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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ОДООГИЙН 
ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 
1. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 
1.1. Монгол улсын болон зам, тээврийн салбарын хөгжлийн баримт бичгүүд 

болон баримталж буй бодлогууд1 
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Холбогдох зүйл, заалтууд 

“Алсын хараа-2050” 
Монгол улсын урт 

хугацааны хөгжлийн 
бодлого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зорилт 2.1.Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, 
боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны 
хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахуйн тогтолцоог бэхжүүлнэ. 
I үе шат (2021-2030): Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших эрх тэгш боломж 
бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцооны шинэчлэлийн үе. 
5.Нээлттэй боловсролын тогтолцоог хөгжүүлж, цахим сургалтын нэгдсэн 
платформ бий болгон хүн бүр орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран өөрийн 
хүссэн чиглэлээр насан туршдаа суралцах боломжийг бүрдүүлсэн байна. 
III үе шат (2041-2050): Насан туршдаа суралцахуйг дэмжсэн нээлттэй 
боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх үе. 
2.Нээлттэй сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг баяжуулж, боловсролын бүх шатанд 
хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологийг нэвтрүүлсэн байна. 
 
Зорилт 2.4.Олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний шинжлэх ухаан, 
технологи, инновацийн тогтолцоог хөгжүүлнэ. 
I үе шат (2021-2030): Шинжлэх ухаан, технологийг улс орны тогтвортой 
хөгжлийн үндсэн хүчин зүйлсийн нэг болгон хөгжүүлж, үр ашигтай үндэсний 
инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх үе. 
1.Мэдлэгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зорилгоор судалгаа хөгжүүлэлт, 
инновацийн санхүүжилтийн олон эх үүсвэрт тогтолцоо бүхий төр-шинжлэх 
ухаан-үйлдвэрлэл, бизнесийн түншлэлийн таатай орчин бүрдсэн байна. 
II үе шат (2031-2040): Үндэсний шинжлэх ухаан, инновацийг дэлхийн зах зээлд 
гаргах тогтолцоог бүрдүүлэх үе. 
1.Нано, био, мэдээллийн технологи, хиймэл оюун ухаан зэрэг шинжлэх ухаан, 
инновацийн тэргүүлэх чиглэлд оруулах хөрөнгө, нөөц болон бусад дэмжлэгийг 
нэмэгдүүлж, ногоон, цахим эдийн засаг, оюуны үйлдвэрлэлийн бүс нутгийн 
жишигт хүргэнэ. 
III үе шат (2041-2050): Олон улсад өрсөлдөх чадвартай шинжлэх ухаан, 
технологийн салбарыг хөгжүүлэх үе. 
1.Нано, био, мэдээллийн технологи, хиймэл оюун ухаан зэрэг тэргүүлэх чиглэл, 
ногоон, цахим эдийн засаг, оюуны үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийг дэлхийн 
жишигт хүргэнэ. 
 
Зорилт 2.6.Хөдөлмөрийн эдийн засгийн тэнцвэрийг хангаж, мэдлэгийн эдийн 
засгийг бүрдүүлж, иргэн бүрийг ажилтай, орлоготой болгоно. 
I үе шат (2021-2030): Хөдөлмөрийн зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангах, 
хэрэгцээнд суурилсан хөдөлмөрийн хөлс, урамшууллын оновчтой тогтолцоог 
бэхжүүлэх үе. 

 
1 www.legalinfo.mn 



   
 

   
 

Хуудас 4 

1.Мөнгө, санхүүгийн бодлогоор ажлын байрыг нэмэгдүүлж, ажлын байрны 
статистик мэдээллийг аймаг, сум, дүүргээр гаргадаг болно. 
2.Хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлттэй, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг 
тодорхойлж, нээлттэй боловсролын зарчимд тулгуурласан хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн тэгш, хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлнэ. 
3.Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. 
4.Оюуны хөдөлмөрийг дэмжсэн цахим, зайн ажлын байрыг нэмэгдүүлэн 
тогтолцоог нь дэмжиж хөгжүүлнэ. 
5.Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээлэл сайжирсан байна. 
6.Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, дэд бүтцийн томоохон төслүүдийн 
хөдөлмөрийн хэрэгцээ, зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мэргэжлийн ажилчдыг 
бэлтгэж, төгсөгчид ажлын байрыг өөрөө бий болгоход чиглэсэн мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааг хөгжүүлнэ. 
II үе шат (2031-2040): Бүтээмжид суурилсан, хөдөлмөрийн хөлс, урамшууллын 
оновчтой тогтолцоог бэхжүүлэх үе. 
1.Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл, ажлын байрны шингээлт ихтэй аж үйлдвэр, 
хөнгөн үйлдвэрлэл, бүтээмжтэй үйлчилгээний салбарууд, орчин үеийн цахим 
салбар, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 
хөдөлмөрийн үнэлгээ, цалин хөлсний оновчтой хэлбэрийг бүрдүүлнэ. 
2.Олон улсад оюуны бүтээл, мэдээллийн технологийн болон зөвлөх үйлчилгээг 
дэмжих зуучлагч компани, төвүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. 
III үе шат (2041-2050): Мэдлэгийн эдийн засгийг бүрдүүлж, хүн бүр ажилтай, 
орлоготой болох орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх үе. 
1.Цахим эринд шаардагдах ур чадварыг эзэмшүүлэх, хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, мэдлэгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр бий болгох төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлнэ. 
 
Зорилт 4.2.Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудыг хөгжүүлж, экспортын 
баримжаатай эдийн засгийг бий болгоно. 
I үе шат (2021-2030): Эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэлтийг эхлүүлж, өрсөлдөх 
чадварыг нэмэгдүүлэн, импортыг орлох болон экспортод чиглэсэн хүнд, хөнгөн 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үе. 
5.Мэдээллийн технологийн салбарыг дэмжиж, эдийн засагт оруулах хувь 
нэмрийг нэмэгдүүлсэн байна. 
9.Үндэсний тээвэр, логистикийн тогтолцоог хөгжүүлсэн байна. 
II үе шат (2031-2040): Хүнд, хөнгөн болон эрчим хүч, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангаж, экспортод чиглэсэн 
үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлэх шатанд шилжих үе. 
5.Олон улсын стандартад нийцсэн холимог тээврийн сүлжээ бүрдсэн байна. 
III үе шат (2041-2050): Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудыг хөгжүүлж, олон 
тулгуурт тогтвортой эдийн засагтай улс болох үе. 
1.Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын дэлхийн зах зээл дэх байр суурийг 
бэхжүүлсэн байна.  
Зорилт 5.3.Хүний хөгжлийг дэмжсэн, үр дүн, үр нөлөөтэй цахим засаглалыг 
төлөвшүүлнэ. 
I үе шат (2021-2030): Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан, үр дүнтэй цахим 
засаглалын бодлогын болон хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, төлөвшүүлэх үе. 
1.Цахим засаглалыг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэж, хүн амыг өндөр хурдны 
интернэтийн сүлжээнд холбоно. 
2.Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, дэд бүтэц бий болж хөгжинө. 
II үе шат (2031-2040): Эдийн засаг, нийгмийн бүх салбарт мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологийн дэвшил, инновацыг нэвтрүүлэх замаар бүтээмж, үр ашгийг 
дээшлүүлэх үе. 
4.Иргэн, төр, бизнесийн байгууллагууд мэдээлэл солилцооны үүлэн технологид 
бүрэн шилжиж, ил тод төрийн албаны тогтолцоо бэхэжнэ. 



   
 

   
 

Хуудас 5 

Зорилт 5.4.Иргэндээ үйлчилдэг, мэргэшсэн, чадварлаг, ил тод, үр нөлөөтэй, 
ухаалаг төрийн албыг төлөвшүүлнэ. 
I үе шат (2021-2030): Чадахуйн зарчимд суурилсан мэргэшсэн, тогтвортой төрийн 
албыг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх үе. 
1.Чадахуйн зарчимд суурилсан, мэргэшсэн төрийн алба төлөвшсөн байна. 
2.Сонгуулийн үр дүнгээс үл хамааран төрийн албан хаагч тогтвортой 
ажиллах нөхцөл бүрдэж, төрийн албаны шатлан дэвшүүлэх тогтолцоо 
боловсронгуй болсон байна. 
3.Төрийн албанд ёс зүй, сахилга хариуцлагын оновчтой тогтолцоо бүрдэж, ёс 
зүйтэй төрийн алба төлөвшинө. 
4.Төрийн албан хаагч цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй сурч 
хөгжих таатай орчин бүрдсэн байна. 
II үе шат (2031-2040): Нийгмийн хөгжлийг дэмжсэн, үр нөлөөтэй, цомхон төрийн 
албыг төлөвшүүлж, төрийн үйлчилгээний менежментийг олон улсын төвшинд 
хүргэж хөгжүүлэх үе. 
2.Төрийн албанд шатлан дэвшүүлэх тогтолцоо бүрэн нэвтэрч, төрийн албан 
хаагчийн нийгмийн баталгаа хангагдсан байна. 
4.Төрийн албанд суралцагч байгууллагын соёл бүрэн нэвтэрсэн байна. 
III үе шат (2041-2050): Нийгмийн хөгжлийг дэмжсэн, үр нөлөөтэй, цомхон 
төрийн албыг төлөвшүүлж, төрийн үйлчилгээний менежментийг олон улсын 
төвшинд хүргэж хөгжүүлэх үе. 
4.Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, чадварын төвшин нийгмийн хэрэгцээ, 
шаардлагад нийцсэн байна. 
 
Зорилт 6.4.Нүүрстөрөгч багатай, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон эдийн засгийг 
хөгжүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах олон улсын хүчин чармайлтад 
хувь нэмэр оруулна. 
I үе шат (2021-2030): Ногоон санхүүгийн үндэсний тогтолцоог бий болгон 
хөгжүүлж, байгальд ээлтэй, үр ашигтай цэвэр технологи, хэмнэлттэй хэрэглээг 
дэмжих үе. 
1.Байгальд ээлтэй, үр ашигтай дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж хэрэглээ, 
үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, байгалийн нөөцийг хэмнэх хаягдалгүй 
эдийн засгийг хөгжүүлнэ. 
2.Эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга, тээвэр, аж үйлдвэр, хог хаягдлын салбарын 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулж, нүүрстөрөгчийн шингээлтийг 
нэмэгдүүлнэ. 
4.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан ногоон санхүүгийн үндэсний 
тогтолцоог дэмжин хөгжүүлж, олон улсын санхүүгийн арга хэлбэрийг ашиглан 
байгальд ээлтэй ногоон төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлнэ. 
II үе шат (2031-2040): Ухаалаг хэрэглээ, бүтээмжтэй үйлдвэрлэлийг төлөвшүүлж, 
уур амьсгалын ногоон санхүүжилтийн дотоод, гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
үе.  
2.Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинэ хэлэлцээрийн хүрээнд хүлэмжийн хийн 
үндэсний ялгарлыг бууруулж, нүүрстөрөгчийн шингээлтийг нэмэгдүүлнэ. 
4.Үндэсний ногоон санхүүгийн тогтолцоо, олон улсын санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлж үр өгөөжтэй ашиглана. 
5.Хог хаягдлын цогц менежментийг хэрэгжүүлэх, барилга, зам, тээврийн 
салбарт хаягдалгүй технологи нэвтрүүлж, хаягдлыг бүрэн дахин 
боловсруулж, сэргээн ашиглана. 
III үе шат (2041-2050): Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхыг 
тасралтгүй бэхжүүлж, тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг төгөлдөржүүлэх үе. 
2.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, 
хүлэмжийн хийн ялгарал ба шингээлтийн зөрүүг тэглэнэ. 
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Зорилт 8.1.Бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцад дэд бүтцийн нэгдсэн 
сүлжээгээр бүрэн холбогдож, эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг хангах суурь 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
III үе шат (2041-2050): Орчин үеийн ухаалаг дэд бүтцийн сүлжээгээр эдийн 
засгийн хөгжлийг тэтгэх үе. 
1.Орчин үеийн технологид суурилсан тээврийн хэрэгсэлд нийцсэн замын 
сүлжээг байгуулсан байна. 
2.Бүх сууринг улсын болон бүсийн чанартай авто замтай холбосон байна. 
3.Хүн ам төвлөрсөн эдийн засгийн таталцлын төвүүдийг төмөр замын сүлжээнд 
холбосон байна. 
4.Хэрэглэгч бүрд хүрсэн орчин үеийн ухаалаг тээвэр логистикийн сүлжээг 
нэвтрүүлсэн байна. 
5.Зарим хөгжлийн ирээдүйтэй суурин агаарын хөлөг хүлээн авах аэродром, 
зорчигч үйлчилгээний цогцолбор нисэх буудалтай болсон байна. 
 
Зорилт 9.3.Орон зайн оновчтой төлөвлөлт бүхий суурьшлын зөв тогтолцоотой, 
эрчимтэй хөгжиж байгаа дагуул хотуудтай олон улсад өрсөлдөгч метрополитан 
болж хөгжинө.  
I үе шат (2021-2030): Хотын төвлөрлийг задалж дэд бүтцийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, ухаалаг технологийн шинэчлэлийн үе.  
4.Хотын орон зайн төвшинд аюулгүй байдлыг хангасан автоматжуулалтыг 
бий болгоно. 
5.Олон төрөлт, ухаалаг нийтийн тээвэр хэрэглээнд нэвтэрсэн байна. 
7.Ачаа тээврийн Богдхан төмөр замыг барьж байгуулна. 
II үе шат (2031-2040): Дэд бүтцийн бүрэн хангамжтай, ухаалаг систем бүхий 
хотын хөгжлийг эрчимжүүлэх үе.  
6.Хотын гудамж замын иж бүрэн сүлжээг бий болгоно. 
III ҮЕ ШАТ (2041-2050) Амьдралын таатай орчин бүрдсэн метрополитан 
хөгжлийн үе. 
3.Бүс нутгийг Улаанбаатар хоттой холбосон орчин үеийн өндөр хурдтай тээврийн 
сүлжээтэй болно. 
4.Ногоон эрчим хүчний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлж бүс нутагтаа эрчим хүчийг 
тогтвортой нийлүүлнэ. 
6.Газар доорх тээврийн сүлжээг бий болгон хөгжүүлсэн байна. 
 

“Алсын хараа-2050” 
Монгол улсын урт 

хугацааны хөгжлийн 
бодлогын хүрээнд 

2021-2030 
онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 
 

2.1.6.Төрөөс хараат бус бие даасан хүний нөөцийн бодлогын үндэсний зөвлөл 
байгуулан салбар бүрийн мэргэжлийн холбоодтой хамтран мэргэшлийн үндэсний 
хүрээг тогтоож, хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн нээлттэй нэгдсэн цахим 
мэдээллийн систем бий болгох, техник мэргэжлийн болон дээд боловсролын 
бодлого тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг боловсролын салбарын 
мэдээллийн санд нэгтгэн хөтөлж, хэрэглэж хэвшинэ. 
2.1.9.Их, дээд сургууль, политехникийн коллеж, мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төв, ерөнхий боловсролын сургуулийг тухайн орон нутаг, бүс 
нутгийн хүний хөгжлийн төв болгон хөгжүүлж бүх насны иргэд, нийгмийн 
салбар бүрийг хамарсан насан туршийн боловсролын нээлттэй, уян хатан 
тогтолцоог бэхжүүлнэ. 
2.1.10.Их, дээд сургууль, политехникийн коллеж, мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төвүүд төгсөгчдийнхөө мэргэжил дээшлүүлэх асуудлыг 
хариуцдаг тогтолцоог бий болгож, насан туршийн боловсролын үйлчилгээний 
чиглэлийг нэмэгдүүлэн, насанд хүрсэн суралцагчдын ажил эрхлэх ур чадвар, 
амьдрах чадварын сургалтын хүрээнд төдийгүй шинэ чадвар эзэмшүүлэх, 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр бий болгож хэрэгжүүлэхэд олон 
талт оролцоог хангана. 
2.1.23.Сэтгэл зүйч болон хүний хөгжлийн чиглэлээр хос мэргэжилтэн 
бэлтгэнэ. 
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2.1.29.Их, дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдийн 
хөтөлбөрүүдийн ангиллыг элсэлтийн бодлого, ажиллах хүчний тооцоотой 
уялдуулж шинэчилнэ. 
2.1.30.Мэргэжлийн, техникийн болон дээд боловсролын сургалтын 
байгууллагуудыг олон улсын шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, төгсөгчдийн 
ажил эрхлэлтийн болон ажил олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд 
үндэслэн хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, хичээлийн 20-оос доошгүй багц 
цагийг дадлагын хөтөлбөрт шилжүүлэн, сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах 
бөгөөд орон нутаг дахь бүс нутгийн онцлог, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлтэй 
уялдсан байна. 
2.1.43.Нээлттэй боловсролын тогтолцоог бий болгон цахим болон зайн 
сургалтын нэгдсэн платформыг хөгжүүлэн бүх шатны боловсролын сургалтын 
байгууллагыг цахим хэрэглээнд бүрэн шилжүүлж, бүх насны суралцагч, иргэдэд 
зориулсан цахим сургалтын хөтөлбөр, агуулга боловсруулан түгээнэ. 
2.4.4.Шинжлэх ухаан, инновацын салбарт хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн олон 
эх үүсвэрт тогтолцоог бүрдүүлэн, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл бий болгож, 
гадаадын дэвшилтэт технологи нутагшуулахад чиглэсэн соёлыг 
төлөвшүүлнэ. 
2.4.5.Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбарын эрх зүйн орчныг 
шинэчилж, инновацын үйл ажиллагааг дэмжих, хөрөнгө оруулалт хийхэд 
чиглэсэн тусгай зориулалтын сангуудыг байгуулна. 
2.6.2.Байнгын ажил олгох хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. 
2.6.4.Ажлын байрны мэдээллийг аймаг, сум, дүүргээр гаргаж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулна. 
2.6.7.Иргэдийн цалин, урамшууллыг тогтмол нэмэгдүүлэхэд компанийн 
нийгмийн хариуцлагын хөтөлбөрийг дэмжин урамшуулна. 
2.6.8.Хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлттэй, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг 
тодорхойлох мэргэжлийн чиглэлээр хүний нөөц бэлтгэх бодлого, “Хиймэл 
оюун ухаан ба ирээдүй” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 
2.6.9.Мэргэшлийн үндэсний хүрээг тогтоох, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, 
нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хангах тогтолцоог бэхжүүлнэ. 
2.6.11.Оюуны хөдөлмөрийг дэмжсэн цахим болон зайн ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэн тогтолцоог нь дэмжиж хөгжүүлнэ. 
2.6.13.Хүн амын бүлэг бүрийн онцлогт тохирсон хөдөлмөр эрхлэлтийн 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 
2.6.14.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжихэд 
чиглэсэн шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. 
2.6.16.Хүн амын бүлгүүд, тухайлбал эмэгтэйчүүд, оюутан, залуучууд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан хагас цагаар, гэртээ, зайнаас 
ажиллах уян хатан зохицуулалт бий болгоно. 
2.6.17.Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, гадаадын иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг хүний эрх, нийгмийн хамгааллын баталгаа бүхий 
орчин, нөхцөлд шийдвэрлэж, хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, мэргэжлийн 
өндөр ур чадвар, технологийг хөдөлмөрийн зах зээлд нутагшуулах  бодлоготой 
уялдуулна. 
4.2.49.Холимог тээврийн салбарт инновац, дэвшилтэт техник технологи, 
цахим шилжилтийг нэвтрүүлж, салбарын аюулгүй, найдвартай байдлыг 
хангана. 
5.3.5.Их өгөгдөлд суурилсан мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж иргэн, төр, 
бизнесийн байгууллагууд цахимаар мэдээлэл солилцох, ашиглах техник 
технологийн дэд бүтцийг бий болгоно. 
5.3.9.Цахим бизнес, цахим болон зайн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого 
боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 
5.3.15.Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл солилцох үүлэн тооцооллын дэд 
бүтцийг өргөтгөж хөгжүүлнэ. 
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5.3.16.Төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг солилцооны үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, сүлжээг бий болгоно. 
5.3.18.Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийн мэдлэгийг тасралтгүй 
дээшлүүлнэ. 
5.3.19.Иргэд төрийн байгууллагын албан тушаалтнуудтай цахим хэлбэрээр 
харилцах соёлыг хэвшүүлнэ. 
5.3.20.Тушаал, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг цахим хэлбэрээр хянах 
тогтолцоог бүрдүүлж, хэвшүүлнэ. 
5.4.3.Төрийн байгууллагын бүтэц, орон тоог оновчтой, үр ашигтай байх зарчимд 
нийцүүлэн шинэчлэн тогтоож, төрийн захиргааны байгууллагын зарим чиг 
үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, цахим технологийг нэвтрүүлэх замаар төрийн 
албан хаагчийн тоог бууруулна. 
5.4.7.Төрийн жинхэнэ албан хаагч сонгуулийн үр дүнгээс үл хамааран шатлан 
дэвших зарчмаар төрийн албанд ажиллах нөхцөл, баталгааг бүрэн хангасан 
улс төрийн, хууль, эрх зүйн, эдийн засгийн тогтолцоог бэхжүүлнэ. 
5.4.8.Төрийн албанд иргэнийг авах, албан тушаал дэвшүүлэх, чөлөөлөх, 
шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах, түр томилох, сургаж хөгжүүлэх бодлого, 
зохицуулалтыг чадахуйн зарчимд нийцүүлнэ. 
5.4.12.Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, чиг үүргийн 
онцлогт тохирсон үе шаттай, тасралтгүй сургалтын тогтолцоог төлөвшүүлнэ. 
5.4.13.Төрийн албаны сургалтын байгууллагын сургалт-судалгааны 
материаллаг орчин, хүний нөөц, технологи, арга зүйн чадавхыг бэхжүүлж, 
олон улсын жишигт нийцүүлэх шинэчлэл хийнэ. 
5.4.14.Төрийн албаны сургалтад мэдээллийн технологид суурилсан олон 
хувилбарт аргуудыг нэвтрүүлнэ. Танхимын сургалтаас гадна цахим болон зайн 
сургалт, ажлын байранд сургах, цахим сургалтыг төрийн албаны орчин үеийн 
шаардлагад нийцүүлэн оновчтой ашиглах тогтолцоог бүрдүүлнэ. 
6.4.4.Бохирдол, хаягдлыг бууруулах, нөөцийн хэмнэлттэй байгальд ээлтэй 
дэвшилтэт техник, технологийг  нэвтрүүлж, цэвэр үйлдвэрлэл, хэмнэлттэй 
хэрэглээг эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжинэ. 
6.4.5.Байгаль орчны менежментийн MNS ISO14000 багц стандарт 
нэвтрүүлэх, ногоон гэрчилгээ олгох тогтолцоог дэмжин эрчимжүүлж, 
үйлдвэрлэл, хэрэглээний зөв дадлыг бий болгоно. 
6.4.7.Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж, Монгол Улсын тодорхойлсон хувь 
нэмэр (NDC) баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангаж, сэргээгдэх эрчим хүчийг 
хөгжүүлэн, эрчим хүч, хөдөө аж ахуй, барилга, тээвэр, аж үйлдвэр, хог хаягдлын 
салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулна. 
6.4.9.Салбаруудын хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжих, тооцоолох, тооллого 
хийх, магадлах, тайлагнах чадавхыг бий болгон бэхжүүлж,  цахимжуулна. 
6.4.14.Байгальд ээлтэй ногоон төсөл, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх төр, хувийн 
хэвшлийн хамтарсан үндэсний ногоон санхүүгийн тогтолцоог байгуулж 
хөгжүүлнэ. 
9.3.11.Хотын орон зайн төвшинд аюулгүй байдлыг хангасан дохиолол, хяналт 
удирдлага автоматжуулалтын нэгдсэн сүлжээг байгуулна. 
9.3.18.Замын сүлжээнд ухаалаг системийг бүрэн нэвтрүүлнэ. 
9.3.24.Тээврийн хэрэгслийг цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр цэнэглэх сүлжээг 
байгуулна. 
9.3.25.Нийтийн тээврийн удирдлага, мэдээллийн болон хяналтын төвийг 
шинэчлэн замын сүлжээнд ухаалаг системийг бүрэн нэвтрүүлнэ. 
 

Монгол улсын 
Засгийн газрын 

2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны 

хөтөлбөр 
 

1.1.13.Цахим сургалтын тогтолцоог бий болгох хууль, эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлнэ. 
2.3.12.Цахим сургалтын платформыг хөгжүүлж, цахим сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулан, цахим агуулга, цахим хичээл боловсруулан бүх 
насны иргэдэд насан туршдаа суралцахуйг дэмжих боломжийг бүрдүүлнэ. 
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2.5.10.Томоохон бүтээн байгуулалт, үндэсний болон орон нутгийн хөгжлийн 
зорилттой уялдуулан мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг төрөлжүүлж, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээнд бүрэн нийцүүлнэ.  
3.6.2.3.авто замын ашиглалтын бэлэн байдалд хяналт тавих, төлбөр хураах 
цэгийн тоог нэмэгдүүлж бүрэн цахимжуулна.  
3.6.3.1.нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээг цахилгаан болон байгалийн 
шатдаг хийгээр ажилладаг хөдөлгүүр бүхий тээврийн хэрэгсэлд бүрэн 
шилжүүлэн, цахилгаан болон байгалийн шатдаг хийгээр цэнэглэх сүлжээг бий 
болгоно. 
4.1.10.Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санг цалингийн 
нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, 
хэрэгжилт, хяналтыг сайжруулна. 
5.1.9.Байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээ, 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч 
үйлдвэрлэх, аюултай хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр байгуулна. 
5.1.12.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, 
хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна. 
 

Зам, Тээвэр 
Хөгжлийн Яамны 

стратеги төлөвлөгөө 

Зам, тээврийн салбар 
• Зам, тээврийн салбарын хүний нөөцийн нэгдсэн цахим системтэй 

болох ажлыг 2021 онд эхлүүлэх, 
• Зам, тээврийн салбарт цахим сургуультай болох ажлыг 2021 онд 

судлан шийдвэрлэх, 
• Зам, тээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэдэг МСҮТ-тэй 

болох судалгааг 2022 онд  хийж шийдвэрлэх, 
• Зам, тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн платформ хөгжүүлнэ.  
• Зам, тээврийн салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн 

байгуулна. 
 
Авто замын салбар 

• Авто замын орон зайн мэдээллийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлнэ,  
• Авто замын ашиглалтын бэлэн байдалд хяналт тавих, төлбөр хураах 

цэгийн тоог нэмэгдүүлж бүрэн цахимжуулна. 
 
Авто тээврийн салбар 

• Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 
систем хөгжүүлнэ,  

• Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон хийн эх 
үүсвэрээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, парк 
шинэчлэлтийг хийх, 

• Цахилгаан болон байгалийн хийн хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн 
цэнэглэх сүлжээг ШТС, үйлчилгээний газруудыг түшиглэн төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр байгуулна, 

• Тээврийн нэгдсэн мэдээллийн төв бий болгох ТЭЗҮ-ийг боловсруулна.  
• Орон нутгийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон хийн 

эх үүсвэрээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ,  
 
  
Төмөр замын салбар 

• Зураг төсөл, судалгааны төв байгуулах,  
• УБТЗ-ын цахим шилжилт-2025” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  
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Далайн тээврийн салбар 
• Далайн салбар өндөр хөгжсөн гадаад улс орнуудын их, дээд сургуулиуд 

болон Далайн олон улсын байгууллага, бусад байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаа тогтоох замаар далайн болон усан замын тээврийн салбарт 
дипломтой боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна, 

• Дотоодын их, дээд сургуульд усан замын тээврийн мэргэжлээр сургалт 
явуулах боломжийг судлах, нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар хамтран 
ажиллах, 

• Далайн болон усан замын тээврийн салбарын дипломын боловсролтой 
одоо ажиллаж буй мэргэжилтнүүдийг гадаад, дотоодын мэргэшүүлэх 
сургалтад хамруулах, хөлөг онгоцонд ажиллуулж дадлага хийлгэх, 

 
Иргэний нисэхийн салбар 

• Ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн нисгэгч, засвар үйлчилгээний 
инженер техникийн ажилтан бэлтгэх сургалтын байгууллага 
байгуулах ажлыг эхлүүлнэ, 

• Олон улсын нисэхийн үйл ажиллагаанаас ялгарах нүүрсхүчлийн хийг 
бууруулах, тооцох төслийг хэрэгжүүлнэ.  
 

