 
6 "Багануур" АЗЗА ТӨХК 1 1 1 
7 "Саруул харгуй" ХХК 1 1 1 
8 "Талын зам" ТӨХК 1 1 1 
9 "Баянчандмань" АЗЗА ТӨХК 1 1 1 
10 "Ай Си Ти Сайн Консалтинг" ХХК 1 1 1 
11 "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 1 1 1 
12 "Эс Ар Пи Инженер Консалтинг Монголиа" ХХК 1 1 1 
13 "Ростов" ХХК 1 1 1 
14 "Засмал Зам" ХХК 1 1 1 
15 "Ар Си Эс Си" ХХК 1 1 1 
16 "Кадсүрвэй" ХХК 1 1 1 
17 "Арвай нутгийн зам" ХХК 1 1 1 
18 "Гео зураглал" ХХК 1 1 1 
  Агаарын тээврийн салбар 3 3 3 

1 Хүннү Эйр ХХК 1 1 1 
2 Аэро Монголиа ХХК 1 1 1 
3 Глобал Ворлд Вайд ХХК 1 1 1 
  Төмөр замын салбар 1 1 1 

1 "Болд төмөр ерөө гол" ХХК 1 1 1 
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Хавсралт 8: Зам, тээврийн салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл 
 

§ Авто тээврийн салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл дүнг доорхи хүснэгтээс 
харна уу. Үүнд: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 33 92% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 35 97% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 36 100% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 35 97% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 33 92% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 35 97% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 29 81% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 30 83% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 26 72% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 35 97% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 32 89% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 33 92% 
 Нийт 392 91% 

 
§ Авто замын салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 31 82% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 30 79% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 37 97% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 30 79% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 29 76% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 34 89% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 12 32% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 15 39% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 26 68% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 38 100% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 36 95% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 34 89% 
 Нийт 352 77% 

 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 17 

§ Далайн тээврийн салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 2 100% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 0 0% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 0 0% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 2 100% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 2 100% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 2 100% 
 Нийт 20 83% 

 
§ Иргэний нисэхийн салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 9 90% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 10 100% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 10 100% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 9 90% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 9 90% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 10 100% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 8 80% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 8 80% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 9 90% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 10 100% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 10 100% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 10 100% 
 Нийт 112 93% 

 
§ Төмөр замын салбарын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 6 100% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 5 83% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 5 83% 
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Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 3 50% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 3 50% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 6 100% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 5 83% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 5 83% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 6 100% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 6 100% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 4 67% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 4 67% 
 Нийт 58 81% 

 
§ Зам, тээврийн хөгжлийн яамны стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 2 100% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 2 100% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 2 100% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 2 100% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 2 100% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 2 100% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 2 100% 
 Нийт 24 100% 

 
§ Төрийн байгууллагуудын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 14 88% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 16 100% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 16 100% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 13 81% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 12 75% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 16 100% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 8 50% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 11 69% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 15 94% 
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Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 16 100% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 16 100% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 16 100% 
 Нийт 169 88% 

 
§ Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 69 88% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 68 87% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 76 97% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 68 87% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 66 85% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 73 94% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 48 62% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 49 63% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 56 72% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 77 99% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 70 90% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 69 88% 
 Нийт 789 84% 

 
§ Нийт асуумж бөглөсөн байгууллагуудын стратегийн асуумжийн нэгтгэл: 

 
Асуумж Нэгтгэл Хувь 

Стратегийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй хүн байгаа юу? 83 88% 
Байгууллагынхаа алсын хараагаа тодорхойлсон уу? 84 89% 
Байгууллагынхаа эрхэм зорилгоо тодорхойлсон уу? 92 98% 
Байгууллагынхаа урт хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 81 86% 
Байгууллагынхаа дунд хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 78 83% 
Байгууллагынхаа богино хугацааны зорилгыг тодорхойлсон уу? 89 95% 
Байгууллагынхаа гадаад орчны үнэлгээг хийсэн үү? 56 60% 
Байгууллагынхаа дотоод орчны үнэлгээг хийсэн үү? 60 64% 
Зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлсон уу? 71 76% 
Байгууллагынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргадаг уу? 93 99% 
Төлөвлөлт хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнадаг уу? 86 91% 
Жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлт хийж гүйцэтгэлээ хянаж чаддаг уу? 85 90% 
 Нийт 958 85% 

 
Хавсралт 9: Зам, тээврийн салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл 
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§ Авто тээврийн салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэлийг доорхи хүснэгтээс 
харна уу. Үүнд: 

 
Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  420 83% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 19 53% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 29 81% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 27 75% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

33 92% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 35 97% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 26 72% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 33 92% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 34 94% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 27 75% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 34 94% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

34 94% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу? 35 97% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

34 94% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 20 56% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 410 76% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 36 100% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 30 83% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 23 64% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 36 100% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 36 100% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

36 100% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 34 94% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 28 78% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 16 44% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

22 61% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 30 83% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  11 31% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  12 33% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 31 86% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 29 81% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 712 76% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 34 94% 



   
 

   
 

Хуудас 21 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 11 31% 
Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 34 94% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 34 94% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 33 92% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 25 69% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 28 78% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  35 97% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 36 100% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 36 100% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 19 53% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 8 22% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  8 22% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  4 11% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 15 42% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 35 97% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 32 89% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 32 89% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 32 89% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 30 83% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

34 94% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

33 92% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 29 81% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

36 100% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 25 69% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 34 94% 
Судалгаа  92 51% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 25 69% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 10 28% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 12 33% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  28 78% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

17 47% 

 Нийт 
 

72% 

 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 22 

§ Авто замын салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  360 68% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 10 26% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 33 87% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 29 76% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

27 71% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 31 82% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 14 37% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 38 100% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 23 61% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 21 55% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 36 95% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

27 71% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу? 31 82% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

27 71% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 13 34% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 316 55% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 31 82% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 12 32% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 19 50% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 36 95% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 36 95% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

31 82% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 26 68% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 22 58% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 9 24% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

11 29% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 13 34% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  6 16% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  11 29% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 22 58% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 31 82% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 492 50% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 25 66% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 13 34% 



   
 

   
 

Хуудас 23 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 20 53% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 21 55% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 14 37% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 11 29% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 13 34% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  21 55% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 33 87% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 36 95% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 12 32% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 8 21% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  8 21% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  6 16% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 22 58% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 16 42% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 16 42% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 21 55% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 23 61% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 25 66% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

24 63% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

19 50% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 16 42% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

25 66% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 21 55% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 23 61% 
Судалгаа  66 35% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 8 21% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 17 45% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 10 26% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  22 58% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

9 24% 

 Нийт 
 

52% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 24 

§ Далайн тээврийн салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  28 100% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 2 100% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 2 100% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 2 100% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

2 100% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 2 100% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 2 100% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 2 100% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 2 100% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 2 100% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 2 100% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

2 100% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу? 2 100% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

2 100% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 2 100% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 22 73% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 2 100% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 2 100% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 2 100% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 2 100% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 2 100% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

2 100% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 2 100% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 2 100% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 0 0% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

0 0% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 2 100% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  0 0% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  0 0% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 2 100% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 2 100% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 36 69% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 2 100% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 0 0% 
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Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 2 100% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 2 100% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 0 0% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 0 0% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 0 0% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  2 100% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 2 100% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 2 100% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 2 100% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 0 0% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  0 0% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  0 0% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 2 100% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 2 100% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 2 100% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 2 100% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 2 100% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 2 100% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

2 100% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

0 0% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 2 100% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

2 100% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 2 100% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 2 100% 
Судалгаа  8 80% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 0 0% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 2 100% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 2 100% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  2 100% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

2 100% 

 Нийт 
 

81% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 26 

§ Иргэний нисэхийн салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  126 90% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 7 70% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 10 100% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 9 90% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

10 100% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 9 90% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 8 80% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 7 70% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 10 100% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 10 100% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 10 100% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

9 90% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу ? 9 90% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

10 100% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 8 80% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 133 89% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 10 100% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 9 90% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 9 90% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 9 90% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 10 100% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

10 100% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 9 90% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 10 100% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 6 60% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

7 70% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 10 100% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  5 50% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  9 90% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 10 100% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 10 100% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 200 77% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 9 90% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 7 70% 



   
 

   
 

Хуудас 27 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 9 90% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 8 80% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 6 60% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 4 40% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 7 70% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  10 100% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 10 100% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 10 100% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 7 70% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 4 40% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  5 50% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  1 10% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 8 80% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 10 100% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 8 80% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 9 90% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 9 90% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 8 80% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

9 90% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

7 70% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 7 70% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

10 100% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 9 90% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 9 90% 
Судалгаа  36 72% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 7 70% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 9 90% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 4 40% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  9 90% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

7 70% 

 Нийт 
 

82% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 28 

§ Төмөр замын салбарын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  70 83% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 3 50% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 6 100% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 6 100% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

6 100% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 5 83% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 4 67% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 6 100% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 6 100% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 6 100% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 6 100% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

3 50% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу ? 4 67% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

5 83% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 4 67% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 63 70% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 6 100% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 4 67% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 4 67% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 6 100% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 6 100% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

6 100% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 6 100% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 4 67% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 1 17% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

1 17% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 4 67% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  1 17% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  4 67% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 4 67% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 6 100% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 95 61% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 6 100% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 3 50% 



   
 

   
 

Хуудас 29 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 5 83% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 6 100% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 1 17% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 1 17% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 2 33% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  4 67% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 6 100% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 6 100% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 1 17% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 1 17% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  2 33% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  0 0% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 5 83% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 4 67% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 2 33% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 4 67% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 6 100% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 4 67% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

2 33% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

2 33% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 6 100% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

6 100% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 6 100% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 4 67% 
Судалгаа  13 43% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 2 33% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 4 67% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 2 33% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  4 67% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

1 17% 

 Нийт 
 

64% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 30 

§ Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  23 82% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 2 100% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 2 100% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 2 100% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

2 100% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 2 100% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 1 50% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 2 100% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 2 100% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 2 100% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 2 100% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

0 0% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу ? 2 100% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

0 0% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 2 100% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 26 87% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 2 100% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 0 0% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 0 0% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 2 100% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 2 100% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

2 100% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 2 100% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 2 100% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 2 100% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

2 100% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 2 100% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  2 100% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  2 100% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 2 100% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 2 100% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 37 71% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 2 100% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 2 100% 



   
 

   
 

Хуудас 31 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 2 100% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 0 0% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 0 0% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 2 100% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 2 100% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  2 100% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 2 100% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 2 100% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 0 0% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 0 0% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  0 0% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  0 0% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 2 100% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 2 100% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 2 100% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 2 100% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 2 100% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 2 100% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

2 100% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

0 0% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 2 100% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

2 100% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 1 50% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 2 100% 
Судалгаа  4 40% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 0 0% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 2 100% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 0 0% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  2 100% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

0 0% 

 Нийт 
 

70% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 32 

§ Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  192 86% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 11 69% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 16 100% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 14 88% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

16 100% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 14 88% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 13 81% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 15 94% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 14 88% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 16 100% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 16 100% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

7 44% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу ? 13 81% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

13 81% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 14 88% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 184 77% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 16 100% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 11 69% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 11 69% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 16 100% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 16 100% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

16 100% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 15 94% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 14 88% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 4 25% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

5 31% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 14 88% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  5 31% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  11 69% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 16 100% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 16 100% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 251 60% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 13 81% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 10 63% 



   
 

   
 

Хуудас 33 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 11 69% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 9 56% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 4 25% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 5 31% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 6 38% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  16 100% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 16 100% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 16 100% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 6 38% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 3 19% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  6 38% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  0 0% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 11 69% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 14 88% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 11 69% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 12 75% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 14 88% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 14 88% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

14 88% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

8 50% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 13 81% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

14 88% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 12 75% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 14 88% 
Судалгаа  48 60% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 4 25% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 13 81% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 10 63% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  13 81% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

8 50% 

 Нийт 
 

71% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 34 

§ Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  835 76% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 32 41% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 66 85% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 61 78% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

64 82% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 70 90% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 42 54% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 73 94% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 63 81% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 52 67% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 74 95% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

68 87% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу ? 70 90% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

65 83% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 35 45% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 784 67% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 71 91% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 46 59% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 46 59% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 75 96% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 76 97% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

71 91% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 64 82% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 54 69% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 30 38% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

38 49% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 47 60% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  20 26% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  27 35% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 55 71% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 64 82% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 1300 64% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 65 83% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 26 33% 



   
 

   
 

Хуудас 35 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 61 78% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 62 79% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 50 64% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 38 49% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 46 59% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  58 74% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 73 94% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 76 97% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 35 45% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 18 23% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  17 22% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  11 14% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 43 55% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 55 71% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 51 65% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 58 74% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 60 77% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 57 73% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

59 76% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

53 68% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 49 63% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

67 86% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 52 67% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 60 77% 
Судалгаа  171 44% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 38 49% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 31 40% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 20 26% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  54 69% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

28 36% 

 Нийт 
 

63% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 36 

§ Нийт асуумж бөглөсөн байгууллагуудын хүний нөөцийн асуумжийн нэгтгэл: 
 

Асуумж Нэгтгэл оноо Хувь 

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт  923 70% 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн баг байгаа юу? 43 46% 
Байгууллагын бүтэцтэй юу? 82 87% 
Ажиллах хүчний төлөвлөлттэй юу? 75 80% 
Орон тооны төлөвлөлт нь байгууллагын бүтээмж, ашигт ажиллагаатай 
уялддаг уу? 

80 85% 

Орон тооны төлөвлөлт, шаардлагын дагуу орон тоог ханган ажилладаг уу? 84 89% 
Ажилтны эргэц хөдөлгөөний талаар шинжилгээ хийдэг үү? 55 59% 
Анкетны мэдээллийн үнэн зөв байдлыг шалгадаг уу? 88 94% 
Ажил горилогчоос тест, даалгавар авдаг уу? 77 82% 
Бүх сул орон тоог нөхөж чаддаг уу? 68 72% 
Сонгон шалгаруулалт ил тод явагддаг уу? 90 96% 
Сонгон шалгаруулалтын сүүлчийн шийдвэрт ХН-н менежер нөлөөлж чаддаг 
уу?  

75 80% 

Ажлын саналыг хэр оновчтой тавьдаг вэ? зөв хүнээ сонгож чаддаг уу ? 83 88% 
Бүрдүүлэлт хийхдээ хангалттай нөөц эх сурвалж ашигладаг уу? (сонингийн 
болон бусад зараар, агентлагаар дамжуулах, хувийн харилцаагаар, 
хэдхантинг гм) 

78 83% 

Ажлын байрны шинжилгээ хийдэг үү? 49 52% 
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 970 69% 

Бүх ажлын байранд ажлын байрны тодорхойлолт бий юу? 87 93% 
Хүний нөөцийн стратеги, бодлоготой юу? 57 61% 
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 2-3 жилээр хийдэг үү? 57 61% 
Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу? 91 97% 
Хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээтэй эсэх? 92 98% 
Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн журам, цалингийн сүлжил, 
тогтолцоотой юу? 

87 93% 

Урамшууллын зөв, хэрэгжихүйц бодлого, системтэй юу? 79 84% 
Сургалт хөгжлийн журам, хөтөлбөртэй юу? 68 72% 
Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй юу? 34 36% 
Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 
хөтөлбөр бий юу? 

43 46% 

Сонгон шалгаруулалтын журам байгаа юу? 61 65% 
Залгамжлалын бодлого, журамтай юу?  25 27% 

Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу?  38 40% 
Гомдол саналыг шийдвэрлэдэг дататай, хэрхэн шийдэх баримт бичигтэй юу? 71 76% 
Боловсруулсан бүх бодлого журмууд хүчин төгөлдөржсөн, сайжруулдаг уу? 80 85% 
Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 1572 64% 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалт хийдэг үү? 78 83% 
Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага бий юу? 36 38% 



   
 

   
 

Хуудас 37 

Шинэ ажилтны чиглүүлэх сургалтын агуулга нь оновчтой юу? 72 77% 
Шинэ ажилтанд дадлагажуулагч ажилтан байдаг уу? 71 76% 
Дасан зохицох хөтөлбөр бий юу? 54 57% 
Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр бий юу ? 43 46% 
Түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих хөтөлбөр бий юу? 52 55% 
Ажилтны мэдээллин цахим систем бий юу?  74 79% 
Ажилтны хувийн хэргийн бүрдэлт, бүртгэл хийгдсэн үү? 89 95% 
Ажилтнуудад дэвших болон ажлаа өөрчлөх боломж байдаг уу? 92 98% 
Ажилтан карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг уу? 41 44% 
Залгамж халаа хөтөлбөр бий юу? 21 22% 
Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөртэй юу?  23 24% 
Buddy, менторинг, коүчинг хөтөлбөртэй юу?  11 12% 
Ажилтан залгамж халаагаа бэлддэг үү? 54 57% 
Ажилтны ур чадварын үнэлгээ хийгддэг үү? 69 73% 
Ерөнхий ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юү? 62 66% 
Мэргэжлийн ур чадварын сургалтын хөтөлбөртэй юу? 70 74% 
Ажилтны сургалтын хэрэгцээг тодорхойлдог уу? 74 79% 
Гүйцэтгэлийг удирдах, үнэлэх үнэлгээний системтэй юу? 71 76% 
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөрөөр сайжруулах ажлын төлөвлөгөө гаргадаг 
уу? 

73 78% 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд ажилтанд бие биенээ болон удирдлагаа үнэлэх 
боломж олгогддог уу? 

61 65% 

Цалин хөлсний хэлцэл хийхэд ХН-н менежер оролцдог уу? 62 66% 
Цалин хөлсний хэмжээг тогтоох батлагдсан жишиг байдаг уу? Зэрэглэл, 
төвшин эсвэл дэв. Цалингийн сүлжилтэй юу? 

81 86% 

Цалингийн судалгаа хийгддэг үү? 64 68% 
Мөнгөн хэлбэрээс өөр төрлийн урамшууллын тогтолцоо бий юу? 74 79% 
Судалгаа  219 47% 

Байгууллагын соёлын судалгаа авдаг уу? 42 45% 

Ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг уу? 44 47% 
Удирдах ажилтны 360 судалгаа авдаг уу? 30 32% 
Хүний нөөцийн тайлан мэдээ гардаг уу? Анализ хийдэг үү?  67 71% 
Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэлүүдээ тодорхойлдог уу? Хүний 
нөөцийн эрсдэлийн аппетитаа тодорхойлж хэрэгжүүлдэг үү? 