Зам, тээврийн 
салбарын 

инновацийн 
хөтөлбөр /2018-2030/ 

 

1. Авто замын салбарт хөрсийг органик болон органик бус материалаар 
бэхжүүлж, замын суурь үеийг барих эко технологи нэвтрүүлэх арга замын 
судалгаа;  

2. Зам, тээврийн салбарын хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй 
болгох;  

3. Авто замын салбарт хүйтэн, бүлээн асфальтобетон хучилт нэвтрүүлсэнээр 
гадаадын импортын битумын хэрэглээг бууруулж, эрчим хүчний хэрэглээг 
багасган, барилгын ажлын технологийн гормын шинэчлэл хийх замаар 
хөдөлмөр зарцуулалтыг багасгах боломжийг бүрдүүлэх эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох.  

4. Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг төр, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдийн нэгдмэл үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлэх;  

Төрөөс төмөр замын 
тээврийн талаар 

баримтлах бодлого 
/2010/ 

3.1.1.эдийн засгийн аюулгүй байдлын шаардлага: төмөр замын дотоодын нэгдсэн 
сүлжээ нь бодлогын хэрэгжилт, удирдлага, зохицуулалтын хувьд хараат бус байж, 
төмөр замын тээврийн өндөр үр ашигтай, алдагдалгүй нэгдсэн системийг бий 
болгон, эдийн засаг, дотоодын үйлдвэрлэгчдийг түүхий эдийн зах зээлийн үнийн 
хэлбэлзлээс хамгаалж, бие даан хөгжих үндэсний эрх ашгийг хангасан байх; 
3.1.6.техник, технологийн шинэчлэл: эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлж олон 
улсын стандарт, дэвшилтэт техник, технологи, үүний дотор хүнд жинтэй 
галт тэрэг, хөдөлгөөний удирдлагын цахим систем зэргийг нэвтрүүлж, 
тээвэрлэлтийн үйлчилгээг найдвартай болгох. 
 

Төрөөс 
автотээврийн 

салбарт баримтлах 
бодлого /2018-2026/ 

 

2.2.1.1. Мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан орчин үеийн хүний нөөцийн 
менежменттэй хослуулсан, өрсөлдөх чадвар бүхий удирдлага, зохион 
байгуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх; 
2.2.1.5. Байгаль орчинд ээлтэй, эдийн засгийн үр ашигтай тээврийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг болох; 
2.2.1.8. Автотээврийн салбарын хөгжлийг судалгаа, шинжилгээний үр дүнд 
үндэслэн тодорхойлж, автотээврийн салбарт инновацийг нэвтрүүлэх. 
2.3.1.2. Салбарын хөгжлийн шаардлагыг хангахуйц мэдлэг, чадвар, 
туршлагатай хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 
 2.3.1.3. Автотээврийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг мэргэжил, ур чадварын 
шаардлага, хөдөлмөрийн бүтээмж болон мэдээлэл, техник, технологийн 
хөгжилд нийцүүлэн нэмэгдүүлэх. 
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2.3.3.1. Дэвшилтэт техник, технологи, програм хангамжийг хот, тосгоны 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулсан нийтийн тээврийн сүлжээг 
төлөвлөх; 
2.3.5.3. Хот доторх болон хот орчмын тээврийн үйлчилгээний паркийг байгалийн 
болон шингэрүүлсэн шатдаг хий, цахилгаан, байгаль орчинд ээлтэй бусад эх 
үүсвэрээр ажилладаг, тэдгээрийн хосолмол хэрэглээ бүхий автотээврийн 
хэрэгслээр шинэчлэх; 
2.3.5.7. Автотээврийн салбарт экологийн хяналтын системийг бий болгох. 
 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хангах үндэсний 
хөтөлбөр /2024/ 

3.1.3. Замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтын болон аюулгүй байдлын 
мэргэжилтэн, тээврийн эдийн засагч нарыг гадаад, дотоодын их, дээд 
сургуульд бэлтгэх замаар хүний нөөцийг бүрдүүлэх; 
3.3.4. Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын хөдөлгөөний удирдлага, 
хяналт, зохицуулалт, осол, зөрчлийг бүртгэх мэдээллийн нэгдсэн системийг 
нэвтрүүлэх; 
3.4.1. Тээврийн ухаалаг системд суурилсан авто замын удирдлага, хяналт, 
зохицуулалтын систем нэвтрүүлэх; 
3.4.2. Улсын болон орон нутгийн чанартай авто замын дагуу тээврийн 
хэрэгслийн зөрчлийг хянах дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх; 
3.4.3. Тээврийн хэрэгслээс хөдөлгөөнийг хянах тогтолцоог бий болгох; 
 

Олон улсын 
чанартай авто 

замын сүлжээний, 
засвар, арчлалт, 

ашиглалтыг 
сайжруулж 
чадавхийг 

бэхжүүлэх дунд 
хугацааны дэд 
хөтөлбөр /2020/ 

 

5.1.5. Зам хариуцагч төрийн өмчит компаниудын захирлаар мэргэжлийн болон 
эдийн засгийн өндөр мэдлэг, ажлын дадлага туршлага, ёс зүйтэй хүнийг 
томилж, тогтвортой ажиллуулах чиглэлийг тууштай баримтлах, 
5.2.2. Олон улсын стандартын төвшинд нэгдсэн мэдээллийн системийг бий 
болгох, түүнийг мэргэжлийн, хэрэглээний төвшинд ашиглах дадлыг бий 
болгох,  
5.4.3. Авто замын ээлжит засвар хийх орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн 
байдлаар түрээсээр ашиглуулах, засвар үйлчилгээний оновчтой тогтолцоог 
бүрдүүлэх, 
5.5.4. АЗЗА-ын байгууллагуудыг шаардлагатай ИТА мэргэжилтэй 
ажилтнуудаар бүрэн хангаж, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх ажлыг 
төлөвлөгөөтэйгээр хэрэгжүүлэх, 
5.5.6. Авто замын инженер, техникч зэрэг мэргэжлээр суралцаж байгаа 
оюутнуудын судалгаа гаргаж тэднийг аймгууд дах зам хариуцагч компаниудад 
ажиллуулахыг дэмжих, урамшуулах арга хэмжээ авч ажиллах, 
5.5.7. АЗЗА-ын байгууллагуудын инженер, техникчийн ажилтнуудыг давтан 
сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, зэрэг олгох, гадаад, дотоодын их дээд сургуульд 
мэргэжлийн чиглэлээр нь сургалтад хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулах 
5.5.8. АЗЗА-ын байгууллагуудын ИТА-уудын цалин, урамшууллыг нэмэгдүүлж, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх, 
5.5.9. АЗЗА-ын мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэх талаар МСҮТ, төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, тэднийг хариуцагч компаниудад 
тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, 
 

Тээврийн Ухаалаг 
системийг хөгжүүлэх 

үндэсний хөтөлбөр 
/2020-2024/ 

4.3.2. Авто зам ашигласны төлбөр хураах үйл ажиллагааг цахимжуулах; 
4.3.3. Авто зогсоолын төлбөр хураах үйл ажиллагааг цахимжуулах; 
4.4.2. “Радио давтамжаар таних систем” (RFID)-ийг нэвтрүүлэх; 
4.4.3. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн хяналт, авто үйлчилгээ, 
татвар, даатгалын үйл ажиллагааг цахимжуулах; 
4.5.3. Замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтын мэргэжилтэй хүний нөөцийг 
бэлтгэх, давтан сургах. 
 

Ерөнхий 
зориулалттай 

3.4. Ерөнхий зориулалтын нисэхийн салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд: 



   
 

   
 

Хуудас 12 

нисэхийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр /2018-2022/ 

3.4.1. Хувийн нисэгч бэлтгэх анхан шатны сургалтын тогтолцоог бүрдүүлж, 
улмаар ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтцэд суурилсан, олон улсын 
стандарт шаардлага хангасан, бүс нутгийн хэмжээнд сургалт зохион 
байгуулах хүчин чадал бүхий сургалтын төв байгуулах; 
3.4.2. Ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн нисэгч, инженер, техникийн 
ажилтныг гадаад, дотоодод бэлтгэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх; 
3.4.3. Хувийн нисэх клуб, сургалтын байгууллагыг дэмжих. 
 

Хүснэгт 6: Монгол улс болон зам, тээврийн салбарын хөгжлийн баримт бичгүүд болон баримталж буй бодлогууд 
 
 

1.2. Зам, тээврийн салбарын статистик мэдээлэл2 
 

§ Салбарын ДНБ эзлэх хувь 
 

2020 оны байдлаар тээврийн ба агуулахын үйл ажиллагаа Монгол улсын ДНБ-ний 

3.5% эзэлж байна. 2020 онд Тээвэр болон агуулахын салбарын ДНБ-ний хэмжээ 1.4 их наяд 

төгрөг байсан байна. Сүүлийн 10 жилийн дундаж өсөлт 6% байна. Тээвэр, агуулахын 

салбарын ДНБ сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өссөн ч ДНБ эзлэх хувь нь тасралтгүй буурсан 

байгаа нь тус салбар ДНБ өсөлтийг дагаж хангалттай хувиар өсөж чадахгүй байгааг 

илэрхийлж байна. 

 

 
График 1: Тээврийн салбарын ДНБ болон Монгол улсын ДНБ-д эзлэх хувь 
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Хуудас 13 

§ Нийт хөрөнгө оруулалт, сая төгрөг 
 

Салбарын нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2019 оны байдлаар 522.8 тэрбум төгрөг, 

2020 онд 297.4 тэрбум төгрөг байсан ба өмнөх оноос 43 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Харин хөрөнгө оруулалтын 10 жилийн дундаж өсөлт 30 хувьтай байна. Тээврийн салбарын 

хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь Монгол улсын хэмжээнд салбаруудад хийгдсэн хөрөнгө 

оруулалтын дөнгөж 2 хувийг эзэлж байгаа нь маш хангалтгүй үзүүлэлт юм.  

 

 
График 2: Тээврийн салбарын нийт хөрөнгө оруулалт 

 
 

§ Гадаадын хөрөнгө оруулалтын өсөлт, ам доллар 
 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2019 онд 34.1 сая ам.доллар байсан ба энэ нь 

нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 1%-ийг эзэлж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ 2017 болон 2019 онуудад огцом өссөн нь уул уурхайн салбарт орсон хөрөнгө 

оруулалтын нөлөө байх магадлалтай.  

 

 
График 3: Тээврийн салбарын гадаадын хөрөнгө оруулалт 
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Хуудас 14 

§ Тээсэн ачаа, мян.тон 
 

Сүүлийн 2015 оноос 2019 он хүртэл төмөр зам болон авто замаар тээсэн ачааны 

хэмжээ тасралтгүй өссөн байна. Харин агаараар тээсэн ачаа харьцангуй тогтмол байж өсөлт 

үзүүлээгүй байна. Харин Ковид-19 нөлөөгөөр 2020 онд авто замаар тээсэн ачааны хэмжээ 

25 хувиар багассан байна.  

 

 
График 4: Тээврийн салбарын тээсэн ачаа, мян.тон 

 
 

§ Зорчигчдын тоо, сая хүн 
 

Агаараар болон төмөр замаар зорчих зорчигчдын тоо сүүлийн 10 жилд харьцангуй 

тогтмол байсан бол авто замаар зорчих зорчигчдын тоо сүүлийн 5 жилд тасралтгүй буурсан 

байна. 

 

 
График 5: Тээврийн салбарын зорчигчдын тоо 
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Хуудас 15 

§ Тээврийн нийт орлого, тэрбум төгрөг 
 

2015-2019 онуудад бүх салбарын тээврийн орлого өссөн бол 2020 онд Ковид-19 

холбоотойгоор төмөр замаас бусад салбарын орлого тэр дундаа агаарын тээврийн орлого 

огцом буурсан байна. 

 

 
График 6: Тээврийн салбарын нийт орлого, тэрбум төгрөг 

 
 

§ Аж ахуйн нэгжүүд, ажилтны тоогоор 
 

Салбарт нийт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1,797 аж ахуйн нэгжүүд байгаагаас 

дийлэнх буюу 84 хувь нь 1-9 ажилтантай жижиг хэмжээтэй байгууллагууд байна. 

 
 

 
График 7: Тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын тоо, ажилтны тоогоор  
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Хуудас 16 

нь эмэгтэй, 82.3 нь эрэгтэй ажилтнууд байна. Гадаад ажилтны хувьд харьцангуй бага буюу 

2020 оны байдлаар 166 гадаад ажилтан байсан байна. 

 

 
График 8: Тээврийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын тоо болон өсөлтийн хувь хэмжээ 

 
 
 

§ Ажилтнуудын насны бүтэц 
 

Нийт ажилтнуудын 40 хувь нь 45-аас дээш насны ажилтнууд байна. Үүнээс 17 хувь 

нь 55-аас дээш насны ажилтнууд байна. Тиймээс эдгээр ажилтнуудын залгамж халааг 

бэлтгэх хөтөлбөр хэрэгцээтэй байна. 

 

 
График 9: Тээврийн салбарт ажиллаж буй ажилтнуудын насны ангилал 
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Хуудас 17 

§ Ажилтнуудын байршил 
 

Салбарт ажиллаж байгаа дийлэнх ажилтнууд буюу 64.7 хувь нь Улаанбаатар хотод 

төвлөрсөн байна. Тиймээс ажиллах хүчний төвлөрлийг сааруулах, бүсчилсэн ажиллах 

хүчний төлөвлөлтийг оновчтой хийх шаардлагатай байна. 

 
 

 
График 10: Тээврийн салбарын ажиллах хүчний төвлөрөл 
 
 

§ Ажилтнуудын дундаж цалин 
 

Салбарын дундаж цалин 2020 онд 1,203,000 төгрөг байгаа ба энэ нь уул уурхайн 

салбарын дундаж цалингаас 2.4 дахин бага үзүүлэлт юм. Салбартаа мэргэжлийн, өндөр ур 

чадвартай ажилтнуудыг татах, тогтоон барихын тулд цалингийн төвшинг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай байна. 

 

 
График 11: Тээврийн салбарын ажилтнуудын дундаж цалин, уул уурхай болон улсын дундаж цалинтай харьцуулсан байдлаар 
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Хуудас 18 

§ Ажилтнуудын дундаж цалингийн өсөлт 
 

Салбарын дундаж цалингийн 10 жилийн дундаж өсөлтийн хувь 16.9% байсан бол 

уул уурхайн салбарын өсөлтийн хувь 23.7 хувь байсан байна. 

 

 
График 12: Тээврийн салбарын дундаж цалингийн өсөлтийн хувь хэмжээ  

 
 

§ Хөдөлмөрийн бүтээмж 
 

Салбарын хөдөлмөрийн бүтээмж бусад хувийн секторыг дагаж хэлбэлздэг ба хувийн 

секторт гарсан бага хэмжээний өөрчлөлт зам, тээврийн салбарт хүчтэй нөлөөлдөг байна. 

 

 
График 13: Тээврийн салбарын хөдөлмөрийн бүтээмж 

 
 

§ Байгаль орчны татвар хураамж 
 

Зам, тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд байгаль орчныг 

бохирдуулсны татвар огт төлдөггүй байна. 
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Хуудас 19 

Статистик 
үзүүлэлт 

2015 2016 2017 2018 

Нийт дүн      37,436,500,000       45,009,300,000       34,284,200,000       55,208,700,000  
Эрчим хүч      34,044,700,000       40,048,100,000       24,927,200,000       44,823,100,000  
Тээвэр        2,532,300,000         3,915,200,000         7,768,400,000         8,766,800,000  
Байгаль орчны 
бохирдол 

                       -                   800,000                 100,000                         -    

Байгалийн нөөц          859,400,000         1,045,200,000         1,588,500,000         1,618,800,000  
 

Хүснэгт 7: Тээврийн салбарын байгаль орчны татвар, хураамжийн хэмжээ 
 
 

§ Барилга угсралт, их засварын ажил, сая төгрөг 
 

Авто зам, гүүр, далан, суваг болон бусад зам талбайн барилга, угсралтын ажил 

сүүлийн 5 жилд харьцангуй тогтмол байсан бол 2019 оноос эхлэх төмөр замын хөрөнгө 

оруулалт нэмэгдсэн байна.  

 
 

 
График 14: Зам, тээврийн салбарын барилга угсралт, их засварын ажил, сая төгрөг 

 
 

§ Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, төрлөөр 
 

Зам, тээврийн салбарт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо сүүлийн жилүүдэд 

тасралтгүй өссөн ба эдгээрийн дийлэнх хувийг суудлын машин эзэлж байна. 

 
График 15: Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, төрлөөр 
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Хуудас 20 

§ Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, насжилтаар 
 

Зам, тээврийн салбарт бүртгэлтэй нийт тээврийн хэрэгслийн дийлэнх хувь нь 10-

аас дээш жилийн насжилттай байна. 

 

 
 

График 16: Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо, насжилтаар 
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Хуудас 21 

2. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 
 

2.1. Зам, тээврийн салбарт ажиллаж буй байгууллагуудын статистик мэдээлэл 

хийсэн дүн шинжилгээ 

 
Анхан шатны дата мэдээлэл цуглуулах явцад төрийн нийт 9 байгууллагын 17,134 

ажилтны мэдээлэл хувийн хэвшлийн 2,211 ажилтны мэдээлэл ирсэн бөгөөд нийт 19,345 

ажилтны мэдээлэлд анализ хийсэн үр дүнг хүргэж байна. Материалаа ирүүлсэн 

байгууллагын жагсаалтыг доорх хүснэгтээс харна уу. 

 
№ Байгууллагын нэр Нийт Ирсэн 

1  Зам тээвэр хөгжлийн яам 129 129 
2  Авто тээврий үндэсний төв 781 781 
3  Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулах нэгдсэн төв 26 26 
4  Зам тээвэр хөгжлийн төв 92 92 
5  Далайн захиргааны газар 24 24 
6  Монголын иргэний агаарын тээвэр 699 699 
7  Монголын төмөр зам ТӨХК 217 217 
8  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 2,172 2,172 
9  Улаанбаатар төмөр зам ТӨХК 16,000 14,392 
10 Хувийн хэвшлийн байгууллагууд Тодорхойгүй 2,211 

НИЙТ ДАТА МЭДЭЭЛЭЛ 20,140+Хувийн 

хэвшил 

19,345 

 
Хүснэгт 8: Судалгаанд оролцогч байгууллагуудын жагсаалт, ажилтнуудын тоогоор  

 

Салбар тус бүрийн Статистик мэдээллүүдийн задаргааг хавсралт 9-өөс харна уу. 

Салбарын ерөнхий статистик мэдээллүүдийг нэгтгэн харвал: 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Хуудас 22 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 643 ажилтны хүйсийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд 

мэдээлэл ирүүлсэн 18,701 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав.  

Доорх зурагнаас харахад ихэнх ажилтнуудын 64% буюу 11,976 нь  эрэгтэй 

ажилтнууд  байгаа бол  36% буюу 6,745 нь эмэгтэй ажилтнууд  байна.  

 
График 17:Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын хүйсийн харьцаа 

 
 

§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 589 ажилтны насны бүтцийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 18,756 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав.  

Доорх зурагнаас харахад  19% буюу 3,594  ажилтан 30-34 насны залуу хамт олон 

байгаа бол 17% буюу 3,192 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. 
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Хуудас 23 

 
 

График 18: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын насжилт /насны бүлгээр/ 
 
 

§ [Ажилд орсон жил] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн 

байгууллагуудаас 5,697 ажилтны ажилд орсон огнооны талаарх мэдээлэл дутуу 

ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 13,648 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав.  

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 28.4% буюу 3,955  ажилтан 2015-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  2.9% буюу 396 ажилтан шинээр ажилд орсон 

байна.  

32 

1,237 

2,732 

3,594 

3,004 

2,485 

2,474 

2,007 

1,026 

159 

 -  500  1,000  1,500  2,000  2,500  3,000  3,500  4,000

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 24 

 
График 19: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын ажилд орсон огноо  

 
§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 992 ажилтны улсад ажилласан огнооны талаарх мэдээлэл 

дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 18,353 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 28.4% буюу 5,158 

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

дундаж хугацаа нь 11 жил бол хувийн хэвлийнхэн дунжаар 8 жил төрийн 

байгууллагынхан дунджаар 14 жил улсад ажилласан байна 

 
График 20: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын улсад ажилласан жил  

 
 

§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 19,345 

ажилны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас түлхүүр ажилтнуудын 

ангилалын талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 7,594 ажилтан буюу 39.3%-ийг нь түлхүүр ажилтан үлдсэн 

11,751 ажилтан буюу 60.7%-ийг нь түлхүүр ажилтан биш гэсэн судалгаа гарсан 

байна. 
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Хуудас 25 

 

 
График 21: Зам тээврийн салбарын түлүүр ажилтнуудын хувь хэмжээ 

 
§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх 

ёстой байснаас 19,345 ажилны мэдээлэл ирсэн бөгөөд төрийн байгууллагуудаас 

салбартаа ажилласан дундаж хугацааны талаарх мэдээлэл бүрэн ирсэн. 

Доорх зурагнаас харахад 53.3%  буюу 10,037 ажилтан нь салбартаа 9 ба түүнээс дээш 

ажилласан байгаа нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг 

илтгэж байна.  

 
График 22: Зам тээврийн салбарт ажилласан дундаж хугацаа 

 

§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас төрийн байгууллагуудаас 3,724 ажилтны албан тушаал дэвшсэн байдлын 

талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 15,621 ажилтны мэдээлэлд 

үндэслэн график байгуулав.  

Доорх зурагнаас харахад 4,214 ажилтан буюу 28% нь албан тушаал дэвшиж 

ажилласан бол 10,608 ажилтан буюу 72% ямар нэгэн байдлаар албан тушаал 

дэвшээгүй байна. 
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Хуудас 26 

 
График 23: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын албан тушаал дэвшсэн байдал  
 

§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 5,065 ажилтны ажлын байрны нөхцөлийн талаарх 

мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 14,280 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн 

график байгуулав.  

§ Доорх зурагнаас харахад 8,644 ажилтан буюу 60% нь ажлын байрны хэвийн, 5,636 

ажилтнууд буюу 40% нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг.  

 

 
График 24: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын ажлын байрны нөхцөл 
 

§ [Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтнуудын тоо] Нийт 19,345 ажилтны 

мэдээлэл ирүүлснээс 143 ажилтан буюу 0,7%-ийг нь хөгжлийн бэрхээлтэй 

ажилтнууд эзэлж байна. Хуулинд зааснаар бол 25 ажилтан тутамд нэг хөгжлийн 

бэрхшээлтэй ажилтан ажиллах ёстойгоос ёстойгоос одоогийн байдлаар 15-89% 

хувийн хөдөлмөрийн чадвар алдалттай 143 ажилтан ажиллаж байна. 
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Хуудас 27 

 
 

График 25: Зам тээврийн салбарт ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны тоо 
 

§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс давхардсан тоогоор нийт ажилтнуудын 4,2% нь төрийн дээд шагналаар, 

23% нь яам салбарын шагналаар, 35.5% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус 

шагнагдсан байна. 
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Хуудас 28 

Авсан 825 4,2% 4,486 23% 6,871 35,5% 

Аваагүй 18,520 95,8% 14,859 77% 12,474 65,5% 

НИЙТ 19,345 100% 19,345 100% 19,345 100% 
 

Хүснэгт 9: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал   
 

 
 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Судалгаанд хамрагдсан 19,345 ажилтнуудын 

72.3% буюу 13,988 ажилтан нь ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдсан бол 27.7% 

буюу 5,357 ажилтан сургалтад хамрагдаагүй байна. Сургалтад хамрагдсан 13,988 

ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас төрийн байгууллагуудаас 1,040 ажилтны 

сургалтад хамрагдсан давтамжийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл 

ирүүлсэн 15,192 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад нийт ажилтнуудын 42% буюу 4,079 ажилтан 5-с дээш 

удаагийн сургалтад хамрагдаж байжээ.. 

 
График 26: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын сургалтад хамрагдсан байдал 

 

§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 

төрийн байгууллагуудаас 12,996 ажилтны цалингийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн 

бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 6,052 ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,743,969 төгрөг байгаа бол хувийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 

1,992,031 төгрөг төрийн хэвшлийн ажилтнуудын дундаж цалин 1,495,906 төгрөг 

байна.  Судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын 40% буюу 2,426  ажилтан 1,000,000-

1,499,999 төгрөгийн цалин авч байна.  
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Хуудас 29 

 

 
График 27: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын дундаж цалин 

 

§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 19,345 ажилтны мэдээлэл ирүүлснээс 115 ажилтны 

боловсролын талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд доорх зурагнаас харахад тухайн 

салбарын ажилтнуудын 56% буюу 10,421 нь боловсролын зэрэггүй 39% буюу 7,224 

нь бакалавр, 5% буюу 977 нь магистр зэрэгтэй байна. 

 
График 28: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын боловсролын зэрэг 
 

§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 17,134 ажилтны мэдээлэл ирүүлснээс 1,521 

ажилтны мэргэжлээрэй ажилладаг эсэх талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд доорх 

зурагнаас харахад 3,346 буюу 19% нь мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа бол 13,836 нь 

буюу 81% нь мэргэжлээрээ ажилладаг гэсэн судалгаа гарсан байна. 
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Хуудас 30 

 
График 29: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх 

 

§ [Салбар тус бүрийн дундаж цалин] Салбарын дундаж цалин нь 1,743,969 төгрөг 

байгаа бөгөөд цалингийн мэдээллээ ирүүлсэн байгууллагуудын 6,052 ажилтны 

мэдээлэлд үндэслэн салбарын дундаж цалинг гаргасан болно. 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 бол далайн тээврийн салбар нь  

хамгийн өндөр дундаж цалингийн төвшинтэй байна. 

Авто тээврийн салбарын төрийн байгууллалгуудын дундаж цалин 1,158,982 төгрөг, 

хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дундаж цалин 2,500,000 төгрөг байгаа нь 

салбарын дундаж цалингийн төвшинг өндөр өсөлттэй харагдуулж байна.  

Төмөр замын салбарын хувийн хэвшлийн байгууллагууд болон төрийн 

байгууллагуудын дундаж цалингийн төвшин ойролцоо байна. 

 
График 30: Зам тээврийн салбар тус бүрийн дундаж цалингийн харьцуулалт 
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Хуудас 31 

§ [Салбартаа тогтвортой ажилласан байдал] Судалгаанд хамрагдаж буй хувийн 

болон төрийн байгууллагуудын ажилтнуудын тухайн салбарт 9 ба түүнээс дээш жил 

тогтвор суурьшилтай ажиллаж буй ажилтнуудын тоо болон эзлэх хувийг доорх 

хүснэгтээр харуулав. Хүснэгтээс харахад агаарын тээвийн салбарын ажилтнууд 

хамгийн өндөр тогтвор суурьшилтай ажилладаг бол далайн тээврийн салбарын 

ажилтнуудыг тогтвортой ажиллах хувь хамгийн гарсан 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% 

 

Хүснэгт 10: Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын салбартаа тогтвортой ажилласан байдал 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Зам тээврийн салбарын ажилтнуудын 53,3% буюу 10,000 ба түүнээс  дээш тооны 

ажилчид нь салбартаа 6-с д ажил ажилласан 25-44 насны залуу ажилтнууд байна. 