36 38% 

 Нийт 
 

62% 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

Хуудас 38 

Хавсралт 10: Зам, тээврийн салбарын мастер дата мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ, 
салбаруудаар 

 

АВТО ЗАМЫН САЛБАР 

Тус судалгаанд Зам тээвэр хөгжлийн төв болон авто замын салбарт үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа  хувийн хэвшлийн байгууллагууд зэрэг нийт 735 ажилтны  судалгаа мэдээлэл 

ирсэн бөгөөд тус мэдээлэлд үндэслэн хийсэн түн шинжилгээг танилцуулж байна. 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 735 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын хүйсийн 

талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн.  

Доорх зурагнаас харахад ихэнх ажилтнуудын 70% буюу 513 нь  эрэгтэй ажилтнууд  

байгаа бол  30% буюу 222 нь эмэгтэй ажилтнууд  байна.  

 
 
 

§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 735 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын төрсөн 

огнооны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн.  

Судалгаанд хамрагдаж буй авто замын салбарын ажилтнуудын дундаж наслалт нь 

40 нас байна. 

Доорх зурагнаас харахад  49% буюу 359 ажилтан  нь 25-39 насны залуу хамт олон 

байгаа бол 22% буюу 164 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. 
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Хуудас 39 

 
 

§ [Ажилд орсон жил] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 735 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын ажилд 

орсон огнооны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 31.6% буюу 241  ажилтан 2015-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  10.5% буюу 80 ажилтан шинээр ажилд орсон 

байна.  
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Хуудас 40 

 
 

§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 1 ажилтны улсад ажилласан огнооны талаарх мэдээлэл 

дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 734 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 20.9% буюу 137 

ажилтан  нь 6-10 хүртлэх жил ажилласан бөгөөд салбарын хэмжээнд улсад 

ажилласан дундаж хугацаа нь 12 жил улсад ажилласан байна 

 
 
 

§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 735 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын түлхүүр 

ажилтны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 126 ажилтан буюу 17.1%-ийг нь түлхүүр ажилтан үлдсэн 

609 ажилтан буюу 62.9%-ийг нь түлхүүр ажилтан биш гэсэн судалгаа гарсан байна. 
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Хуудас 41 

 
 

§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх 

ёстой байснаас 735 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

ажилтнуудын салбартаа ажилласан дундаж хугацааны талаарх мэдээлэл бүрэн 

ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 46.6%  буюу 304 ажилтан нь салбартаа 9 ба түүнээс дээш 

ажилласан байгаа нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг 

илтгэж байна.  

 
§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас 735 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

ажилтнуудын албан тушаал дэвшсэн талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 93 ажилтан буюу 13% нь албан тушаал дэвшиж ажилласан 

бол 642 ажилтан буюу 82% ямар нэгэн байдлаар албан тушаал дэвшээгүй байна. 
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Хуудас 42 

 
§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 735 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын ажлын 

байрны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 585 ажилтан буюу 78.1% нь ажлын байрны хэвийн, 164 

ажилтнууд буюу 21.9% нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг.  

 
 

§ [Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудын тоо] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 17 ажилтан буюу 2,3%-ийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнууд эзэлж 

байна. Хуулинд зааснаар 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан 

ажиллах ёстойгоос одоогийн байдлаар 15-89% хувийн хөдөлмөрийн чадвар 

алдалттай 17 ажилтан ажиллаж байгаа шаардлагатай тоо хэмжээнээс 12-р бага 

ажилтан ажиллаж байна.. 
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Хуудас 43 

 
 

§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 82.3% давхардсан тоогоор ямар нэгэн байдлаар шагнагдсан бол 17.7% нь 

огт шагнагдаж байгаагүй гэсэн үр дүн гарсан байна. 

Нийт ажилтнуудын 12.4% нь төрийн дээд шагналаар, 33.2% нь яам салбарын 

шагналаар, 36.6% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 

 
Төрөл Төрийн дээд шагнал Яам салбарын шагнал Байгууллагын шагнал 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Авсан 92 12.5% 244 33.2% 269 36.6% 

Аваагүй 643 87.5% 491 66.8% 466 63.4% 

НИЙТ 735 100% 735 100% 735 100% 

 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Судалгаанд хамрагдсан 735 ажилтнуудын 70.5% 

буюу 518 ажилтан нь ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдсан бол 29.5% буюу 217 

ажилтан сургалтад хамрагдаагүй байна. Сургалтад хамрагдсан 518 ажилтны 

мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 518 ажилтны мэдээлэл ирсэн төрийн 

байгууллагуудаас сургалтад хамрагдсан байдлын талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад нийт ажилтнуудын 35% буюу 258 ажилтан 1-2 удаагийн 

сургалтад хамрагдаж байжээ. 
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Хуудас 44 

 
§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 1 ажилтны цалингийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 734 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,288,045 төгрөг байгаа бол хувийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 

1,420,000 төгрөг төрийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 1,156,091 төгрөг 

байна.  Судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын 33.3% буюу 205  ажилтан 1,000,000-

1,499,999 төгрөгийн цалин авч байна.  

 
§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 735 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас боловсролын талаарх 

мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад тухайн салбарын ажилтнуудын 62% буюу 367 ажилтан 

бакалавр, 1% буюу 4 ажилтан доктор, 13% буюу 75 ажилтан  магистр,  24%  буюу 
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Хуудас 45 

144 ажилтан боловсролын ямар нэгэн зэрэггүй ажилтнууд байна гэсэн судалгаа 

гарсан. 

 
§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 735 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас 735 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

боловсролын мэргэжилээрээ ажилладаг эсэх талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад авто замын салбарын ажилтнуудын 73% буюу 473 ажилтан 

мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн 27% буюу 173 ажилтан мэргэжлээрэй 

ажиллахгүй байгаа гэсэн үр дүн гарсан.  

 
§ [Салбар тус бүрийн дундаж цалин] Судалгаанд хамрагдаж буй хувийн хэвшил 

болон төрийн байгууллагуудын дундаж цалинг салбарын дундаж цалинтай 

харьцуулав. Авто замын салбар нь бусад салбаруудтай харьцуулахад дундаж 

цалингийн төвшин нь хамгийн бага байгаа бөгөөд тус салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж 

байгаа хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дундаж цалин нь салбарын дундаж 

цалинд хүрч байгаа бол төрийн байгууллагын ажилчдын цалин нь салбарын дундаж 

цалинд хүрэхгүй байгааг доорх зурагнаас харж болно. 
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Хуудас 46 

 
 

§ [Салбартаа тогтвортой ажилласан байдал] Авто замын салбарын судалгаанд 

хамрагдсан ажилтнуудын 46% нь тухайн салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил тогтвор 

суурьшилтай ажиллаж байгаа гэсэн үр гарсан байгаа нь тухайн салбарын ажилтнууд 

тогвор суурьшилтай ажилладагийн харуулж байна. 

 
Салбарууд Судалгаанд 

хамрагдсан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажиллаж буй  

ажилтнуудын эзлэх 

хувь 

Авто зам  734 304 46% 

Авто тээвэр 1,508 440 30% 

Агаарын тээвэр 3,349 1,922 60.4% 

Төмөр зам  13,601 7,163 54% 

Далайн тээвэр 24 2 8% 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Тус судалгаанд хамрагдаж буй авто замын салбарын ажилтнуудын 70% буюу 400 

ба түүнээс  дээш тооны ажилчид нь салбартаа 6-с д ажил ажилласан 25-39 насны 

залуу ажилтнууд байна. 50-с дээш насны 164 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд 

нийт ажилтнуудын 22.4% орчим хувь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж 

халааг бэлтгэх шаардлагатай. 
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Хуудас 47 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний 

хэмжээ 1,288,045 төгрөг байгаа нь бусад албар болон төмөр зам, агаарын тээвэр, 

авто тээвэр, далайн салбарын цалингуудаас харьцангуй бага гарсан. 

o Тус салбарын ажилтнуудын 17% буюу 126 ажилтан нь түлхүүр ажилтан, үлдсэн 

83%  буюу 609 ажилтан нь түлхүүр ажилтан биш гэж гэж тодорхойлсон бөгөөд 2 

дахь шатны уулзалт ярилцлагын үеэр түлхүүр ажилтнуудыг хэрхэн сонгон 

шалгаруулдаг арга аргачлалын талаар асууж тодоруулах шаардлага бий болж 

байна. 

o Нийт ажилтнуудын 53 хувь нь салбартаа 6 ба түүнээс дээш ажилласан байгаа нь 

ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг илтгэж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 78% буюу 585 ажилтан нь хэвийн 

нөхцөлд үлдсэн 22% буюу 164 ажилтан нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг гэсэн 

үр дүн гарсан. 

o Тус судалгаанд авто замын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон 

хувийн хэвшлийн 735 ажилтныг хамруулсан бөгөөд  хуулинд зааснаар бол 25 

ажилтан тутамд нэг хөдөлмөрийн чадвар алдалттай ажилтан ажиллаж байх 

ёстойгоос тус судалгаанд 15-85% хувийн хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 17 

ажилтан ажиллаж байгаа гэсэн үр дүн гарсан нь нийт судалгаанд хамрагдаж буй 

ажилтнуудын  2,3 хувийг эзэлж байгаа нь хангалттай хэмжээнд биш байгаа  

бөгөөд хувийн болон төрийн байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудынхаа тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг 

илэрхийлж байна. Тус судалгаад хамрагдаж буй 735 ажилтнууд дунд 30 

хөдөлмөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байх ёстой бөгөөд 17 

хагжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтны 70.5 хувь буюу 518 ажилтан 

мэргэжлийн сургалт, семинарт хамрагдаж байсан ба түүний 29,5 хувь буюу 216 

ажилтан 5-с дээш удаагийн сургалтад хамрагдаж байсан боловч  байгууллагууд 

сургалтын хэрэгцээ шаардлагаа тодорхойлдоггүй мөн түүнчлэн сургалтын үр 

дүнг  үнэлж чаддаггүй гэсэн үр дүн гарсан. 



   
 

   
 

Хуудас 48 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 62 хувь буюу 367 ажилтан 

баклавр, 12.7 хувь буюу 75 ажилтан магистр, 0.7 хувь буюу 4 ажилтан доктор 

24.4 хувь 144 ямар нэгэн боловсролын зэрэггүй байна.  

o Нийт ажилтнуудын 27 хувь нь мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа шалтгааныг 2 

дах шатны асуумжаар тодорхойлох шаардлагатай. 

o Авто замын салбар нь бусад салбаруудаасаа цалингийн төвшин хамгийн бага 

байсан бөгөөд цалин хөлсний бодлого дээрээ анхаарах шаардлагатай байгааг 

илтгэж байна. 

o Салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажилтнуудын дундаж хувь 46 

хувьтай гарсан бөгөөд тухайн салбарын ажилтнууд салбартаа харьцангуй тогтвор 

сууршилтай ажилладга байна. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагууд нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 

шинээр ажилд 162 ажилтан авсан байна.  

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 735 ажилтны 12.7% буюу 93 ажилтан нь ямар нэгэн 

байдлаар албан тушаал дэвшэн ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 

 

 

АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАР 

Тус судалгаанд Авто тээврийн үндэсний төв болон авто тээврийн салбарт үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа  хувийн хэвшлийн байгууллагууд зэрэг нийт 1508 ажилтны 

судалгаа мэдээлэл ирсэн бөгөөд тус мэдээлэлд үндэслэн хийсэн түн шинжилгээг 

танилцуулж байна. 

 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 345 ажилтны хүйсийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 1,163 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  ажилтнуудын 49% буюу 571 нь  эрэгтэй ажилтнууд  

байгаа бол 51% буюу 592 нь эмэгтэй ажилтнууд  байна.  



   
 

   
 

Хуудас 49 

 
 

§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 5 ажилтны насны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 1,503 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Судалгаанд хамрагдаж буй авто замын салбарын ажилтнуудын дундаж наслалт нь 

36 нас байна. 

Доорх зурагнаас харахад  76.2% буюу 1136 ажилтан  нь 25-44 насны залуу хамт олон 

байгаа бол 17% буюу 255 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. 
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Хуудас 50 

 
§ [Ажилд орсон жил] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 6 ажилтны ажилд орсон огнооны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 1,502 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 40.3% буюу 604  ажилтан 2015-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  5.4% буюу 81 ажилтан шинээр ажилд орсон 

байна.  

 
 

§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 7 ажилтны улсад ажилласан жилийн талаарх мэдээлэл 

дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 1,501 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 38.5% буюу 556 

ажилтан  нь 6 хүртлэх жил ажилласан бөгөөд салбарын хэмжээнд улсад ажилласан 

дундаж хугацаа нь 10 жил улсад ажилласан байна. 
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Хуудас 51 

 
 

§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 1,508 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын түлхүүр 

ажилтны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 897 ажилтан буюу 59%-ийг нь түлхүүр ажилтан үлдсэн 611 

ажилтан буюу 41%-ийг нь түлхүүр ажилтан биш гэсэн судалгаа гарсан байна. 

 

 
 

§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх 

ёстой байснаас 1,508 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

ажилтнуудын салбартаа ажилласан дундаж хугацааны талаарх мэдээлэл бүрэн 

ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 39%  буюу 582 ажилтан нь салбартаа 2-5 жил 30% буюу 

440 ажилтан 9-с ба түүнээс дээш ажилласан байгаа нь ажилтнууд салбартаа тогтвор 

суурьшилтай ажилладагийг илтгэж байна.  
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Хуудас 52 

 
§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас 1,508 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

ажилтнуудын албан тушаал дэвшсэн талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 260 ажилтан буюу 20.6% нь албан тушаал дэвшиж 

ажилласан бол 1004 ажилтан буюу 79.4% албан тушаал дэвшээгүй байна. 

 
§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 60 ажилтны ажлын байрны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 1,444 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад 1,313 ажилтан буюу 91% нь ажлын байрны хэвийн, 131 

ажилтнууд буюу 9% нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг.  
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Хуудас 53 

 
§ [Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудын тоо] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 37 ажилтан буюу 2.5%-ийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнууд эзэлж 

байна. Хуулинд зааснаар 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан 

ажиллах ёстойгоос одоогийн байдлаар 15-89% хувийн хөдөлмөрийн чадвар 

алдалттай 37 ажилтан ажиллаж байгаа шаардлагатай тоо хэмжээнээс 23-р бага 

ажилтан ажиллаж байна. 

Судалгаанд оролцож буй хувийн хэвшлийн байгууллагууд ажилтны хөдөлмөрийн 

чадвар алдалтын талаарх мэдээллээ ирүүлээгүй тул графикт оруулаагүй болно. 

 
 

§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 60.1% давхардсан тоогоор ямар нэгэн байдлаар шагнагдсан бол 39.9% нь 

огт шагнагдаж байгаагүй гэсэн үр дүн гарсан байна. 

Нийт ажилтнуудын 6.6% нь төрийн дээд шагналаар, 22.3% нь яам салбарын 

шагналаар, 31.2% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 
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Хуудас 54 

 
Төрөл Төрийн дээд шагнал Яам салбарын шагнал Байгууллагын шагнал 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Авсан 92 6.6% 337 33.2% 470 36.6% 

Аваагүй 1,416 93.4% 1,171 66.8% 1,038 63.4% 

НИЙТ 1,580 100% 1,508 100% 1,508 100% 

 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Судалгаанд хамрагдсан 1,508 ажилтнуудын 43.2% 

буюу 651 ажилтан нь ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдсан бол 56.8% буюу 857 

ажилтан сургалтад хамрагдаагүй байна. Сургалтад хамрагдсан 651 ажилтны 

мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 651 ажилтны мэдээлэл ирсэн төрийн 

байгууллагуудаас сургалтад хамрагдсан байдлын талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад нийт ажилтнуудын 35% буюу 407 ажилтан 1-2 удаагийн 

сургалтад хамрагдаж байжээ. 

 
§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 1 ажилтны цалингийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 1,507 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,829,446 төгрөг байгаа бол хувийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 

2,500,000 төгрөг төрийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 1,158,892 төгрөг 
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Хуудас 55 

байна.  Судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын 45.2% буюу 601  ажилтан 1,000,000 

төгрөгийн цалин авч байна.  

 
§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 1,508 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас боловсролын талаарх 

мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад тухайн салбарын ажилтнуудын 64% буюу 849 ажилтан 

бакалавр, 7% буюу 91 ажилтан  магистр,  29%  буюу 384 ажилтан боловсролын ямар 

нэгэн зэрэггүй ажилтнууд байна гэсэн судалгаа гарсан. 

 
 

§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 1,508 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 83 ажилтны мэргэжлээрээ ажилладаг талаарх 

мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 1,425 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав. 
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Хуудас 56 

Доорх зурагнаас харахад авто тээврийн салбарын ажилтнуудын 81% буюу 1004 

ажилтан мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн 19% буюу 233 ажилтан 

мэргэжлээрэй ажиллахгүй байгаа гэсэн үр дүн гарсан.  

 
§ [Салбар тус бүрийн дундаж цалин] Судалгаанд хамрагдаж буй хувийн хэвшил 

болон төрийн байгууллагуудын дундаж цалинг салбарын дундаж цалинтай 

харьцуулав. Авто тээврийн салбар нь бусад салбаруудтай харьцуулахад дундаж 

цалингийн төвшин нь харьцангуй өндөр байгаа бөгөөд тус салбарт үйл ажиллагаа 

эрхэлж байгаа хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дундаж цалин нь салбарын 

дундаж цалинг өндөр харагдуулахад нөлөөүзүүлж байна. 

 
 

§ [Салбартаа тогтвортой ажилласан байдал] Авто тээвэрийн салбарын судалгаанд 

хамрагдсан ажилтнуудын 46% нь тухайн салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил тогтвор 

суурьшилтай ажиллаж байгаа гэсэн үр гарсан байна. 
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Хуудас 57 

Салбарууд Судалгаанд 

хамрагдсан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажиллаж буй  

ажилтнуудын эзлэх 

хувь 

Авто зам  734 304 46% 

Авто тээвэр 1,508 440 30% 

Агаарын тээвэр 3,349 1,922 60.4% 

Төмөр зам  13,601 7,163 54% 

Далайн тээвэр 24 2 8% 

 

 

§ Дүгнэлт 

o Тус судалгаанд хамрагдаж буй авто тээврийн салбарын ажилтнуудын 30% буюу 

440 ба ажилчид нь салбартаа 9-с д ажил ажилласан 25-39 насны залуу ажилтнууд 

байна. 50-с дээш насны 135 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд нийт ажилтнуудын 

17.4% орчим хувь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж халааг бэлтгэх 

шаардлагатай. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний 

хэмжээ 1,829,446 төгрөг байгаа нь бусад салбар болон төмөр зам, агаарын тээвэр, 

зам тээвэр, цалингуудаас харьцангуй өндөр гарсан. 

o Тус салбарын ажилтнуудын 59% буюу 897 ажилтан нь түлхүүр ажилтан, үлдсэн 

41%  буюу 611 ажилтан нь түлхүүр ажилтан биш гэж гэж тодорхойлсон бөгөөд 2 

түлхүүр ажилтанг тодоройлох арга аргачлал  байдаггүй. 

o Нийт ажилтнуудын 53 хувь нь салбартаа 6 ба түүнээс дээш ажилласан байгаа нь 

ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг илтгэж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 92% буюу 1,313 ажилтан нь 

хэвийн нөхцөлд үлдсэн 8% буюу 131 ажилтан нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг 

гэсэн үр дүн гарсан. 

o Тус судалгаанд авто замын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон 

хувийн хэвшлийн 1,508 ажилтныг хамруулсан бөгөөд  хуулинд зааснаар бол 25 

ажилтан тутамд нэг хөдөлмөрийн чадвар алдалттай ажилтан ажиллаж байх 

ёстойгоос тус судалгаанд 15-85% хувийн хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 37 



   
 

   
 

Хуудас 58 

ажилтан ажиллаж байгаа гэсэн үр дүн гарсан нь нийт судалгаанд хамрагдаж буй 

ажилтнуудын  2,5 хувийг эзэлж байгаа нь хангалттай хэмжээнд биш байгаа  

бөгөөд хувийн болон төрийн байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудынхаа тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг 

илэрхийлж байна. Тус судалгаад хамрагдаж буй 1,508 ажилтнууд дунд 60 

хөдөлмөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байх ёстой бөгөөд 37 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтны 43 хувь буюу 651 ажилтан мэргэжлийн 

сургалт, семинарт хамрагдаж байсан ба түүний 27 хувь буюу 229 ажилтан 1-2 

удаагийн сургалтад хамрагдаж байсан. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 64 хувь буюу 849 ажилтан 

баклавр, 6.9 хувь буюу 91 ажилтан магистр, 29 хувь 384 ямар нэгэн боловсролын 

зэрэггүй байна.  

o Нийт ажилтнуудын 81 хувь 1004 ажилтан мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа бол 19 

хувь 233 ажилтан мэргэжлээрээ ажиллахгүй байна. Мэргэжлээрээ ажиллахгүй 

байгаа ажиллагүй байгаа шалтгааныг хоёр дахь шатны ярилцлагаар тодорхойлох 

o Авто тээврийн салбарын төрийн албан хаагчдын цалин бусад салбарын төрийн 

албан  хаагчдын цалингаас хамгийн бага байсан. 

o Салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажилтнуудын дундаж хувь 30 

хувьтай гарсан нь судалгаанд хамрагдаж буй бусад салбараас хамгийн бага 

үзүүлэлт юм. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагууд нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 

шинээр ажилд 259 ажилтан шинээр авсан байна.  

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 1,508 ажилтны 20.6% буюу 260 ажилтан нь нэгэн 

байдлаар албан тушаал дэвшэн ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 

 

 

 ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАР 

Тус судалгаанд Улаанбаатар төмөр зам ХНН, Монголын төмөр зам ТӨХК болон 

төмөр замын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа  хувийн хэвшлийн байгууллагууд 



   
 

   
 

Хуудас 59 

зэрэг нийт 13,601 ажилтны судалгаа мэдээлэл ирсэн бөгөөд тус мэдээлэлд үндэслэн 

хийсэн түн шинжилгээг танилцуулж байна. 

 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 230 ажилтны хүйсийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 13,007 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  ажилтнуудын 32% буюу 4,248 нь  эмэгтэй ажилтнууд  

байгаа бол  дийлэнх ажилтнууд 68% буюу 9,123 нь эрэгтэй ажилтнууд  байна.  

 
 
 

§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 37 ажилтны насны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 13,564 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Судалгаанд хамрагдаж буй авто замын салбарын ажилтнуудын дундаж наслалт нь 

37 нас байна. 

Доорх зурагнаас харахад  48.7.2% буюу 6,609 ажилтан  нь 25-39 насны залуу хамт 

олон байгаа бол 16.8% буюу 2,280 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. 
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Хуудас 60 

 
 

§ [Ажилд орсон жил] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 5690 ажилтны ажилд орсон огнооны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 7,911 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 45.3% буюу 3,852  ажилтан 2010-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  2.5% буюу 199 ажилтан шинээр ажилд орсон 

байна.  

19 

1,025 

2,029 

2,559 

2,021 

1,789 

1,842 

1,528 

688 

64 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000

19 хүртэлх нас

20-24 нас

25-29 нас

30-34 нас

35-39 нас

40-44 нас

45-49 нас

50-54 нас

55-59 нас

60-аас дээш нас



   
 

   
 

Хуудас 61 

 
 

§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 942 ажилтны улсад ажилласан жилийн талаарх мэдээлэл 

дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 12,659 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 30.8% буюу 3,893 

ажилтан  нь 6 хүртлэх жил ажилласан бөгөөд салбарын хэмжээнд улсад ажилласан 

дундаж хугацаа нь 9 жил улсад ажилласан байна. 

 
 

§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 13,601 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын түлхүүр 

ажилтны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 
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Хуудас 62 

Доорх зурагнаас харахад 4,335 ажилтан буюу 32%-ийг нь түлхүүр ажилтан үлдсэн 

9,266 ажилтан буюу 68%-ийг нь түлхүүр ажилтан биш гэсэн судалгаа гарсан байна. 

 

 
§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх 

ёстой байснаас 13,601 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

ажилтнуудын салбартаа ажилласан дундаж хугацааны талаарх мэдээлэл бүрэн 

ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 54.1%  буюу 7163 ажилтан нь салбартаа 9-с ба түүнээс дээш 

ажилласан байгаа нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг 

илтгэж байна.  

 

 
 

§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 3,694 ажилтны албан тушаал дэвшсэн эсэх 

талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 9,907 ажилтны мэдээлэлд 

үндэслэн график байгуулав.. 
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Хуудас 63 

Доорх зурагнаас харахад 2,731 ажилтан буюу 29% нь албан тушаал дэвшиж 

ажилласан бол 6,812 ажилтан буюу 72% ямар нэгэн байдлаар албан тушаал 

дэвшээгүй байна. 

 
§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 4,604 ажилтны ажлын байрны нөхцөлийн талаарх 

мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 8,997 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад 4,523 ажилтан буюу 50% нь ажлын байрны хэвийн, 4,474 

ажилтнууд буюу 50% нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг.  

 
§ [Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудын тоо] Нийт 13,601 ажилтны 

мэдээлэл ирүүлснээс 58 ажилтан буюу 0.4%-ийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 

ажилтнууд эзэлж байна. Хуулинд зааснаар 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн 

бэрхшээлтэй ажилтан ажиллах ёстойгоос одоогийн байдлаар 15-89% хувийн 

хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 58 ажилтан ажиллаж байгаа шаардлагатай тоо 

хэмжээнээс 10 дахин бага ажилтан ажиллаж байна. 
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Хуудас 64 

 
 

 
§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 52.7% давхардсан тоогоор ямар нэгэн байдлаар шагнагдсан бол 47.3% нь 

огт шагнагдаж байгаагүй гэсэн үр дүн гарсан байна. 

Нийт ажилтнуудын 2.5% нь төрийн дээд шагналаар, 18.7% нь яам салбарын 

шагналаар, 31.5% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 

 
Төрөл Төрийн дээд шагнал Яам салбарын шагнал Байгууллагын шагнал 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Авсан 346 6.6% 2,545 33.2% 4,278 36.6% 

Аваагүй 13,255 93.4% 11,056 66.8% 9,323 63.4% 

НИЙТ 13,601 100% 13,601 100% 13,601 100% 
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Хуудас 65 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 3,708 ажилтны сургалтад хамрагдсан байдлын 

талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 9,983 ажилтны мэдээлэлд 

үндэслэн график байгуулав. Мэдээлэл ирүүлсэн 9,983 ажилтны 8,995 буюу 90% нь 

ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдаж байсан бол 898 ажилтан буюу 10% нь огт  

сургалтад хамрагдаж байгаагүй гэсэн үр гарсан 

Доорх зурагнаас харахад сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын 49% буюу 4,878 

ажилтан 1-2 удаагийн сургалтад хамрагдаж байжээ. 

 
§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 12,994 ажилтны цалингийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 607 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,421,736 төгрөг байгаа бол хувийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 

1,470,467 төгрөг төрийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 1,373,002 төгрөг 

байна.  Судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын 52% буюу 316  ажилтан 1,000,000-

1,499,999 төгрөгийн цалин авч байна.  
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Хуудас 66 

 
 

§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 112 ажилтны боловсролын талаарх мэдээлэл дутуу 

ирүүлсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 13,489 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав 

Доорх зурагнаас харахад тухайн салбарын ажилтнуудын 28% буюу 3,674 ажилтан 

бакалавр, 4% буюу 376  ажилтан  магистр,  0.1%  буюу 13 ажилтан доктор 68.4% 

буюу 9,027 боловсролын ямар нэгэн зэрэггүй ажилтнууд байна гэсэн судалгаа 

гарсан. 

 
§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 13,601 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 1,386 ажилтны мэргэжлээрээ ажилладаг талаарх 
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Хуудас 67 

мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 11,851 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад төмөр замын салбарын ажилтнуудын 88% буюу 10,406 

ажилтан мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн 12% буюу 1,445 ажилтан 

мэргэжлээрэй ажиллахгүй байгаа гэсэн үр дүн гарсан.  

 
§ [Салбар тус бүрийн дундаж цалин] Судалгаанд хамрагдаж буй хувийн хэвшил 

болон төрийн байгууллагуудын дундаж цалинг салбарын дундаж цалинтай 

харьцуулав. Төмөр замын нь бусад салбаруудтай харьцуулахад дундаж цалингийн 

төвшин нь дундау байгаа бөгөөд тус салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хувийн 

хэвшлийн байгууллагууд болон төрийн байгуулагуудын дундаж цалин ойролцоо 

гарсан байна. 

 
§ [Салбартаа тогтвортой ажилласан байдал] Төмөр замын салбарын судалгаанд 

хамрагдсан ажилтнуудын 54% нь тухайн салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил тогтвор 

88%

12%
Мэргэжлээрээ 
ажилладаг

Мэргэжлээрээ 
ажилладаггүй

1.29

1.83

1.42 1.33

1.84

0

1

1

2

2

3

3

Авто зам Авто тээвэр Төмөр зам Агаарын тээвэр Далайн тээвэр

СА
Я 

ТӨ
ГР

Ө
Г

Хувийн хэвшил  Төрийн байгууллага  Салбарын дундаж цалин  



   
 

   
 

Хуудас 68 

суурьшилтай ажиллаж байгаа гэсэн үр гарсан байгаа нь тухайн салбарын ажилтнууд 

тогвор суурьшилтай ажилладагийн харуулж байна. 

 
Салбарууд Судалгаанд 

хамрагдсан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажиллаж буй  

ажилтнуудын эзлэх 

хувь 

Авто зам  734 304 46% 

Авто тээвэр 1,508 440 30% 

Агаарын тээвэр 3,349 1,922 60.4% 

Төмөр зам  13,601 7,163 54% 

Далайн тээвэр 24 2 8% 

 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Тус судалгаанд хамрагдаж буй авто замын салбарын ажилтнуудын 47.7% буюу 

6,609 ажилчид нь салбартаа 6-с д ажил ажилласан 25-39 насны залуу ажилтнууд 

байна. 50-с дээш насны 2,280 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд нийт 

ажилтнуудын 16.8% орчим хувь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж халааг 

бэлтгэх шаардлагатай. 

o Тус салбарын ажилтнуудын 32% буюу 4,335 ажилтан нь түлхүүр ажилтан, үлдсэн 

68%  буюу 9,266 ажилтан нь түлхүүр ажилтан биш гэж гэж тодорхойлсон  байна. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 50% буюу 4,523 ажилтан нь 

хэвийн нөхцөлд үлдсэн 50% буюу 4,474 ажилтан нь хэвийн бус нөхцөлд 

ажилладаг гэсэн үр дүн гарсан. 

o Тус судалгаанд төмөр замын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон 

хувийн хэвшлийн 13,601 ажилтныг хамруулсан бөгөөд  хуулинд зааснаар бол 25 

ажилтан тутамд нэг хөдөлмөрийн чадвар алдалттай ажилтан ажиллаж байх 

ёстойгоос тус судалгаанд 15-85% хувийн хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 58 

ажилтан ажиллаж байгаа гэсэн үр дүн гарсан нь нийт судалгаанд хамрагдаж буй 

ажилтнуудын  0,4 хувийг эзэлж байгаа нь хангалттай хэмжээнд биш байгаа  



   
 

   
 

Хуудас 69 

бөгөөд хувийн болон төрийн байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудынхаа тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг 

илэрхийлж байна. Тус судалгаад хамрагдаж буй 13,601 ажилтнууд дунд 544 

хөдөлмөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байх ёстой бөгөөд 58 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтны 75.5 хувь буюу 10,035 ажилтан 

мэргэжлийн сургалт, семинарт хамрагдаж байсан ба түүний 49,3 хувь буюу 4,878 

ажилтан 1-2 удаагийн сургалтад хамрагдаж байсан.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 28 хувь буюу 3,674 ажилтан 

баклавр, 3.6 хувь буюу 476 ажилтан магистр, 0.1 хувь буюу 13 ажилтан доктор 

68 хувь буюу 9,027 ямар нэгэн боловсролын зэрэггүй байна.  

o Нийт ажилтнуудын 87.8 хувь буюу 10,406 ажилтан мэргэжлээрээ ажилладаг бол 

12.2 хувь буюу 1,445 ажилтан мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа гэсэн үр дүн 

гарчээ. 

o Төмөр замын салбарын хувийн болон төрийн байгууллагын цалингийн төвшин 

бусад салбартай харьцуулж үзвэл хоорондоо харьцангуй ойролцоо байсан. 

o Салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажилтнуудын дундаж хувь 54 

хувьтай гарсан бөгөөд тухайн салбарын ажилтнууд салбартаа тогтвор 

сууршилтай ажилладга байна. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагууд нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 

шинээр ажилд 166 ажилтан авсан байна.  

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 13,601 ажилтны 28.6% буюу 2,731 ажлтан нь ямар 

нэгэн байдлаар албан тушаал дэвшэн ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 

 

 

АГААРЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАР 

 

Тус судалгаанд Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Монголын иргэний агаарын тээвэр 

болон агаарын тээврийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд зэрэг нийт 3,348 ажилтны судалгаа мэдээлэл ирсэн бөгөөд тус мэдээлэлд 

үндэслэн хийсэн түн шинжилгээг танилцуулж байна. 



   
 

   
 

Хуудас 70 

 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 3,348 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын хүйсийн 

талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад  ажилтнуудын 39% буюу 1,322 нь  эмэгтэй ажилтнууд  

байгаа бол 61% буюу 2,026 нь эрэгтэй ажилтнууд  байна.  

 
 

§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 547 ажилтны насны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 2,801 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Судалгаанд хамрагдаж буй агаарын тээврийн салбарын ажилтнуудын дундаж 

наслалт нь 36 нас байна. 

Доорх зурагнаас харахад  41.6% буюу 1,164 ажилтан  нь 30-39 насны залуу хамт олон 

байгаа бол 16.4% буюу 460 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. 

 

61%

39%
Эрэгтэй 

Эмэгтэй



   
 

   
 

Хуудас 71 

 
 

§ [Ажилд орсон жил] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 1 ажилтны ажилд орсон огнооны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 3,347 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 52.1% буюу 1,834  ажилтан 2010-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  1.0% буюу 36 ажилтан шинээр ажилд орсон 

байна.  
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Хуудас 72 

 
 

§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 42 ажилтны улсад ажилласан жилийн талаарх мэдээлэл 

дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 3,306 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 21% буюу 702 

ажилтан  нь 6-10 жил ажилласан бөгөөд салбарын хэмжээнд улсад ажилласан дундаж 

хугацаа нь 11 жил улсад ажилласан байна. 

 
 

§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 3,348 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас ажилтнуудын түлхүүр 

ажилтны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 2,176 ажилтан буюу 65%-ийг нь түлхүүр ажилтан үлдсэн 

1,172 ажилтан буюу 35%-ийг нь түлхүүр ажилтан биш гэсэн судалгаа гарсан байна 
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Хуудас 73 

 
 

§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх 

ёстой байснаас 3,348 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

ажилтнуудын салбартаа ажилласан дундаж хугацааны талаарх мэдээлэл бүрэн 

ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 60.4%  буюу 1,922 ажилтан нь салбартаа 9-с ба түүнээс 

дээш ажилласан байгаа нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг 

илтгэж байна.  

 

  
§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 30 ажилтны албан тушаал дэвшсэн эсэх талаарх 

мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 3,318 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав.. 

Доорх зурагнаас харахад 1,068 ажилтан буюу 32% нь албан тушаал дэвшиж 

ажилласан бол 2,250 ажилтан буюу 68% нь ямар нэгэн байдлаар албан тушаал 

дэвшээгүй байна. 
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Хуудас 74 

 
§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 272 ажилтны ажлын байрны талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 3,076 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад 2,179 ажилтан буюу 71% нь ажлын байрны хэвийн, 877 

ажилтнууд буюу 50% нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг.  

 
§ [Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудын тоо] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 25 ажилтан буюу 0.9%-ийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнууд эзэлж 

байна. Хуулинд зааснаар 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан 

ажиллах ёстойгоос одоогийн байдлаар 15-89% хувийн хөдөлмөрийн чадвар 

алдалттай 25 ажилтан ажиллаж байгаа нь шаардлагатай тоо хэмжээнээс 5 дахин бага 

ажилтан ажиллаж байна. 
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Хуудас 75 

 
 

§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 61.7% давхардсан тоогоор ямар нэгэн байдлаар шагнагдсан бол 38.3% нь 

огт шагнагдаж байгаагүй гэсэн үр дүн гарсан байна. 