50-с дээш насны 3192 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд нийт ажилтнуудын 17% 

нь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж халааг бэлтгэх шаардлагатай. 

o Салбарын хэмжээнд нийт ажилтнуудын авч буй дундаж цалин хөлсний хэмжээ 

1,743,969 төгрөг байгаа нь салбарын дундаж цалинг харьцангуй өндөр мэт 

харагдаж байгаа боловч хуувийн хэвшлийн байгууллагууд болон төрийн 

байгууллагуудын цалингийн дундаж зөрүү дундажаар 200,000 мянган төгрөг 

байна. Үүнээс хамгийн эрс ялгаатай цалинжиж буй салбар нь Авто тээврийн 

салбар байсан бөгөөд тус салбарын хувийн хэвшлийн дундаж цалин 2,500,000 

мянган төгрөг бол төрийн байгууллагын дундаж цалин нь 1,158,892 төгрөг байна. 

o Тус салбарын ажилтнуудын 39 хувь буюу 7,594 ажилтан нь түлхүүр ажилтан, 

үлдсэн 61 хувь буюу 11,751 ажилтан нь түлхүүр ажилтан биш гэж гэж 



   
 

   
 

Хуудас 32 

тодорхойлсон бөгөөд 2 дахь шатны уулзлат ярилцлагын үеэр түлхүүр 

ажилтнуудыг хэрхэн сонгон шалгаруулдаг арга аргачлалын талаар асуухад 

түлхүүр ажилтан тодорхойлох арга аргачлал байхгүй бөгөөд ажилдаа сайн 

ажилтнуудаа түлхүүр ажилтан гэж үздэг гэсэн хариултыг өгч байсан нь түлхүүр 

ажилтан буюу талент менежментийн талаарх ойлголт хангалтай хэмжээнд биш 

байгаа нь харагдасан 

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 төрийн болон хувийн хэвшлийн ажилтнуудын 

60 хувь буюу 8,644 ажилтан нь хэвийн нөхцөлд үлдсэн 40 хувь 5,636 ажилтан нь 

хэвийн бу нөхцөлд ажилладаг гэсэн үр дүн гарсан нь ажилтнуудын ажиллах 

орчин нөхцалд анхаарал хандуулж ажиллах нөхцөлийг сайжруулах  

шаардлагатай байгааг илэрхийлж байна. 

o Тус судалгаанд төрийн болон хувийн хэвшлийн 19,345 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 147 ажилтан ажиллаж байгаа гэсэн үр дүн гарсан 

нь нийт судалгаанд хамрагдаж буй ажилтнуудын ердөө 0,7 хувийг эзэлж байгаа 

нь хангалттай хэмжээний тоо биш бөгөөд хувийн болон төрийн байгууллагууд 

нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтнуудынхаа тоог 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг илэрхийлж байна. Тус судалгаад хамрагдаж 

буй 19,345 ажилтнууд дунд 773 хөдөлмөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтан 

ажиллаж байх ёстой бөгөөд 147 хагжлийн бэрхшээлтэй ажилтан ажиллаж байгаа 

шаардлагатай хэмжээнээс 5-6 дахин бага байна.   

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтны 72.3 хувь буюу 13,988 ажилтан 

мэргэжлийн сургалт, семинарт хамрагдаж байсан ба түүний 29,3 хувь буюу 4,426 

ажилтан 5-с дээш удаагийн сургалтад хамрагдаж байсан нь байгууллагууд 

ажилтнуудынхаа сургалтад сайн хамруулдаг бол сургалтын хэрэгцээ шаарлагаа 

тодорхойлдоггүй мөн түүнчлэн сургалтын үр дүнг  үнэлж чаддаггүй гэсэн үр дүн 

гарсан тул сургалтын хэрэгцээгээ тодорхойлж зорилтод бүлгийг шаардлагтай 



   
 

   
 

Хуудас 33 

сургалтад хамруулж, сургалтын дараах ажилтны бүтээмжийг тооцох, мөн 

сургалтын үр дүнг үнэлдэг болох. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт ажилтнуудын 38,8 хувь буюу 7,224 ажилтан 

баклавр, 5 хувь буюу 937 ажилтан магистр, 0,1 хувь буюу 19 ажилтан доктор 56 

хувь 10,421 ямар нэгэн боловсролын зэрэггүй байна.  

o Нийт ажилтнуудын 36 хувь нь мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа шалтгааныг 2 

дах шатны асуумжаар тодорхойлох шаардлагатай. 

o Судлгаанд хамрагдаж буй төрийн байгууллагуудын дундаж цалинг харьцуулж 

харвал Далайн захиргааны газрын цалингийн төвшин хамгийн өндөр 1,840,708 

төгрөг, Тээврийн салбарын цалингийн төвшин хамгийн бага байна 1,158,892 

төгрөг байгаа бол тухайн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудаас авто тээврийн салбар хамгийн өндөр буюу 2,500,000 мянган 

төрөг, агаарын тээвэр хамгийн бага буюу 1.041.667 төгрөгийн цалинг олгож 

байна. Үүнээс харахад авто тээвэр болон агаарын тээврийн салбарын хувийн 

болон төрийн байгууллагуудын цалингийн зөрүү хамнгийн их байгаа бол төмөр 

замын салбарын хувийн болон төрийн салбарын дундаж цалингийн зөрүү 

хамгийн бага байна.  

o Салбартаа 9 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажилтнуудын дундаж хувийг харвал 

агаарын тээврийн салбар хамгийн өндөр үзүүлэлттэй буюу 60.4%-байгаа бол 

далайн тээврийн салбарын ажилтнууд хамгийн баг буюу 8%-тай байна. 

Салбарын ажилтнууд тогтвор суурьшилттай ажиллах салбарын хөгжилд маш 

чухал нөлөөг үзүүлдэг.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагууд нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 

шинээр ажилд 1,507 ажилтан авсан байна.  

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 19,345 ажилтны 28.4% буюу 4214 ажилтан нь нэгэн 

байдлаар албан тушаал дэвшин ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 

 

2.2. Инженер техникийн ажилтнуудын дата мэдээлэл 

 



   
 

   
 

Хуудас 34 

§ [Хүйсийн харьцаа] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтнуудын хүйсийн талаарх 

мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 536 ажилтны мэдээлэл дутуу ирүүлж 2,705 

инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад ихэнх ажилтнуудын 76% буюу 2,045 нь  эрэгтэй ажилтнууд  

байгаа бол  24% буюу 660 нь эмэгтэй ажилтнууд  байна.  

  

График 31: Инженер техникийн ажилтнуудын хүйсийн харьцаа 
 

§ [Ажилтнуудын наслалт] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтнуудын насны 

талаарх мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 581 ажилтны мэдээлэл дутуу ирүүлж 2,660 

инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад  19% буюу 1,029  ажилтан 30-39 насны залуу хамт олон 

байгаа бол 16.1% буюу 440 нь 50-с дээш настай ажилтнууд ажиллаж байна. Инженер 

техникийн ажилтнуудын дундаж наслалт нь 38 байна. 
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Хуудас 35 

 
 

График 32: Инженер техникийн ажилтнуудын насжилт /бүлгээр/ 
 

§ [Ажилд орсон жил] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтны ажилд орсон огнооны 

талаарх мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 1,124 ажилтны мэдээлэл дутуу ирүүлж 

2,117 инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав.  

Доорх зурагнаас харахад  тус салбарт 33.6% буюу 919  ажилтан 2015-2019 онуудын 

хооронд ажилд орсон бол 2021 онд  0.8% буюу 22 ажилтан шинээр ажилд орсон 

байна.  
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Хуудас 36 

 
График 33: Инженер техникийн ажилтнуудын ажилд орсон огноо 

 
§ [Улсад ажилласан жил] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтны улсад ажилласан 

жилийн талаар мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 673 ажилтны мэдээлэл дутуу 

ирүүлж 2,568 инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав.  

Доорх зурагнаас харахад  тус тухайн салбарын нийт ажилтнуудын 23.6% буюу 645 

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

дундаж хугацаа нь 11 жил бол хувийн хэвлийнхэн дунжаар 8 жил төрийн 

байгууллагынхан дунджаар 14 жил улсад ажилласан байна 

 

 
График 34: Инженер техникийн ажилтнуудын улсад ажилласан жил 

 

§ [Түлхүүр ажилтан] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтны түлхүүр ажилтан мөн 

эсэх талаар мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 504 ажилтны мэдээлэл дутуу ирүүлж 

2,737 инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 
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Хуудас 37 

Доорх зурагнаас харахад 1,734 ажилтан буюу 61%-ийг нь түлхүүр ажилтан биш 

үлдсэн 1,003 ажилтан буюу 39%-ийг нь түлхүүр ажилтан мөн гэсэн судалгаа гарсан 

байна. 

 
График 35: Инженер техникийн ажилтнуудын түлхүүр ажилтнуудын харьцаа 
 

§ [Салбартаа ажилласан дундаж хугацаа] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтны 

салбартаа ажилласан хугацааны талаар мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 504 

ажилтны мэдээлэл дутуу ирүүлж 2,737 инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд 

үндэслэн график байгуулав. 

Доорх зурагнаас харахад 60.8%  буюу 1,664 ажилтан нь салбартаа 9 ба түүнээс дээш 

ажилласан байгаа нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг 

илтгэж байна.  

 
График 36: Инженер техникийн ажилтнуудын салбартаа ажилласан дундаж хугацаа 

 

§ [Албан тушаал дэвшсэн байдал] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтны албан 

тушаал дэвшсэн талаар мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 860 ажилтны мэдээлэл 

дутуу ирүүлж 2,381 инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 
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Хуудас 38 

Доорх зурагнаас харахад 1,298 ажилтан буюу 55% нь албан тушаал дэвшиж 

ажилласан бол 1,083 ажилтан буюу 45% ямар нэгэн байдлаар албан тушаал 

дэвшээгүй байна. 

 
График 37: Инженер техникийн ажилтнуудын албан тушаал дэвшсэн байдал 

 

§ [Ажлын байрны нөхцөл] Нийт 3,241 инженер техникийн ажилтны ажлын байрны 

нөхцөлийн талаар мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 1,493 ажилтны мэдээлэл дутуу 

ирүүлж 1,748 инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэлд үндэслэн график 

байгуулав. 

§ Доорх зурагнаас харахад 977 ажилтан буюу 56% нь ажлын байрны хэвийн, 771 

ажилтнууд буюу 44% нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг.  

 

 
График 38: Инженер техникийн ажилтнуудын ажлын байрны нөхцөл 

 

§ [Салбарын ажилтнуудын шагнагдсан байдал] Нийт 3,241 ажилтны мэдээлэл 

ирүүлснээс давхардсан тоогоор нийт ажилтнуудын 5% нь төрийн дээд шагналаар, 
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28.4% нь яам салбарын шагналаар, 42.9% нь байгууллагын дотоод шагналаар тус тус 

шагнагдсан байна. 
Төрөл Төрийн дээд шагнал Яам салбарын шагнал Байгууллагын шагнал 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Авсан 137 5% 777 28.4% 1,173 35,5% 

Аваагүй 3,104 95% 2,464 71.6% 2,063 65,5% 

НИЙТ 3,241 100% 3,241 100% 3,241 100% 

 

Хүснэгт 11: Инженер техникийн ажилтнуудын шагнагдсан байдал 

 

§ [Сургалтад хамрагдсан байдал] Судалгаанд хамрагдсан 3,241 ажилтнуудын 75.9% 

буюу 2,077 ажилтан нь ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдсан бол 1.9% буюу 52 

ажилтан сургалтад хамрагдаагүй байна. 

Доорх зурагнаас харахад нийт ажилтнуудын 40% буюу 859 ажилтан 5-с дээш 

удаагийн сургалтад хамрагдаж байжээ.. 

 

График 39: Инженер техникийн ажилтнуудын сургалтад хамрагдсан байдал 
 

 

 

 

§ [Цалингийн хэмжээ] Нийт 3,241 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 2,513 

ажилтны цалингийн талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн бөгөөд мэдээлэл ирүүлсэн 728 

ажилтны мэдээлэлд үндэслэн график байгуулав. 
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Хуудас 40 

Доорх зурагнаас харахад инженер техникийн ажилтнуудын авч буй дундаж цалин 

хөлсний хэмжээ 1,756,575 төгрөг байна.  

 

 
График 40: Инженер техникийн ажилтнуудын цалингийн хэмжээ 

 

§ [Боловсролын зэрэг] Нийт 3,142 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой байснаас 435 

ажилтны боловсролын талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн  

Доорх зурагнаас харахад тухайн салбарын ажилтнуудын 42% буюу 1,135 нь 

боловсролын зэрэггүй 50% буюу  1,364 нь бакалавр, 8% буюу 208 нь магистр 

зэрэгтэй байна. 

 
График 41: Инженер техникийн ажилтнуудын боловсролын зэрэг 
 

§ [Мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх] Нийт 3,142 ажилтны мэдээлэл ирүүлэх ёстой 

байснаас 55 ажилтны мэргэжлээрэй ажилладаг эсэх талаарх мэдээлэл дутуу ирсэн. 
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Хуудас 41 

Доорх зурагнаас харахад 207 буюу 8% нь мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа бол 2,380 

нь буюу 92% нь мэргэжлээрээ ажилладаг гэсэн судалгаа гарсан байна. 

 

 
График 42: Инженер техникийн ажилтнууд мэргэжлээрээ ажилладаг эсэх 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Зам тээврийн салбарын инженер техникийн ажилтнуудын 60.8% буюу 1,664 

ажилчид нь салбартаа 6-с д ажил ажилласан 25-39 насны залуу ажилтнууд байна. 

50-с дээш насны 174 ажилтан байгаа  ойрын 5-10  жилд нийт ажилтнуудын 6.4 

хувь орчим нь тэтгэвэрт гарах магадлалтай тул залгамж халааг бэлтгэх 

шаардлагатай. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй инженер техникийн ажилтнуудын авч буй дундаж 

цалингийн хэмжээ 1,756,575 төгрөг байна.. 

o Тус судалгаанд хамрагдаж буй инженер техникийн ажилтнуудын 61 хувь буюу 

1,734 ажилтан нь түлхүүр ажилтан, үлдсэн 39 хувь буюу 1,003 ажилтан нь 

түлхүүр ажилтан биш гэж гэж тодорхойлсон байна. 

o Нийт ажилтнуудын 60.8 хувь нь салбартаа 9 ба түүнээс дээш ажилласан байгаа 

нь ажилтнууд салбартаа тогтвор суурьшилтай ажилладагийг илтгэж байна.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт төрийн болон хувийн хэвшлийн инженер 

техникийн ажилтнуудын 56 хувь буюу 977 ажилтан нь хэвийн нөхцөлд үлдсэн 44 

хувь 771 ажилтан нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг гэсэн үр дүн гарсан нь 
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Хуудас 42 

ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцалд анхаарал хандуулж ажиллах нөхцөлийг 

сайжруулах  шаардлагатай байгааг илэрхийлж байна. 

o Судалгаанд хамрагдсан 3,241 инженер техникийн ажилтнуудын 75.9% буюу 

2,077 ажилтан нь ямар нэгэн байдлаар сургалтад хамрагдсан бол 1.9% буюу 52 

ажилтан сургалтад хамрагдаагүй байна. Нийт инженер техникийн ажилтнуудын 

40% буюу 859 ажилтан 5-с дээш удаагийн сургалтад хамрагдаж байжээ.. 

o Судалгаанд хамрагдаж буй нийт  инженер техникийн ажилтнуудын 50 хувь буюу 

1,364 ажилтан баклавр, 8 хувь буюу 208 ажилтан 42 хувь 1,135 ямар нэгэн 

боловсролын зэрэггүй байна.  

o Нийт ажилтнуудын 8 хувь нь мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа бол 92 хувь 

мэргэжлийн дагуу ажил үүгээ гүйцэтгэдэг гэсэн судалгаа гарсан.  

o Судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагууд нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 

шинээр ажилд 179 ажилтан авсан байна.  

o Судалгаанд  хамрагдаж буй 3,241 ажилтны 47.7% буюу 1,298 ажилтан нь нэгэн 

байдлаар албан тушаал дэвшин ажилласан гэсэн сайн үр дүн гарсан. 

 

2.3. Зам, тээврийн салбарт ажиллаж буй байгууллагуудаас авсан стратеги болон 

хүний нөөцийн асуумжийн дүгнэлт 

 
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулахын өмнө байгууллагууд үйл 

ажиллагаандаа стратеги төлөвлөлт болон түүнтэй уялдсан ажиллах хүчний төлөвлөлтийн 

үйл явцыг нэвтрүүлж хэвшсэн байх шаардлагатай. Тиймээс байгууллагуудын стратеги 

төлөвлөлт, ажиллах хүчний төлөвлөлт болон бусад хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүдийн 

хэрэгжилтийн талаар үндсэн ойлголттой болох үүднээс стратеги болон хүний нөөцийн 

асуумжуудыг боловсруулж авсан болно. 

 

Дээрх судалгааны явцад төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 47 байгууллагуудаас 

стратеги болон хүний нөөцийн асуумжуудыг авч нэгтгэсэн. Нийт судалгаа бөглөсөн 

байгууллагуудын 39 нь хувийн хэвшлээс, 8 нь төрийн байгууллагууд байсан байна. 

Салбараар ангилж харвал 19 нь авто зам, 18 нь авто тээвэр, 5 нь иргэний нисэх, 3 нь төмөр 



   
 

   
 

Хуудас 43 

зам, 1 нь далайн тээврийн салбараас бөглөсөн ба үүн дээр нэмэгдэж ЗТХЯ-наас 1 асуумж 

бөглөгдсөн байна.  

  
 

График : 43 Стратеги болон хүний нөөцийн асуулгад 

хамрагдсан байгуулллагуудыг тоо 
График : 44 Стратеги болон хүний нөөцийн асуулгад асуулгад 

оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн тоо 

 

Стратегийн асуумж 12 асуултаас, хүний нөөцийн асуумж 60 асуултаас тус тус 

бүрдэнэ. Асуултуудад “Тийм, Үгүй, Хангалттай сайн хэмжээнд биш” гэсэн сонголтуудаас 

сонгож хариулах ба эдгээр хариулт нь тус бүрдээ “2, 1, 0” оноотой. Нийт асуумжуудын 

оноог нэмж нийт оноонд хувилан хэрэгжилтийн хувийг гаргасан. Асуултад “Үгүй болон 

Хангалттай сайн хэмжээнд биш” гэсэн сонголт хийсэн бол эдгээрээс үйл ажиллагаандаа 

“Нэвтрүүлэх шаардлагатай, Нэвтрүүлэх шаардлагагүй, Мэдэхгүй байна” гэсэн 

сонголтуудаас хийнэ. Салбарын хэмжээнд нэвтрүүлэх шаардлагатай ажил үүргүүдийг 

сонгохдоо хэрэгжилтийн хувь болон нэвтрүүлэх шаардлагатай эсэхээс хамаарч сонгосон. 

 

§ Стратегийн асуумжийн дүгнэлт 

o Авто замын салбар 

Авто замын салбарын хувьд нийт стратеги төлөвлөлтийн асуумжийн дундаж үнэлгээ  

77 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагуудын хувьд эрхэм зорилго 

болон богино хугацааны зорилгуудаа тодорхойлох, жил бүр давтамжтайгаар үйл 

ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг гаргаж гүйцэтгэлийг хянах тал дээр хэрэгжилт хангалттай 

сайн байгаа ч алсын хараа, урт болон дунд хугацааны зорилгуудаа тодорхойлох чиглэлд 

илүүтэй сайжруулалт хийх шаардлагатай гэсэн үр дүн гарсан байна. Харин байгууллагын 
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Хуудас 44 

гадаад болон дотоод орчны шинжилгээг хийж, стратегиа тодорхойлох үйл явц тус бүрийн 

хэрэгжилт 32 хувь, 39 хувь, 68 хувьтай байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлтүүд бөгөөд судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын талаас илүү хувь нь эдгээр үйл явцуудыг үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. 

 

o Авто тээврийн салбар 

Авто тээврийн салбарын хувьд нийт стратеги төлөвлөлтийн асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 91 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагуудын хувьд стратеги 

төлөвлөлтийн үйл явц харьцангуй төлөвшсөн гэж үзэж болох ба зорилгодоо хүрэх 

стратегиудаа оновчтой тодорхойлохоос бусад чиглэлд хангалттай үнэлгээ авсан байна. 

 

o Иргэний нисэхийн салбар 

Иргэний нисэхийн салбарын хувьд нийт стратеги төлөвлөлтийн асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 93 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагуудын хувьд стратеги 

төлөвлөлтийн үйл явц харьцангуй төлөвшсөн гэж үзэж болох ба гадаад болон дотоод орчны 

үнэлгээ хийхээс бусад чиглэлд хангалттай үнэлгээ авсан байна. 

 

o Төмөр замын салбар 

Төмөр замын салбарын хувьд нийт стратеги төлөвлөлтийн асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 77 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагуудын хувьд 

байгууллагын богино хугацааны зорилго, зорилгодоо хүрэх стратегиа тодорхойлох болон 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах тал дээр хэрэгжилт хангалттай сайн байгаа ч 

алсын хараа, эрхэм зорилгоо тодорхойлох, гадаад болон дотоод орчны үнэлгээ хийх чиглэлд 

илүүтэй сайжруулалт хийх шаардлагатай гэсэн үр дүн гарсан байна. Харин байгууллагын 

урт болон дунд хугацааны зорилгуудаа тодорхойлох, жил бүр давтамжтайгаар төлөвлөлтөө 

хийж, гүйцэтгэлээ хянах үйл явц тус бүрийн хэрэгжилт 50 хувь, 50 хувь, 67 хувьтай байгаа 

нь хангалтгүй үзүүлэлтүүд бөгөөд судалгаанд оролцсон байгууллагууд эдгээр үйл явцуудыг 

үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. 
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o Далайн тээврийн салбар 

Далайн тээврийн салбарын хувьд нийт стратеги төлөвлөлтийн асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 83 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагуудын хувьд стратеги 

төлөвлөлтийн үйл явц харьцангуй төлөвшсөн гэж үзэж болох ба гадаад болон дотоод орчны 

үнэлгээ хийхээс бусад чиглэлд хангалттай үнэлгээ авсан байна. 

 

o ЗТХЯ  

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хувьд нийт стратеги төлөвлөлтийн асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 100 хувьтай гарсан байна. Яамны хувьд стратеги төлөвлөлтийн үйл явц 

бүрэн төлөвшсөн гэж үзэж болох ба бүх чиглэлд хангалттай үнэлгээ авсан байна. 

 

o Төрийн байгууллагууд  

Стратеги төлөвлөлтийн асуумжид оролцсон нийт 8 төрийн байгууллагын хувьд 

дундаж үнэлгээ 88 хувьтай гарсан байна. Байгууллагын гадаад болон дотоод орчны үнэлгээг 

хийж, дунд хугацааны зорилгуудаа оновчтой тодорхойлох тал дээр хэрэгжилт хангалтгүй 

байна гэсэн үр дүн гарсан байна.  

 

o Хувийн хэвшлийн байгууллагууд  

Стратеги төлөвлөлтийн асуумжид оролцсон нийт 39 хувийн хэвшлийн байгууллагын 

хувьд дундаж үнэлгээ 84 хувьтай гарсан байна. Байгууллагын гадаад болон дотоод орчны 

үнэлгээг хийж, зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлох тал дээр хэрэгжилт хангалтгүй 

байна гэсэн үр дүн гарсан байна.  

 

o Асуумжийн нэгтгэл  

Стратеги төлөвлөлтийн асуумжид оролцсон нийт 47 байгууллагын хувьд дундаж 

үнэлгээ 85 хувьтай гарсан байна. Байгууллагын гадаад болон дотоод орчны үнэлгээг хийж, 

зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлох тал дээр хэрэгжилт хангалтгүй байна гэсэн үр 

дүн гарсан байна.  

 

 

 



   
 

   
 

Хуудас 46 

§ Хүний нөөцийн асуумж 

o Авто замын салбар  

Авто замын салбарын хувьд нийт хүний нөөцийн менежментийн асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 52 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагууд хүний нөөцийн 

чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 68 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 55 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 50 хувь 

4 Судалгаа 35 хувь 
 

Хүснэгт: 12 Хоёр дахь шатны асуулгаар авто замын салбарт байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

                                                                

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарын хэмжээнд яаралтай 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Залгамжлалын бодлого, журам 16 хувь 

2 Байгууллагын соёлын судалгаа 21 хувь 

3 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр  24 хувь 

4 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 24 хувь 

5 Хүний нөөцийн мэргэжлийн баг 26 хувь 

6 Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага 29 хувь 

7 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 29 хувь 

8 Хүний нөөцийн стратеги бодлого 32 хувь 

9 Ажлын байрны шинжилгээ 34 хувь 

10 Сонгон шалгаруулалтын журам 34 хувь 
 

Хүснэгт: 13 Авто замын салбарт  хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Авто тээврийн салбар 

Авто замын салбарын хувьд нийт хүний нөөцийн менежментийн асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 72 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагууд хүний нөөцийн 

чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 83 хувь 
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2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 76 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 76 хувь 

4 Судалгаа 51 хувь 

 
Хүснэгт: 14 Хоёр дахь шатны асуулгаар авто тээврийн салбарт байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарын хэмжээнд яаралтай 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 22 хувь 

2 Залгамжлалын бодлого, журам 22 хувь 

3 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 22 хувь 

4 Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 28 хувь 

5 Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага 31 хувь 

6 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 33 хувь 

7 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр  44 хувь 

8 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 47 хувь 

9 Хүний нөөцийн мэргэжлийн баг 53 хувь 

10 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 69 хувь 

 
Хүснэгт: 15  Авто тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Иргэний нисэхийн салбар 

Иргэний нисэхийн салбарын хувьд нийт хүний нөөцийн менежментийн асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 82 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагууд хүний 

нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 90 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 89 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 77 хувь 

4 Судалгаа 72 хувь 

 
Хүснэгт:16  Хоёр дахь шатны асуулгаар агаарын тээврийн салбарт байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарын хэмжээнд яаралтай 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 



   
 

   
 

Хуудас 48 

№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 10 хувь 

2 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 40 хувь 

3 Залгамжлалын бодлого, журам 40 хувь 

4 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 40 хувь 

5 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 50 хувь 

6 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 60 хувь 

7 Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 

хөтөлбөр 

60 хувь 

8 Дасан зохицох хөтөлбөр 60 хувь 

9 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 70 хувь 

10 Хүний нөөцийн мэргэжлийн баг 70 хувь 

 
Хүснэгт: 17  Агаарын тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Төмөр замын салбар 

Төмөр замын салбарын хувьд нийт хүний нөөцийн менежментийн асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 64 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагууд хүний 

нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 83 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 70 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 61 хувь 

4 Судалгаа 43 хувь 
 

Хүснэгт: 18  Хоёр дахь шатны асуулгаар төмөр замын тээврийн салбарын байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарын хэмжээнд яаралтай 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 0 хувь 

2 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 17 хувь 

3 Залгамжлалын бодлого, журам 17 хувь 

4 Дасан зохицох хөтөлбөр 17 хувь 

5 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 17 хувь 



   
 

   
 

Хуудас 49 

6 Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 

хөтөлбөр 

17 хувь 

7 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 17 хувь 

8 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 33 хувь 

9 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 33 хувь 

10 Байгууллагын соёлын судалгаа 33 хувь 
 

Хүснэгт: 19  Төмөр замын тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Далайн тээврийн салбар 

Далайн тээврийн салбарын хувьд нийт хүний нөөцийн менежментийн асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 81 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй байгууллагууд хүний 

нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 100 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 73 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 69 хувь 

4 Судалгаа 80 хувь 

 
Хүснэгт: 20  Хоёр дахь шатны асуулгаар далайн тээврийн салбарын  байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарын хэмжээнд яаралтай 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 0 хувь 

2 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 0 хувь 

3 Залгамжлалын бодлого, журам 0 хувь 

4 Дасан зохицох хөтөлбөр 0 хувь 

5 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 0 хувь 

6 Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 

хөтөлбөр 

0 хувь 

7 Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага 0 хувь 

8 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 0 хувь 

9 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 0 хувь 

10 Байгууллагын соёлын судалгаа 0 хувь 
 

Хүснэгт:21  Далайн  тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 



   
 

   
 

Хуудас 50 

o ЗТХЯ 

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хувьд нийт хүний нөөцийн менежментийн 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 70 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй 

байгууллагууд хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. 