Нийт ажилтнуудын 6.7% нь төрийн дээд шагналаар, 37.7% нь яам салбарын 

шагналаар, 51.0% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 

 
Төрөл Төрийн дээд шагнал Яам салбарын шагнал Байгууллагын шагнал 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Авсан 223 6.7% 1,254 37% 1,709 51% 

Аваагүй 3,125 93.3% 2,094 63% 1,639 49% 

НИЙТ 3,348 100% 3,348 100% 3,348 100% 

 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 487 ажилтны сургалтад хамрагдсан байдлын 

талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 2,861 ажилтны мэдээлэлд 

үндэслэн график байгуулав. Мэдээлэл ирүүлсэн 2,861 ажилтны 8,259 буюу 92.9% нь 

ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдаж байсан бол 202 ажилтан буюу 7.1% нь огт  

сургалтад хамрагдаж байгаагүй гэсэн үр гарсан 
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Хуудас 76 

Доорх зурагнаас харахад сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын 48% буюу 1,380 

ажилтан 5-с дээш удаагийн сургалтад хамрагдаж байжээ. 

 
§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 1 ажилтны цалингийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 3347 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,327,628 төгрөг байгаа бол хувийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 

1,041,627 төгрөг төрийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 1,613,590 төгрөг 

байна.  Судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын 37.6% буюу 1,257  ажилтан 

1,000,000-1,499,999 төгрөгийн цалин авч байна.  
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Хуудас 77 

§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 2 ажилтны боловсролын талаарх мэдээлэл дутуу ирүүлсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 3,346 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад тухайн салбарын ажилтнуудын 65% буюу 2,198 ажилтан 

бакалавр, 8.4% буюу 281  ажилтан  магистр,  0.1%  буюу 2 ажилтан доктор 25.8% 

буюу 864 боловсролын ямар нэгэн зэрэггүй ажилтнууд байна гэсэн судалгаа гарсан. 

 
 

§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 52 ажилтны мэргэжлээрээ ажилладаг талаарх 

мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 3,296 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад агаарын тээврийн ажилтнуудын 55% буюу 1,826 ажилтан 

мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа бөгөөд үлдсэн 45% буюу 1,470 ажилтан мэргэжлээрэй 

ажиллахгүй байгаа гэсэн үр дүн гарсан.  

 
§ [Салбар тус бүрийн дундаж цалин] Судалгаанд хамрагдаж буй хувийн хэвшил 

болон төрийн байгууллагуудын дундаж цалинг салбарын дундаж цалинтай 
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Хуудас 78 

харьцуулав. Агаарын тээврийн салбарын хувийн хэвшлийн байгууллагуудын цалин 

нь  дунджаас доош байгаа бол төрийн байгууллагын цалин нь харьцангуй өндөр 

байна. 

 
§ [Салбартаа тогтвортой ажилласан байдал] Агаарын тээврийн салбарын 

судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын 60.4% нь тухайн салбартаа 9 ба түүнээс дээш 

жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа гэсэн үр гарсан байгаа нь тухайн 

салбарын ажилтнууд тогвор суурьшилтай ажилладагийн харуулж байна. 

 

 
Салбарууд Судалгаанд 

хамрагдсан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажиллаж буй  

ажилтнуудын эзлэх 

хувь 

Авто зам  734 304 46% 

Авто тээвэр 1,508 440 30% 

Агаарын тээвэр 3,349 1,922 60.4% 

Төмөр зам  13,601 7,163 54% 

Далайн тээвэр 24 2 8% 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Тус судалгаанд хамрагдаж буй агаарын тээврийн салбарын ажилтнуудын 60.4% 

буюу 1,922 ажилтан нь салбартаа 9-с д ажил ажилласан 25-44 насны залуу 
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Хуудас 79 

ажилтнууд байна. 50-с дээш насны 196 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд нийт 

ажилтнуудын 7.2% орчим хувь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж халааг 

бэлтгэх шаардлагатай. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний 

хэмжээ 1,327,628 төгрөг байна. 

o Тус салбарын ажилтнуудын 65% буюу 2,176 ажилтан нь түлхүүр ажилтан, үлдсэн 

35%  буюу 1,172 ажилтан нь түлхүүр ажилтан бишгэсэн үр гарсан. 

o Нийт ажилтнуудын 60.4 хувь нь салбартаа 6 ба түүнээс дээш ажилласан байгаа 

нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг илтгэж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 71.5% буюу 2,199 ажилтан нь 

хэвийн нөхцөлд үлдсэн 28.5% буюу 877 ажилтан нь хэвийн бус нөхцөлд 

ажилладаг гэсэн үр дүн гарсан. 

o Тус судалгаанд нисэхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон 

хувийн хэвшлийн 3,348 ажилтныг хамруулсан бөгөөд  хуулинд зааснаар бол 25 

ажилтан тутамд нэг хөдөлмөрийн чадвар алдалттай ажилтан ажиллаж байх 

ёстойгоос тус судалгаанд 15-85% хувийн хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 31 

ажилтан ажиллаж байгаа гэсэн үр дүн гарсан нь нийт судалгаанд хамрагдаж буй 

ажилтнуудын  0,9 хувийг эзэлж байгаа нь хангалттай хэмжээнд биш байгаа  

бөгөөд хувийн болон төрийн байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудынхаа тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг 

илэрхийлж байна. Тус судалгаад хамрагдаж буй 3,348 ажилтнууд дунд 133 

хөдөлмөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байх ёстой бөгөөд 31 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтны 83 хувь буюу 2,384 ажилтан 

мэргэжлийн сургалт, семинарт хамрагдаж байсан ба түүний 48,2 хувь буюу 1,380 

ажилтан 5-с дээш удаагийн сургалтад хамрагдаж байсан. 

o Агаарын тээврийн салбар нь бусад салбаруудаасаа цалингийн төвшин бусад 

салбартайгаа ойролцоо байсан бөгөөд хувийн хэвшлийн байгууллагуудын цалин 

харьцангуй бага байсан. 

o Схлбартаа 3 буюу түүнээс дээш ажиллаж байгаа ажилтнуудын эзлэх хувь 60.3 

хувьтай гарсан нь бусад салбараасаа хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. 



   
 

   
 

Хуудас 80 

o Агаарын тээврийн салбар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 148 ажилтан шинээр 

ажилд авсан. 

o Нийт 3,348 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн байгууллагуудаас 

2 ажилтны боловсролын талаарх мэдээлэл дутуу ирүүлсэн бөгөөд тухайн 

салбарын ажилтнуудын 65% буюу 2,198 ажилтан бакалавр, 8.4% буюу 281  

ажилтан  магистр,  0.1%  буюу 2 ажилтан доктор 25.8% буюу 864 боловсролын 

ямар нэгэн зэрэггүй ажилтнууд байна гэсэн судалгаа гарсан. 

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 3,348 ажилтны 32.2% буюу 1,032 ажилтан нь ямар 

нэгэн байдлаар албан тушаал дэвшэн ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 

 

 

ДАЛАЙН ТЭЭВЭРИЙН САЛБАР 

 

Тус судалгаанд Далайн захиргааны газрын 24 ажилтны  судалгаа мэдээлэл ирсэн 

бөгөөд тус мэдээлэлд үндэслэн хийсэн түн шинжилгээг танилцуулж байна. 

 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 ажилтны 

мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын хүйсийн талаарх 

мэдээлэл бүрэн ирсэн.  

Доорх зурагнаас харахад ихэнх ажилтнуудын 58% буюу 14 нь  эрэгтэй ажилтнууд  

байгаа бол  42% буюу 10 нь эмэгтэй ажилтнууд  байна.  
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§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын хүйсийн 

талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Судалгаанд хамрагдаж буй далайн тээврийн салбарын ажилтнуудын дундаж наслалт 

нь 37 нас байна. 

Доорх зурагнаас харахад  41% буюу 10 ажилтан  нь 25-34 насны залуу хамт олон 

байгаа бол 20.8% буюу 5 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. 
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§ [Ажилд орсон жил] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 ажилтны 

мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын ажилд орсон огнооны 

талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 87.5% буюу 21  ажилтан 2015-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  4.2% буюу 1 ажилтан шинээр ажилд орсон байна.  

 

 
 
 

§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 

ажилтны мэдээлэл ирсэнбөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтны улсад ажилласан 

огнооны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 37.5% буюу 9 

ажилтан  нь 6 хүртлэх жил ажилласан бөгөөд салбарын хэмжээнд улсад ажилласан 

дундаж хугацаа нь 11 жил улсад ажилласан байна 
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§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 ажилтны 

мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын түлхүүр ажилтны 

талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 24 ажилтан буюу 100% түлхүүр ажилтан биш гэсэн 

судалгаа гарсан байна. 

 

 
 

§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас 24 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын 

салбартаа ажилласан дундаж хугацааны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 70.8%  буюу 17 ажилтан нь салбартаа 2-5 жил ажилласан 

залуу хамт олон байна.  

 

 
 

§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас 24 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын 

албан тушаал дэвшсэн талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

0%

100%

Тийм

Үгүй

-

17 

5 

2 

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14
 16
 18

1- хүртэлх 
жил

2-5 жил 6-8 жил 9-c дээш жил 



   
 

   
 

Хуудас 84 

Доорх зурагнаас харахад 4 ажилтан буюу 17% нь албан тушаал дэвшиж ажилласан 

бол үлдсэ 24 ажилтан буюу 83% ямар нэгэн байдлаар албан тушаал дэвшээгүй байна. 

 
 

§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас ажилтнуудын ажлын байрны 

талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 24 ажилтан буюу 100% нь ажлын байрны нөхцөлд 

ажилладаг.  

 

 
 

§ [Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудын тоо] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 0 ажилтан буюу 0%-ийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнууд эзэлж 

байна. Хуулинд зааснаар 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан 

ажиллах ёстойгоос одоогийн байдаг бөгөөд далайн захиргааны гзар нь 

заавалхөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллуулах шаардлаггүй юм 

17%

83%

Дэвшсэн

100%

0%

Хэвийн нөхцөл

Хэвийн бус 
нөхцөл
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§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс 59.3% давхардсан тоогоор ямар нэгэн байдлаар шагнагдсан бол 41.7% нь 

огт шагнагдаж байгаагүй гэсэн үр дүн гарсан байна. 

Нийт ажилтнуудын 16.7% нь төрийн дээд шагналаар, 54.2% нь яам салбарын 

шагналаар, 29.2% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус шагнагдсан байна. 

 
Төрөл Төрийн дээд шагнал Яам салбарын шагнал Байгууллагын шагнал 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Авсан 4 16.7% 13 54.2% 7 29.2% 

Аваагүй 20 83.5% 11 45.8% 17 30.8% 

НИЙТ 24 100% 24 100% 24 100% 

 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Судалгаанд хамрагдсан 24 ажилтнууд 100% буюу 

24 ажилтан нь ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдсан. 

Доорх зурагнаас харахад нийт ажилтнуудын 75% буюу 18 ажилтан 1-2 удаагийн 

сургалтад хамрагдаж байжээ. 

 
§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 

ажилтны мэдээлэл ирсн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас цалингийн талаарх 

мэдээлэл бүрэн ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 24 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,840,708 төгрөг байгаа бол хувийн хэвшлийн байгууллага тус судалгаанд 

хамрагдаагүй төрийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 1,840,708 төгрөг 

75%

25%

0% 0%

1-2 удаа

3-5 удаа

5-с дээш удаа

Хамрагдаагүй
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байна.  Судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын 66.7% буюу 16  ажилтан 1,500,000-

1,999,999 төгрөгийн цалин авч байна.  

 
 

§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 24 

ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас боловсролын талаарх 

мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад тухайн салбарын ажилтнуудын 34% буюу 8 ажилтан 

бакалавр, 58% буюу 14 ажилтан  магистр,  8%  буюу 2 ажилтан боловсролын ямар 

нэгэн зэрэггүй ажилтнууд байна гэсэн судалгаа гарсан. 

 
§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 24 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

24 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагаас  мэргэжилээрээ ажилладаг 

эсэх талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад авто замын салбарын ажилтнуудын 100% буюу 24 ажилтан 

мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа гэсэн үр дүн гарсан.  
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§ [Салбар тус бүрийн дундаж цалин] Судалгаанд харагдаж буй хувийн хэвшил болон 

төрийн байгууллагуудын дундаж цалинг салбарын дундаж цалинтай харьцуулав. 

Далайн салбар нь бусад салбаруудтай харьцуулахад дундаж цалингийн төвшин нь 

хамгийн өндөр байгна  

 
 

§ [Салбартаа тогтвортой ажилласан байдал] Далайн тээврийн салбарын судалгаанд 

хамрагдсан ажилтнуудын 8% нь  буюу 2 ажилтан тухайн салбартаа 9 ба түүнээс дээш 

жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа гэсэн үр гарсан байгаа нь тухайн 

салбарын ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажиллаж чаддагүйг харуулж байна. 

 
Салбарууд Судалгаанд 

хамрагдсан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан ажилтны 

тоо 

9 ба түүнээс дээш жил 

ажиллаж буй  

ажилтнуудын эзлэх 

хувь 

Авто зам  734 304 46% 

100%

0%

Мэргэжлээрээ 
ажилладаг

Мэргэжлээрээ 
ажилладаггүй

1.29

1.83

1.42 1.33

1.84

0

1

1

2

2

3

3

Авто зам Авто тээвэр Төмөр зам Агаарын тээвэр Далайн тээвэр

СА
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ТӨ
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Хувийн хэвшил  Төрийн байгууллага  Салбарын дундаж цалин  
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Авто тээвэр 1,508 440 30% 

Агаарын тээвэр 3,349 1,922 60.4% 

Төмөр зам  13,601 7,163 54% 

Далайн тээвэр 24 2 8% 

 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Тус судалгаанд хамрагдаж буй далайн тээврийн салбарын ажилтнуудын 54.2% 

буюу 13 ажилтан нь салбартаа 2-5 ажил ажилласан 25-34 насны залуу ажилтнууд 

байна. 50-с дээш насны 5 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд нийт ажилтнуудын 

22.9% орчим хувь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж халааг бэлтгэх 

шаардлагатай. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний 

хэмжээ 1,840,708 төгрөг байгаа нь бусад салбар болон төмөр зам, агаарын тээвэр, 

авто тээвэр, цалингаас хамгийн өндөр гарсан. 

o Тус салбарын ажилтнуудын 100% буюу 24 ажилтан нь түлхүүр ажилтан биш 

гэсэн үр дүн гарсан. 

o Нийт ажилтнуудын 70.5 хувь нь салбартаа 2-5 ажилласан байгаа бусад салбараас 

харьцангуй бага үзүүлэлт юм. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 100% буюу 24 ажилтан нь хэвийн 

нөхцөлд ажилладаг гэсэн үр дүн гарсан. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтны 100 хувь буюу 24 ажилтан мэргэжлийн 

сургалт, семинарт хамрагдаж байсан ба түүний 75 хувь буюу 18 ажилтан 1-2 

удаагийн сургалтад хамрагдаж байсан. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 33.3 хувь буюу 8 ажилтан баклавр, 

58.2 хувь буюу 14 ажилтан магистр, 8.3 хувь 2 ажилтан ямар нэгэн боловсролын 

зэрэггүй байна.  

o Нийт ажилтнууд 100 хувь нь мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа гэсэн сайн үр дүн 

гарсан. 

o Салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажилтнуудын дундаж хувь 8 хувьтай 

гарсан бөгөөд бусад салбаруудаас хамгийн баг үзүүлэлттэй гарсан. 
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o Судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагууд нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 

шинээр ажилд 1 ажилтан авсан байна.  

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 24 ажилтны 16.7% буюу 4 ажилтан нь нэгэн байдлаар 

албан тушаал дэвшин ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 
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Хавсралт 11: Зам, тээврийн салбарт ажиллаж байгаа төрийн байгууллагуудын залгамж 
бэлтгэх шаардлагатай байгаа ИТА ажилтнуудын мэдээлэл 

 
Зам, тээврийн судалгаанд хамрагдсан хамрагдсан төрийн байгууллагуудаас 61 нэр 

төрөл бүхий албан тушаалын 462 инженер техникийн ажилтнууд тэтгэварт гарах магадлал 

үүссэн байна.   

 Төмөр замын байгууллагуудын инженер техникийн 50-с дээш насны ажилтнуудын 

мэдээлэл дээр үндэслэн ойрын 5-10 жилийн хугацаанд тэтгэвэрт гарах магадлал бүийн 

албан тушаал болон мэргэжлийн жагсаалтыг гаргав. Судалгаанд хамрагдсан төмөр замын 

салбарын ажилтнуудаас доорх 32 төрлийн ажил, албан тушаалын 323 инженер техникийн 

ажлтан тэтгэвэрт гарах магадлал өндөр тул оронд нь залгамжилж ажилла ажилтанг бэлтгэж 

эхлэх шаардалага, хэрэгцээ үүсээд байна. 
Д/д Ажил мэргэжлийн жагсаалт Төмөр замын салбар 
1 Механикч 93 
2 Инженер 65 
3 Машинист 59 
4 Оператор 30 
5 Төсвийн инженер 14 
6 Цахилгааны инженер 9 
7 Холбооны инженер 6 
8 Барилгын инженер 6 
9 Автоматик механик 4 
10 ХАБЭА инженер 4 
11 Сантехникийн инженер 3 
12 Ашиглалтын инженер 3 
13 Инженер 3 
14 Вагоны аж ахуйн инженер 2 
15 Зүтгүүрийн инженер 2 
16 Машин үйлдвэрлэлийн технологийн инженер 2 
17 Усны хайгуулын инженер 2 
18 Сургалтын инженер 2 
19 Электроник инженер 1 
20 Радио холбооны инженер 1 
21 Жолооч 1 
22 Технологич инженер 1 
23 Геологийн инженер 1 
24 Цахилгааны техникч 1 
25 Техникийн бичиг баримтын инженер 1 
26 Цахилгааны инженер 1 
27 химич 1 
28 Тээврийн удирдлагын эдийн засагч 1 
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29 Замын техникч 1 
30 Замын инженер 1 
21 холбооны техникч 1 
32 График инженер 1 

Нийт 323 
 

Зам тээврийн судалгаанд хамрагдсан авто тээврийн байгууллагуудын инженер 

техникийн 50-с дээш насны  ажилтнуудын мэдээлэл дээр үндэслэн ойрын 5-10 жилийн 

хугацаанд тэтгэвэрт гарах магадлал бүийн албан тушаал болон мэргэжлийн жагсаалтыг 

гаргав. Судалгаанд хамрагдсан авто тээрийн салбарын ажилтнуудаас доорх жагсаалт бүийн 

ажил албан тушаалын хүмүүс тэтгэвэрт гарах магадлалтай байна. 
Д/д Ажил мэргэжлийн жагсаалт Авто тээвэр 
1 Техникийн хяналтын үзлэгийн инженер 6 
2 Цахилгааны инженер 1 

Нийт 7 
 

Зам тээврийн судалгаанд хамрагдсан авто замын байгууллагуудын инженер 

техникийн 50-с дээш насны  ажилтнуудын мэдээлэл дээр үндэслэн ойрын 5-10 жилийн 

хугацаанд тэтгэвэрт гарах магадлал бүийн албан тушаал болон мэргэжлийн жагсаалтыг 

гаргав. Судалгаанд хамрагдсан авто тээрийн салбарын ажилтнуудаас доорх жагсаалт бүийн 

ажил албан тушаалын хүмүүс тэтгэвэрт гарах магадлалтай байна. 

 
Д/д Ажил мэргэжлийн жагсаалт Авто зам 
1 Хяналтын инженер 11 
2 Авто замын барилгын инженер 1 

Нийт 12 
 

Зам тээврийн судалгаанд хамрагдсан агаарын тээврийн байгууллагуудын инженер 

техникийн 50-с дээш насны ажилтнуудын мэдээлэл дээр үндэслэн ойрын 5-10 жилийн 

хугацаанд тэтгэвэрт гарах магадлал бүийн албан тушаал болон мэргэжлийн жагсаалтыг 

гаргав. Судалгаанд хамрагдсан төмөр замын салбарын ажилтнуудаас доорх 25 төрлийн 

ажил, албан тушаалын 120 инженер техникийн ажлтан тэтгэвэрт гарах магадлал өндөр тул 

оронд нь залгамжилж ажилла ажилтанг бэлтгэж эхлэх шаардалага, хэрэгцээ үүсээд байна. 

 
Д/д Ажил мэргэжлийн жагсаалт Агаарын тээвэр 
1 Оператор 20 
2 Цахилгааны инженер 18 
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3 Радиолокаторын  инженер 14 
4 Холбооны инженер 12 
5 Механикч 11 
6 Нисгэгч 7 
7 Чанар баталгаажуулалтын инженер 6 
8 Радио холбооны инженер 5 
9 Шалгалтын нислэгийн шалгагч инженер 3 
10 Жолооч 3 
11 Механик инженер 2 
12 Агаарын хөлгийн инженер 2 
13 Машинист 2 
14 Инженер 2 
15 Автоматик механик 2 
16 Авионик инженер 2 
17 Электроник инженер 1 
18 Төсвийн инженер 1 
19 Үйлдвэр, үйлчилгээний менежмент 1 
20 Нисэхийн радио холбооны инженер 1 
21 Мэдээлэл технологийн инженер 1 
22 Барилгын инженер 1 
23 Автозамын барилгын инженер 1 
24 Онгоцны инженер, инженер эдийн засагч 1 
25 Онгоцны радио техник 1 

Нийт 120 
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Хавсралт 12: Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа тус бүрийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

 
Зорилгууд 
(Objectives) 

Зорилтууд Стратеги Үе шатууд Үндсэн чиглэл Хийгдэх ажил (Actions) Шалгуур үзүүлэлт Эхлэх 
хугацаа 

Дуусах 
хугацаа 

2.1. Хүний 
нөөцийн үйл 

ажиллагааг 
байгууллагын үр 

ашиг, үр дүн, 

гүйцэтгэл болон 
бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээний 

чанарыг 
сайжруулах 

чиглэлд зохион 

байгуулж улмаар 
салбарт ажиллаж 

буй 

байгууллагуудын 
урт хугацаанд, 
тогтвортой үйл 

ажиллагаа 
явуулах 

нөхцлийг бий 

болгох 

2.2.1. 

Ажилтнуудаа 

зайнаас болон 

цахимаар 

ажиллуулж 

байгаа 

байгууллагуудын 

тоог Ковид-19 

хөл хорионы 

үеийн төвшинд 

хүргэх 

Ковид 19-ын 

дараах хүний 

нөөцийн 

менежментийн 

бодлого 

хэрэгжүүлэх, 

Байгууллагуудад 

зайнаас ажиллах 

соёл болон 

боломжийг 

бүрдүүлэх үе 

шат 

Байгууллагуудад 

цаашид оффис 

болон зайнаас 

ажиллах холимог 

соёлыг 

нутагшуулах 

чиглэлд 

Салбарын ажилтнуудад 

цахимаар ажиллах, цахим 

хурал болон арга хэмжээнд 

оролцох соёлыг бий болгох 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах,   

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд сар 

бүрийн тодорхой өдрүүдийг 

зайнаас ажиллах өдөр болгох 

зарлах, 

Зайнаас ажиллах 

өдрөөр салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй байгууллагуудын 

ажиллах хүчний 

хамгийн багадаа 10 

хувь нь  цахимаар 

ажилладаг болсон 

байна. 

2021 2022 

Байгууллагуудад 

бүтэн цагаар 

зайнаас 

ажиллуулах 

боломжийг бий 

болгох чиглэлд 

Салбарын хэмжээнд зайнаас 

ажиллах боломжтой ажлын 

байрнуудыг тодорхойлох, 

Зайнаас ажиллах 

боломжтой ажлын 

байрны жагсаалт 

гарсан байна. 

2021 2022 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

зориулж ажилтнуудаа 

зайнаас үр дүнтэй 

ажиллуулах арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлагыг боловсруулан 

хүргэх, 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагууд 

цахимаар ажиллах 

гарын авлагатай 

болсон байна. 

2021 2022 

Байгууллагуудад зайнаас 

ажиллахад шаардлагатай дэд 

бүтцийг хямд зардлаар бий 

болгох, хөнгөлөлттэй зээлд 

хамруулах чиглэлд 

холбогдох байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах,  

Хамгийн багадаа 5 

банк, санхүүгийн 

байгууллагууд цахим 

дэд бүтцийг бий 

болгоход санхүүжилт 

олгох лизинг болон 

зээлийн 

бүтээгдэхүүн 

гаргасан байна. 

2021 2022 

Зайнаас болон оффисоос 

ажиллах ажилтнуудын 

хамтран ажиллах орчинг бий 

болгох, багийн ажиллагааг 

сайжруулах талаар сургалт, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 
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арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Зайнаас ажиллах 

ажилтнуудын ажлыг 

оновчтой төлөвлөх болон 

хуваарилах, ажлын явцыг 

хянах, ажлын үр дүн болон 

гүйцэтгэлийг хэмжих талаар 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Зайнаас ажиллах 

ажилтнуудын цалин хөлсний 

тогтолцоог боловсронгуй 

болгох талаар судалгаа 

хийж, гарын авлага 

боловсруулан 

байгууллагуудад хүргэх, 

Цалин хөлсний 

судалгаа хийгдэж 

салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй байгууллагуудад 

танилцуулсан байна. 

2021 2022 

Зайнаас ажиллах 

ажилтнуудын 

бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх 

чиглэлд 

Байгууллагуудад зайнаас 

ажиллах үеийн бүтээмжийг 

сайжруулахад шаардлагатай 

програм хангамж болон арга, 

аргачлалуудын танилцуулах, 

мэдээ мэдээллээр хангах,  

Жилд 2 удаа 

судалгааны тайлан 

гаргана. 

2021 2022 

Цагийн менежментийн уян 

хатан нөхцөлийг бий болгох 

талаар сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Байгууллагуудад зайнаас 

ажиллах үеийн бүтээмжийг 

сайжруулахад шаардлагатай 

програм хангамж болон арга, 

аргачлалуудыг хямд 

зардлаар нэвтрүүлэх, 

тэднийг хөнгөлөлттэй зээлд 

хамруулах чиглэлд 

холбогдох байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах,  

Хамгийн багадаа 10 

байгууллагатай 

хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулсан 

байна. 

2021 2022 

Ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулах, ажил үүрэг 

хуваарилах, ажилтнуудын 

ажлын явц, гүйцэтгэлийг 

хянах платформ хөгжүүлэх, 

Платформ хөгжүүлж, 

салбарт үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагуудыг 

платформд нэгтгэсэн 

байна. 

2021 2022 

Мэдээллийг маш хурдан 

хугацаанд солилцох, 

Платформ хөгжүүлж, 

салбарт үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

2021 2022 
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хуваалцах, санал өгөх 

платформ хөгжүүлэх, 

байгууллагуудыг 

платформд нэгтгэсэн 

байна. 

2.2.2.Зайнаас 

болон цахимаар 

ажиллаж буй 

ажилтнуудын 

тоог нэмэгдүүлэх 

Ур чадвартай 

ажилтнуудыг 

байгууллага 

харгалзахгүй 

зайнаас ажиллах 

соёл болон 

боломжийг 

бүрдүүлэх үе 

шат 

Монгол улсын 

өнцөг булан бүрээс 

ур чадвартай 

ажилтнууд зайнаас 

ажиллах 

боломжийг бий 

болгох чиглэлд 

Салбарын хэмжээнд 

цахимаар ажиллах 

боломжтой ур чадвартай 

ажилтнуудын нэгдсэн сан 

үүсгэх, 

Ажилтнуудын 

мэдээлэл бүхий 

нэгдсэн сан үүссэн 

байна. 

2023 2025 

Ур чадвартай ажилтнуудыг 

цахимаар үр дүнтэй ажиллах 

дадал олгох сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Ур чадвартай ажилтнуудыг 

нэгэн зэрэг олон 

байгууллагад харьяалагдан 

ажиллах боломжтой ажлын 

уян хатан соёлыг бий болгох 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Орон зай, цаг 

хугацааг үл 

харгалзан дэлхийн 

хаанаас ч зайнаас 

ажиллах 

боломжийг бий 

болгох чиглэлд: 

Салбарын хэмжээнд гадаад 

улсаас авч ажиллуулах 

шаардлагатай ур чадвартай 

ажилтнуудын хэрэгцээг 

судалгаагаар тогтмол 

тодорхойлох, 

Жил бүр судалгаа 

хийж тайлан гаргана. 

2023 2025 

Гадаад улсаас чадварлаг 

мэргэжилтнүүдийг зардал 

багатайгаар ажиллуулах 

чиглэлд олон улсын 

байгууллагууд болон 

мэргэжлийн ажиллах хүчин 

зуучилдаг байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах, 

Хамгийн багадаа 5 

байгууллагатай 

хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулсан 

байна. 

2023 2025 

2.2.3. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

стратеги 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

сайжруулах 

Салбарын 

хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

нэвтрүүлэх үе 

шат 

Судалгаа 

шинжилгээнд 

суурилсан 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог бий 

болгох чиглэлд 

Салбарын хэмжээнд шинээр 

гарч буй дэвшилтэт техник, 

технологи болон инновацийг 

судлах, нэвтрүүлэх төвийг 

бий болгох, 

Инноваци болон 

технологийн 

судалгаа 

шинжилгээний төв 

байгуулагдсан байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд шинээр 

гарч буй дэвшилтэт техник, 

технологи болон инновацийг 

судлах, нэвтрүүлэх төвийн 

ажилтнуудыг чадавхижуулах 

арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Салбарын хэмжээнд 

судалгаа, шинжилгээ 

хийх чадамжтай 10 

мэргэжилтнийг 

бэлтгэх 

2021 2022 
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Олон улсын хөгжлийн чиг 

хандлага, нэвтрүүлж байгаа 

шинэ техник технологи 

болон түүний салбарт 

үзүүлэх нөлөөллийн талаар 

судалгаа хийж салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудад хүргэх, 

Жил бүр судалгаа 

хийж тайлан гаргана. 

2021 2022 

Салбарын 

хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх 

стратегиуд болон 

бусад хөгжлийн 

хөтөлбөрүүдтэй 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийг 

уялдуулах чиглэлд 

Салбарын өсөлт болон 

хөгжлийн ирээдүйн хэтийн 

төлвийг тодорхойлох, 

Олон улсын болон 

Монгол улсын 

хэмжээнд салбарын 

ирээдүйн өсөлт 

болон хөгжлийн чиг 

хандлага тодорхой 

болсон байна. 

2021 2022 

Салбарын ирээдүйн зорилго, 

зорилтуудыг тодорхойлох, 

Урт, дунд хугацааны 

зорилго болон 

зорилтууд тодорхой 

болсон байна. 

2021 2022 

Салбарын гадаад болон 

дотоод орчны шинжилгээг 

хийх, 

Зорилтуудад хүрэх 

хамгийн оновчтой 

стратегиудыг 

тодорхойлсон байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд 

тавигдсан зорилго болон 

зорилтуудад хүрэх 

стратегиудыг тодорхойлох, 

2021 2022 

Стратегиудыг хэрэгжүүлэх 

бодлого болон 

хөтөлбөрүүдийг 

тодорхойлох, 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийг олон 

улсын болон Монгол 

улсын нөхцөл байдал 

болон ирээдүйн чиг 

хандлагатай 

уялдуулан жил бүр 

сайжруулалт хийх 

боломж бүрдсэн 

байна. 

2021 2022 

Салбарын стратегийн 

чиглэл, хэрэгжүүлэх бодлого 

болон хөгжлийн 

хөтөлбөрүүдийн ажиллах 

хүчинд нөлөөлөх 

нөлөөллийг тодорхойлох, 

2021 2022 

Стратеги төлөвлөлтийн 

тогтолцоог үр дүнтэй 

нэвтрүүлэх чиглэлд сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Стратеги төлөвлөлтийн 

тогтолцоог үр дүнтэй 

нэвтрүүлэх чиглэлд арга, 

аргачлал болон 

зааварчилгааг боловсруулах, 

хүргэх, 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагууд 

стратеги 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

нэвтрүүлэх гарын 

2021 2022 
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авлагатай болсон 

байна.  

2.2.4. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

сайжруулах 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

хууль эрхзүйн 

орчинг бий болгох 

чиглэлд 

Салбарын хэмжээнд ажиллах 

хүчний төлөвлөлтийг 

хариуцан хийх баг эсвэл 

нэгжийг бий болгох, 

Яам, агентлаг зэрэг 

төрийн 

байгууллагууд, 

мэргэжлийн холбоод, 

төрийн өмчит 

үйлдвэрийн газрууд 

болон компаниуд, 

хувийн хэвшлийн 

төлөөллүүдийн 

оролцоог хангасан 

байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд ажиллах 

хүчний төлөвлөлтийг 

хариуцан хийх баг эсвэл 

нэгжийн гишүүдийг 

чадавхижуулах арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Салбарын хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлт хийх 

чадамжтай 10 

мэргэжилтнийг 

бэлтгэх 

2021 2022 

Салбарын ажиллах хүчний 

төлөвлөлт хийхтэй 

холбоотой бодлогын баримт 

бичгүүдийг боловсруулах, 

батлах, хэрэгжүүлэх, 

Салбарын хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлт хийх баг 

эсвэл нэгжийн эрх, 

үүрэг, төлөвлөлт 

хийх давтамж, 

төлөвлөлтийн цар 

хүрээ зэргийг 

тодорхойлсон байна. 

2021 2022 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлт 

оновчтой хийх 

хийх арга, 

аргачлалыг 

тодорхойлох 

чиглэлд 

Хөдөлмөрийн зах зээл болон 

ажиллах хүчний талаарх 

дэлгэрэнгүй судалгаа хийж, 

цугларсан мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, 

Дүн шинжилгээний 

тайлан гарсан байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд ажиллах 

хүчийг ангилах загварчлалыг 

боловсруулах, ажил, 

мэргэжлийн нэршлийг 

салбарын хэмжээнд нэг 

болгох, 

Салбарын стратегийн 

болон бусад ажиллах 

хүчнийг 

тодорхойлсон байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд нийт 

ажиллах хүчний болон 

ажиллах хүчний ангилал тус 

бүрээр өнөөгийн эрэлт ба 

нийлүүлэлтийг тодорхойлох 

аргачлал боловсруулах, 

Төсөөлөл хийх 

үндсэн нөхцөл болон 

хувилбаруудыг 

тооцоолох 

загваруудыг 

2021 2022 
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Салбарын хэмжээн дэх нийт 

ажиллах хүчний болон 

ажиллах хүчний ангилал тус 

бүрээр ирээдүйн эрэлт ба 

нийлүүлэлтийн 

таамаглалуудыг тооцоолон 

гаргах загварыг хөгжүүлэх, 

боловсруулсан 

байна. 

2021 2022 

Ирээдүйд бий болох ажлын 

байрны шаардлагуудыг 

тодорхойлох аргачлалыг 

боловсруулах, 

Ажлын байрны 

ангилал тус бүрээр 

шаардлагуудын 

жагсаалт гарсан 

байна. 

2021 2022 

Ирээдүйд хэрэгцээтэй болох 

ур чадваруудыг тодорхойлох 

аргачлалыг боловсруулах, 

Ажлын байрны 

ангилал тус бүрээр 

шаардлагатай ур 

чадваруудын 

жагсаалт гарсан 

байна. 

2021 2022 

Ажиллах хүчний өнөөгийн 

ба ирээдүйн эрэлт болон 

нийлүүлэлт, шаардлагатай 

ур чадвар болон чадамжийн 

зөрүүтэй байдлыг тооцоолох 

аргачлалыг тодорхойлох, 

Зөрүүгийн 

шинжилгээ хийгдсэн 

байна. 

2021 2022 

Ажиллах хүчний 

нийлүүлэлтийн эрсдэлийг 

тооцоолох аргачлалыг 

боловсруулах, 

Эрсдэлийн 

менежментийн 

стратеги, 

хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө 

боловсруулагдсан 

байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээн дэх нийт 

ажиллах хүчний болон 

ажиллах хүчний ангилал тус 

бүрээр эрсдэлийг бууруулах, 

удирдах стратеги 

боловсруулах, 

2021 2022 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийг 

хэрэгжүүлэх 

чиглэлд 

Зөрүүтэй байдлыг арилгах 

стратегиудыг тодорхойлох, 

Стратегийн баримт 

бичиг 

боловсруулагдсан 

байна. 