Үүнд: 

 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 82 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 87 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 71 хувь 

4 Судалгаа 40 хувь 

 
Хүснэгт:22  Хоёр дахь шатны асуулгаар ЗТХЯ-ны хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу байгууллагын хэмжээнд яаралтай 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 0 хувь 

2 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 0 хувь 

3 Залгамжлалын бодлого, журам 0 хувь 

4 Дасан зохицох хөтөлбөр 0 хувь 

5 Хүний нөөцийн стратеги, бодлого 0 хувь 

6 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 0 хувь 

7 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 0 хувь 

8 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 0 хувь 

9 Байгууллагын соёлын судалгаа 0 хувь 

10 Ажилтнуудын эргэцийн шинжилгээ 50 хувь 

 
Хүснэгт:23  ЗТХЯ-нд хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Төрийн байгууллагууд  

Хүний нөөцийн асуумжийг нийт 8 төрийн байгууллага бөглөсөн ба эдгээр 

байгууллагуудын дундаж үнэлгээ 71 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй 



   
 

   
 

Хуудас 51 

байгууллагууд хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. 

Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 86 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 77 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 60 хувь 

4 Судалгаа 60 хувь 
 

Хүснэгт:24  Хоёр дахь шатны асуулгаар төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу төрийн байгууллагуудын 

хэмжээнд яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. 

Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 0 хувь 

2 Залгамжлалын бодлого, журам 19 хувь 

3 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 25 хувь 

4 Дасан зохицох хөтөлбөр 25 хувь 

5 Байгууллагын соёлын судалгаа 25 хувь 

6 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 31 хувь 

7 Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 

хөтөлбөр 

31 хувь 

8 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 31 хувь 

9 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 38 хувь 

10 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 50 хувь 

 
Хүснэгт:25  Төрийн байгууллагуудын  хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Хувийн хэвшлийн байгууллагууд  

Хүний нөөцийн асуумжийг нийт 39 хувийн хэвшлийн байгууллага бөглөсөн ба 

эдгээр байгууллагуудын дундаж үнэлгээ 63 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй 

байгууллагууд хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. 

Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 76 хувь 



   
 

   
 

Хуудас 52 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 67 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 64 хувь 

4 Судалгаа 44 хувь 

 
Хүснэгт:25  Хоёр дахь шатны асуулгаар хувийн байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хэмжээнд яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай 

байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 14 хувь 

2 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 22 хувь 

3 Залгамжлалын бодлого, журам 23 хувь 

4 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 26 хувь 

5 Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага 33 хувь 

6 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 36 хувь 

7 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 38 хувь 

8 Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 40 хувь 

9 Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 

хөтөлбөр 

49 хувь 

10 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 49 хувь 

 
Хүснэгт:27  Төрийн байгууллагуудын  хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

o Асуумжийн нэгтгэл  

Хүний нөөцийн асуумжийг нийт 47 байгууллага бөглөсөн ба эдгээр 

байгууллагуудын дундаж үнэлгээ 62 хувьтай гарсан байна. Тус салбарт ажиллаж буй 

байгууллагууд хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн хувьд доорх үнэлгээнүүдийг авсан байна. 

Үүнд: 
№ Хүний нөөцийн чиг үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт 70 хувь 

2 Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бодлогын баримт бичиг 69 хувь 

3 Сургалт хөгжил, цалин хөлс, урамшуулал 64 хувь 

4 Судалгаа 47 хувь 
 

Хүснэгт:28  Хоёр дахь шатны асуулгаар хувийн болон төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн чиг үүргийн үнэлгээ 



   
 

   
 

Хуудас 53 

 

Дээрх 4 чиглэлээс хамгийн бага оноо авсан буюу салбарт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хэмжээнд яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай 

байгаа 10 ажил үүргүүдийг доор жагсаалаа. Үүнд: 
№ Ажил үүргүүд Хэрэгжилтийн хувь 

1 Бадди, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр 12 хувь 

2 Залгамжлалын бодлого, журам 22 хувь 

3 Сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр 24 хувь 

4 Удирдах ажилтны 360 хэмийн үнэлгээ 32 хувь 

5 Шинэ ажилтны сургалтын гарын авлага 38 хувь 

6 Ажиллах хүчинтэй холбоотой эрсдэл тодорхойлох 38 хувь 

7 Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр 44 хувь 

8 Талент менежментийн бодлого, түлхүүр ажилтнуудыг тогтоон барих 

хөтөлбөр 

46 хувь 

9 Удирдах ажилтны ур чадварын хөгжлийн хөтөлбөр 46 хувь 

10 Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 47 хувь 

 
Хүснэгт:29  Төрийн байгууллагуудын  хэрэгжүүлэх 10 ажил үүрэг 

 

§ Дүгнэлт 

 

o Стратеги төлөвлөлтийн асуумжид оролцсон нийт 47 байгууллагын хувьд 

дундаж үнэлгээ 85 хувьтай гарсан нь салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудад стратеги төлөвлөлтийн үйл явц тодорхой төвшинд 

төлөвшсөн болохыг харуулж байна. Харин байгууллагын гадаад болон 

дотоод орчны үнэлгээг хийж, зорилгодоо хүрэх стратегиудаа тодорхойлох 

тал дээр хэрэгжилт хангалтгүй гэсэн үр дүн гарсан тул салбарын хэмжээнд 

дээрх төлөвлөлтийн үйл явцуудыг сайжруулах сургалт, арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулах шаардлагатай байна. 

o Хүний нөөцийн асуумжийг нийт 47 байгууллага бөглөсөн ба эдгээр 

байгууллагуудын дундаж үнэлгээ 62 хувьтай гарсан нь хангалтгүй төвшинд 

байна. Тэр дундаа шинэ ажилтнуудыг дасан зохицуулах, сургаж хөгжүүлэх, 

бадди, ментор болон көүч томилох, ажилтнуудын карьер хөгжлийн 

төлөвлөгөө гаргах, авьяас чадвартай ажилтнуудаа тодорхойлох болон тогтоон 
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барих бодлого хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, залгамж халааг бэлтгэх бодлого, журам 

боловсруулж хэрэгжүүлэх, удирдах ажилтнуудаа чадавхижуулах, 360 хэмийн 

үнэлгээ хийх, ажилтнуудаас сэтгэл ханамжийн судалгааг авах чиглэлд арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

 
 

2.4. Зам, тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын 

дэлгэрэнгүй анкет судалгааны дүгнэлт 

 
§ Ковид-19 нөлөөгөөр ажлын байранд гарах өөрчлөлтүүдийн талаарх асуумж 

 

Ковид-19 нөлөөгөөр ажлын байранд гарах өөрчлөлтүүдийн талаарх асуумжийг 

салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын Ковид-19 дараах болон ерөнхий 

нөхцөл байдлыг тодорхойлох зорилгоор авсан болно. 

Судалгаанд нийт 26 байгууллага оролцсоноос 17 хувийн хэвшлийн 8 нь төрийн, 1 нь 

төрийн бус байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 10, авто 

тээврийн салбараас 11, иргэний нисэхийн салбараас 2, далайн тээврийн салбараас 1 

байгууллага оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 

хүртэлх ажилтантай байгууллагууд байна. 

  
 

График:45 Ковид-19 талаарх асуумжинд хамрагдсан 

байгуулллагуудыг тоо 
График:46 Ковид-19 талаарх асуумжинд оролцсон төрийн 

болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тоо 
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o Анкет судалгааны нэгтгэл 

1. Ковид-19 нөлөөлөл 

Ковид-19 байгууллагуудын доторх харилцаа, ажлын гүйцэтгэл, ажилтнуудыг 

удирдан чиглүүлэх байдал, багаар ажиллах байдал, ажилтнуудын биеийн болон эрүүл 

мэндэд сөргөөр нөлөөлсөн байна.  

 

 

 
График :47 Ковид 19 нөлөөлөл                                                                

 

2. Эрсдэлийн төлөвлөгөө боловсруулдаг эсэх 

Эрсдэлийн төлөвлөгөө боловсруулдаг эсэх асуултад байгууллагуудын 58 хувь нь 

“Тийм”, 31 хувь нь “Үгүй” гэж хариулсан байна.  

 

 
График :48  Эрсдэлийн төлөвлөгөө боловсруулдаг эсэх                                                                
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3. Ажилтнуудын цахимаар ажиллах байдал 

Ажилтнуудын цахимаар ажиллах хувь Ковид-19 үеэр эрс нэмэгдсэн бөгөөд ирээдүйд 

энэ хандлага бүрэн хадгалагдахгүй ч Ковид-19 өмнөх төвшиндөө очиж буурахгүй гэдэг нь 

доорх графикаа харагдаж байна.   

 
График :49  Ажилтнуудын цахимаар ажилласан байдал 

 

4. Ур чадвар өндөртэй мэргэжлийн ажилтнуудыг ажилд авах 

Дийлэнх байгууллагуудад ур чадвартай өндөртэй мэргэжлийн ажилтнуудыг ажилд 

авахад Ковид-19 нөхцөл байдал ихээхэн нөлөөлсөн нь доорх графикаас харагдаж байгаа 

бөгөөд байгууллагууд ирээдүйд энэхүү хүндрэлтэй нөхцөл байдал багасна гэсэн хүлээлттэй 

байна. 

 

 
График :50 Ур чадвар өндөртэй мэргэжлийн ажилтнуудын ажилд авах 
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5. Ур чадвар өндөртэй гүйцэтгэх төвшний ажилчдыг ажилд авах 

Дийлэх байгууллагуудад ур чадвартай өндөртэй гүйцэтгэх төвшний ажилтнуудыг 

ажилд авахад Ковид-19 нөхцөл байдал ихээхэн нөлөөлсөн нь доорх графикаас харагдаж 

байгаа бөгөөд байгууллагууд ирээдүйд энэхүү хүндрэлтэй нөхцөл байдал багасна гэсэн 

хүлээлттэй байна. 

 

 
График :51 Ур чадвар өндөртэй гүйцэтгэх төвшний ажилтнуудыг ажилд авах 

 

6. Мэргэжлийн ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулах 

Зарим байгууллагуудад ур чадвартай өндөртэй мэргэжлийн ажилтнуудыг 

тогтвортой ажиллуулахад Ковид-19 нөхцөл байдал ихээхэн нөлөөлсөн нь доорх графикаас 

харагдаж байгаа бөгөөд байгууллагууд ирээдүйд энэхүү хүндрэлтэй нөхцөл байдал багасна 

гэсэн хүлээлттэй байна. 
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График :52 Мэргэжлийн ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулах 
 

7. Гүйцэтгэх төвшний ажилчдаа тогтвортой ажиллуулах 

Зарим байгууллагуудын хувьд ур чадвартай өндөртэй гүйцэтгэх төвшний 

ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулахад Ковид-19 нөхцөл байдал ихээхэн нөлөөлсөн нь 

доорх графикаас харагдаж байгаа бөгөөд байгууллагууд ирээдүйд энэхүү хүндрэлтэй 

нөхцөл байдал бараг өөрчлөгдөхгүй гэсэн хүлээлттэй байна. 

 

 
График :53 Гүйцэтгэх төвшний ажилчдаа тогштвортой ажиллуулах 

 

8. Бүтээмжид Ковид-19 нөлөөлсөн байдал 

Ковид-19 ажилтнуудын бүтээмжид ихээхэн нөлөөлсөн ба нийт байгууллагуудын 77 

хувь нь ажилтнуудынх нь бүтээмж буурсан гэж үзсэн байна.  
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График:54 Ковид-19 бүтээмжид нөлөөлсөн байдал 

 

9. Байгууллагад болон бизнест Ковид-19 нөлөөлсөн байдал 

Ковид-19 нөхцөл байдал байгууллагуудад олон талаар нөлөөлсөн байна. Судалгаанд 

оролцсон нийт байгууллагуудын 38 хувь нь ажлын ачаалал болон ашиг буурсан гэж 

хариулсан бол 35 хувь нь ирээдүйд Ковид-19 нөлөөлөл хэвээр байх хүлээлттэй байна гэсэн 

байна. Харин байгууллагуудын 35 хувь нь ажилтнуудын дунд ажлын ачааллын жигд бус 

хуваарилалт үүссэн гэж хариулсан байна. 

 
График:55 Байгууллага  болон бизнест ковид-19 нөлөөлсөн байдал 

 

 

4%

8%

12%

31%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Хариулж мэдэхгүй байна.

Тодорхой хэмжээгээр өссөн.

Өөрчлөлт гараагүй.

Их хэмжээгээр буурсан

Тодорхой хэмжээгээр буурсан.

4%

4%

19%

23%

35%

35%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ажлын ачаалал орлого болон ашиг нэмэгдсэн.

Сайн мэдэхгүй байна. Бид долоо долоо хоногоор бизнес 
болон ажиллах хүчтэй холбоотой хариу арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна.

Богино хугацаанд маш хүчтэй нөлөөлөл үзүүлсэн ч бид 
урт хугацаандаа хэвийн байдалдаа харьцангуй хурдан 

буцаж орох боломжтой.

Ажлын ачаалал нэмэгдсэн ч орлого болон ашиг буурсан.

Зарим ажилтнуудын ачаалал нэмэгдэж зарим 
ажилтнуудынх буурсан.

Богино хугацаанд маш хүчтэй нөлөөлөл үзүүлсэн. Дунд 
болон урт хугацаанд энэхүү нөлөөлөл нь хэвээр байх 

хандлагатай байна.

Ажлын ачаалал орлого болон ашиг буурсан.



   
 

   
 

Хуудас 60 

10. Ажилтнуудад тулгарч буй асуудал 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 50 хувь нь ажилтнуудын өвчлөл болон 

ажлын байранд дээрх аюулгүй байдалд санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн бол 19 хувь нь 

бизнесийн үйл ажиллагаа хумигдаж байгаад, 15 хувь нь ирээдүйд ажилтнуудаа цомхтгох 

эрсдэлд санаа зовж байгаа гэж хариулсан байна. 

 
График:56 Ажилтнуудад тулгарч буй асуудал 

 

11. Ирэх 3 сард ажиллах хүчтэй холбоотой авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 50 хувь нь ойрын ирээдүйд буюу ирэх 3 сард 

үйл ажиллагааныхаа зардлыг хэмнэх чиглэлд арга хэмжээнүүдийг авах бол 3 байгууллага 

тутмын 1 нь шинээр ажилтан ажилд авахгүй болон ажилтнуудаа илүү цагаар ажиллуулах 

төлөвлөгөөгүй байгаагаа илэрхийлсэн байна.  
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График:57 Ажиллах хүчтэй холбоотой авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 

 

12. Ковид-19 дараа байгууллагын авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 

Ковид-19 дараагаар судалгаанд оролцсон байгууллагуудын тал хувь нь үйл 

ажиллагаандаа ямар нэгэн өөрчлөлт хийхгүй гэж хариулсан бол өөрчлөлт хийх хүсэлтэй 

байгаа байгууллагуудын 35 хувь нь ажлын үйл явцыг цахимжуулах сонирхолтой байгаагаа 

илэрхийлсэн байна. Тэр дундаа сургалт, хөгжлийн үйл явцыг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх, 

ажил үүргүүдийг автоматжуулах, ажилтнуудаа зайнаас ажиллах боломж нөхцөлөөр хангах 

хүсэлтэй байна.  
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График:58  Ковид-19 дараа байгууллагад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 

13. Ковид-19 үеэр тулгарч буй томоохон хүндрэлүүд 

Байгууллагуудын 69 хувь нь Ковид-19 үеэр тулгарч буй хамгийн томоохон хүндрэл 

нь санхүүгийн хувьд тогтворгүй байдал гэж хариулсан байна.  

 
График:59 Ковид-19 үеэр байгууллагад тулгарч буй томоохон асуудлууд 
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Хуудас 63 

14. Ирээдүйд байгууллагууд ажилтнуудаа зайнаас болон цахимаас ажиллуулах 

байдал 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 38 хувь нь ажилтнуудаа цахимаар 

ажиллуулах хүсэлтэй байгаа ч зарим үед ажлын байранд ирж ажиллах шаардлагатай гэж 

үзэж байна. Харин 23 хувь нь цахим эсвэл зайнаас ажиллуулах сонирхолгүй байгаа бол 12 

хувь нь дэлхийн хаанаас ч хамаагүй ур чадвартай ажилтнуудыг цахимаар болон зайнаас 

ажиллуулах хүсэлтэй байна. 

 
График:60  Цахиамаар болон зхйнаас ажиллах хүсэлт 

 

15. Ирэх 6 сард шинээр ажилтан ажилд авах эсэх 

Байгууллагуудын 50 хувь нь ирэх 6 сарын хугацаанд шинэ ажилтан авах үйл явцад 

нь ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй гэж хариулсан бол 23 хувь нь шинээр ажилтан нэмж 

авахгүй гэж хариулсан байна. 

 
График:60  Ирэх 6  сарын хугацаанд шинээр ажилтан авах эсэх 
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Хуудас 64 

16. Ковид-19 нөлөөгөөр байгууллагынхаа бүтцэд өөрчлөлт оруулах эсэх 

Байгууллагуудын 50 хувь нь Ковид-19 нөлөөгөөр бүтцэдээ ямар нэгэн өөрчлөлт 

хийхгүй гэсэн бол 35 хувь нь өөрчлөлт оруулж дахин зохион байгуулах ажил хийнэ гэж 

хариулсан байна. 

 
График:62 Ковид-19 нөлөөгөөр байгууллагын бүтцэд өөрчлөлт оруулах эсэх 
 

17. Ковид-19 дараа дараа хүний нөөцийн ямар чиглэлд төвлөрөх талаарх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь богино хугацаанд 

ажилтнуудаа дадлагажуулах, ажлын цагийг илүү үр дүнтэй төлөвлөх чиглэлд арга хэмжээ 

авах бол урт хугацаандаа сургалт хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлох болон ажилтнуудыг 

хөгжүүлэх явцад шинэ шийдэл гаргах, ажилтнуудын манлайллыг хөгжүүлэх чиглэлд 

анхаарлаа хандуулах төлөвтэй байна. 
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Хуудас 65 

 

График:63 Ковид-19 дараагаар ХН-ийн ямар чиглэлд төвлөрөх вэ 
 

18. Ажилтнуудын зайнаас ажиллах хувь 

Судалгаанд оролцсон нийт байгууллагуудын 46 хувь нь ажилтнуудынхаа 10 хүртэлх 

хувийг, 34 хувь нь ажилтнуудынхаа 11-30 хувийг зайнаас ажиллуулдаг гэсэн бол 12 хувь нь 

зайнаас ажиллуулах ажлын байх байхгүй гэж хариулсан байна. Харин нийт 

байгууллагуудын 10 хүрэхгүй хувь нь ажилтнуудынхаа 31 хувиас дээш хувийг цахимаар 

ажиллуулдаг байна. 

 
График:64 Ажилтнуудын зайнаас ажиллах хувь 
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Хуудас 66 

§ Хүний нөөцийн автоматжуулалттай холбоотой асуумжууд 

 

Хүний нөөцийн автоматжуулалтын талаарх асуумжийг салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудын хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион 

байгуулж буй ерөнхий нөхцөл байдлыг тодорхойлох зорилгоор авсан болно. 

Судалгаанд нийт 22 байгууллага оролцсоноос 15 хувийн хэвшлийн 7 нь төрийн 

байгууллагууд байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 10, авто тээврийн 

салбараас 7, иргэний нисэхийн салбараас 2, далайн тээврийн салбараас 1 байгууллага 

оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 хүртэлх 

ажилтантай байгууллагууд байна. 

  
 

График: 65 Хүний нөөцийн автоматжуулалтын асуумжинд 

оролцсон байгууллагууд 
График: 66 Хүний нөөцийн автоматжуулалтын асуумжинд 

оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тоо 

 

 

o Анкет судалгааны нэгтгэл 

1. Удирдах ажилтнуудыг ажилд авах дундаж хугацаа 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь буюу 50 хувь нь удирдах 

төвшний ажилтнуудыг ажилд авахад 21 хоногоос дээш хугацаа, 18 хувь нь 15-21 хоног 

зарцуулдаг гэж хариулсан байна. 
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Хуудас 67 

 
График:67 Удирдах ажилтнуудыг ажилд авах дундаж хугацаа 

 

2. Нарийн мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнуудыг ажилд авах дундаж 

хугацаа 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь буюу 50 хувь нь нарийн 

мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудыг ажилд авахад 21 хоногоос дээш хугацаа 

зарцуулдаг гэж хариулсан байна. 

 

 
График:68 Нарийн мэргэжлийн инженер техниикийн ажилтнуудыг ажилд авах дундаж хугацаа 

 

3. Гүйцэтгэх төвшний ажилчдыг ажилд авах дундаж хугацаа 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь буюу 54 хувь нь гүйцэтгэх 

төвшний ажилтнуудыг ажилд авахад 14 хүртэлх хоног, 28 хувь нь 21 хоногоос дээш хугацаа 

зарцуулдаг гэж хариулсан байна. 
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Хуудас 68 

 
График:69 Гүйцэтгэх төвшний ажилтнуудыг ажилд авах дундаж хугацаа 

 

4. Ажлын байранд хангалттай тооны чадварлаг ажил горилогч хандахгүй 

байгаагийн голлох шалтгаанууд 

Ажлын байранд хангалттай тооны чадварлаг ажил горилогч нар хандахгүй байгаа 

шалтгааныг судалгаанд оролцсон байгууллагуудын тал хувь нь тэдний санал болгож буй 

цалингийн төвшин бага байгаатай холбож тайлбарласан бол 78 хувь нь чадварлаг 

ажилтнуудын тоо хангалтгүй байгаатай холбож тайлбарласан байна. 

 

 
График:70  Ажлын байранд хангалттай тооны чадварлаг ажилчид хандахгүй байгаагийн гол шалтгаанууд 

 

5. Хүний нөөцийн програм ашиглалт 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь буюу 68 хувь нь хүний 

нөөцийн ямар нэгэн програм ашигладаггүй гэж хариулсан байна.  
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Хуудас 69 

 

 
График:71 Хүний нөөцийн програм ашиглалтын хувь 

 

6. Хүний нөөцийн цогц програм ашиглахгүй байгаагийн голлох шалтгаан 

Хүний нөөцийн цогц програм ашиглахгүй байгаагийн гол шалтгаан нь цогцоор нь 

ашиглах хэрэгцээ шаардлага бага байдагтай холбож тайлбарласан байна. Судалгааны 

дийлэнх хувийг 50 хүртэлх ажилтантай байгууллагууд бүрдүүлж байгаа нь дээрх хариулт 

өндөр хувьтай гарахад нөлөөлсөн байх магадлалтай. Үүнээс гадна байгууллагуудын 32 хувь 

нь санхүүгийн нөөц хомс, 32 хувь нь програмын талаарх ойлголт байхгүйгээс шалтгаалан 

хүний нөөцийн програм ашигладаггүй байна. 

 
График:72 Хүний нөөцийн програм ашиглахгүй байгаа шалтгаан 

 

7. Хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг програм ашиглаж гүйцэтгэдэг эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх буюу 60 хувь нь ажилтнуудынхаа 

цаг бүртгэлийг програм ашиглан хийдэг байна. 
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Хуудас 70 

 
График:73 Хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг програм ашиглаж гүйцэтгэдэг эсэх 

 

8. Ирээдүйд програм ашиглан гүйцэтгэх хүсэлтэй байгаа хүний нөөцийн чиг 

үүргүүд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагууд гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ур чадварын үнэлгээ, 

сургалт хөгжил, хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалт, 

хөдөлмөрийн харилцаа гэсэн чиг үүргүүдийг илүүтэй програм хангамж ашиглан гүйцэтгэх 

хүсэлтэй байна. 
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Хуудас 71 

 
График:74  Ирээдүйд хүний нөөцийн програм ашиглан гүйцэтгэх хүсэлтэй байгаа ХН-ийн чиг үүргүүд 

 

9. Хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн автоматжуулалт 

Хүний нөөцийн чиг үүргүүдээс цаг бүртгэл болон ажилтнуудын бүртгэл ажлууд 

зарим байгууллагуудад автоматжуулсан буюу хүний оролцоогүйгээр хийгдэх боломж 

бүрдсэн байна. 
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Хуудас 72 

 
График:75 Хүний нөөцийн чиг үүргүүдийн автоматжуулалт 

 

10. Байгууллагын бусад үйл ажиллагаан дахь автоматжуулалт 

Судалгаанд оролцсон дийлэнх байгууллагууд одоогийн байдлаар бусад үйл 

ажиллагаандаа автоматжуулалт нэвтрүүлээгүй байна. 

 

 
График:76 Байгууллагын бусад үйл ажиллагаан дахь автоматжуулалт 

 

11. Ирээдүйд автоматжуулах хүсэлтэй байгаа хүний нөөцийн чиг үүргүүд 

Ирээдүйд байгууллагууд сургалт хөгжил, бүрдүүлэлт ба сонгон шалгаруулалт, 

хөдөлмөрийн харилцаа, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ур чадварын үнэлгээ, ажилтнуудын бүртгэл 
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Хуудас 73 

болон хүний нөөцийн төлөвлөлтийн ажлуудыг автоматжуулах буюу хүний оролцоогүйгээр 

хийх сонирхолтой байна. 

 

 
График:77 Ирээдүйд автоматжуулах хүсэлтэй байгаа ХН-ийн чиг үүргүүд 

 

12. 5-10 жилд үйл ажиллагаандаа автоматжуулалт хийх эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх нь буюу 77 хувь ирээдүйн 5-10 

жилд байгууллагын үйл ажиллагаандаа автоматжуулалт хийнэ гэж хариулсан байна. 
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Хуудас 74 

 
График:78 5-10 жилд үйл ажиллагаандаа ямар автоматжуулалт хийх вэ 

 

13. Ойрын хугацаанд байгууллагын авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 68 хувь нь ойрын ирээдүйд ажилтнуудаа 

чадавхижуулах ажлуудыг зохион байгуулах бол, 36 хувь нь ажил үүргүүдийг 

автоматжуулах, цахимжуулах, 27 нь ажилтнуудаа зайнаас ажиллуулах боломжийг бий 

болгох чиглэлд арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. 

 

 
 

График:79 Ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд 
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Хуудас 75 

14. Шинэ техник, технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд тулгардаг 

хүндрэлтэй зүйлс 

Шинэ техник технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд хамгийн их тулгардаг 

асуудал нь ажилтнуудыг ур чадварын дутмаг байдал бол санхүүгийн ба мэдлэг, мэдээллийн 

хомс байдал мөн нөлөөлдөг байна. 

 
График:80 Шинэ техник тенхологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхэд тулгардаг хүндрэлтэй зүйлс 

 

15. Ирээдүйн 5-10 жилд байгууллагын ажиллах хүчинд хийгдэх өөрчлөлтүүд 

Ирээдүйн 5-10 жилд байгууллагуудын 50 хувь нь ажиллах хүчээ нэмэгдүүлнэ гэсэн 

бол 36 хувь нь ажиллах хүчээ бууруулна, 32 хувь нь өртгийн сүлжээгээ өөрчилж үйл 

ажиллагаандаа шинэчлэлт хийнэ гэж хариулсан байна. 