2021 2022 

Өнөөгийн болон ирээдүйн 

ажиллах хүчний эрэлт 

хэрэгцээг хангах болон 

ажилтнуудын шаардлагатай 

ур чадварыг хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө гаргах, 

хэрэгжүүлэх, 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн үр 

дүнг жил бүр 

тайлагнадаг болсон 

байна.  

2021 2022 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 

хяналт тавих, үр дүнг 

үнэлэх, сайжруулалт хийх, 

Салбарын хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

нэвтрүүлсэн байна. 

2021 2022 



   
 

   
 

Хуудас 99 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийг олон 

улсын жишигт 

хүргэх чиглэлд 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн MNS ISO 

30409:2018 олон улсын 

стандартыг салбарын 

хэмжээнд нэвтрүүлэх, 

Олон улсын 

стандартыг 

нэвтрүүлж, 

баталгаажуулалт 

хийгдсэн байна. 

2021 2022 

Салбарын 

хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

сайжруулах үе 

шат 

Дотоод ажиллах 

хүчийг оновчтой 

удирдах чиглэлд 

Хөдөлмөрийн зах зээл болон 

ажиллах хүчний талаарх 

судалгааг цахимжаар авах 

тогтолцоог бий болгох, 

Салбарын хэмжээнд 

ажиллах хүчний 

талаарх цахим 

мэдээллийн сан 

үүссэн байна. 

2023 2025 

Ажилтнуудын ур чадварыг 

төвшинг цахимаар үнэлж, 

тодорхойлох тогтолцоог бий 

болгох, 

Салбарын хэмжээнд 

ур чадвартай 

ажилтнуудын сан 

бий болсон байна. 

2023 2025 

Их дээд сургууль болон 

мэргэжлийн сургалтын 

байгууллагуудын сургалтын 

чанарыг дээшлүүлэх чиглэлд 

хамтарч ажиллах, 

Их дээд сургууль 

болон мэргэжлийн 

сургалтын 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 

загварыг 

боловсруулсан 

байна. 

2023 2025 

Ажилтнуудын хөдөлмөрийн 

нөхцөлийг оновчтой 

тодорхойлох чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

авч хэрэгжүүлэх, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарын external 

workforce буюу 

гадаад ажиллах 

хүчийг (түр болон 

улирлын чанартай 

ажиллах хүчин, 

гэрээт компаниуд 

болон ажилтнууд, 

зөвлөхүүд)  

оновчтой удирдах 

чиглэлд 

Гадаад ажиллах хүчийг 

нэмэгдүүлэх, менежментийг 

сайжруулах чиглэлд сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг авч 

хэрэгжүүлэх, 

Сургалт, арга 

хэмжээг улиралд 1 

удаа зохион 

байгуулна. 

2023 2025 

Гадаад ажиллах хүчийг 

салбарт ажиллаж буй 

байгууллагуудтай холбох, 

хийж гүйцэтгэх ажлаа 

харилцан төлөвлөх, гэрээ 

байгуулах цахим платформ 

үүсгэх, 

Байгууллагууд уян 

хатан хэлбэрээр 

ажиллах боломжийг 

бий болгосон байна. 

2023 2025 

Ажиллах хүчний 

бүс нутгийн 

төлөвлөлтийг 

оновчтой хийх 

чиглэлд 

Орон нутагт хөдөлмөр 

эрхлэх боломж нь тухайн 

бүс нутгийн оршин 

суугчдын ур чадвартай 

нийцэх эсэхийг 

тодорхойлох, 

Зөрүүгийн 

шинжилгээ хийгдсэн 

байна. 

2023 2025 

Бүс нутаг дахь хүн амзүйн 

өөрчлөлт болон эдийн 

засгийн хүчин зүйлсийн 

нөлөөллийг тодорхойлох, 

Судалгааны тайлан 

гарсан байна. 

2023 2025 



   
 

   
 

Хуудас 100 

Хөдөлмөрийн уян хатан 

байдлыг бий болгож, тухайн 

салбарт болон бүс нутагт 

ажилтныг сэлгэж, 

шилжүүлэн ажиллуулах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 

Салбарын нийт 

ажилтнуудын 5 

хувийг сэлгэж 

ажиллах хөтөлбөрт 

хамруулах 

2023 2025 

Улирлын чанартай 

ажиллах хүчний 

хэрэгцээг төлөвлөх 

чиглэлд 

Оюутнуудыг цалинтай 

дадлагажих зуны хөтөлбөрт 

хамруулах, 

10,000 оюутныг 

хөтөлбөрт 

хамруулна. 

2023 2025 

Салбарт ажилладаг 

байгууллагын хооронд 

ажилтнуудыг сэлгэж болон 

солилцож ажиллуулах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 

Салбарт ажиллаж 

буй байгууллагуудын 

25 хувийг хөтөлбөрт 

хамруулна. 

2023 2025 

Улирлын чанартай сул 

зогсолтын үед ажилтнуудыг 

гадаадын компаниудтай 

гэрээ байгуулах түр ажилд 

зуучлах, туршлага 

солилцуулах хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх, 

Хөтөлбөрт нийт 

5,000 ажилтныг 

хамруулна. 

2023 2025 

Улирлын шинж чанартай 

ажилладаг ажилтнуудыг 

нийгмийн болон эрүүл 

мэндийн даатгалд 

тасралтгүй, бүрэн 

хамруулах, түүний үр 

ашгийн талаар салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудад сургалт 

орох,  

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Ажиллах хүчний 

нийлүүлэлтийг 

нэмэгдүүлэх 

чиглэлд 

Салбарт хэрэгцээ 

шаардлагатай байгаа ажил 

мэргэжлүүдийг сурталчлах, 

нэр хүндийг өсгөх, 

хөдөлмөрийн зах зээлд 

таниулах, 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй байгууллагуудын 

бүрдүүлэлтийн 

хугацаа 5 хүртэлх 

хоногоор багассан 

байна. 

2023 2025 

Сургалтын 

байгууллагуудтай хамтран 

цахим болон зайны 

сургалтын хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулах, 

Хамгийн багадаа 20 

хөтөлбөр 

боловсруулсан 

байна. 

2023 2025 

Гадаадад ажиллаж байгаа 

чадварлаг Монгол 

мэргэжилтнүүдийг салбартаа 

татаж ажиллуулах, 

Гадаадаас шилжин 

ирж ажиллаж байгаа 

ажилтнуудын тоо 

нийт ажилтнуудын 

0.1 хувьд хүрсэн 

байна. 

2023 2025 



   
 

   
 

Хуудас 101 

Ажилд зуучлагч 

байгууллагуудтай хамтран 

ажиллах, 

Хамгийн багадаа 5 

байгууллагатай 

хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулсан 

байна. 

2023 2025 

Ажиллах хүчнийг 

төлөвлөлтийн 

засаглалыг 

сайжруулах 

чиглэлд 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн үйл явцад 

удирдах ажилтнуудын 

оролцоог хангах, үүрэг 

хариуцлагыг тодорхой 

болгох, 

Байгууллага бүрээс 

хамгийн багадаа 1 

хүнийг сургалтанд 

хамруулна. 

2023 2025 

Салбарын хэмжээнд 

хэрэгжүүлж буй ажиллах 

хүчний төлөвлөлтийн талаар 

оролцогч талуудад бүрэн 

ойлголт өгөх харилцаа 

холбооны төлөвлөгөөг авч 

хэрэгжүүлэх, 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

талаарх мэдээллүүд 

олон нийтэд нээлттэй 

тавигдсан байна. 

2023 2025 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

чадамжийг 

хөгжүүлэх чиглэлд 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа жижиг болон 

дунд хэмжээтэй 

байгууллагуудад зориулсан 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийг хийх арга, 

аргачлал болон 

зааварчилгааг боловсруулах, 

хүргэх, 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагууд 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлт хийх 

гарын авлагатай 

болсон байна. 

2023 2025 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн сайн 

жишгүүдийг тодорхойлох, 

шагнаж урамшуулах, 

Жил бүр 3 

байгууллагыг 

тодруулж шагнана. 

2023 2025 

Салбарын ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн асуудлыг 

шийдвэрлэх судалгааны 

ажлуудад тэтгэлэг олгох, 

Жилд 10 

байгууллагад 

тэтгэлэг судалгааны 

тэтгэлэг олгоно.  

2023 2025 

2.2.5. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

авьяас чадварын 

менежментийн 

тогтолцоог 

сайжруулах 

Авьяас 

чадварын 

менежментийн 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд авьяас 

чадварын 

менежментийг 

таниулах үе шат 

Салбарын 

хэмжээнд авьяас 

чадварын 

менежментийн 

талаар нэгдсэн 

ойлголт бий 

болгох чиглэлд 

Салбарт ажиллаж байгаа 

хүний нөөцийн ажилтнууд 

болон удирдах ажилтнуудын 

авьяас чадварын 

менежментийн талаар 

нэгдсэн ойлголт өгөх 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа жижиг болон 

дунд хэмжээтэй 

байгууллагуудад зориулсан 

авьяас чадварын 

менежментийг нэвтрүүлэх 

арга, аргачлал болон 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагууд авьяас 

чадварын 

менежментийг 

нэвтрүүлэх гарын 

2021 2022 



   
 

   
 

Хуудас 102 

зааварчилгааг гарын авлага 

хэлбэрээр боловсруулах, 

хүргэх, 

авлагатай болсон 

байна.  

Салбарын хэмжээнд талент 

менежер бэлтгэх хөтөлбөр 

жил бүр хэрэгжүүлэх. 

Жил бүр 100 талент 

менежер бэлтгэнэ. 

2021 2022 

Салбарын 

хэмжээнд авьяас 

чадварын 

менежментийг 

тогтолцоогоор 

нэвтрүүлэх 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг татах 

чиглэлд 

Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх 

салбарын нэр хүнд болон 

өрсөлдөх чадварыг өсгөх үйл 

ажиллагаануудыг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа жил 

бүр 3 арга хэмжээ 

болон үйл 

ажиллагаануудыг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй ажил олгогчийн 

санал болгох гол үнэ цэнийг 

оновчтой тодорхойлох 

(Employer value proposition) 

чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Ажил олгогчийн брэнд 

болон байгууллагын соёлыг 

бий болгох, сайжруулах 

талаар сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг салбарын 

хэмжээнд зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран 

байгууллагын соёл болон 

ажилтнуудын сэтгэл 

ханамжийн төвшинг 

тодорхойлох асуумжуудыг 

боловсруулах, 

Байгууллагын соёл, 

ажилтнуудын сэтгэл 

ханамжийн төвшинг 

тодорхойлох 

судалгааны 

асуумжийн 2-3 

хувилбар 

бэлтгэгдэнэ.  

2023 2025 

Шаардлагатай авьяас 

чадвартай ажилтнуудыг 

бүрдүүлэх чиглэлд 

хамтарсан төр хувийн 

хэвшлийн хамтарсан арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 



   
 

   
 

Хуудас 103 

Салбарт эрэлт ихтэй байгаа 

мэргэжлүүдийг олон нийтэд 

таниулах хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх, тухайн 

чиглэлээр суралцах 

оюутнуудад тэтгэлэг болон 

хөнгөлөлт олгох, бодлогоор 

дэмжих, 

Байгууллага бүр 

салбарт эрэлт ихтэй 

байгаа 

мэргэжлүүдийг 

таниулах 

хөтөлбөрийг жил бүр 

хэрэгжүүлнэ. Тухайн 

чиглэлээр суралцах 

100 оюутанд тэтгэлэг 

олгоно. Үүнийг 

бодлогын хэмжээнд 

зохион байгуулсан 

дүрэм журамд 

өөрчлөлт оруулан 

ажиллана.  

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

шинэ ажилтнуудаа үр дүнтэй 

дасан зохицуулахад нь 

чиглэсэн арга, аргачлал 

болон зааварчилгааг гарын 

авлага хэлбэрээр 

боловсруулах, хүргэх, 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагууд шинэ 

ажилтнаа дасан 

зохицуулах гарын 

авлагатай болсон 

байна.  

2023 2025 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг 

сонгон 

шалгаруулах 

чиглэлд 

Ажил горилогчдыг тухайн 

албан тушаалд тохирох 

эсэхийг үнэлэх 

шалгалтуудыг авдаг 

үнэлгээний хараат бус төв 

байгуулах, 

Үнэлгээний хараат 

бус төв 

байгуулагдсан байна. 

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

авьяас чадвартай 

ажилтнуудаа зөв, оновчтой 

тодорхойлох чиглэлд 

тохирсон арга аргачлал 

болон сүүлийн үеийн 

технологиудыг танилцуулах 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

тогтмол зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарын хэмжээнд авьяас 

чадвартай ажилтнуудын 

нэгдсэн сан үүсгэх, 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудын 

нэгдсэн сан үүссэн 

байна. 

2023 2025 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг 

сургаж хөгжүүлэх 

чиглэлд 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг салбарын 

болон байгууллагын 

зорилго, зорилт болон 

стратеги төлөвлөлттэй 

уялдуулан сургаж, 

хөгжүүлэх арга, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 
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аргачлалуудыг танилцуулах 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

тогтмол зохион байгуулах, 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

авьяас чадвартай 

ажилтнуудад нэгдсэн 

байдлаар дутагдаж байгаа ур 

чадваруудыг олж 

тодорхойлох, шаардлагатай 

сургалт, хөгжлийн үйл 

ажиллагааг зардал 

багатайгаар салбарын 

хэмжээнд зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг 

салбарт тогтвортой 

ажиллуулах 

чиглэлд 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг гэрээгээр, 

зайнаас, цахимаар зэрэг уян 

хатан ажиллах боломжийг 

бий болгох, 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг 

гэрээгээр, зайнаас 

ажиллуулах 

бодлогын баримт 

бичиг 

боловсруулагдан 

хэрэгжсэн байна. 

Хэрэгжилт 80%-аас 

багагүй байна.  

2023 2025 

Авьяас чадвартай ажилтнууд 

ажлаасаа гарах тохиолдолд 

тэднийг салбарт ажиллаж 

байгаа бусад компанид 

ажилд зуучлах, карьерийн  

зөвлөгөө өгөх байгууллага 

байгуулах, 

Карьер хөгжлийн төв 

байгуулагдсан байна. 

Энэ төвөөр 

үйлчилгээ өгөх 

ажилтнуудын 

чадамжийн төвшинг 

тодорхойлно. 

Нийтдээ 1,000-аас 

доошгүй хүмүүст 

зөвлөгөө өгнө.  

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

карьер хөгжлийн 

төлөвлөлтийн арга, аргачлал 

болон зааварчилгааг гарын 

авлага хэлбэрээр 

боловсруулах, хүргэх, 

Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагууд 

карьер хөгжлийн 

төлөвлөлтийн  гарын 

авлагатай болсон 

байна.  

2023 2025 
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Мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран 

ажлаас гарч буй авьяас 

чадвартай ажилтнуудаас 

авах судалгааны нэгдсэн 

загварыг боловсруулах, 

салбарт ажиллаж буй 

байгууллагуудад нэгдсэн 

байдлаар нэвтрүүлэх, 

Авьяас чадвартай 

ажилтнуудын ажлаас 

гарч буй шалтгааныг 

мэргэжлийн 

байгууллагуудтай 

хамтран тодруулах 

судалгааны загвар 

боловсруулагдсан 

байна. Судалгааг 

салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй байгууллагуудын 

50-аас багагүй хувьд 

нэвтрүүлсэн байна. 

2023 2025 

2.2.6. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

залгамжлалын 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

сайжруулах 

Залгамжлалын 

бодлого 

(Succession 

planning) 

хэрэгжүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд 

залгамжлалын 

төлөвлөлтийн 

тогтолцоог 

таниулах үе шат 

Салбарын 

хэмжээнд 

залгамжлалын 

төлөвлөлтийн 

талаар нэгдсэн 

ойлголт бий 

болгох чиглэлд 

Салбарт ажиллаж байгаа 

хүний нөөцийн ажилтнууд 

болон удирдах ажилтнуудын 

залгамжлалын төлөвлөлтийн 

талаар нэгдсэн ойлголт өгөх 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Салбарт ажиллаж 

буй хүний нөөцийн 

ажилтнууд болон 

удирдлагууд 

залгамжлалын 

төлөвлөлтийн талаар 

ойлголт өгөх сургалт 

үйл ажиллагаа 

жилдээ 3-аас 

доошгүй удаа 

хийгдсэн байна.  

2021 2022 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа жижиг болон 

дунд хэмжээтэй 

байгууллагуудад зориулсан 

залгамжлалын төлөвлөлтийг 

үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэх арга, аргачлал 

болон зааварчилгааг гарын 

авлага хэлбэрээр 

боловсруулах, хүргэх, 

Залгамжлалын 

төлөвлөлтийг 

нэвтрүүлэх арга 

аргачлал болон 

зааварчилгаа бүхий 

гарын авлага 

боловсруулагдсан 

байна. Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагуудад 

түгээнэ.  

2021 2022 

Салбарын 

хэмжээнд 

залгамжлалын 

төлөвлөлтийг 

тогтолцоогоор 

нэвтрүүлэх 

Түлхүүр албан 

тушаал болон 

тавигдах 

шаардлагуудаа 

тодорхойлох 

чиглэлд 

Түлхүүр албан тушаал болон 

ажилтнуудыг тодорхойлох 

үйл явцыг байгууллагын 

алсын хараа, эрхэм зорилго, 

ирээдүйн зорилго, зорилтууд 

болон стратеги төлөвлөгөө, 

ажиллах хүчний 

төлөвлөлттэй уялдуулах 

чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 



   
 

   
 

Хуудас 106 

Түлхүүр ажилтан, албан 

тушаалаа оновчтой 

тодорхойлоход чиглэсэн 

арга, аргачлал болон 

зааварчилгааг гарын авлага 

хэлбэрээр боловсруулах, 

хүргэх, 

Түлхүүр ажилтан, 

албан тушаалыг 

тодорхойлох арга 

аргачлал болон 

зааварчилгаа бүхий 

гарын авлага 

боловсруулагдсан 

байна. Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй нийт 

байгууллагуудад 

түгээнэ.  

2023 2025 

Өндөр потенциаль 

бүхий 

ажилтнуудаас нэр 

дэвшигчдийг 

тодорхойлох, 

залгамж 

ажилтнуудыг 

сонгох чиглэлд 

Мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран 

түлхүүр албан тушаал дээрх 

залгамж ажилтнуудыг 

үнэлэх тестийн сан 

боловсруулах,  

Залгамж 

ажилтнуудыг үнэлэх 

тестийн сантай 

болсон байна. 

Тестийн санг жил 

бүр шинэчилнэ. 

2023 2025 

Гэнэтийн нөхцөл байдал 

үүссэн үед богино болон урт 

хугацаанд орлон ажиллах 

төлөвлөгөө (replacement 

plan) боловсруулах чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Залгамж ажилтнуудын санг 

оновчтой үүсгэх чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах,  

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Залгамж ажилтнуудыг 

гаднаас оновчтой бүрдүүлэх 

чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Залгамж ажилтнуудын 

тодорхойлоход 

ажилтнуудын олон талт 

байдлын хангах чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Залгамж 

ажилтнуудыг 

сургаж, хөгжүүлэх 

чиглэлд 

Түлхүүр албан тушаал болон 

ажилтанд тавигдаж 

шаардлагын хүрээнд 

одоогийн байгаа залгамж 

ажилтнуудын зөрүүтэй 

байдлын шинжилгээг 

оновчтой боловсруулах 

талаар сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 
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Залгамж ажилтнуудын 

сургалт, хөгжлийн үйл явцыг 

тэдний карьер хөгжлийн 

төлөвлөгөө болон 

хөтөлбөртэй уялдуулан 

боловсруулах чиглэлд  

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Залгамж ажилтнуудын 

сургалт, хөгжлийн явцад 

удирдах ажилтнуудын 

оролцоо болон үүрэг 

хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 

чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Залгамж 

ажилтнуудын 

тогтвортой 

ажиллуулах 

чиглэлд 

Салбарын хэмжээнд залгамж 

ажилтнуудын нэгдсэн сан 

үүсгэх, 

Залгамжлалын 

нэгдсэн сан үүссэн 

байна. 

2023 2025 

Залгамж ажилтнууд 

ажлаасаа гарах тохиолдолд 

тэднийг салбарт ажиллаж 

байгаа бусад компанид 

ажилд зуучлах, карьерийн 

зөвлөгөө өгөх байгууллага 

байгуулах, 

Карьер хөгжлийн төв 

байгуулагдсан байна. 

Энэ төвөөр 

үйлчилгээ өгөх 

ажилтнуудын 

чадамжийн төвшинг 

тодорхойлно. 

Нийтдээ 500-аас 

доошгүй хүмүүст 

зөвлөгөө өгсөн 

байна. 

2023 2025 

Мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран 

ажлаас гарч буй залгамж 

ажилтнуудаас авах 

судалгааны нэгдсэн загварыг 

боловсруулах, салбарт 

ажиллаж буй 

байгууллагуудад нэгдсэн 

байдлаар нэвтрүүлэх, 

Судалгааны загварыг 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа нийт 

байгууллагуудад 

хүргэсэн байна. 

2023 2025 

2.2.7. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

хүний нөөцийн 

чиг үүргүүдийн 

хэрэгжилтийг 

сайжруулах 

Ажиллах хүчийг 

чадавхижуулах, 

ур чадварыг 

дээшлүүлэх, 

шинэ ур чадварт 

сургах, 

хөгжүүлэх 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

Салбарт 

ажиллаж байгаа 

ажилтнуудад 

шаардлагатай ур 

чадваруудыг 

олгох, 

дээшлүүлэх 

Салбарт ажиллаж 

буй удирдах 

төвшний 

ажилтнууд болон 

хүний нөөцийн 

мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулж, 

байгууллагад үнэ 

цэнэ бүтээх 

ажиллах хүчин 

бэлтгэх чиглэлд 

Салбарт ажиллаж буй хүний 

нөөцийн ажилтнуудын 

манлайллыг сайжруулах 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 

Салбарт ажиллаж буй хүний 

нөөцийн болон удирдах 

ажилтнуудын хүний 

нөөцийн менежментийн 

талаарх мэдлэгийг 

нэмэгдүүлэх сургалт, арга 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 
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хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Салбарт ажиллаж буй хүний 

нөөцийн ажилтнуудын 

бизнесийн загвар, стратеги 

төлөвлөлт, хэрэглэгч болон 

байгууллагын бий болгож 

буй үнэ цэнийн талаарх 

мэдлэгийг нэмэгдүүлж, 

эдгээр чиглэлд тэдний 

оролцоог тодорхойлох 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 

Хүний нөөцийн 

ажилтнуудад маркетинг 

болон санхүүгийн мэдлэг 

олгох сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 

Ажиллах хүчний дата 

мэдээлэлд шинжилгээ хийх, 

ирээдүйн нөхцөл байдлыг 

таамаглах чадварыг хүний 

нөөцийн ажилтнуудад 

эзэмшүүлэх, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 

Хүний нөөцийн үндсэн чиг 

үүргүүдийг оновчтой 

хэрэгжүүлэх арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлагыг боловсруулж 

хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2021 2022 

2.2.8. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

ажиллах хүчний 

ур чадварын 

зөрүүтэй 

байдлыг багасгах 

Салбарт ажиллаж 

байгаа 

ажилтнуудын ур 

чадварыг 

дээшлүүлэх 

чиглэлд 

Салбарт ажиллаж байгаа 

нийт ажилтнуудад 

тасралтгүй суралцах дадал 

олгох, сургалтаар олж авсан 

мэдлэгээ ажилдаа 

нэвтрүүлэх, асуудлыг 

шийдвэрлэх, сэтгэл хөдлөл 

болон мэдрэмжээ удирдах 

чадвар, шинийг санаачлагч, 

инновацилаг байдлыг 

дээшлүүлэх, мэргэжлийн ёс 

зүйг төлөвшүүлэх чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах,  

Хамгийн багадаа 6 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 



   
 

   
 

Хуудас 109 

Салбарт ажиллаж байгаа 

инженер, техникийн 

ажилтнуудад баримт 

мэдээлэлд шинжилгээ хийж 

дүгнэлт гаргах, шийдвэр 

гаргах, стрессийг удирдах 

чадварыг дээшлүүлэх, гадаад 

хэлний мэдлэгийг 

дээшлүүлэх сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах шаардлагатай 

байна. 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2021 2022 

Их дээд сургуулиуд, МСҮТ 

болон бусад сургалтын 

байгууллагуудтай хамтран 

салбарт мэргэжлээрээ 

ажиллах төгсөх ангийн 

оюутнуудад шинийг 

санаачлагч, инновацилаг 

байдал, баримт мэдээлэлд 

шинжилгээ хийж дүгнэлт 

гаргах, бусадтай зөв 

зохистой харилцаж хамтран 

ажиллах, тасралтгүй 

суралцаж өөрийгөө 

хөгжүүлэх, шинэ ур чадварт 

суралцаж ажилдаа 

нэвтрүүлэх чадваруудыг 

дээшлүүлэх чиглэлд 

сургалтын агуулга бэлтгэх, 

оюутнуудыг сургалтад 

идэвхтэй хамруулах 

ажлуудыг зохион байгуулах, 

Олон улсын 10 их 

дээд сургууль, 

МСҮТ болон бусад 

сургалтын 

байгууллагатай 

хамтын ажиллагаа 

өрнүүлсэн байна. 

Хамгийн багадаа 6 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

2.2.9. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

ажилтнууддаа 

шинээр ур 

чадвар олгох 

байдлыг 

нэмэгдүүлэх 

Салбарт ажиллаж 

байгаа 

ажилтнуудад шинэ 

ур чадвар олгох 

чиглэлд 

Салбарт ажиллаж байгаа 

нийт ажилтнуудад дата 

мэдээлэлд дүн шинжилгээ 

хийх, статистикийн арга 

аргачлалын талаарх мэдлэг 

олгох, мэдээлэл болон 

харилцаа холбооны техник 

технологийг ашиглах чадвар, 

мэдээллийн технологи болон 

програм хангамжийн талаарх 

мэдлэг, бизнесийн 

стратегийн талаарх мэдлэг, 

эрсдэлийг удирдах 

төлөвлөгөө гаргах мэдлэг 

олгох сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах,   

Хамгийн багадаа 5 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 



   
 

   
 

Хуудас 110 

Салбарт ажиллаж байгаа 

инженер, техникийн 

ажилтнуудад эрсдэлийг 

удирдах төлөвлөгөө 

боловсруулах, захиргаа 

болон бичиг хэргийн ур 

чадвар, цахим орчинд 

ажиллахтай холбоотой ур 

чадвар, мэдээллийн 

технологи болон програм 

хангамжийн талаарх мэдлэг, 

онлайн болон зайнаас 

хамтран ажиллах чадварууд 

олгох сургалт, арга хэмжээг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 6 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Их дээд сургуулиуд, МСҮТ 

болон бусад сургалтын 

байгууллагуудтай хамтран 

салбарт мэргэжлээрээ 

ажиллах төгсөх ангийн 

оюутнуудад multitasking 

буюу өөр өөр ажил 

үүргүүдийг хавсран 

гүйцэтгэх чадвар, эрсдэлийг 

удирдах төлөвлөгөө 

боловсруулах, дата 

мэдээлэлд дүн шинжилгээ 

хийх, статистикийн арга 

аргачлалын талаарх мэдлэг, 

санхүүгийн менежмент 

болон бизнесийн стратегитай 

холбоотой мэдлэгийг олгох 

чиглэлд сургалтын агуулга 

бэлтгэх, оюутнуудыг 

сургалтад идэвхтэй 

хамруулах ажлуудыг зохион 

байгуулах, 

Сургалтын агуулга 

бэлэн болсон байна. 

Жилдээ 500-аас дээш 

оюутнуудад энэ 

чиглэлээр сургалт, 

үйл ажиллагаа 

зохион байгуулна.  

2021 2022 

2.2.10. 

Ажилтнууд 

тасралтгүй 

суралцаж, 

хөгжих 

нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн 

байгууллагын 

тоог нэмэгдүүлэх 

Салбарт 

ажиллаж байгаа 

ажилтнуудад 

шаардлагатай ур 

чадваруудыг 

олгох, 

дээшлүүлэх үйл 

явцыг 

сайжруулах үе 

шат 

Ажилтнуудын 

тасралтгүй 

суралцах суурь 

нөхцлийг 

бүрдүүлэх чиглэлд 

Ажилтнуудын ур чадварыг 

тодорхойлох арга, 

аргачлалуудын талаар 

мэдлэг олгох сургалт, арга 

хэмжээг салбарын хэмжээнд 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Үр дүнд суурилсан сургалт 

хөгжлийн хөтөлбөр 

боловсруулах, үр дүнг 

үнэлэхэд чиглэсэн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 



   
 

   
 

Хуудас 111 

Ажилтнуудад цахим орчинд 

үр дүнтэй суралцах 

чадваруудыг эзэмшүүлэх 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

сургалтын өгөөжөө үр 

дүнтэй тооцох арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлагыг боловсруулж 

хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2023 2025 

2.2.11. Сэлгээ 

солилцоо 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

байгууллагуудын 

тоог нэмэгдүүлэх 

Сургалтыг илүү үр 

ашигтай зохион 

байгуулах чиглэлд 

Ажилтнууд туршлагаа 

хуваалцах сэлгээ болон 

солилцоо хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлагыг боловсруулж 

хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2023 2025 

2.2.12. 

Мэдлэгийн 

менежментийн 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

байгууллагуудын 

тоог нэмэгдүүлэх 

ISO 30401:2018 Мэдлэгийн 

менежментийн тогтолцоо 

олон улсын стандартыг 

салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

танилцуулах сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна.  

2023 2025 

Мэдлэгийн менежментийн 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга, 

аргачлал болон зааварчилгаа 

бүхий гарын авлагыг 

боловсруулж хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2023 2025 

2.2.13. 

Менторинг 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

байгууллагуудын 

тоог нэмэгдүүлэх 

Менторинг хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлагыг боловсруулж 

хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2023 2025 

Салбарын хэмжээнд ментор 

хийх мэргэжилтнүүдийг 

бэлтгэх, 

Салбар тус бүрт 

онцлогоосоо 

хамааран 20-50 

ментор бэлтгэгдсэн 

байна.  

    

2.2.14. Көүчинг 

хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 

байгууллагуудын 

тоог нэмэгдүүлэх 

Көүчинг хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлагыг боловсруулж 

хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2023 2025 



   
 

   
 

Хуудас 112 

Салбарын хэмжээнд көүчинг 

хийх мэргэжилтнүүдийг 

бэлтгэх, 

Салбар тус бүрт 

онцлогоосоо 

хамааран 20-50 көүч 

бэлтгэгдсэн байна.  

    

2.2.15. 

Ажилтнуудынхаа 

биеийн болон 

оюуны эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах цогц 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

нэмэгдүүлэх 

Ажилтнуудын 

биеийн болон 

оюуны эрүүл 

мэндийн 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

Салбарт 

ажиллаж байгаа 

ажилтнуудын 

биеийн болон 

оюуны эрүүл 

мэндийн талаарх 

ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх үе 

шат 

Биеийн эрүүл 

мэндийн чиглэлд 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

хэрхэн ажиллах таатай, 

аюулгүй орчин нөхцөлийг 

бүрдүүлэх талаар арга, 

аргачлал болон зааварчилгаа 

бүхий гарын авлагыг 

боловсруулж хүргүүлэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

2021 2022 

Оюуны эрүүл 

мэндийн чиглэлд 

Ажилтнуудын дуу хоолойг 

сонсох, хоорондын 

итгэлцлийг бий болгох, 

шударга байдал болон 

хүндлэл дээр суурилсан 

ажиллах орчны тааламжтай 

соёлыг бий болгох чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

бий болгох, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

ажилтнууд хэт ачаалал 

авахаас урьдчилан 

сэргийлэх, сэтгэцэд 

нөлөөлөх бодисын хэрэглээг 

багасгах, ажлын байран 

дээрх зохисгүй харилцаа 

болон хандлагыг хязгаарлах 

чиглэлд нэгдсэн гарын 

авлага боловсруулж хүргэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 

тохиолдолд салбарын 

онцлогыг тусган 

сайжруулна.  

2021 2022 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй ажилтнуудад 

оюуны эрүүл мэндийн 

талаар ойлголт өгөх, хамтран 

ажиллагсдадаа дэмжлэг өгөх 

чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд дэлхийн 

оюуны эрүүл мэндийг 

хамгаалах өдрийг тэмдэглэн, 

салбарт ажиллаж 

байгууллагууд дээр 

хэрэгжих байгаа сайн 

жишгүүдийг танилцуулах, 

туршлага болон мэдээлэл 

солилцох арга 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 



   
 

   
 

Хуудас 113 

хэмжээнүүдийг жил бүр 

тогтмол зохион байгуулах, 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагууд 

дээр оюуны эрүүл мэндийн 

анхан шатны тусламж 

үзүүлэх “1 байгууллага 1 

ажилтан бэлтгэх” хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх, 

Байгууллага бүр 1 

ажилтнаа оюуны 

эрүүл мэндийн 

тусламж үзүүлэх 

чиглэлд бэлдсэн 

байна. Энэ чиглэлд 

хамгийн багадаа 3 

удаа зохион 

байгуулна.  

2021 2022 

2.2.16. 

Ажилтнуудынхаа 

биеийн эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах арга 

хэмжээнүүдийн 

үр дүнг 

сайжруулах 

Салбарт 

ажиллаж байгаа 

ажилтнуудын 

биеийн болон 

оюуны эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах үе 

шат 

Биеийн эрүүл 

мэндийг хамгаалах 

чиглэлд 

Салбарт ажиллаж байгаа 

байгууллагуудыг 

ажилтнуудаа хөнгөлөлттэй 

үнээр үзлэг, оношилгоонд 

хамруулах чиглэлд 

байгууллагуудтай хамтран 

ажиллах, 

Хамтран ажиллах 

байгууллагууд 

сонгогдсон байна. 

Салбарт ажиллаж 

буй нийт 

ажилтнуудын 90 

буюу түүнээс дээш 

хувь хамрагдсан 

байна. Биеийн эрүүл 

мэндэд чиглэсэн 

хөтөлбөр 

боловсуулагдан 

хэрэгжсэн байна. 

2023 2025 

2.2.17. Салбарын 

хэмжээнд гэрээт 

сэтгэл зүйчдийн 

тоог нэмэгдүүлэх 

Оюуны эрүүл 

мэндийг хамгаалах 

чиглэлд 

Сэтгэлзүйн цахим 

оношилгооны тестүүдийг 

мэргэжлийн байгууллагатай 

хамтарч боловсруулах, 

Сэтгэл зүйн цахим 

оношлогооны 

тестийн сантай 

болсон байна.  

2023 2025 

Салбарын хэмжээнд 

зөвлөгөө үзүүлэх 

мэргэжлийн сэтгэл зүйчдийг 

бэлтгэх, 

Салбарын хэмжээнд 

30 мэргэжлийн 

сэтгэлзүйч бэлтгэсэн 

байна. 

2023 2025 

Салбарт ажиллаж байгаа 

ажилтнуудад сэтгэлзүйн 

зөвлөгөө цахимаар өгөх 

үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 

Цахим зөвлөгөө өгөх 

үйлчилгээ нэвтэрсэн 

байна.  

2023 2025 

2.2.18. Салбар 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

хүний нөөцийн 

програм талаарх 

ойлголтын 

түвшинг 

нэмэгдүүлэх 

Цахим хүний 

нөөцийн 

менежментийн 

бодлого 

хэрэгжүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд хүний 

нөөцийн үйл 

ажиллагааг 

цахимжуулахад 

бэлтгэх үе шат 

Салбарын 

хэмжээнд хүний 

нөөцийн үйл 

ажиллагааг цахим 

хэлбэрт 

шилжүүлэх 

бэлтгэл ажлуудыг 

хийх чиглэлд 

Өдөр тутам дахин 

давтагддаг, гар ажиллагаа 

ихтэй ажлуудын үйл 

явцуудыг автоматжуулах 

болон цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх хэрэгцээ 

шаардлага болон үр ашгийн 

талаар байгууллагуудад 

чиглүүлэх сургалтуудыг 

хийх,  

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 
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Шинэ техник технологийг 

танилцуулах, үйл 

ажиллагаандаа ашиглах 

соёлыг байгууллагуудад бий 

болгохтой холбоотой арга 

хэмжээнүүдийг авч 

хэрэгжүүлэх, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарт ажиллаж байгаа 

хүний нөөцийн ажилтнуудыг 

хүний нөөцийн мэдээлэлд 

анализ, дүн шинжилгээ хийх 

ур чадвар олгох сургалтад 

хамруулж, жил бүр хүний 

нөөцийн аналитикийн ур 

чадвартай ажилтан бэлтгэх, 

Хүний нөөцийн 

аналитикийн ур 

чадвартай 100 

ажилтан бэлтгэгдэнэ.  