 
График:81  Ирээдүйд 5-10 жилд байгууллагын ажиллах хүчинд хийгдэх өөрчлөлтүүд 
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Хуудас 76 

16. Ирээдүйн 5-10 жилд үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа 

технологиуд 

Ирээдүйн 5-10 жилд байгууллагууд үйл ажиллагаандааа үүлэн технологи, их 

хэмжээний өгөгдлийн анализ, кодчилол болон цахим аюулгүй байдал зэрэг технологиудыг 

үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх хүсэлтэй байна. 

 

 
График:81  Ирээдүйд 5-10 жилд үйл ажиллагандаа нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа технолгиуд 

 

17. Ирээдүйн 5-10 жилд байгууллагын хэмжээнд автоматжуулах үйл ажиллагаанууд 

Ирээдүйн 5-10 жилд байгууллагууд дата мэдээлэл боловсруулах, ажилтнуудын 

сургалт хөгжил, харилцаа холбоо, ажлыг зохион байгуулах, өдөр тутмын давтагддаг үйл 

ажиллагаа болон ажилтнуудын сонгон шалгаруулалт зэрэг ажил үүргүүдийг автоматжуулах 

хүсэлтэй байна. 
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Хуудас 77 

 
График:82  Ирээдүйд 5-10 жилд  байгууллагын хэмжээнд автоматжуулах үйл ажиллагаанууд 

 

18. Автоматжуулалтын талаар удирдах ажилтнуудын бодол 

Автоматжуулалтын талаар удирдах ажилтнуудын 59 хувь нь байгууллагад 

шаардлагатай гэж үздэг бол 32 хувь нь байгууллага амжилтанд хүрэхэд чухал нөлөөтэй гэж 

үздэг байна. 

 
График:83  Автоматжуулалтын талаарх удирдах ажилтнуудын бодол 
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Хуудас 78 

19. Автоматжуулалтын талаар инженер, техникийн  ажилтнуудын бодол 

Автоматжуулалтын талаар инженер, техникийн ажилтнуудын 50 хувь нь 

байгууллагад шаардлагатай гэж үздэг бол 23 хувь нь байгууллага амжилтад хүрэхэд чухал 

нөлөөтэй гэж үздэг байна. 

 
График:84  Автоматжуулалтын талаарх инженер техникийн ажилтнуудын бодол  

 

20. Автоматжуулалтыг нэвтрүүлэх үе шат 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 59 хувь нь автоматжуулалтыг үйл 

ажиллагаандаа нэвтрүүлэх чиглэлд хараахан ямар нэгэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгүй 

байна. Харин байгууллагуудын 27 хувь нь автоматжуулах боломжтой үйл ажиллагаануудаа 

тодорхойлж, бэлтгэл ажлуудаа хийж байгаа гэж хариулсан байна. 

 
График:83  Автоматжуулалтыг нэвтрүүлэх үе шат 
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Хуудас 79 

§ Зам тээврийн салбарт ногоон хөгжлийн төлөв байдлыг тодорхойлох асуумж 

 

Ногоон хөгжлийн төлөв байдлыг тодорхойлох асуумжийг салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудын ногоон хөгжлийн талаарх ойлголт болон ерөнхий нөхцөл 

байдлыг тодорхойлох зорилгоор авсан болно. 

Судалгаанд нийт 19 байгууллага оролцсоноос 12 хувийн хэвшлийн 6 нь төрийн, 1 нь 

төрийн бус байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 8, авто 

тээврийн салбараас 6, иргэний нисэхийн салбараас 2, далайн тээврийн салбараас 1 

байгууллага оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 

хүртэлх ажилтантай байгууллагууд байна. 

  
 

График: 86 Ногоон хөгжлийн төлөв байдлын талаарх 

асуумжинд оролцсон байгууллагууд 
График: 87 Ногоон хөгжлийн төлөв байдлын талаарх 

асуумжинд оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудын тоо 

 

Судалгаа нийт 12 асуулттайгаас 8 нь ногоон хөгжлийн ерөнхий нөхцөл байдлыг 

үнэлэх асуултууд юм. Асуултуудтай бүрэн санал нийлж байвал 5, огт санал нийлэхгүй 

байвал 1 гэсэн оноог өгөх ба 1-5 хүртэлх онооноос тохирох хариултыг сонгоно. 1 оноо нь 

20 хувийг илтгэх ба нийт 100 оноо авах ёстойгоос хэдэн оноо авснаар нь хэрэгжилтийг 

үнэлнэ. Онооны үнэлгээ болон тайлбарыг доорх хүснэгтээс харна уу.  
Оноо Тайлбар 

81 хувиас дээш Хэрэгжилт хангалттай сайн. 
71-80 хувь Зарим төвшинд сайжруулалт хийх хэрэгтэй. 
61-70 хувь Хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд биш. 

60 хувиас доош Хэрэгжилт хангалтгүй. 
 

Хүснэгт:30  Ногоон хөжглийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 
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Хуудас 80 

 
o Анкет судалгааны нэгтгэл 

Судалгаанд оролцсон 19 байгууллагуудын ногоон хөгжлийн талаарх ойлголт болон 

ногоон хөгжлийн ерөнхий төлөв байдлыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 69.6 хувьтай 

гарсан нь тус үзүүлэлт хангалттай сайн хэмжээнд биш байгааг харуулж байна.  

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дундаж оноог харьцуулан харахад 

төрийн байгууллагуудын дундаж үнэлгээ хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас 4.6 хувиар 

бага үзүүлэлттэй буюу 65.4 хувьтай гарсан байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна 

уу. 

 
График:88  Ногоон хөгжлийн талаарх ойлголт 

 

Салбаруудын хувьд авто тээвэр болон далайн тээврийн салбаруудын дундаж оноо 

ойролцоо буюу 76.7 болон 75.0 хувьтай гарсан байна. Харин  авто зам болон иргэний 

нисэхийн салбарын дундаж оноо харьцангуй бага буюу 64.1 болон 65.0 хувьтай гарсан 

байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу. 

 
 График:89  Салбаруудын дундаж оноо 

 

 Эко түлш ашигладаг эсвэл цахилгаан эх үүсвэртэй тээврийн хэрэгсэл, машин, 

механизм болон бусад тоног төхөөрөмж худалдан авахгүй байгаагийн голлох 

шалтгаануудыг тодруулахад дийлэнх байгууллагууд эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийн өртөг 
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Хуудас 81 

өндөр болон худалдан авах хөнгөлөлттэй зээл болон санхүүжилтийн тогтолцоо болон 

төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг олгодоггүй учраас гэж хариулсан байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх 

графикаас харна уу. 

 
График:90 Эко эсвэл цахилгаан тоног төхөөрөмж ашиглахгүй байгаа шалтгаан 

 
 

§ Ажиллах хүчний стратеги төлөвлөлтийг үнэлэх асуумж 
 

Ажиллах хүчний стратегийн төлөвлөлтийг үнэлэх асуумжийг салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагууд дээр хэрэгжиж буй ажиллах хүчний төлөвлөлтийн өнөөгийн 

нөхцөл байдлыг тодорхойлох, ерөнхий төлөв байдлыг үнэлэх зорилгоор авсан болно. 

 Судалгаанд нийт 20 байгууллага оролцсоноос 12 нь хувийн хэвшлийн, 7 нь төрийн, 

1 нь төрийн бус байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 10, 

авто тээврийн салбараас 5, иргэний нисэхийн салбараас 2, далайн тээврийн салбараас 1 

байгууллага оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 

хүртэлх ажилтантай байгууллагууд байна. 
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Удирдлагуудын мэдлэг хомс.

Татвар, эрхзүйн орчин байхгүй., 

Нийлүүлэгч найдвартай компаниуд байхгүй.

Хөнгөлөлттэй зээл болон лизинг зэрэг 
санхүүжүүлэлтийн схем, тогтолцоо байхгүй.

Төрөөс дэмжлэг олгодоггүй.

Өндөрт өртөгтэй.



   
 

   
 

Хуудас 82 

  
                                                                         
График: 91 Ажиллах хүчний стратеги төлөвлөлтийн 

талаарх асуумжинд оролцсон байгууллагууд 

График: 92 Ажиллах хүчний стратеги төлөвлөлтийн талаарх 

асуумжинд оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудын тоо 

 

Судалгаа нийт 19 асуулттайгаас 13 нь ажиллах хүчний төлөвлөлтийн төлөвлөлтийн 

үйл явцыг үнэлэх асуултууд юм. Асуултуудтай бүрэн санал нийлж байвал 5, огт санал 

нийлэхгүй байвал 1 гэсэн оноог өгөх ба 1-5 хүртэлх онооноос тохирох хариултыг сонгоно. 

1 оноо нь 20 хувийг илтгэх ба нийт 100 оноо авах ёстойгоос хэдэн оноо авснаар нь 

хэрэгжилтийг үнэлнэ. Онооны үнэлгээ болон тайлбарыг доорх хүснэгтээс харна уу.  
Оноо Тайлбар 

81 хувиас дээш Хэрэгжилт хангалттай сайн. 
71-80 хувь Зарим төвшинд сайжруулалт хийх хэрэгтэй. 
61-70 хувь Хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд биш. 

60 хувиас доош Хэрэгжилт хангалтгүй. 
            

                  Хүснэгт:31  Хүний нөөцийн ажиллах хүчний стратени төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 
 
 

o Анкет судалгааны нэгтгэл 

Судалгаанд оролцсон 20 байгууллагуудын ажиллах хүчний төлөвлөлтийн талаарх 

ойлголт болон ажиллах хүчний төлөвлөлтийн ерөнхий төлөв байдлыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 67.3 хувьтай гарсан нь тус үзүүлэлт хангалттай сайн хэмжээнд биш байгааг 

харуулж байна.  

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дундаж оноог харьцуулан харахад 

төрийн байгууллагуудын дундаж үнэлгээ хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас 7.4 хувиар 
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Хуудас 83 

өндөр үзүүлэлттэй буюу 71.0 хувьтай гарсан байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна 

уу. 

 
График:93 Анкетийн судлагааны нэгтгэл 

 

Салбаруудын хувьд далайн тээврийн салбарын үнэлгээ хамгийн өндөр буюу 83.1 

хувьтай гарсан байна. Иргэний нисэхийн салбарын үнэлгээ 70.8 хувьтай гарсан бол авто 

тээвэр болон авто замын салбаруудын дундаж оноо харьцангуй бага 64.0 болон 65.5 хувьтай 

гарсан байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу. 

 
 График:94 Салбаруудын үнэлгээ 

 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх нь буюу 70 хувь нь ажиллах хүчний 

төлөвлөлтөд чадварлаг ажилтнаа тогтоон барих ойлголтыг багтаасан байсан бол ажиллах 

хүчний эрэлт, нийлүүлэлтээс шалтгаалан ажиллах хүчнээ удирдах, шинэ технологи болон 

бизнес загваруудтай уялдуулж ажиллах хүчнээ төлөвлөх ойлголтуудыг дийлэнх 

байгууллагууд багтааж чаддаггүй байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу. 
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Хуудас 84 

 
График:95 Ажиллах хүчний төлөвлөлтөд нийтээр багтаасан зүйлс 

 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх нь буюу 65 хувь нь ажиллах хүчний 

төлөвлөлт хийхдээ байгууллагын дотоод хүчин зүйл болох ажлын байрны бодлого болон 

түүнийг хэрэгжүүлэлтийн чадвараа үнэлдэг бол бизнесээ өргөжүүлэх, ур чадваруудыг 

хөгжүүлэх, ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөн зэрэг ойлголтуудыг дийлэнх 

байгууллагууд багтааж чаддаггүй байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу. 

 
График:96 Ажиллах хүчний төлөвлөлт хийхдээ нийтээрээ батгааж чадаагүй дотоод хүчин зүйлс 
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Дээрхээс алийг нь ч хамруулдаггүй.

Ур чадварын хомсдол болон нийлүүлэлтийн 
илүүдлээс сэргийлж ажиллах хүчнээ удирдах.

Шинэ технологи болон бизнесийн шинэ загвар 
нэвтрүүлэх.

Хүний нөөцийн ажил үүргийг төлөвлөх.

Хамгийн сайн ур чадваруудыг хослуулан ашиглах, 
ажиллах хүчний эрсдэлийг хянах зохицуулах.

Ажиллах хүчний хувьд өрсөлдөхүйц байх.

Өндөр бүтээмжтэй, чадварлаг ажилтныг тогтоон 
барих.
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Хуудас 85 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх нь буюу 50 хувь нь ажиллах хүчний 

төлөвлөлт хийхдээ байгууллагын гадаад хүчин зүйл болох эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг 

харгалзан үздэг байна. Харин бусад хүчин зүйлүүдийг тэр дундаа нийгэм, хүн амзүйн 

хэтийн төлөв, тогтвортой хөгжил болон байгаль орчны асуудал, олон улс болон зах зээлийн 

нөхцөл байдал зэрэг ойлголтуудыг дийлэнх байгууллагууд багтааж чаддаггүй байна. 

Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу. 

 
График:97 Ажиллах хүчний төлөвлөлт хийхдээ нийтээрээ батгааж чадаагүй бусад хүчин зүйлс 

 
§ Авьяас чадварын менежментийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуумж 

 
Авьяас чадварын менежментийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуумжийг 

салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд дээр хэрэгжиж буй авьяас чадварын 

менежментийн үйл явцыг бодитоор үнэлэх, авьяас чадвартай ажилтнуудыг тодорхойлж, 

бэлтгэж буй байдалд шинжилгээ хийх зорилгоор авсан болно. 

 Судалгаанд нийт 15 байгууллага оролцсоноос 10 хувийн хэвшлийн 5 нь төрийн 

байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто тээврийн салбараас 6, авто замын 

салбараас 5, далайн тээврийн салбараас 1, иргэний нисэхийн салбараас 1 байгууллага 

оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 хүртэлх 

ажилтантай байгууллагууд байна. 
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Орон нутаг, бүс нутаг болон улс орны эдийн 
засгийн нөхцөл байдал.



   
 

   
 

Хуудас 86 

  
                                                                          
График: 98 Авьяас чадварын менежментийн талаарх 

асуумжинд оролцсон байгууллагууд 

График: 99 Авьяас чадварын менежментийн талаарх 

асуумжинд оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудын тоо 

 

Судалгаа нийт 35 асуулттайгаас 31 нь авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 

үнэлэх асуултууд бөгөөд авьяас чадварын стратегийн ерөнхий төлөв, авьяас чадварын 

менежментийн хэтийн төлөв болон соёлоо тодорхойлсон байдал, авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг татах, авьяас чадвартай ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх, авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулах гэсэн 5 бүлэгт хуваагдан үнэлэгдэх юм. Асуултуудтай 

бүрэн санал нийлж байвал 5, огт санал нийлэхгүй байвал 1 гэсэн оноог өгөх ба 1-5 хүртэлх 

онооноос тохирох хариултыг сонгоно. 1 оноо нь 20 хувийг илтгэх ба нийт 100 оноо авах 

ёстойгоос хэдэн оноо авснаар нь хэрэгжилтийг үнэлнэ. Онооны үнэлгээ болон тайлбарыг 

доорх хүснэгтээс харна уу.  
Оноо Тайлбар 

81 хувиас дээш Хэрэгжилт хангалттай сайн. 
71-80 хувь Зарим төвшинд сайжруулалт хийх хэрэгтэй. 
61-70 хувь Хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд биш. 

60 хувиас доош Хэрэгжилт хангалтгүй. 
 

Хүснэгт:32 Авьяас чадварын менежментийн төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 
 
 

o Авто замын салбар 

Авто замын салбарын Авьяас чадварын менежментийн стратегийн хэрэгжилтийг 

үнэлэх дундаж үнэлгээ 67.6 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн хэмжээнд биш байгааг 

харуулж байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 бүлгээр үнэлснээс авьяас 

чадвартай ажилтнуудыг сургаж, хөгжүүлэх гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 71.0 
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Хуудас 87 

хувьтай гарсан бол авьяас чадварын менежментийн хэтийн төлөв болон соёлоо 

тодорхойлсон байдлын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 63.2 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:100 Авто замын салбарын авьяас чадварын менежментийн хэрэгжилийг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Авто тээврийн салбар 

Авто тээврийн салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 65.8 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн хэмжээнд биш байгааг харуулж 

байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 бүлгээр үнэлснээс авьяас чадвартай 

ажилтнуудыг сургаж, хөгжүүлэх гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 68.8 хувьтай гарсан 

бол бусад 4 үзүүлэлтийн хувьд хоорондоо ойролцоо үнэлгээтэй буюу 64-65 хувьтай гарсан 

байна. Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:101 Авто тээвэр салбарын авьяас чадварын менежментийн хэрэгжилийг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 
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Хуудас 88 

 

 

o Иргэний нисэхийн салбар 

Иргэний нисэхийн салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 80.3 хувьтай гарсан нь хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд 

байгааг харуулж байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 бүлгээр үнэлснээс 

авьяас чадварын менежментийн хэтийн төлөв болон соёлоо тодорхойлсон байдлын 

үзүүлэлт гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 88.0 хувьтай гарсан бол авьяас чадварын 

стратегийн ерөнхий төлөв байдлын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 73.3 хувьтай гарсан байна. 

Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:102  Агаарын тээврийн салбар авьяас чадварын менежментийн хэрэгжилийг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Далайн тээврийн салбар 

Авто замын салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 81.3 хувьтай гарсан нь хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд байгааг 

харуулж байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 бүлгээр үнэлснээс авьяас 

чадвартай ажилтнуудыг тогтвортой ажиллуулах гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 92.5 

хувьтай гарсан бол авьяас чадварын менежментийн хэтийн төлөв болон соёлоо 

тодорхойлсон байдлын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 68.0 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  
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Хуудас 89 

 
График:103 Далайн тээврийн салбарын авьяас чадварын менежментийн хэрэгжилийг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Төрийн байгууллагууд 

Төрийн байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 65.0 хувьтай гарсан нь хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд биш байгааг 

харуулж байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 бүлгээр үнэлснээс авьяас 

чадвартай ажилтнуудыг татах, сургаж хөгжүүлэх гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу тус 

тус 69.0 хувьтай гарсан бол авьяас чадварын менежментийн хэтийн төлөв болон соёлоо 

тодорхойлсон байдлын үзүүлэлт харьцангуй бага буюу 56.8 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:104 Төрийн байгууллагуудын  авьяас чадварын менежментийн хэрэгжилийг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 
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Хуудас 90 

o Хувийн хэвшлийн байгууллагууд 

Төрийн байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 71.5 хувьтай гарсан нь зарим төвшинд хэрэгжилтийг сайжруулах 

шаардлагатай байгааг харуулж байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 бүлгээр 

үнэлснээс авьяас чадвартай ажилтнуудыг сургаж хөгжүүлэх гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр 

буюу 74.3 хувьтай гарсан бол авьяас чадвартай ажилтнуудыг татах гэсэн үзүүлэлт 

харьцангуй бага буюу 68.5 хувьтай гарсан байна. Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас 

харна уу.  

 

 
График:105 Хувийн хэвшлүүдийн  авьяас чадварын менежментийн хэрэгжилийг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Анкет судалгааны нэгтгэл 

Судалгаанд оролцсон 15 байгууллагуудын авьяас чадварын менежментийн үйл 

явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 69.4 хувьтай гарсан нь тус үзүүлэлт хангалттай 

сайн хэмжээнд биш байгааг харуулж байна. Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг 5 

бүлгээр үнэлснээс авьяас чадвартай ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэх гэсэн үзүүлэлт хамгийн 

өндөр буюу 72.5 хувьтай гарсан бол бусад 4 үзүүлэлтүүд хоорондоо ойролцоо буюу 67-67 

хувьтай үнэлэгдсэн байна. Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  
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Хуудас 91 

 
График:106 Анкетийн судалгааны нэгтгэл 

 
§ Залгамжлалын төлөвлөлтийг үнэлэх асуумжууд 

 
Залгамжлалын төлөвлөлтийн асуумжийг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагууд дээр хэрэгжиж буй залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг бодитоор үнэлэх, 

залгамж ажилтнуудыг тодорхойлж, бэлтгэж буй байдалд шинжилгээ хийх зорилгоор авсан 

болно. 

 Судалгаанд нийт 15 байгууллага оролцсоноос 11 хувийн хэвшлийн 4 нь төрийн 

байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 6, авто тээврийн 

салбараас 6, далайн тээврийн салбараас 1 байгууллага оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог 

харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 хүртэлх ажилтантай байгууллагууд байна. 

  

 
График: 107 Залгамжлалын төлөвлөлтийн талаарх асуумжинд 

оролцсон байгууллагууд 
График: 108 Залгамжлалын төлөвлөлтийн талаарх асуумжинд 

оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тоо 
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Хуудас 92 

Судалгаа нийт 35 асуулттайгаас 32 нь залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх 

асуултууд бөгөөд залгамжлалын төлөвлөгөө болон хэрэгжилт, залгамж ажилтнуудаа 

тодорхойлох, залгамж ажилтнуудын сургалт болон хөгжил, залгамж ажилтнуудын сан, 

залгамж ажилтнуудын тогтвортой байдал, залгамжлалын эрсдэлийн удирдлага гэсэн 6 

бүлэгт хуваагдан үнэлэгдэх юм. Асуултуудтай бүрэн санал нийлж байвал 5, огт санал 

нийлэхгүй байвал 1 гэсэн оноог өгөх ба 1-5 хүртэлх онооноос тохирох хариултыг сонгоно. 

1 оноо нь 20 хувийг илтгэх ба нийт 100 оноо авах ёстойгоос хэдэн оноо авснаар нь 

хэрэгжилтийг үнэлнэ. Онооны үнэлгээ болон тайлбарыг доорх хүснэгтээс харна уу.  
Оноо Тайлбар 

81 хувиас дээш Хэрэгжилт хангалттай сайн. 
71-80 хувь Зарим төвшинд сайжруулалт хийх хэрэгтэй. 
61-70 хувь Хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд биш. 

60 хувиас доош Хэрэгжилт хангалтгүй. 
 

Хүснэгт:33 Залгамжлалын төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 
 

o Авто замын салбар 

Авто замын салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 67.6 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн хэмжээнд биш байгааг харуулж 

байна. Залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 6 бүлгээр үнэлснээс залгамж ажилтнуудын 

сургалт, хөгжил гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 73.3 хувьтай гарсан бол залгамж 

ажилтнуудын сан үүсгэсэн байдлын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 62.2 хувьтай гарсан байна. 

Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:109 Авто замын салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 
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Хуудас 93 

o Авто тээврийн салбар 

Авто тээврийн салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 57.3 хувьтай гарсан нь хэрэгжилт хангалтгүй байгааг харуулж байна. 

Залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 6 бүлгээр үнэлснээс залгамж ажилтнуудын 

тогтвортой ажиллаж буй байдал гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 65.3 хувьтай гарсан 

бол залгамжлалын төлөвлөгөө болон хэрэгжилт, залгамж ажилтнуудын сургалт хөгжил 

зэрэг үзүүлэлтүүд хамгийн бага буюу 57.2 болон 60.0 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:110 Авто тээврийн салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Далайн тээврийн салбар 

Далайн тээврийн салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 66.9 хувьтай гарсан нь хэрэгжилт хангалттай сайн биш байгааг 

харуулж байна. Залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 6 бүлгээр үнэлснээс залгамж 

ажилтнуудаа  тодорхойлох гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 80.0 хувьтай гарсан бол 

залгамж ажилтнуудын сан үүсгэсэн байдал гэсэн үзүүлэлтүүд хамгийн бага буюу 56.7 

хувьтай гарсан байна. Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  
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График:111 Далайн тээврийн салбарын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Төрийн байгууллагууд 

Төрийн байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 57.3 хувьтай гарсан нь хэрэгжилт хангалтгүй байгааг харуулж байна. 

Залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 6 бүлгээр үнэлснээс залгамж ажилтнуудын сургалт 

болон хөгжил гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 64.0 хувьтай гарсан бол залгамжлалын 

төлөвлөгөө болон хэрэгжилт, залгамж ажилтнуудын сан гэсэн үзүүлэлтүүд харьцангуй бага 

буюу тус бүрдээ 53.3 болон 54.2 хувьтай гарсан байна. Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх 

графикаас харна уу.  

 

60.0%

80.0%

76.0%

56.7%

72.0%

60.0%

50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Залгамжлалын төлөвлөгөө болон хэрэгжилт

Залгамж ажилтнуудаа тодорхойлох

Залгамж ажилтнуудын сургалт, хөгжил

Залгамж ажилтнуудын сан

Залгамж ажилтнуудын тогтвортой байдал

Залгамжлалын эрсдэлийн удирдлага 

Далайн тээвэр

53.3%

61.0%

64.0%

54.2%

57.0%

56.0%

50.0% 60.0% 70.0%

Залгамжлалын төлөвлөгөө болон хэрэгжилт

Залгамж ажилтнуудаа тодорхойлох

Залгамж ажилтнуудын сургалт, хөгжил

Залгамж ажилтнуудын сан

Залгамж ажилтнуудын тогтвортой байдал

Залгамжлалын эрсдэлийн удирдлага 

Төрийн байгууллага



   
 

   
 

Хуудас 95 

График:112 Төрийн байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Хувийн хэвшлийн байгууллагууд 

Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 67.1 хувьтай гарсан нь тус үзүүлэлт хангалттай сайн хэмжээнд 

биш байгааг харуулж байна. Залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 6 бүлгээр үнэлснээс 

залгамж ажилтнуудын тогтвортой байдал гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 72.0 хувьтай 

гарсан бол залгамжлалын төлөвлөгөө болон хэрэгжилт, залгамж ажилтнуудын сан гэсэн 

үзүүлэлтүүд харьцангуй бага буюу тус бүрдээ 63.6 болон 63.9 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:113  Хувийн байгууллагуудын  залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Анкет судалгааны нэгтгэл 

Судалгаанд оролцсон 15 байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 

үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 64.5 хувьтай гарсан нь тус үзүүлэлт хангалттай сайн 

хэмжээнд биш байгааг харуулж байна. Залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг 6 бүлгээр 

үнэлснээс залгамж ажилтнуудаа тодорхойлох, залгамж ажилтнуудын тогтвортой байдал 

гэсэн үзүүлэлтүүд хамгийн өндөр буюу 68.3 болон 68.0 хувьтай гарсан бол залгамжлалын 

төлөвлөгөө болон хэрэгжилт, залгамж ажилтнуудын сан гэсэн үзүүлэлтүүд харьцангуй бага 

буюу тус бүрдээ 60.9 болон 61.3 хувьтай гарсан байна. Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх 

графикаас харна уу.  
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Хуудас 96 

 
График:114 Анкет судалгааны нэгтгэл 

 

§ Ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх асуумж 
 

Ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх анкет судалгааг салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын ажлын байран дээрх бодит нөхцөл байдлыг үнэлэх, 

ажилтнууд тэгш боломжоор хангагддаг эсэхийг тодорхойлох зорилгоор авсан болно.  

 Судалгаанд нийт 16 байгууллага оролцсоноос 12 хувийн хэвшлийн 4 нь төрийн 

байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 8, авто тээврийн 

салбараас 5, төмөр зам болон далайн тээврийн салбараас тус тус 1, 1 байгууллага оролцсон 

байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 хүртэлх ажилтантай 

байгууллагууд байна.  

  
График :115 Олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх  

асуумжид оролцсон байгууллагууд 
График :116 Олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх 

асуумжинд оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн тоо         
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Хуудас 97 

                                                                         

Судалгаа нийт 32 асуулттайгаас 29 нь ажилтнуудын олон талт байдал болон 

оролцоог үнэлэх асуултууд бөгөөд байгууллагын ерөнхий төлөв байдал, шударга байдал, 

боломж болон нөөцийг бүрдүүлсэн байдал, шийдвэр гаргалт, ажилтнууд дуу хоолойгоо 

хүргэх байдал, байгууллагын нэг хэсэг болох нь, олон талт байдал болон оролцоо, 

ажилтнууд байгууллагын зорилгод нэгдсэн байдал гэсэн 8 бүлэгт хуваагдан үнэлэгдэх юм. 

Асуултуудтай бүрэн санал нийлж байвал 5, огт санал нийлэхгүй байвал 1 гэсэн оноог өгөх 

ба 1-5 хүртэлх онооноос тохирох хариултыг сонгоно. 1 оноо нь 20 хувийг илтгэх ба нийт 

100 оноо авах ёстойгоос хэдэн оноо авснаар нь хэрэгжилтийг үнэлнэ. Онооны үнэлгээ болон 

тайлбарыг доорх хүснэгтээс харна уу.  
Оноо Тайлбар 

81 хувиас дээш Хэрэгжилт хангалттай сайн. 
71-80 хувь Зарим төвшинд сайжруулалт хийх хэрэгтэй. 
61-70 хувь Хэрэгжилт хангалттай сайн хэмжээнд биш. 

60 хувиас доош Хэрэгжилт хангалтгүй. 
 

Хүснэгт:34 Олон талт байдлын оролцоог үнэлэх үнэлгээний хувь 
 

o Авто замын салбар 

Авто замын салбарын ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 81.4 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн хэмжээнд байгааг 

харуулж байна. Олон талт байдал болон оролцоог 8 бүлгээр үнэлснээс ажилтнууд 

байгууллагын зорилгод нэгдэж ажиллах гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 91.3 хувьтай 

гарсан бол шударга байдлын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 75.0 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  



   
 

   
 

Хуудас 98 

 
График:117 Авто замын салбарын олон талт байдлын оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Авто тээврийн салбар 

Авто тээврийн салбарын ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 76.6 хувьтай гарсан ба зарим үзүүлэлтүүдэд сайжруулалт хийх 

шаардлагатай байна. Олон талт байдал болон оролцоог 8 бүлгээр үнэлснээс ажилтнууд 

байгууллагын зорилгод нэгдэж ажиллах гэсэн үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 90.0 хувьтай 

гарсан бол шийдвэр гаргалтын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 66.7 хувьтай гарсан байна. 

Бусад үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:118  Авто тээврийн салбарын олон талт байдлын оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 
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Хуудас 99 

o Төмөр замын салбар 

Төмөр замын салбарын ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 60.0 хувьтай гарсан байна. Олон талт байдал болон оролцоог 8 

бүлгээр үнэлснээс бүх үзүүлэлтүүд ижилхэн хэмжээнд буюу 60.0 хувьтай гарсан байна. Энэ 

нь хангалттай үзүүлэлт биш бөгөөд доорх 8 чиглэлд сайжруулалт хийх шаардлагатайг 

харуулж байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 

 
График:119 Төмөр замын салбарын олон талт байдлын оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

 

o Далайн тээврийн салбар 

Авто тээврийн салбарын ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 91.0 хувьтай гарсан ба энэ нь тус үзүүлэлтүүд хангалттай сайн 

хэмжээнд байгааг харуулж байна. Олон талт байдал болон оролцоог 8 бүлгээр үнэлснээс 

шийдвэр гаргалт, боломж болон нөөцүүдийг бүрдүүлсэн байдлын үзүүлэлтүүд харьцангуй 

бага буюу тус бүрдээ 80.0 хувьтай гарсан байна. Бусад үзүүлэлтүүдийн хувьд хангалттай 

сайн гэсэн үнэлгээтэй байна. Үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  
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Хуудас 100 

 
График:120  Далайн тээвэр салбарын олон талт байдлын оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Төрийн байгууллагууд 

Төрийн байгууллагуудын ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх 

асуумжийн дундаж үнэлгээ 64.7 хувьтай гарсан ба энэ нь тус үзүүлэлтүүд хангалттай сайн 

хэмжээнд биш байгааг харуулж байна. Олон талт байдал болон оролцоог 8 бүлгээр 

үнэлснээс байгууллагын зорилгод нэгдсэн байдлын үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 80 

хувьтай гарсан бол байгууллагын ерөнхий төлөв болон шийдвэр гаргалтын үзүүлэлтүүд 

харьцангуй бага буюу тус бүрдээ 56.0 болон 58.3 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  
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Хуудас 101 

 
График:121 Төрийн байгууллагуудын олон талт байдлын оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

o Хувийн хэвшлийн байгууллагууд 

Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог 

үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 84.8 хувьтай гарсан ба энэ нь хангалттай сайн хэмжээнд 

байгааг харуулж байна. Олон талт байдал болон оролцоог 8 бүлгээр үнэлснээс 

байгууллагын зорилгод нэгдсэн байдлын үзүүлэлт хамгийн өндөр буюу 92.5 хувьтай гарсан 

бол шударга байдлын үзүүлэлт хамгийн бага буюу 79.2 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 
График:122  Хувийн хэвшлүүдийн олон талт байдлын оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

 

56.0%

65.0%

65.0%

58.3%

70.0%

70.0%

62.5%

80.0%

50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Байгууллагын ерөнхий төлөв

Шударга байдал

Боломж болон нөөцийг бүрдүүлсэн байдал

Шийдвэр гаргалт

Дуу хоолойгоо хүргэх байдал

Байгууллагын нэг хэсэг болох

Олон талт байдал болон оролцоо

Байгууллагын зорилгод нэгдэх

Төрийн байгууллага

84.3%

79.2%

84.2%

83.3%

83.3%

86.7%

88.3%

92.5%

50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Байгууллагын ерөнхий төлөв

Шударга байдал

Боломж болон нөөцийг бүрдүүлсэн байдал

Шийдвэр гаргалт

Дуу хоолойгоо хүргэх байдал

Байгууллагын нэг хэсэг болох

Олон талт байдал болон оролцоо

Байгууллагын зорилгод нэгдэх

Хувийн хэвшил



   
 

   
 

Хуудас 102 

o Анкет судалгааны нэгтгэл 

 
Судалгаанд оролцсон 16 байгууллагуудын ажилтнуудын олон талт байдал болон 

оролцоог үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 79.8 хувьтай гарсан ба энэ нь зарим 

үзүүлэлтүүд дээр сайжруулалт хийх шаардлагатайг харуулж байна. Олон талт байдал болон 

оролцоог 8 бүлгээр үнэлснээс байгууллагын зорилгод нэгдсэн байдлын үзүүлэлт хамгийн 

өндөр буюу 89.4 хувьтай гарсан бол шударга байдал болон шийдвэр гаргалтын үзүүлэлтүүд 

харьцангуй бага буюу тус бүрдээ 75.6 болон 77.1 хувьтай гарсан байна. Бусад 

үзүүлэлтүүдийг доорх графикаас харна уу.  

 

 
График:123 Анкет судалгааны нэгтгэл  

 

§ Ажиллах хүчнийг чадавхижуулах, ур чадварыг дээшлүүлэх болон шинэ ур 

чадвар олгохтой холбоотой асуумж 

Ажиллах хүчнийг чадавхижуулалт, ур чадварыг дээшлүүлэх болон шинэ ур чадвар 

олгохтой холбоотой асуумжийг салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын 

ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлж буй өнөөгийн бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлох, ирээдүйд 

шаардлагатай болох ур чадваруудыг тодорхойлох зорилгоор авсан болно.  

Судалгаанд нийт 14 байгууллага оролцсоноос 9 хувийн хэвшлийн 5 нь төрийн 

байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 5, авто тээврийн 

салбараас 6, төмөр зам болон далайн тээврийн салбараас тус тус 1, 1 байгууллага оролцсон 
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байна. Ажилтнуудын тоог харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 хүртэлх ажилтантай 

байгууллагууд байна.  

  
График :124 Ажиилах хүчийг чадавхжуулах, ур чадварыг нь 

дээшлүүлэх, шинэ ур чадвар олгох талаарх асуумжид оролцсон 

байгууллагууд 

График :125 Ажиилах хүчийг чадавхжуулах, ур чадварыг нь 

дээшлүүлэх, шинэ ур чадвар олгох талаарх асуумжид оролцсон 

төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тоо         

                                                                         

 

o Анкет судалгааны нэгтгэл 

 

1. Ажилтнуудаа тасралтгүй суралцаж, хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 50 хувь нь ажилтнуудынхаа тасралтгүй 

суралцаж хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж хариулсан байна. 

 
График:126 Анкет судалгааны нэгтгэл  

 

2. Карьер хөгжлийн зураглал болон төлөвлөгөөтэй ажилтнуудын хувь 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хэсэг нь буюу 43 хувь нь 

ажилтнуудынхаа карьер хөгжлийн төлөвлөгөө болон зураглалыг гаргаагүй гэж хариулсан 

бол үлдсэн байгууллагуудын хувьд хэрэгжилт хангалтгүй байна. 
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График:127 Карьер хөгжлийн зураглал болон төлөвлөгөөтэй ажилтнуудын хувь 

 

3. Ажилтнуудын сургалт хөгжилд хийж буй хөрөнгө оруулалт хангалттай төвшинд 

байдаг эсэх  

Судалгаанд оролцож буй байгууллагуудын 50 хувь нь сургалт хөгжлийн чиглэлд 

хийж буй хөрөнгө оруулалт нь хангалттай байдаг гэж хариулсан бол 36 хувь нь хангалтгүй 

байдаг гэсэн байна. 

 
График:128 Ажилтнуудын сургалт хөгжилд хангалттай хөрөнгө оруулалт хийгддэг эсэх 

 

4. Цар тахлын дараах санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалан ажилтнуудынхаа 

хөгжилд хийх хөрөнгө оруулалтаа цаашид багасгах эсэх 

Байгууллагуудын 43 хувь нь цар тахлын хүндрэлээс шалтгаалан ажилтнуудынхаа 

сургалт хөгжилд хийх хөрөнгө оруулалтаа багасгахгүй гэсэн бол 36 хувь нь багасгана гэж 

хариулсан байна. 
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График:129 Цар тахлын дараах санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалан ажилтнуудынхаа хөгжилд хийх хөрөнгө оруулалтаа цаашид 

багасгах эсэх 

 

5. Ажилтнууддаа түлхүү ордог ур чадвар олгох сургалтын төрөл  

Байгууллагуудын 50 хувь нь ажилтнуудынхаа ур чадварыг дээшлүүлэх, шинэ ур 

чадвар олгох болон чадавхижуулах сургалтуудыг цогцоор ордог байна. Дээрх 3 төрлөөс ур 

чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг байгууллагууд илүү түлхүү ордог байна. 

 
График:130 Ажилтнуудын түлхүү ордог ур чадвар олгох сургалтын төрөл 

 

6. Ажилтнууддаа ур чадвар олгох сургалтуудыг хийдэг голлох шалтгаан 

Байгууллагуудын 43 хувь нь үйл ажиллагаандаа ашиглаж буй техник технологийн 

өөрчлөлттэй холбоотойгоор, 35 хувь нь зах зээл болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын 

өөрчлөлттэй уялдуулж ажилтнууддаа шинэ ур чадвар олгох сургалтуудыг хийдэг гэсэн бол 

19 хувь нь энэ төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаггүй гэж хариулсан байна. 
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График:131 Ажилтнууддаа ур чадвар олгох сургалтуудыг хийдэг голлох шалтгаан 

 

7. Суурь ур чадвар олгох буюу чадавхжуулах хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 79 хувь нь ажилтнуудад суурь ур чадвар 

олгох хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг гэсэн бол 14 хувь нь үр дүнгүй байдаг гэж хариулсан 

байна. Харин 7 хувь нь үр дүнг нь хэмжиж мэдэхгүй байна гэж хариулсан байна. 

 

 
График:132 Суурь чадвар олгох буюу чадавхжуулах хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг эсэх 

 

8. Шинэ ур чадвар олгох хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 50 хувь нь ажилтнуудад шинэ ур чадвар 

олгох хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг гэсэн бол 29 хувь нь үр дүнгүй байдаг гэж хариулсан 

байна. Харин 21 хувь нь үр дүнг нь хэмжиж мэдэхгүй байна гэж хариулсан байна. 
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График:133  Шинэ ур чадвар олгох хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг эсэх 

 

9. Ур чадвар дээшлүүлэх хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 57 хувь нь ажилтнуудад шинэ ур чадвар 

олгох хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгждэг гэсэн бол 21 хувь нь үр дүнгүй байдаг гэж хариулсан 

байна. Харин 21 хувь нь үр дүнг нь хэмжиж мэдэхгүй байна гэж хариулсан байна. 

 

 
График:134 Ур чадвар дээшлүүлэх хөтөблөр үр дүнтэй хэрэгждэг эсэх 

 

10. Ур чадвар олгох хөтөлбөрүүд үр дүнгүй болдог шалтгаан 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 50 хувь нь хангалттай төсөв байдаггүйгээс 

ур чадвар олгох хөтөлбөрүүд нь үр дүнтэй хэрэгждэггүй гэсэн бол 21 хувь нь сургалт 

хөгжлийн  
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График:135  Ур чадвар олгох хөтөлбөр үр дүнгүй болдог шатгаанууд 

 

11. Ажилтнуудаа ерөнхий ур чадвар (soft skills) олгох сургалтад жилдээ хамруулдаг 

давтамж 

Байгууллагуудын 43 хувь нь ажилтнуудаа ерөнхий ур чадвар (soft skills) олгох 

сургалтад жилдээ 1-2 удаа хамруулдаг бол 35 хувь нь 3 ба түүнээс дээш удаа, 21 хувь нь 

ерөнхий ур чадварын сургалтад хамруулдаггүй байна. 

 
График:136 Ажилтнуудаа ерөнхий ур чадвар (soft skills) олгох сургалтад жилдээ хамруулдаг давтамж   

 

 

12. Нийт ажилтнуудад дутагдаж байгаа хамгийн чухал ерөнхий ур чадварууд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын нийт ажилтнуудад тасралтгүй суралцаж 

өөрийгөө сайжруулах, сургалтаар олж авсан мэдлэгээ ажилдаа нэвтрүүлэх чадварууд 
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хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна асуудлыг шийдвэрлэх, сэтгэл хөдлөл болон 

мэдрэмжээ удирдах чадвар, шинийг санаачлагч байдлыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. 

 
График:137 Нийт ажилтнуудад хамгийн их дутагдаж байгаа ерөнхий ур чадвар  

 

13. Инженер, техникийн ажилтнуудад дутагдаж байгаа хамгийн чухал ерөнхий ур 

чадварууд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын инженер, техникийн ажилтнуудад шинийг 

санаачлагч, инновацилаг байдал хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна баримт 

мэдээлэлд шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах, шинэ 

ур чадварт суралцаж ажилдаа нэвтрүүлэх, стрессийг удирдах чадварыг дээшлүүлэх 

шаардлагатай байна. 
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График:138  Инженер техникийн ажилтнуудад хамгийн их дутагдаж байгаа ерөнхий ур чадвар  

 

14. Шинэ төгсөгчдөд дутагдаж байгаа хамгийн чухал ерөнхий ур чадварууд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын шинээр төгсөөд ажил дээр гарч ажилтнуудад 

шинийг санаачлагч, инновацилаг байдал хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна баримт 

мэдээлэлд шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, бусадтай зөв зохистой харилцаж хамтран 

ажиллах, тасралтгүй суралцаж өөрийгөө хөгжүүлэх, шинэ ур чадварт суралцаж ажилдаа 

нэвтрүүлэх чадваруудыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. 
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чадвар

Стресс менежмент

Шинэ ур чадварт суралцах түүнийгээ ажилдаа хурдтай 
нэвтрүүлэх чадвар

Шийдвэр гаргах чадвар

Баримт мэдээлэл шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах 
чадвар

Шинийг санаачлагч ба инновацилаг байдал



   
 

   
 

Хуудас 111 

 
График:139  Шинэ төгсөгчдөд хамгийн их дутагдаж байгаа ерөнхий ур чадвар  

 

15. Ажилтнуудаа мэргэжлийн (hard skills) ур чадвар олгох сургалтад жилдээ 

хамруулдаг ямар давтамж 

Байгууллагуудын 43 хувь нь ажилтнуудаа ерөнхий ур чадвар (soft skills) олгох 

сургалтад жилдээ 1-2 удаа хамруулдаг бол 43 хувь нь 3 ба түүнээс дээш удаа, 14 хувь нь 

ерөнхий ур чадварын сургалтад хамруулдаггүй байна. 
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Ятган үнэмшүүлэх хэлэлцээр хийх чадвар

Уян хатан байдал

Шийдвэр гаргах чадвар

Хурдан суралцах

Стресс менежмент

Шинэ ур чадварт суралцах түүнийгээ ажилдаа хурдтай 
нэвтрүүлэх чадвар

Тасралтгүй суралцаж өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар

Бусадтай зөв зохистой харилцах хамтран ажиллах 
чадвар

Баримт мэдээлэл шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах 
чадвар

Шинийг санаачлагч ба инновацилаг байдал



   
 

   
 

Хуудас 112 

 
График:140  Ажилтнууддаа мэргэжлийн (hard skills) ур чадвар олгох сургалтад жилдээ хамруулдаг ямар давтамж 

 

16. Нийт ажилтнуудад дутагдаж байгаа хамгийн чухал мэргэжлийн ур чадварууд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын нийт ажилтнуудад дата мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх болон статистикийн арга аргачлалын талаарх мэдлэг хамгийн их дутагдаж 

байна. Түүнээс гадна мэдээлэл болон харилцаа холбооны техник технологийг ашиглах 

чадвар, мэдээллийн технологи болон програм хангамжийн талаарх мэдлэг, бизнесийн 

стратегийн талаарх мэдлэг, эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадваруудыг дээшлүүлэх 

шаардлагатай байна. 
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Хуудас 113 

 
График:141  Нийт ажилтнуудад дутагдаж байгаа хамгийн чухал мэргэжлийн ур чадварууд 

 

17. Инженер, техникийн ажилтнуудад дутагдаж байгаа хамгийн чухал мэргэжлийн 

ур чадварууд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын инженер, техникийн ажилтнуудад эрсдэлийг 

удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна захиргаа 

болон бичиг хэргийн ур чадвар, цахим орчинд ажиллахтай холбоотой, мэдээллийн 

технологи болон програм хангамжийн талаарх мэдлэг, онлайн болон зайнаас хамтран 

ажиллах чадваруудыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. 
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Чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйлдвэрлэх ур 
чадвар

Санхүүгийн менежменттэй холбоотой ур чадвар

Хүний нөөцийн менежменттэй холбоотой ур чадвар

Онлайн эсвэл зайнаас хамтран ажиллах чадвар

Төслийн менежменттэй холбоотой ур чадвар

Илүү өргөн хүрээний өөр өөр ажил үүргүүдийг хавсран 
гүйцэтгэх чадвар

Захиргаа болон бичиг хэргийн ур чадвар

Эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад шинэ хэлбэрээр 
хүргэх чадвар

Бизнесийн стратегийн талаарх мэдлэг

IT болон програм хангамжийн ур чадвар

Мэдээлэл болон харилцаа холбооны техник 
технологийг ашиглах чадвар

Дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх статистикийн ур 
чадвар



   
 

   
 

Хуудас 114 

 
График:142  Инженер, техникийн ажилтнуудад дутагдаж байгаа хамгийн чухал мэргэжлийн ур чадварууд 

 

18. Шинэ төгсөгчдөд дутагдаж байгаа хамгийн чухал мэргэжлийн ур чадварууд 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудад шинээр төгсөж ажилд орж байгаа 

ажилтнуудад multitasking буюу өөр өөр ажил үүргүүдийг хавсран гүйцэтгэх чадвар хамгийн 

их дутагдаж байна. Түүнээс гадна эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар, дата 

мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх болон статистикийн арга аргачлалын талаарх мэдлэг, 

санхүүгийн менежменттэй болон бизнесийн стратегитай холбоотой мэдлэгийг дээшлүүлэх 

шаардлагатай байна. 
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Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад шинэ хэлбэрээр 
хүргэх чадвар

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдлэг

Ногоон буюу байгаль орчны тогтвортой байдлын 
талаарх мэдлэг

Мэдээлэл болон харилцаа холбооны техник 
технологийг ашиглах чадвар

Дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх статистикийн ур 
чадвар

Маркетинг болон борлуулалтын ур чадвар

Илүү өргөн хүрээний өөр өөр ажил үүргүүдийг хавсран 
гүйцэтгэх чадвар

Бизнесийн стратегийн талаарх мэдлэг

Онлайн эсвэл зайнаас хамтран ажиллах чадвар

IT болон програм хангамжийн ур чадвар

Дижитал орчинд ажиллахтай холбоотой ур чадвар

Захиргаа болон бичиг хэргийн ур чадвар

Эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар



   
 

   
 

Хуудас 115 

 
График:143  Шинэ төгсөгчдөд дутагдаж байгаа хамгийн чухал мэргэжлийн ур чадварууд 

 

19. Ажилтнуудын ур чадварын зөрүүтэй байдал 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 21 хувь нь ажилтнуудад нь ямар нэгэн ур 

чадварын зөрүү байхгүй гэсэн бол 72 хувь нь тодорхой хэмжээнд ур чадварын зөрүү байгаа, 

7 хувь нь хариулж мэдэхгүй байна гэж хариулсан байна. 
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Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагчдад шинэ хэлбэрээр 
хүргэх чадвар

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх мэдлэг

Ногоон буюу байгаль орчны тогтвортой байдлын 
талаарх мэдлэг

Мэдээлэл болон харилцаа холбооны техник 
технологийг ашиглах чадвар

Төслийн менежменттэй холбоотой ур чадвар

Захиргаа болон бичиг хэргийн ур чадвар

Чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйлдвэрлэх ур 
чадвар

Бизнесийн стратегийн талаарх мэдлэг

Санхүүгийн менежменттэй холбоотой ур чадвар

Дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх статистикийн ур 
чадвар

Эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар

Илүү өргөн хүрээний өөр өөр ажил үүргүүдийг хавсран 
гүйцэтгэх чадвар



   
 

   
 

Хуудас 116 

 
График:144  Ажилтнуудын ур чадварын зөрүүтэй байдал 

 

20. Ур чадварын зөрүү арилгахын тулд танай байгууллагын ихэнхдээ авч 

хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүд  

Байгууллагуудын дийлэнх нь ур чадварын зөрүүг арилгахын тулд ажилтнуудаа 

сургаж хөгжүүлэхийг эсвэл тохирох албан тушаалд нь шилжүүлж ажиллуулахыг илүүд 

үздэг байна. Ажлаас халах болон гэрээгээр ажил үүргүүдийг гүйцэтгүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг тэр болгох авч хэрэгжүүлдэггүй байна. 

 
 

График:145 Ур чадварын зөрүү арилгахын тулд танай байгууллагын ихэнхдээ авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүд 
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Хуудас 117 

21. Ажилтнуудаа хөгжүүлэхэд онлайн болон зайнаас сургалт хийх арга 

хэрэгслүүдийг ашигладаг байдал 

Судалгаанд оролцсон байгууллагууд Ковид-19 ажилтнуудаа хөгжүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг түлхүү цахимаар болон зайнаас зохион байгуулсан байна. Харин Ковид-19 

дараа дээрх хэрэглээг багасгах хандлагатай байна.  

 

 
График:146  Ажилтнуудаа хөгжүүлэхэд онлайн болон зайнаас сургалт хийх арга хэрэгслүүдийг ашигладаг байдал 

 

22. Ажилтнуудаа хөгжүүлэхэд онлайн болон зайнаас сургалт хийх арга 

хэрэгслүүдийг ашиглах үед тулгарч буй бэрхшээлүүд  

Цахимаар болон зайнаас сургалт хийх арга хэрэгслүүдийг ашиглахад интернетийн 

холболт, компьютерийн хүрэлцээ зэрэг дэд бүтэцтэй холбоотой асуудлууд их тулгарсан 

байна. Түүнээс гадна цахимаар практик ур чадвар болон мэдлэг олгож боломж хангалтгүй 

байгаа, сургалтын хөгжлийн зардал өндөр байгаа зэрэг нь нөлөөлсөн байна.  
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Хуудас 118 

 
График:147  Ажилтнуудаа хөгжүүлэхэд онлайн болон зайнаас сургалт хийх арга хэрэгслүүдийг ашиглах үед тулгарч буй бэрхшээлүүд 

 

23. Ажилтнуудад хамгийн тохирсон сургалт хөгжлийн хэлбэр 

Ажилтнуудыг сургах хамгийн үр дүнтэй аргуудыг хувь хүнд үүрэг даалгавар өгөх, 

ажилтнууд баг болж биенээсээ суралцах, нүүр нүүрээ харж суралцах, ажлын гүйцэтгэлтэй 

уялдсан хэлбэрээр зохион байгуулах нь үр дүнтэй гэж дүгнэсэн байна. 

 
График:148  Ажилтнуудад хамгийн тохирсон сургалт хөгжлийн хэлбэр 
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Хуудас 119 

 

§ Ажилтнуудын биеийн болон оюуны эрүүл мэндийн талаарх асуумж 

Ажилтнуудын биеийн болон оюуны эрүүл мэндийн талаарх асуумжийг салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын ажилтнуудынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах талаарх 

авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг болон болон тэдгээрийн үр дүнг тодорхойлох 

зорилгоор авсан болно.  

Судалгаанд нийт 16 байгууллага оролцсоноос 13 хувийн хэвшлийн 3 нь төрийн 

байгууллага байсан. Салбараар нь ангилж харвал авто замын салбараас 7, авто тээврийн 

салбараас 7, далайн тээврийн салбараас 1 байгууллага оролцсон байна. Ажилтнуудын тоог 

харвал дийлэнх байгууллагууд нь 50 хүртэлх ажилтантай байгууллагууд байна.  

  
График :149  Биеийн болон оюуны эрүүл мэнд талаарх 

асуумжид оролцсон байгууллагууд 
График :150  Биеийн болон оюуны эрүүл мэнд талаарх асуумжид 

оролцсон төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын тоо         

                                                                         

 
o Анкет судалгааны нэгтгэл 

 

1. Ажилтнуудынхаа биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг хамгаалах цогц бодлого 

хэрэгжүүлдэг эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 25 хувь нь ажилтнуудынхаа биеийн болон 

оюуны эрүүл мэндийг хамгаалах цогц бодлого хэрэгжүүлдэг бол дийлэнх буюу 56 хувь нь 

тус бодлогыг цогцоор нь хэрэгжүүлдэггүй байна. Харин 6 хувь нь зөвхөн оюуны эрүүл 

мэндийг чухалчилсан бодлого хэрэгжүүлдэг гэсэн байна.  
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Хуудас 120 

 
График:151  Ажилтнуудад хамгийн тохирсон сургалт хөгжлийн хэлбэр 

 

2. Биеийн болон оюуны  эрүүл мэндийг хамгаалах бодлоготой байснаар гардаг 

эерэг үр дүнгүүд  

Байгууллагуудын дийлэнх нь буюу 44 хувь нь биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг 

хамгаалах цогц бодлого хэрэгжүүлснээр ажилтнуудыг бүтээмж нэмэгдэнэ гэж хариулсан 

бол 50 хувь нь ажлын байран дээрх ослын тоо, ажил таслалт, ажлаас орж гарах байдал, 

ажлын байран дээрх хүчирхийлэл, дарамт болон архи тамхи зэрэг мансууруулах төрлийн 

бодисын хэрэглээ буурахад нөлөөлнө гэж үзсэн байна. 

 

 
График:152  Биеийн болон оюуны  эрүүл мэндийг хамгаалах бодлоготой байснаар гардаг эерэг үр дүнгүүд 
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Хуудас 121 

3. Байгууллага дээр хэрэгждэг хөтөлбөрийн төрлүүд 

Судалгаанд оролцсон 3 компани тутмын 1 нь эрүүл мэнд, ажилтнуудаа сургаж 

хөгжүүлэх  хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг гэж хариулсан байна. Харин сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр, 

манлайллын хөтөлбөр, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр, сургагч багшийн хөтөлбөр 

зэргийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

 
График:153  Байгууллага дээр хэрэгждэг хөтөлбөрийн төрлүүд 

 

4. Ажилтнуудын гүйцэтгэж буй ажил стресс бухимдал дагуулдаг эсэх 

Байгууллагуудын 57 хувь нь ажилтнуудын гүйцэтгэж байгаа ажил нь тодорхой 

хэмжээний стресс бухимдал дагуулдаг гэж хариулсан байна. Харин 4 байгууллага тутмын 

1 нь энэ талаар мэдлэггүй байна гэж хариулсан байна. 