2021 2022 

Захиргааны ажлуудыг 

цахимжуулах технологиудыг 

таниулах, салбарын 

хэмжээнд зардал багатайгаар 

нэгдсэн байдлаар нэвтрүүлэх 

арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд хүний 

нөөцийн ажил үүргүүдийг 

цахимжуулах ажлыг 

хэрэгжүүлэх төслийн багийг 

бүрдүүлэх, 

Төслийн баг бүрдэж 

ажиллах төлөвлөгөө 

батлагдан хэрэгжсэн 

байна. 

2021 2022 

Салбарын хэмжээнд хүний 

нөөцийн ажил үүргүүдийг 

цахимжуулах ажлын төслийг 

боловсруулж, шаардлагатай 

хөрөнгө оруулалтыг босгох, 

Төсөл 

боловсруулагдан 

шаардлагатай 

хөрөнгө оруулалт 

хийгдсэн байна.  

2021 2022 

Хүний нөөцийн ажил 

үүргүүдийг цахимжуулах 

ажлыг хариуцах програм 

хангамжийн ажилтнуудыг 

бүрдүүлэх, тэдэнд хүний 

нөөцийн менежментийн 

талаар мэдлэг олгох 

сургалтуудыг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

  Салбарын онцлогийг 

тусгасан хүний нөөцийн 

програмын агуулгыг 

мэргэжлийн холбоод болон 

салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудтай хамтран 

боловсруулах, 

Хүний нөөцийн 

програм хөгжүүлэх 

удирдамж 

боловсруулсан 

байна.  

2023 2025 
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2.2.19. Гүйцэтгэх 

төвшний 

ажилтнуудыг 

ажилд авах 

хугацааг 

багасгах 

Бүрдүүлэлт сонгон 

шалгаруулалтын 

үйл явцыг 

цахимжуулах 

чиглэлд 

MNS ISO 30405:2018 Хүний 

нөөцийн менежмент: 

Бүрдүүлэлтийн аргачлал 

олон улсын стандартыг 

салбарын хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагуудад 

танилцуулах арга хэмжээг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Мэргэжлийн холбоод болон 

зөвлөх компаниудтай 

хамтран ажлын байр болон 

албан тушаалд шаардагдах 

ерөнхий болон мэргэжлийн 

ур чадваруудыг 

тодорхойлох, 

Хамгийн багадаа 500 

ажил мэргэжлийн ур 

чадварууд 

тодорхойлогдон 

батлагдсан байна.  

2021 2022 

Мэргэжлийн холбоод болон 

зөвлөх компаниудтай 

хамтран ерөнхий болон 

мэргэжлийн ур чадваруудыг 

шалгах тестийн сан бий 

болгох, 

Мэргэжлийн ур 

чадваруудыг 

тодорхойлох тестийн 

сантай болно.  

2021 2022 

Сошиал медиа болон цахим 

маркетингийн арга 

хэрэгслүүдийг ашиглан 

ажлын зараа оновчтой түгээх 

сургалтуудыг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Онбоардинг ба дасан 

зохицуулах хөтөлбөр 

оновчтой хэрэгжүүлэх арга, 

аргачлал болон зааварчилгаа 

бүхий гарын авлагыг 

боловсруулан салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудад хүргэх, 

Шинэ ажилтны 

гарын авлага 

шинэчлэгдэн 

боловсруулагдаж 

салбарт үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

нийт 

байгууллагуудад 

танилцуулагдсан 

байна.  

2021 2022 

Шинэ ажилтны бадди болон 

менторинг хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх арга, аргачлал 

болон зааварчилгаа бүхий 

гарын авлага боловсруулан 

салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

хүргүүлэх, 

Салбарын хэмжээнд 

100 шинэ ажилтны 

бадди, ментор 

бэлтгэгдсэн байна. 

2021 2022 
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Салбарын хэмжээнд ажлын 

зар байршуулах, ажил 

горилогчдын анкетыг хүлээн 

авах, тэднийг үнэлэх, 

ярилцлага хийх, ажлын 

санал тавих, мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх, ажил 

горилогч ажлын санал тавьж 

буй байгууллагаа үнэлэх 

зэргээр бүрдүүлэлтийн 

бүхий л үйл явцыг багтаасан 

нэгдсэн цахим платформ 

үүсгэх, 

Салбарын хэмжээнд 

бүрдүүлэлтийн үйл 

явц бүрэн цахимжиж, 

ажил горилогчдын 

нэгдсэн сан үүссэн 

байна. 

2023 2025 

2.2.20. Түлхүүр 

ажилтнуудыг 

ажилд авах 

хугацааг 

багасгах 

Referral буюу салбарын 

хэмжээнд өндөр ур 

чадвартай мэргэжилтэн 

санал болгох, санал болгосон 

хүмүүсийг урамшуулах 

хөтөлбөрийг танилцуулах 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн үйл 

ажиллагаа, арга 

хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Referral буюу салбарын 

хэмжээнд өндөр ур 

чадвартай мэргэжилтэн 

санал болгох, санал болгосон 

хүмүүсийг урамшуулах 

боломж бүхий цахим 

платформ хөгжүүлэх, 

Санал болгох 

хөтөлбөрийн цахим 

платформыг 

хөгжүүлсэн байна.  

2023 2025 

2.2.21. 

Ажилтнуудын 

зайнаас болон 

цахимаар 

суралцах 

байдлыг 

нэмэгдүүлэх 

Сургалт, хөгжлийн 

үйл явцыг 

цахимжуулах 

чиглэлд 

Сургалт, хөгжлийн хэрэгцээг 

тодорхойлох, үнэлэх 

аргачлалыг нэвтрүүлэх, 

Сургалт хөгжлийн 

хэрэгцээг 

тодорхойлох 2-3 

аргачлалыг 

нэвтрүүлнэ.  

2021 2022 

Сургалт, хөгжлийн хэрэгцээг 

тодорхойлох, үнэлэх асуумж 

болон тестүүдийг 

мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран 

боловсруулах, 

Сургалтын хэрэгцээг 

тодорхойлох асуумж, 

тестүүд бэлтгэгдэнэ.  

2021 2022 

Сургалт, хөгжлийн нэгдсэн 

цахим платформ хөгжүүлэх, 

Сургалт, хөгжлийн 

нэгдсэн цахим 

платформтой болсон 

байна.  

2023 2025 

Сурах үйл явцыг илүү үр 

дүнтэй байлгах үүднээс 

хөгжилтэй тоглоомын 

хэлбэрт шилжүүлсэн 

аппликейшнүүдийг 

бүтээлгэх, 

Жил бүр хамгийн 

багадаа 5 төрлийн 

тоглоом бүхий 

аппликейшн 

хөгжүүлсэн байна. 

2023 2025 
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2.2.22. Салбар 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

хүний нөөцийн 

програм 

ашиглалтыг 

нэмэгдүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд хүний 

нөөцийн үйл 

ажиллагааг 

цахимжуулах үе 

шат 

Салбарын 

хэмжээнд ашиглах 

боломжтой хүний 

нөөцийн нэгдсэн 

цахим 

платформийг 

хөгжүүлэх чиглэлд 

Ажилтнуудын бүртгэл хийх 

үүлэн технологид суурилсан 

цахим платформ хөгжүүлэх, 

Салбарын хэмжээнд 

ажилтнуудын 

нэгдсэн сан үүсч, хар 

жагсаалт болон 

өмнөх ажил 

олгогчдын 

тодорхойлолтыг 

автоматаар харах 

боломжтой болсон 

байна. 

2023 2025 

Ажиллах хүчний төлөвлөлт 

хийх нэгдсэн платформ 

хөгжүүлэх, 

Ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн 

нэгдсэн платформтой 

болсон байна. 

2023 2025 

Карьер хөгжлийн зураглал 

гаргах нэгдсэн платформ 

хөгжүүлэх, 

Карьер хөгжлийн 

зураглал гаргах 

нэгдсэн платформтой 

болсон байна. 

2023 2025 

Мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран 

байгууллагын соёл болон 

ажилтнуудын сэтгэл 

ханамжийн төвшинг 

тодорхойлох pulse survey 

буюу судалгааг авах нэгдсэн 

платформ хөгжүүлэх, 

Судалгааны 

платформтой болсон 

байна.  

2023 2025 

Ажил горилогч болон 

ажилтнууд ажлын 

ярилцлагад орсон болон 

ажиллаж буй байгууллагаа 

олон талаас үнэлдэг нэгдсэн 

програмтай болох, 

Үнэлгээний нэгдсэн 

програмттай болсон 

байна.  

2023 2025 

Төрөл бүрийн хүний 

нөөцийн мэдээлэлд 

шинжилгээ хийх, график 

хэлбэрт шилжүүлэх 

боломжтой нэгдсэн 

платформ хийх, 

Анализ, дүн 

шинжилгээний 

нэгдсэн програмттай 

болсон байна.  

2023 2025 

Салбарын хэмжээнд 

ажилтнууд өөрийн мэдлэг, 

туршлагыг хуваалцах, 

менторинг болон көүчинг 

хийх боломжтой цахим 

платформийг хөгжүүлэх, 

Мэдлэгийн 

менежментийн 

цахим дата сан 

үүссэн байна. 

2023 2025 

2.2.23. Салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын 

ногоон хөгжлийн 

Хүний нөөцийн 

ногоон 

менежментийн 

бодлого (Green 

Салбарын 

хэмжээнд хүний 

нөөцийн үйл 

ажиллагаа 

ногоон 

Ногоон хөгжлийн 

талаар салбарын 

ажилтнуудад 

нэгдсэн ойлголт 

өгөх чиглэлд 

Ногоон хөгжлийн чиг 

хандлага, салбарт үзүүлэх 

нөлөө болон ногоон 

хөгжлийн зорилго, 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, 

Нэгж байгуулагдсан 

байна.  

2021 2022 
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талаарх 

ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх 

HRM) 

хэрэгжүүлэх 

хөгжлийг чиг 

хандлагатай 

уялдуулах үе 

шат 

хөрөнгө оруулалт татах 

нэгжийг байгуулах, 

Ногоон хөгжлийн чиг 

хандлага, салбарт үзүүлэх 

нөлөө болон ногоон 

хөгжлийн зорилго, 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, 

хөрөнгө оруулалт татах 

нэгжийн ажилтнуудыг 

сургаж хөгжүүлэх,  

Сургалтын нэгдсэн 

хөтөлбөртэй үүний 

дагуу хөгжүүлэх 

хөтөлбөрүүд 

хэрэгжсэн байна.  

2021 2022 

MNS ISO 14000 Байгаль 

орчны удирдлагын 

тогтолцооны багц 

стандартуудыг салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудад 

танилцуулах сургалтуудыг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Үйлдвэрлэлийн хог хаягдал 

болон үйл явцаас ялгарч буй 

нүүрсхүчлийн хийг 

тооцоолох ур чадваруудыг 

инженер, техникийн 

ажилтнуудад эзэмшүүлэх 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Хүний нөөцийн ажилтнууд 

болон удирдах ажилтнуудад 

ногоон хөгжил болон 

байгаль орчныг хамгаалах 

чиглэлд тэдний оролцоо 

болон хувь нэмрийн талаар 

ойлголт өгөх сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2021 2022 

Салбарын 

хэмжээнд хүний 

нөөцийн ногоон 

менежментийг 

нэвтрүүлэх үе 

шат 

Ногоон хүний 

нөөцийн 

менежмент 

нэвтрүүлэх 

чиглэлд 

Ногоон хөгжлийн бодлого, 

байгаль орчинд ээлтэй үйл 

ажиллагаануудыг 

байгууллагын соёл болон 

ажил олгогчийн брэндийн 

нэгэн хэсэг болгож 

хөгжүүлэх чиглэлд сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 
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Ажилтнуудын ажил үүргийн 

тодорхойлолтод “Ногоон” 

тодотголтой ажил 

үүргүүдийг хэрхэн тусгах 

талаар гарын авлага 

боловсруулан 

байгууллагуудад хүргэх, 

Гарын авлага 

боловсруулж салбарт 

үйл ажиллагаа 

явуулж буй нийт 

байгууллагуудад 

хүргүүлсэн байна. 

Шаардлагатай 

тохиолдолд салбарын 

онцлогыг тусган 

сайжруулна.  

2023 2025 

Байгууллагын өдөр тутмын 

үйл ажиллагааг хэмнэлттэй, 

байгаль орчинд ээлтэй 

байдлаар зохион байгуулах 

талаар хүний нөөцийн болон 

удирдах төвшний 

ажилтнуудыг сургалт, арга 

хэмжээнүүдэд хамруулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарт ажиллаж байгаа 

нийт ажилтнуудын ногоон 

хөгжил, байгаль орчинд 

ээлтэй үйл ажиллагааны 

талаарх мэдлэгийг үнэлэх 

асуумжуудыг холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран 

боловсруулж, 

бүрдүүлэлтийн үйл явцад 

нэгдсэн байдлаар 

нэвтрүүлэх, 

Ногоон хөгжил, 

байгаль орчинд 

ээлтэй үйл 

ажиллагааны талаарх 

мэдлэгийг үнэлэх 

асуумжууд 

боловсруулагдсан 

байна. Салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж 

буй байгууллагуудын 

50-аас дээш хувьд 

нэвтрүүлсэн байна. 

2023 2025 

Салбарт ажиллаж байгаа 

нийт ажилтнуудын ногоон 

хөгжил, байгаль орчинд 

ээлтэй үйл ажиллагааны 

талаарх мэдлэгийг 

дээшлүүлэх сургалт, арга 

хэмжээг зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарт ажиллаж байгаа 

байгууллагууд болон 

тэдгээрийн ажилтнуудын 

ногоон хөгжил, байгаль 

орчинд ээлтэй үйл 

ажиллагааны чиглэлд 

хэрэгжүүлж буй ажлуудын 

сайн жишгүүдийг тодруулах, 

шагнаж урамшуулах, 

алдаршуулах тогтолцоог бий 

болгох, 

Сайн жишгүүдийг 

салбарын хэмжээнд 

тодруулдаг нийтэд 

алдаршуулах 

тогтолцоотой болсон 

байна. 

2023 2025 
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2.2.24. Салбарт 

ажиллаж буй 

ажилтнуудын 

олон талт байдал 

болон оролцоог 

нэмэгдүүлэх 

Ажилтнуудын 

оролцоо, олон 

талт байдлыг 

дэмжих бодлого 

хэрэгжүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд 

ажилтнуудын 

олонт талт 

байдал болон 

оролцоог 

дэмжсэн соёлыг 

бий болгох  

Олон талт байдал 

болон оролцоог 

дэмжих чиглэлд 

ISO 30415:2021 олон улсын 

стандартыг салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудад 

танилцуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2022 2023 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын дунд 

ажилтнуудын олон талт 

байдал болон оролцоог 

сайжруулах талаар сургалт, 

арга хэмжээ зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2022 2023 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

хүйсээр ялгаварладаггүй 

соёлыг бий болгох чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

насаар ялгаварладаггүй 

соёлыг бий болгох, олон 

насны ангилал бүхий 

ажилтнуудыг үр дүнтэй 

хамтран ажиллах чиглэлд 

сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудад 

бэлгийн чиг хандлагаар 

ялгаварладаггүй соёлыг бий 

болгох чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын нийгмийн 

хариуцлагыг дээшлүүлэх 

чиглэлд сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2022 2023 

Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй 

байгууллагуудын олон талт 

байдал болон оролцооны 

төвшинг индексжүүлэх, 

Байгууллагуудын 

олон талт байдал 

болон оролцооны 

төвшинг 

индексжүүлж, олон 

нийтэд ил тод 

мэдээлдэг болсон 

байна.  

2022 2023 



   
 

   
 

Хуудас 121 

Салбарт ажиллаж байгаа 

байгууллагуудад олон талт 

соёлыг бий болгох сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2022 2023 

Салбарт ажиллаж буй хүний 

нөөцийн ажилтнуудын ёс 

зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх сургалт, арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2022 2023 

2.2.25. Салбарт 

ажиллаж буй 

хөгжлийн 

ялгаатай 

иргэдийн тоог 

нэмэгдүүлэх 

Салбарын 

хэмжээнд 

хөгжлийн 

ялгаатай 

ажилтнуудын 

ажил эрхлэлтийг 

дэмжих 

Хөгжлийн 

ялгаатай иргэдийг 

дэмжих чиглэлд 

Байгууллагуудад хөгжлийн 

ялгаатай ажилтныг үр 

бүтээмжтэй ажиллуулах, 

ажлын орчныг бий болгох 

чиглэлд байгууллагын 

удирдлагууд болон хүний 

нөөцийн ажилтнуудыг 

сургах, арга хэмжээ зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

Салбарын хэмжээнд дэлхийн 

хөгжлийн ялгаатай 

хүмүүсийн өдрийг 

тэмдэглэн, салбарт ажиллаж 

байгууллагууд дээр 

хэрэгжиж байгаа сайн 

жишгүүдийг танилцуулах, 

туршлага болон мэдээлэл 

солилцох арга 

хэмжээнүүдийг жил бүр 

тогтмол зохион байгуулах, 

Сайн жишгүүдийг танилцуулах, туршлага болон мэдээлэл солилцох арга хэмжээнүүдийг жилд 1 удаа зохион байгуулна. 2023 2025 

Салбарын хэмжээнд 

хөгжлийн ялгаатай иргэдийг 

ажилд зуучлах, зөвлөгөө 

өгөх, тэдний сэтгэлзүйг 

бэлтгэх төв байгуулах, 

Салбарын хэмжээнд 

хөгжлийн ялгаатай 

иргэдийг ажилд 

зуучлах, зөвлөгөө 

өгөх, тэдний 

сэтгэлзүйг бэлтгэх 

төв байгуулагдсан 

байна.  

2023 2025 

      Хөгжлийн ялгаатай иргэдийг 

ажилд бэлтгэх, зуучлах 

төвийн ажилтнуудыг 

чадавхижуулах арга 

хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах, 

Хамгийн багадаа 3 

удаагийн сургалт, 

арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулна. 

2023 2025 

 