 

 
График:154  Ажилтнуудын гүйцэтгэж буй ажил стресс бухимдал дагуулдаг эсэх 
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Хуудас 122 

5. Бүх ажилтнуудад ажиллах ая тухтай орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлсэн эсэх 

Байгууллагуудын 25 хувь нь ажиллах орчноо хангалттай хэмжээнд тав тухыг 

бүрдүүлсэн гэж хариулсан бол дийлэнх буюу 63 хувь нь ажлын тав тухтай орчинг хараахан 

бүрдүүлж чадаагүй байна гэж хариулсан байна. 

 

 
График:155  Бүх ажилтнуудад ажиллах ая тухтай орчин нөхцөлийн бүрдүүлсэн эсэх 

 

6. Ажилчид эсвэл хэсэг ажилтнууд стресст өртөж магадгүй тохиолдолд авч 

хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүд 

Ажилтнууд стресст өртөж магадгүй байгаа тохиолдолд дийлэнх байгууллагууд 

тухайн ажилтныг удирдах ажилтантайгаа уулзаж нээлттэй ярилцах боломжоор хангадаг гэж 

хариулсан бол маш цөөхөн хувь нь байгууллагын хүний нөөц, мэргэжлийн сэтгэлзүйчид 

ханддаг гэж хариулсан байна. 

 
График:156  Ажилчид эсвэл хэсэг ажилтнууд стресст өртөж магадгүй тохиолдолд авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүд 
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Хуудас 123 

7. Биеийн болон оюуны эрүүл мэндийн талаар цогц сургалт зохион байгууллагддаг 

эсэх 

Биеийн болон оюуны эрүүл мэндийн талаар цогц сургалтыг судалгаанд оролцсон 

байгууллагуудын дийлэнх нь буюу 75 хувь нь зохион байгуулдаггүй гэж хариулсан байна. 

 
График:157  Биеийн болон оюуны эрүүл мэндийн талаар цогц сургалт зохион байгуулдаг 

 

8. Байгууллага дээр хамгийн их стресс үүсгэдэг хүчин зүйлс  

Судалгаанд оролцсон ажилтнууд байгууллага дээр хамгийн их стресс үүсгэдэг хүчин 

зүйлс нь ажлын ачаалал гэж хариулсан байна. Үүний дараагаар удирдах албан 

тушаалтнуудын тодорхойгүй байдал, болон ажлын гүйцэтгэлдээ тохирсон бодит цалинг авч 

чадахгүй байгаа зэрэг нь ажлын байран дээрх стресс бухимдлын голлох шалтгаанууд болж 

байна. 
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Хуудас 124 

 
График:158  Байгууллага дээр хамгийн их стресс үүсгэдэг хүчин зүйлс 

 

9. Байгууллага дээр хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүдийн төрөл 

Судалгаанд оролцсон дийлэнх байгууллагууд ажилтнуудын хоорондын нээлттэй 

харилцааг дэмжсэн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлдэг бол бие биенээ хүндэтгэх, ялгаварлан 

гадуурхах үзлийн болон ажлын байран дээрх хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээнүүдийг 

хангалттай хэмжээнд зохион байгуулж чадахгүй байна. 

 

 
График:159  Байгууллага дээр хэрэгжүүлдэг арга хэмжээнүүдийн төрөл 
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Хуудас 125 

10. Ажилтнуудаа  жилд эмчийн үзлэгт хамруулах давтамж 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын цөөн буюу 19 хувь нь ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн үзлэгт хамруулдаггүй гэсэн бол 56 хувь нь нийт ажилтнуудаа жилд 1 удаа, 6 хувь 

нь жилд 2 удаа, 19 хувь нь зөвхөн тодорхой албан тушаалд ажилладаг ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн үзлэгт хамруулдаг байна. 

 

 
График:160  Ажилтнуудаа жилд эмчийн үзлэгт хамруулах давтамж 

 

11. Эмчийн үзлэгээр хяналтад байх шаардлагатай ажилтнуудын бүртгэл үүсгэж 

тогтмол хянадаг эсэх 

Дийлэнх байгууллагууд ажилтнуудаа эмчийн үзлэгт хамруулдаг ч үзлэгийн үр дүнд 

дүн шинжилгээ хийж, тохирох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэггүй байна. 

 

 
График:161  Эмчийн  үзлэгээр хяналтад байх шаардлагатай ажилтнуудын бүртгэл үүсгэж тогтмол хянадаг эсэх 
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Хуудас 126 

12. Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэдэг эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 56 хувь нь ажлын байрнууддаа эрсдэлийн 

үнэлгээ хийлгэдэг байна. 

 

 
График:162 Ажлын  байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэдэг эсэх 

 

13. Ажилтнуудаа дархлаажуулах, эрүүл мэндийг нь дэмжих ажил зохион байгуулдаг 

эсэх 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх буюу 69 хувь нь ажилтнуудаа 

дархлаажуулах, эрүүл мэндийг дэмжих ажлуудыг зохион байгуулдаг гэж хариулсан байна. 

 

 
График:163  Ажилтнуудаа  дархлаажуулах, эрүүл мэндийг нь дэмжих ажил зохион байгуулдаг эсэх 

 

14. Ажилтнуудынхаа нийгмийн болон, эрүүл мэндийн асуудлуудыг хөндсөн, 

дэмжсэн тусдаа журам хөтөлбөртэй эсэх 
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Хуудас 127 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх буюу 63 хувь нь ажилтнуудын 

нийгмийн болон эрүүл мэндийн асуудлыг хөндсөн, дэмжсэн тусдаа журам болон 

хөтөлбөртэй гэж хариулсан байна. 

 

 
График:164  Ажилтнуудынхаа  нийгмийн болон, эрүүл мэндийн асуудлуудыг хөндсөн, дэмжсэн тусдаа журам хөтөлбөртэй 

эсэх 

 

15. Ажилтнуудынхаа биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэхгүй байгаагийн голлох шалтгаан  

Ажилтнуудынхаа биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэхгүй байгаагийн голлох шалтгаануудыг байгууллагууд хангалттай төсөв санхүү 

байдаггүй, удирдах болон бусад ажилтнууд ойлгож дэмждэггүйтэй холбож тайлбарласан 

байна. 

 

 
График:165   Ажилтнуудынхаа  биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй байгаагийн голлох 

шалтгаан 
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Хуудас 128 

§ Дүгнэлт 

 

o [Ковид-19 нөлөөгөөр ажлын байранд гарах өөрчлөлтүүдийн талаарх 

асуумж]: Ковид-19 байгууллагуудын доторх харилцаа, ажлын гүйцэтгэл, 

ажилтнуудыг удирдан чиглүүлэх байдал, багаар ажиллах байдал, 

ажилтнуудын биеийн болон эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлсөн байна. 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудад ажилтнууд цахимаар болон зайнаас 

ажиллах хувь харьцангуй бага байна. Ковид-19 нөхцөл байдал ажилтнуудын 

цахимаар болон зайнаас ажиллах хувийг эрс нэмэгдүүлсэн ба ирээдүйд энэ 

хандлага буцаад буурах боловч Ковид-19 өмнөх үе руу буцаж орохгүй байна. 

Энэ нь цаашдаа байгууллагууд ажилтнуудаа цахимаар болон зайнаас 

ажиллуулах сонирхол нэмэгдэхийг илэрхийлж байна. Цахим болон зайнаас 

ажиллах ажилтнуудын хувь нэмэгдэх хирээр дээрх ажилтнуудын бүтээмж 

болон гүйцэтгэлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, ажлын ачааллыг оновчтой 

хуваарилах чиглэлд арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай байна. Ковид-19 

үеэр судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувьд нь аль ч төвшний 

ур чадвартай ажилтнуудыг ажилд авахад болон тогтвортой ажиллуулахад 

маш их хүндрэл гарсан нь байгууллагуудад гэнэтийн нөхцөл байдалд авч 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө дутагдаж байгааг харуулж байна. Ковид-19 

нөлөөгөөр дийлэнх байгууллагууд санхүүгийн хувьд тогтворгүй болж, үйл 

ажиллагааны зардлуудаа хэмнэх төлөвтэй байгаа тул салбарын хэмжээнд 

хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамрагдах байгууллагуудад ирэх санхүүгийн 

хүндрэлийг багасгах зохистой шийдлүүд хэрэгтэй байна. Судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь богино хугацаанд ажилтнуудаа 

дадлагажуулах, ажлын цагийг илүү үр дүнтэй төлөвлөх чиглэлд арга хэмжээ 

авах бол урт хугацаандаа сургалт хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлох болон 

ажилтнуудыг хөгжүүлэх явцад шинэ шийдэл гаргах, ажилтнуудын 

манлайллыг хөгжүүлэх чиглэлд анхаарлаа хандуулах төлөвтэй байна. 

o [Хүний нөөцийн автоматжуулалттай холбоотой асуумжууд]: Судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь удирдах төвшний ажилтнууд 

болон нарийн мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнуудыг ажилд авахдаа 
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харьцангуй урт хугацаа зарцуулж байна. Чадвартай ажилтнуудыг салбартаа 

татаж ажиллуулахын тулд тэдгээрт санал болгож байгаа цалингийн төвшинг 

нэмэгдүүлэх, хагас цагаар олон байгууллагад зэрэг ажиллах боломжоор 

хангах зэрэг шийдлүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Судалгаанд 

оролцсон дийлэнх байгууллагууд хүний нөөцийн цогц програм ашигладаггүй 

бөгөөд үүний гол шалтгаанууд нь цогцоор нь ашиглах хэрэгцээ шаардлага 

бага байдагтай холбож тайлбарласан байна. Тиймээс салбарын хэмжээ цөөн 

тооны ажилтантай байгууллагуудад зориулсан, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ур 

чадварын үнэлгээ, сургалт хөгжил, хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт ба 

сонгон шалгаруулалт, хөдөлмөрийн харилцаа зэрэг зайлшгүй хэрэгцээтэй чиг 

үүргийг багтаасан, хямд үнэтэй програмыг хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай 

байна. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын удирдлага болон инженер, 

техникийн ажилтнууд байгууллага үйл ажиллагаандаа автоматжуулалт хийх 

шаардлагатай гэж үздэг боловч өнөөгийн байдлаар тэдний дийлэнх хувь нь 

үйл ажиллагаандаа автоматжуулалт нэвтрүүлээгүй байна. Гэсэн хэдий ч 

ирээдүйн 5-10 жилийн хугацаанд автоматжуулалтын ажил эрчимжих 

төлөвтэй байгаа тул одооноос ажиллах хүчнийг энэ чиглэлд сургаж 

хөгжүүлэх, оновчтой зөв мэдээллээр хангах хэрэгтэй байна. Судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын дийлэнх нь ойрын хугацаанд ажилтнуудаа 

чадавхижуулах чиглэлд арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ гэсэн байгаа 

тул дутагдаж буй ур чадваруудыг оновчтой тодорхойлж зарим чиглэлд 

нэгдсэн байдлаар сургалт хөгжлийн ажлуудыг зохион байгуулах 

шаардлагатай байна. Салбарын хэмжээнд шинэ техник, технологи 

нэвтрүүлэхдээ ажиллах хүчнийг юун түрүүнд чадавхижуулах, шаардлагатай 

мэдээллүүдийг түгээх, санхүүгийн уян хатан нөхцөлөөр худалдан авах 

нөхцөлөөр худалдан авах боломжоор хангах шаардлагатай байна. 

o [Зам тээврийн салбарт ногоон хөгжлийн төлөв байдлыг тодорхойлох 

асуумж]: Ногоон хөгжлийн төлөв байдлыг үнэлэх асуумжийн дундаж 

үнэлгээ 69.6 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн үзүүлэлт болж чадахгүй 

байна. Тэр дундаа төрийн, авто замын болон иргэний нисэхийн салбарт үйл 

ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын үнэлгээ 65.4, 64.1 болон 65.0 хувь 
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гарсан нь бусад байгууллагуудаас харьцангуй бага үзүүлэлт юм. Судалгааг 

нэгдсэн байдлаар дүгнэхэд салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд 

тогтвортой болон ногоон хөгжлийн талаарх ойлголт хомс ба байгальд 

ялгаруулж буй хог хаягдал болон хүлэмжийн хийн ялгаралтыг тооцоолох, 

эдгээрийг багасгахын тулд дорвитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. Мөн байгууллагуудад тээврийн 

хэрэгсэл, машин, механизм болон бусад тоног төхөөрөмжийн нүүрсхүчлийн 

хийн ялгарал, хог хаягдал болон бусад бохирдлуудын хэмжээг стандартын 

дагуу илүү нарийвчилж тооцоолдог мэргэжлийн ажилтан хэрэгтэй байна. 

o [Ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх асуумж]: 

Ажилтнуудын олон талт байдал болон оролцоог үнэлэх асуумжийн нэгдсэн 

үнэлгээ 79.8 хувьтай гарсан нь салбарт зарим чиглэлд сайжруулалт хийх 

шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байна. Тэр дундаа төрийн байгууллагуудын 

дундаж оноо харьцангуй бага буюу 64.7 хувьтай гарсан байна. Нэгдсэн 

байдлаар дүгнэхэд шударга байдал буюу ажилтнууддаа шударга хандах, ажил 

үүргээ тэгш хуваарилах, гүйцэтгэлийг шударгаар үнэлэх болон мэдлэг, 

туршлагад тохирсон цалин урамшууллыг олгох чиглэлд сайжруулалт хийх 

шаардлагатай байна. Мөн шийдвэр гаргалтадаа ажилтнуудаа оролцуулах, 

шийдвэр гаргалтын үйл явцаа оновчлох, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хэрэгцээтэй 

мэдээллээр нь бүрэн хангах, карьеар хөгжлийн боломжуудыг тодорхой 

болгох, ажил болон амьдралын тэнцвэрийг нь хангаж өгөх чиглэлд ажлууд 

хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байна. 

o [Ажиллах хүчний стратеги төлөвлөлтийг үнэлэх асуумж]: Ажиллах 

хүчний стратеги төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн дундаж үнэлгээ 

67.3 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн үзүүлэлт болж чадахгүй байна. Тэр 

дундаа хувийн хэвшил, авто замын болон авто тээврийн салбарт үйл 

ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын үнэлгээ 63.6, 65.5 болон 64.0 хувь 

гарсан нь бусад байгууллагуудаас харьцангуй бага үзүүлэлт юм. Судалгааг 

нэгдсэн байдлаар дүгнэхэд салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд 

ажиллах хүчний төлөвлөлтөө хийхдээ гадаад болон дотоод орчны нөхцөл 

байдлуудыг үнэлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг тогтмол хийх, 
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эдгээрийн үр дүнг  харгалзан төлөвлөгөөгөө шинэчлэх, ажиллах хүчтэй 

холбоотой мэдээлэл дүн шинжилгээ хийх, ажиллах хүчинтэй холбоотой 

эрсдэлийг тодорхойлж, шаардлагатай арга хэмжээг авах, ажиллах хүчний 

төлөвлөлтийн үр дүнг хэмжиж, хянах чиглэлд сайжруулалт хийх 

шаардлагатай байна. Мөн ажиллах хүчний төлөвлөлтөө бизнесийн стратеги 

болон санхүүгийн төлөвлөлттэйгээ уялдуулах, төлөвлөлт хийхэд олон талын 

оролцоог хангах шаардлагатай байна. 

o [Авьяас чадварын менежментийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх 

асуумж]: Авьяас чадварын менежментийн үйл явцыг үнэлэх асуумжийн 

дундаж үнэлгээ 69.4 хувьтай гарсан нь хангалттай сайн үзүүлэлт болж 

чадахгүй байна. Салбаруудаас далайн тээвэр болон иргэний нисэхийн 

салбарын дундаж оноо хамгийн өндөр буюу 80.6 болон 81.3 хувьтай гарсан 

бол авто зам болон авто тээврийн салбарт хангалттай үнэлгээ авч чадаагүй ба 

зарим чиглэлд сайжруулалт хийх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. 

Мөн хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай харьцуулахад төрийн 

байгууллагуудын дундаж үнэлгээ бага гарсан байна. Судалгааг нэгдсэн 

байдлаар дүгнэхэд салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд авьяас 

чадварын менежментийн хувь урт хугацааны зорилго болон түүнд хүрэх 

стратегиа тодорхойлох, тэдгээрийн үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх тогтолцоог 

бий болгох, байгууллагын соёлд нийцтэй ажилтан мөн эсэхийг тодорхойлох 

арга аргачлалыг нэвтрүүлэх, ажилтнуудын карьер хөгжлийн зураглал гаргах, 

стратеги болон хэтийн зорилготойгоо уялдсан сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө 

гаргах, авьяас чадвартай ажилтнуудыг татах болон тогтвортой ажиллуулах 

оновчтой стратеги хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.  

o [Залгамжлалын төлөвлөлтийг үнэлэх асуумж]: Салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй байгууллагуудын залгамжлалын төлөвлөлтийн үйл явцыг үнэлэх 

асуумжийн нэгдсэн үнэлгээ 64.5 хувьтай гарсан нь зарим чиглэлд 

сайжруулалт хийх шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байна. Тэр дундаа төрийн 

болон авто тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын 

дундаж оноо хангалтгүй хэмжээнд буюу тус тус 57.3 хувьтай гарсан байна. 

Нэгдсэн байдлаар дүгнэхэд залгамжлалын төлөвлөгөөг тогтмол 
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боловсруулах, шинэчлэх болон төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, 

сайжруулалт үйл явцыг байгууллагын менежментийн үндсэн үйл явцын 

салшгүй нэг хэсэг болгох, энэ чиглэлд удирдах албан тушаалтнуудын үүрэг 

хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, байгууллагын хэмжээнд залгамж ажилтнуудын 

сан үүсгэх, залгамж ажилтнуудаа сургаж, хөгжүүлэх цогц төлөвлөгөө гаргаж 

хэрэгжүүлэх, залгамжлалын хүрээнд эрсдэлийн төлөвлөгөө гарган хэвших 

шаардлагатай байна. Мөн залгамж ажилтнуудыг тодорхойлох, сургаж 

хөгжүүлэх үйл явцыг тодорхой, албан ёсны болгож тавигдах шалгууруудыг 

ажилтнуудад нээлттэй болгох, карьер хөгжлийн төлөвлөгөө гарган түүний 

дагуу мэдлэг болон ур чадвартай ажилтнуудыг тохирсон албан тушаалд нь 

олж томилох шаардлагатай байна. 

o [Ажилтнуудад суурь болон шинэ ур чадвар олгох болон ур чадваруудыг 

дээшлүүлэхтэй холбоотой асуумж]: Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 

50 хувь нь ажилтнуудынхаа тасралтгүй суралцаж хөгжих нөхцөлийг 

бүрдүүлж, хангалттай хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийдэг боловч 

ажилтнуудынхаа карьер хөгжлийн зураглал болон төлөвлөгөө гаргасан 

байдал нь хангалтгүй байна. Энэ нь практикт сургалт хөгжлийн чиглэлд авч 

хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанууд үр дүн болон үр ашиг багатай байхад 

нөлөөлж байх магадлалтай. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 50 хувь 

нь сургалт, хөгжлийн хангалттай төсөв байхгүй ба 36 хувь нь цар тахлын 

нөлөөгөөр цаашид сургалт хөгжлийн арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгө 

оруулалтаа багасгах төлөвтэй байгаа тул хямд үнэтэй цахим сургалтын 

шийдлүүдийг салбарын хэмжээнд нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. 

Судалгаанд оролцсон 5 байгууллага тутмын 1 нь сургалт, хөгжлийн чиглэлд 

авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүнгээ тооцож чадахгүй байгаа бол 

шинэ ур чадвар олгох болон ур чадвар дээшлүүлэх хөтөлбөрүүдийн үр дүн 

суурь ур чадвар олгох сургалтуудтай харьцуулахад бага байна. Судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын 35 хувь нь ерөнхий болон мэргэжлийн ур чадвар 

олгох сургалтад ажилтнуудаа 3-с дээш удаа хамруулдаг гэсэн бол 5 

байгууллага тутмын 1 нь ажилтнуудаа ямар нэгэн сургалтад хамруулахгүй 

байгаа нь салбарын хэмжээнд ур чадвар олгох тэр дундаа ерөнхий ур чадвар 
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олгох сургалтын давтамж хангалтгүй байгааг хамруулж байна. Судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын дийлэнх нь ажилтнуудад нь тодорхой хэмжээнд 

ур чадварын зөрүү байгаа гэдэгтэй санал нийлсэн бөгөөд ур чадварын зөрүүг 

арилгахын тулд ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэхийг эсвэл тохирох албан 

тушаалд нь шилжүүлж ажиллуулахыг илүүд үздэг байна. Судалгаанд 

оролцсон байгууллагуудын нийт ажилтнуудад тасралтгүй суралцаж өөрийгөө 

сайжруулах, сургалтаар олж авсан мэдлэгээ ажилдаа нэвтрүүлэх чадварууд 

хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна асуудлыг шийдвэрлэх, сэтгэл 

хөдлөл болон мэдрэмжээ удирдах чадвар, шинийг санаачлагч байдлыг 

дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын 

инженер, техникийн ажилтнуудад шинийг санаачлагч, инновацилаг байдал 

хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна баримт мэдээлэлд шинжилгээ 

хийж дүгнэлт гаргах, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах, шинэ ур чадварт 

суралцаж ажилдаа нэвтрүүлэх, стрессийг удирдах чадварыг дээшлүүлэх 

шаардлагатай байна. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын шинээр төгсөөд 

ажил дээр гарч ажилтнуудад шинийг санаачлагч, инновацилаг байдал 

хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна баримт мэдээлэлд шинжилгээ 

хийж дүгнэлт гаргах, бусадтай зөв зохистой харилцаж хамтран ажиллах, 

тасралтгүй суралцаж өөрийгөө хөгжүүлэх, шинэ ур чадварт суралцаж 

ажилдаа нэвтрүүлэх чадваруудыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын нийт ажилтнуудад дата мэдээлэлд 

дүн шинжилгээ хийх болон статистикийн арга аргачлалын талаарх мэдлэг 

хамгийн их дутагдаж байна. Түүнээс гадна мэдээлэл болон харилцаа 

холбооны техник технологийг ашиглах чадвар, мэдээллийн технологи болон 

програм хангамжийн талаарх мэдлэг, бизнесийн стратегийн талаарх мэдлэг, 

эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадваруудыг дээшлүүлэх шаардлагатай 

байна. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын инженер, техникийн 

ажилтнуудад эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар хамгийн их 

дутагдаж байна. Түүнээс гадна захиргаа болон бичиг хэргийн ур чадвар, 

цахим орчинд ажиллахтай холбоотой, мэдээллийн технологи болон програм 

хангамжийн талаарх мэдлэг, онлайн болон зайнаас хамтран ажиллах 
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чадваруудыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Судалгаанд оролцсон 

байгууллагуудад шинээр төгсөж ажилд орж байгаа ажилтнуудад multitasking 

буюу өөр өөр ажил үүргүүдийг хавсран гүйцэтгэх чадвар хамгийн их 

дутагдаж байна. Түүнээс гадна эрсдэлийг удирдах төлөвлөгөө гаргах чадвар, 

дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх болон статистикийн арга аргачлалын 

талаарх мэдлэг, санхүүгийн менежменттэй болон бизнесийн стратегитай 

холбоотой мэдлэгийг дээшлүүлэх шаардлагатай байна. Цахимаар болон 

зайнаас сургалт хийх арга хэрэгслүүдийг ашиглахад интернетийн холболт, 

компьютерийн хүрэлцээ зэрэг дэд бүтэцтэй холбоотой асуудлууд болон 

цахимаар практик ур чадвар болон мэдлэг олгож боломж хангалтгүй байгаа, 

сургалтын хөгжлийн зардал өндөр байгаа зэрэг нь нөлөөлсөн тул Ковид-19 

үеэр хэрэглээ өндөртэй байсан цахимаар болон зайнаас суралцах арга 

хэрэгслүүдийг байгууллагууд үргэлжлүүлэн ашиглах сонирхолгүй байна. 

Тиймээс салбарын хэмжээнд сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг зардал 

багатайгаар олон хүнд хүргэх хэлбэрээр зохион байгуулах шийдэл олох, 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалтын агуулга болон чанарыг 

сайжруулах шаардлагатай байна. 

o [Ажилтнуудын биеийн болон оюуны эрүүл мэндийн талаарх асуумж]: 

Судалгаанд оролцсон байгууллагуудын дийлэнх хувь нь ажилтнуудынхаа 

биеийн болон оюуны эрүүл мэндийг хамгаалах цогц бодлого хэрэгжүүлснээр 

ажилтнуудын бүтээмж нэмэгдэх, ажил таслалт, ажлаас орж гарах байдал, 

ажлын байран дээрх хүчирхийлэл, дарамт болон архи тамхи зэрэг 

мансууруулах төрлийн бодисын хэрэглээ буурахад нөлөөлнө гэж үзэж байгаа 

ч бодлогын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа бөгөөд энэ чиглэлд хийгдэж байгаа 

үйл ажиллагаа нь зөвхөн биеийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажлуудаар л 

хязгаарлагдаж байна. Тиймээс ажилтнуудын биеийн болон тэр дундаа оюуны 

эрүүл мэндийг хамгаалах цогц сургалт, арга хэмжээнүүдийг салбарын 

хэмжээнд зохион байгуулах, ажилтнуудын эдгээр хөтөлбөрийн ач 

холбогдлын талаар мэдлэг болон мэдээллээр хангах шаардлагатай байна. 

Эрүүл мэндийн бодлого, хөтөлбөрөөс гадна сэлгээ, солилцоо хөтөлбөр, 

манлайллын хөтөлбөр, менторинг болон көүчинг хөтөлбөр, сургагч багшийн 
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хөтөлбөр зэргийн хэрэгжилт мөн хангалтгүй байна. Судалгаанд оролцсон 

байгууллагуудын дийлэнх хувь нь ажилтнуудын хийж гүйцэтгэж байгаа ажил 

үүрэг нь тодорхой хэмжээний стресс бухимдал төрүүлдэг гэж хариулсан ба 

энэ үед ажилтныг мэргэжлийн сэтгэлзүйчид хандаж зөвлөгөө авах нөхцөлөөр 

хангаж чадахгүй байна. Үүний оронд тухайн ажилтныг удирдах ажилтантай 

нь уулзуулдаг бөгөөд тухайн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд ХАБЭА болон 

хүний нөөцийн ажилтнуудын үүрэг оролцоо бага байгаа нь судалгаанаас 

харагдсан. Ажлын ачаалал, ажлын тав тухгүй орчин, удирдах ажилтан болон 

хийх ажлын тодорхойгүй байдал зэрэг нь ажлын байран дээр стресс бухимдал 

үүсгэх гол шалтгаанууд болж байна. Тиймээс удирдах ажилтнуудыг ажил 

үүргүүдийг шударга, зөв зохистой хуваарилах, удирдах чиглэлд сургалтад 

хамруулах хэрэгцээ шаардлага өндөр байна. Үүнээс гадна ажилтнууд бие 

биенээ хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхах үзлийн болон ажлын байран дээрх 

хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээнүүдийг салбарын хэмжээнд зохион 

байгуулах шаардлагатай байна.  

 

 
2.5. Зам, тээврийн байгууллагад ажиллаж буй байгууллагуудын хөдөлмөрийн 

дотоод журамд хийсэн дүн шинжилгээ 
 

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулахтай холбоотой 

судалгаанд хамрагдаж буй байгууллага тус бүрээс тухайн байгууллагын хэрэгжүүлж 

мөрдөж буй албан ёсны бодлогын баримт бичгүүдийг хүлээн авч танилцсан. 

Байгууллагуудын илгээсэн болон илгээгээгүй баримт бичгүүдийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 

хавсралт 5-аас харна уу. 

 

Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ хийж үзэхэд доорх 

байдалтай байна. Үүнд:  

 

§ Зам тээвэр хөгжлийн яам /ЗТХЯ/ 

Хөдөлмөрийн дотоод журмаа ирүүлээгүй тул одоогоор гүйцэтгэгч талаас дүгнэлт 

гаргах боломжгүй байна. 
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§ Иргэний Нисэхийн Ерөнхий газар /ИНЕГ/ 

 
Батлагдсан огноо: 2018.12.06 

Тушаалын дугаар: А/803 
Баталсан: Л.Бямбасүрэн 
Журмын нэр: Хөдөлмөрийн дотоод журам  
Журмын онцлох заалтууд Журамд өгөх санал 
4.6.1 ИНЕГ-ын дарга өөрийн эзгүйд ажил үүргээ 
ИНЕГ-ын тэргүүн дэд даргад тушаалаар түр орлон 
гүйцэтгүүлнэ. /Ихэнх байгууллага нь удирдлагын 
эзгүйд хэн орлож ажиллахаа тодорхой зааж 
өгөөгүй байдаг бол ИНЕГ журамдаа тусгаж өгсөн 
байна/ 

2.5.5.2 Үр дүнгийн гэрээний биелэлт 
хангалгүй үнэлэгдсэн тохиолдолд 
/хангалтгүй гэж үзэх хувийг тодорхой зааж 
өгөх/ 

4.6.3 Түр орлон гүйцэтгэгч нь дараах эрхтэй 
/орлон гүйцэтгэгч ажилтны эрхийг зааж өгсөн/ 

6.1.3.1 Шинээр ажилд орсон ажилтныг 1-ээс 
доошгүй жилийн хугацаанд цалингийн 
сүлжээний I-р төвшингөөр цалинжуулна. 
/Урилгаар эсвэл Headhunting-аар орж ирсэн 
ажилтанг хэрхэн ажиллуулах вэ удирдах 
ажилтанд мөн адил мөрдөгдөх үү гэдэг нь 
тодорхой бус / 

4.6.4 Түр орлон гүйцэтгэгч нь дараах асуудлаар 
шийдвэр гаргахыг хориглоно. /Орлон 
гүйцэтгэгчийн  ажлын цар хүрээг тодорхойлж 
өгсөн/ 

 

6.4.1.3.1 “ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжийн 
үндсэн ажилтанд хүүхэд төрүүлж, асрахад нь 
зориулж өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэн 2,000,000 
төгрөгийн тэтгэмжийг олгоно. 

 

6.4.1.1.2 Өвчний улмаас дотоодод нэг сая 
төгрөгөөс дээш төлбөртэй мэс засал, эмчилгээ 
хийлгэсэн бол эмчилгээ хийлгэсэн тухай 
эмнэлгийн тодорхойлолт, төлбөрийн баримтыг 
үндэслэн 5 сая хүртэл төгрөгийн буцалтгүй 
тусламжийг нэг удаа; 

 

6.4.6.1 Ажилтан өвчнөөр, эсвэл зуурдаар нас 
барсан тохиолдолд тухайн ажилтны ИНЕГ, түүний 
харьяа салбар, нэгжид ажилласан жилээс 
хамааруулж энэ журмын 6.4.1.4.1-т заасан 
хэмжээгээр 1-36 сарын дундаж цалин хөлстэй 
тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг хууль ёсны 
өвлөгчид нь, ар гэрт нь 1,000,000 төгрөг болон 
насанд хүрээгүй хүүхэд тус бүрт 200,000 
төгрөгийн нэг удаагийн тусламж үзүүлж, 
оршуулгын ажилд зориулж автомашин 
хэрэглүүлэх ба энэ тохиолдолд гарсан зардлыг 
байгууллага хариуцна;” 

 

6.4.6.4 Хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад хөлсөөр 
ажиллах гэрээгээр ажиллаж байгаа ажилтан нас 
барсан тохиолдолд ар гэрт нь 6 хүртэлх сарын 
үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж нэг 
удаа олгоно; 
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6.4.7.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 
ажилтанд хүүхдийн эмчилгээнд зориулж ажилтны 
гаргасан хүсэлт, эмнэлгийн магадалгааг үндэслэн 
жилд 1 удаа 500,000  
төгрөгийн тэтгэмжийг олгоно; 

 

6.5.2 Орон сууцны үнийн хөнгөлөлтийн хэмжээг 
11,000,000, 22,000,000, 30,000,000 төгрөгөөр тус 
тус тогтоон, ИНЕГ, түүний харьяа төвийн салбар, 
нэгжийн ажилтанд 22,000,000 төгрөг, орон 
нутгийн нисэх буудлын болон ажлын байр нь орон 
нутагт 11,000,000 төгрөг, энэхүү журмын 6.5.4.1- т 
заасан орон сууцны үнийн хөнгөлөлт олгохоор 
шийдвэрлэсэн ажилтанд 30,000,000 төгрөгөөр 
тооцон тус тус олгоно 

 

Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн бодлогыг нь сайн жишиг болгон нэвтрүүлж болохоор байсан. 
Зарим онцлох заалтуудыг жишээ болгон оруулав. 
Зарим зүйл заалтууд дэд бүлгүүдэд давхацсан зүйлс ажиглагдсан. 
Хөдөлмөрийн дотоод журам нь маш дэлгэрэнгүй бичигдсэн байсан бөгөөд ажилтан уншиж 
танилцахад хэт нуршуу байж болох талтай. 
Байгууллагын ёс зүйн дүрэм гэж салгавал зүгээр санагдсан.  
Онцгой амжилт гаргасан, эсвэл ямар өндөр ур чадвартай ажилтнуудыг хэрхэн урамшуулах, албан 
тушаал  ахих карьеар төлөвлөлтийн талаар тусгагдаагүй байна. 

  
Хүснэгт:35  Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ /ИНЕГ/ 

 
§ Монголын иргэний агаарын тээвэр /МИАТ/ 

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг ирүүлээгүй тул гүйцэтгэгч талаас дүгнэлт гаргах 

боломжгүй байна. 

 

§ Авто тээврийн үндэсний төв /АТҮТ/ 

 

Батлагдсан огноо: 2018.01.16 
Тушаалын дугаар: А/25 
Баталсан: П.Дэлгэрнаран 
Журмын нэр: Хөдөлмөрийн дотоод журам  
Журмын онцлох заалтууд Журамд өгөх  санал 
 3.11 Хөдөлмөрийн гэрээнд 4 гол нөхцөл тохирдог 

/хөдөлмөрийн дотоод журамд 2 нөхцөл тохирсон 
байна/ 

Тус хөдөлмөрийн дотоод журам нь архив, захиргаа бичиг хэрэг, ёс зүй,  үндсэн цалин хөлс, тэтгэмж, 
нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, Талент ажилтнуудын бэлтгэх хөтөлбөр, ХАБЭА, компанийн дотоод 
сүлжээ ашиглалт , компанийн нууц бичиг баримт хадгалалт, албан томилолт, өндөр настан 
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ахмадуудтай холбоотой үйл ажиллагаа зэргийг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгасан байгаа нь 
илүү давуу талуудтай болсон байна. 
Хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгах шаардлагатай зүйл заалтуудыг тусгаж чадсан. 

 

Хүснэгт:36  Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ /АТҮТ/ 

 

§ Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулах нэгдсэн төв ГТХЗНТ 

 
Батлагдсан огноо: 2019.06.11 

Тушаалын дугаар: А/29 
Баталсан: А.Буяннэмэх 
Журмын нэр: Хөдөлмөрийн дотоод журам  

Журмын онцлох заалтууд Журамд өгөх  санал 

6.1.1 Ажлын уян хатан цагийн системийг 
нэвтрүүлсэн / бусад судалгаанд хамрагдаж буй 
байгууллагаас шинэлэг байсан/ 

3.4.6 Иргэний үнэмлэхний эх хувь /Бүрдүүлэх 
бичиг баримтын жагсаалтад иргэний үнэмлэхийн 
эх хувийг биш хуулбар авах/ 

7.1 Ажилтанд цалинтай чөлөө олгох 
нөхцөлүүдийг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа 
тусгаж өгсөн. /Ингэснээр удирдлага дур мэдэн 
цалинтай чөлөөг хэт ихээр олох боломжийг 
хааж өгсөн/ 

4.4.14 тус журмын 14.4 дэх заалт /Тус журамд 4.14 
дэх заалт байгаагүй/ 

8.6, 8.7, 8.8 Үр дүнгийн урамшууллыг 
гүйцэтгэлээс нь хамаарч үндсэн цалингийн 
20%-80% хүртэлх хэмжээгээр олгох 
боломжтой. 

5.3.6  Хангалтгүй үнэлгээ авсан ажилтанд 
хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг 
хангуулах,  албан тушаал бууруулах, сахилгын 
шийтгэл ногдуулах /биелэлтийг нь хангуулах 
заалт эсвэл сахилгын арга хэмжээ авах заалт аль нь 
болох нь тодорхойгүй ойлгомжгүй/ 

 8.5 Энэхүү журмын 5.3.6-д заасны дагуу ажилтны 
үндсэн цалингийн хэмжээг захирлын тушаалаар 
тухай бүрт нь шинэчлэн тогтоож болно. /5.3.6 дах 
заалт үр дүнгийн урамшууллын талаарх заалт 
байсан мөн байгууллага нь Хөдөлмөрийн тухай 
хуульд заасны дагуу цалингийн сүлжилтэй байх 
ёстой/ 

Ажилтны тайланг үнэлж дүгнэхдээ тогтмол зүйлсээр дүгнэдэг нь хэвшмэл байдлыг бий болгох 
магадлалтай. 
Ажилтны тайланг хэрхэн яаж үнэлэх нь тодорхойгүй онооны систем рүү шилжсэн нь удирдлагын 
хувийн үзэл бодлоороо үнэлэх боломжийг олгосон. 
Хүүхдийн баярын амралт, бэлэгтэй холбоотой асуудал тусгагдаагүй байсан /заавал олгох алба 
байхгүй/ 
Ажилтны нийгмийн халамж, тэтгэмж, хөнгөлөлт, хангамжуудыг тодорхой хэмжээнд бүгдийг нь маш 
сайн оруулсан байна. 
Хөдөлмөрийн сахилгын арга хэмжээ авах зүйлүүдийг тусгаж өгсөн ч ямар зөрчлийг ноцтой зөрчилд 
тооцож ажлаас халах хүртэл арга хэмжээ авах эсвэл сануулах, цалингийн тодорхой хувийн 
бууруулах зэргийг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тодорхой зааж өгөөгүй.   

 
Хүснэгт:37  Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ /ГТХЗНТ/ 
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§ Зам тээвэр хөгжлийн төв ЗТХТ 

Батлагдсан огноо: 2019.01.30 
Тушаалын дугаар: А/15 
Баталсан: Тодорхойгүй  
Журмын нэр: Хөдөлмөрийн дотоод журам  
Журмын онцлох заалтууд Журамд өгөх  санал 
9.4 Ажилтныг сэлгэн ажиллуулах нөхцөлийн 
тодорхой гаргаж өгөн 

9.3.1  Албан тушаал дэвшүүлэх болон бууруулах 
нөхцөлийг дахин шалгах /ажлын үр дүнг 
үндэслэн бууруулж болохгүй/ 

Ажилтны нийгмийн халамж, тэтгэмж, хөнгөлөлт, хангамжуудыг тодорхой хэмжээнд бүгдийг нь маш 
сайн оруулсан. 
Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгагдах шаардлагатай зүйлсийг ерөнхийд нь багтааж чадсан. 

 
Хүснэгт:38  Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ /ЗТХТ/ 

 

§ Далайн захиргаа /ДЗ/ 

Батлагдсан огноо: 2018.09.04 
Тушаалын дугаар: 64 
Баталсан: Батлагдсан эсэх нь тодорхойгүй задгай файл 

ирсэн  

Журмын нэр: Хөдөлмөрийн дотоод журам  

Журмын онцлох заалтууд Журам өгөх  санал 

7.5 Ажилтанд цалинтай чөлөө олгох 
нөхцөлүүдийг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа 
тусгаж өгсөн. /Ингэснээр удирдлага дур мэдэн 
цалинтай чөлөөг хэт ихээр олгох боломжийг хааж 
өгсөн/ 

3.6 дах хэсэг шинээр ажилд орж буй ажилтан 
ямар ямар бичиг баримт авахыг шаардах   
/Ажилд ороход яг ямар ямар бичиг баримт 
шаардахыг тодорхой болгох/ 

 6.4 Өвчтэй байсан хугацааны цалинг харьяа 
дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн чөлөөний хуудсыг 
үндэслэн олгоно /Заавал харьяа дүүргийн гэдэг 
шаардлага байх алба байхгүй / 

 6.2. Өдөр тутмын ажлын цаг өглөө 8.30 цагт 
эхэлж, 12.30-13.30 цагийн хооронд үдийн 
амралтын завсарлагатайгаар үргэлжилж, орой 
17.30 цагт дуусна. Ажилтан ажил үүргийг зохих 
хугацаанд хийж гүйцэтгээгүй, чанар муутай 
гүйцэтгэснээс дахин болон гүйцээн хийх 
шаардлагатай, эсхүл ажлын ачаалал ихтэй үед 
ажлын цагийг сунган ажиллуулж болно. /сунган 
ажиллуулж байгаа тохиолдолд илүү цагийн 
хөлсийг олгох эсэхийг тодорхой болгох/ 

 8.3. Удирдлагын шийдвэрээр ажилтан илүү 
цагаар ажилласан тохиолдолд “Илүү цаг тооцох 
хуудас”-ыг үндэслэн илүү цагийн хөлс олгоно. / 
Удирдлагын шийдвэрээр бус илүү цаг олгох 
нөхцөлүүдийг журамлах шаардлагатай./ 
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Ажилтны хөнгөлөлт хангамж, тэтгэмжтэй холбоотой асуудлыг бүрэн гүйцэт тусгаж чадаагүй  Жишээ 
нь хүүхдийн баярын бэлэг, томилолтоор ажиллах, хүндээр өвдөх, гадаадын их дээд сургууль болон 
дотоодын их дээд сургуульд суралцах 
Ажилтны ажлын төлөвлөгөө тайлан түүний гүйцэтгэлийн хэрхэн хянах, урамшуулах, эсвэл үүрэг 
чиглэл өгөх  
Бусад зүйл заалтын хувьд байх ёстой зүйлсийг багтааж агуулж чадсан. 

 

Хүснэгт:39  Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ /ДЗ/ 

 

§ Улаанбаатар төмөр зам УБТЗ 

Хөдөлмөрийн дотоод журмаа ирүүлээгүй учир гүйцэтгэгч талаас дүгнэлт гаргах 

боломжгүй байна. 

 

§ Монголын төмөр зам МТЗ 

Батлагдсан огноо: 2015.06.24 
Тушаалын дугаар: А/28 
Баталсан: Д.Ганбат 
Журмын нэр: Хөдөлмөрийн дотоод журам  

Журмын онцлох заалтууд Журам өгөх  санал 

3.6. Журмын 3.5-д заасан туршилтын хугацаа  1 
capaac багагүй байна. Шаардлагатай гэж гэж 
үзвэл туршилтын хугацааг хуульд заасан 
хугацаанд сунгаж болно. /туршилтын хугацаанд 
ажиллаж буй ажилтанд боломж олгосон заалт/ 

5.3 ХАБЭА тухай сургалтыг Гүйцэтгэх захирал 
жилд 1-2 удаа зохион байгуулна. /ХАБЭА тухай 
сургалтыг ИТА-с зохион байгуулна./ 

40.1.4, 40.1.5 дах заалтуудыг мэдэгдэл хэлбэрээр 
хүргүүлэх тухай хөдөлмөрийн дотоод журамдаа 
зааж өгсөн /зарим байгууллагуудын ажилтнууд 
онцгой нөхцөл байдлын улмаас урьдчилан 
мэдэгдэлгүйгээр ажлаасаа чөлөө хүсэх тохиолдол 
байдаг./ 

8.12 Ажил мэргэжлийн алдаа гаргасан ажилтны 
буруутай үйлдэлд энэ журамд заасан сахилгын 
шийтгэл ногдуулахааргүй бол ажил олгогчийн 
шийдвэрээр зэргийн нэмэгдлийг 3 хүртэлх 
сараар хасч болно /Сахилгын шийтгэлийг 
хөдөлмөрийн тухай хууль, дотоод журамд 
заасны дагуу тус тус зохицуулж үндэслэлтэй 
тохиолдолд ногдуулна/. 

Хөнгөлөлт хангамж, тэтгэмжтэй холбоотой 
асуудлуудыг маш сайн тусгаж өгсөн / 
хөдөлмөрийн дотоод журмын 9  дүгээр бүлэг/ 

 

Тус хөдөлмөрийн дотоод журам нь хөнгөлөлт хангамж тэтгэвэр, тэтгэмж, ээлжийн амралт, шагнал 
урамшуулал, бусад нөхцөл сайтай сахилгын арга хэмжээнүүд дээр хөдөлмөрийн тухай хуулийг 
давуулсан нөхцөлтэй  арга хэмжээнүүдийг тусгасан байна.  

 
 

Хүснэгт:40  Байгууллагуудын илгээсэн дотоод журмуудад дүн шинжилгээ /МТЗ/ 
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§ Дүгнэлт 
 

Монгол улсын зам тээврийн салбарын 9 байгууллагаас ирүүлсэн бодлогын бичиг 

баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах байдлаар дүгнэлт гарч байна. Үүнд: нийт 12 нэр 

төрлийн мэдээлэл, бодлогын баримт бичиг ирүүлэхийг хүссэн боловч дийлэнх 

байгууллагууд бичиг баримтаа ирүүлээгүй учир бид дараагийн шатны мэдээлэл цуглуулах, 

уулзалт ярилцлагаар тодруулж баталгаажуулахаар шийдвэрлэлээ. Учир нь эдгээр  

ирүүлээгүй бичиг баримтыг бид огт байхгүй буюу хэрэгжүүлдэггүй гэж үзэхгүй байна. 

Тиймээс дараагийн шатны мэдээлэл цуглуулах уулзалт ярилцлагын явцад тодруулж асуух 

тул салбар бүрийн төлөөллүүд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.  

Дээр дурдсан 12 нэр төрлийн мэдээлэл, бодлогын баримт бичгийн эхний жагсаалтад 

буй Ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн нь бодлогын бичиг баримтын хэсэг биш 

учир нийт 11 нэр төрлийн Хүний нөөцийн үндсэн нэр төрлийн бичиг баримтыг 

хүсэмжилсэн болно. Ирүүлсэн бичиг баримтуудыг нэгтгэн дүгнэхэд 9 байгууллагаас зөвхөн 

3 байгууллага Хүний нөөцийн бодлого, стратегиа тодорхойлсон байдлаар ирүүлсэн. Бусад 

6 байгууллага огт ирүүлээгүй байгааг цохон тэмдэглэж байна. Мөн байгууллагын 

хөдөлмөрийн дотоод журмыг зөвхөн 6 байгууллага ирүүлсэн бөгөөд 3 байгууллагаас огт 

ирээгүй байгааг анхаарах хэрэгтэй. Улмаар нийт ирүүлсэн бичиг баримтуудыг дүгнэхэд 11 

нэр төрлийн бодлогын бичиг баримтаас 9 нэр төрлийн бичиг баримтуудыг байгууллагууд 

огт ирүүлээгүй тул нэмэлт тайлбар дүгнэлт гарахад одоогоор тохиромжгүй гэж үзэж байна. 

Тиймээс байгууллагууд шаардлагатай мэдээллийг яаралтай гаргаж өгөхийг нийт 

удирдлагуудаас хүсч байна.  

Байгууллагуудаас ирүүлсэн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-нд хийсэн анхан шатны  

шинжилгээгээр уг бичиг баримтад дурдагдсан сайн туршлагуудыг байгууллага тус бүрээр 

тусган оруулав. Үүнд: 

o Иргэний нисэхийн ерөнхий газар /ИНЕГ/ - Цалин хөлс, хөнгөлөлт хангамжийн 

бодлогын хэрэгжүүлэлт нь сайн жишиг болгон бусад салбартаа туршлагаа хуваалцан 

нэвтрүүлж болохоор байна. 

o Авто тээврийн үндэсний төв /АТҮТ/ - Тус хөдөлмөрийн дотоод журам нь архив, 

захиргаа бичиг хэрэг, ёс зүй,  үндсэн цалин хөлс, тэтгэмж, нэмэгдэл, шагнал, 

урамшуулал, ХАБЭА-н заалтууд, компанийн дотоод сүлжээ ашиглалт, компанийн 
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нууц бичиг баримт хадгалалт, албан томилолт, өндөр настан ахмадуудтай холбоотой 

үйл ажиллагаа зэргийг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгасан байгаа нь илүү давуу 

талуудтай болсон байна. 

o Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулах нэгдсэн төв /ГТХЗНТ/ - Ажилтны нийгмийн 

халамж, тэтгэмж, хөнгөлөлт, хангамжуудыг тодорхой хэмжээнд бүгдийг нь маш 

сайн оруулсан байна. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.1.1 Ажлын уян хатан цагийн 

системийг нэвтрүүлсэн бусад судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагаас шинэлэг 

байсан. 

o Зам тээвэр хөгжлийн төв /ЗТХТ/ - Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгагдах 

шаардлагатай зүйлсийг ерөнхийд нь багтааж чадсан. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 

9.4 Ажилтныг сэлгэн ажиллуулах, сул зогсолтын үеийн нөхцөлийг маш тодорхой 

зааж өгсөн. 

o Далайн захиргаа /ДЗ/ - Ажилтанд цалинтай чөлөө олгох нөхцөлүүдийг хөдөлмөрийн 

дотоод журамд тусгаж өгсөн. Ингэснээр удирдлага цалинтай чөлөөг хавтгайруулж 

олгох, хувийн үзэмжээр шийдэхгүй байх боломжийг хязгаарласан. 

o Монголын төмөр зам /МТЗ/ - Дотоод журмын  3.5-д заасан “туршилтын хугацаа нь 

1 capaac багагүй байна. Шаардлагатай гэж гэж үзвэл туршилтын хугацааг хуульд 

заасан хугацаагаар сунгаж болно” зэрэг шинэ ажилтнаа бодсон заалт байгаа нь 

сайшаалтай.  

Байгууллагууд нь Хөдөлмөрийн дотоод журмаараа хөдөлмөрийн харилцаа, 

хөдөлмөр зохион байгуулалт, ажилтны ажлын гүйцэтгэл, ажлын цаг бүртгэл, сургалт 

хөгжил, ёс зүйн дүрэм, хөнгөлөлт хангамж, цалин, урамшуулал, нэмэгдэл хөлс гэх зэрэг 

ерөнхий агуулгыг багтаасан байна. Бодлогын баримт бичгүүдийг шинжлэн танилцахад 

дараах нийтлэг анхаарах зүйлүүд ажиглагдаж байна. Үүнд: 

o Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөтэйгээ бүхий л бодлогын баримт бичгүүдээ 

уялдуулах, 

o Бодлогын баримт бичгийн зүйл заалт, уялдаа, найруулга зүйг сайжруулан 

ойлгомжтой болгох, 
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o Нэр томьёоны тайлбар, утгыг бодлогын баримт бичиг тус бүр тусган оруулах, 

o Салбарын онцлогийг илүүтэй тусгах, 

o Сахилгын зөрчлийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуух зохицуулалтыг оруулах  

o Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 48.3.4 заалтын дагуу үндсэн цалингийн сүлжээтэй 

байх, түүнийгээ баталгаажуулан хэрэгжүүлэх, 

o Хөдөлмөрийн дотоод журмыг нийт ажилтнуудад энгийн үг хэллэгээр, 

ойлгомжтой байдлаар бичих, 

o Бодлогын бичиг баримтаа давтамжтай хянах хяналтын тогтолцоотой байх, 

o Шаардлагатай нэмэлт бодлого, журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх зэрэг болно. 

Энэхүү дүгнэлт нь зөвхөн Хөдөлмөрийн дотоод журам дээр үндэслэн гарсан дүгнэлт 

болохыг анхаарна уу. Бид дараагийн 2 дахь шатны судалгааг хийхдээ зарим шаардлагатай 

тодруулгыг хийх болно. Тиймээс дээрх дүгнэлт нь бүрэн дүгнэлт биш болохыг онцолж 

байна. Дараа дараагийн материалуудтай танилцах, салбарын экспертүүдтэй уулзах үед илүү 

тодорхой болох юм. 

 

2.6. Зам, тээврийн салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалтын дүгнэлт 

 
Зам, тээврийн салбарын “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр” боловсруулах ажлын 

даалгаврын хүрээнд салбарт ажиллаж буй төрийн, төрийн бус болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудын төлөөллүүдтэй 2021 оны 08 сарын 12-ноос 13-ний өдрүүдэд цахимаар 

уулзалт хийж, эдгээр байгууллагуудад тулгамдсан асуудлууд болон хөгжлийн хөтөлбөрт 

тусгах саналуудыг цуглуулсан. Уулзалтууд доорх хуваарийн дагуу явагдсан. Үүд:  

§ 2021 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 10:00 цаг Авто замын салбарын байгууллагууд, 

§ 2021 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 15:00 цаг Авто тээврийн салбарын байгууллагууд, 

§ 2021 оны 08 сарын 13-ны өдрийн 15:00 цаг бусад салбарын төлөөллүүд буюу Зам 

Тээвэр Хөгжлийн Яам, Улаанбаатар Төмөр Зам, Монголын Төмөр Зам, Иргэний 

Нисэхийн Ерөнхий Газар, Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр, Галт Тэрэгний 
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Хөдөлгөөн Зохицуулах Нэгдсэн Төв, Далайн Захиргаа зэрэг байгууллагууд 

оролцсон. 

Уулзалтын үеэр хөтөлбөрийн зөвлөх Глобал Талент Менежмент ХХК-ийн 

зүгээс зам, тээврийн салбарын олон улсын ирээдүйн чиг хандлага, салбарт үйл 

ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас авсан судалгаа болон статистик мэдээллийн 

товч танилцуулга хийж, мөн зөвлөх компанийн ажилтнууд туршлага хуваалцсаны 

дараагаар уулзалтад оролцсон байгууллагуудын төлөөллүүдтэй нээлттэй 

хэлэлцүүлэг хийх хэлбэрээр 1 уулзалтыг 3 цаг орчим хугацаанд зохион байгуулсан. 

Авто замын салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалтын дүгнэлт: Авто замын 

салбарын уулзалтад Зам Тээврийн Хөгжлийн Төвийн удирдлага болон ажилтнууд, салбарт 

ажилладаг хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөллүүдээс бүрдсэн 37 хүн оролцсон.   

 

Зураг 65: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
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Зураг 66: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
 

  

Зураг 67: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
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Авто замын салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан 

санал, хүсэлтүүд: 

1. Салбарын дундаж цалингийн төвшин харьцангуй бага учраас ажилтнуудын сэтгэл 

ханамж бага байхаас гадна хангалттай тооны ажиллах хүчийг татаж чадахгүй байна. 

Мөн ажилтнууд авто замын салбарт ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарахдаа хамгийн 

бага тэтгэврийг авч байна.  

2. Ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан хувийн болон төрийн хэвшил нь хөдөлмөрийн 

хүнд нөхцөлөө зөв тодорхойлохгүй байна. Жишээ нь операторын ажил хүнд 

нөхцөлдөө ордог байхад хувийн хэвшлийн байгууллагууд жолооч гэсэн ангилалд 

хамруулан ажилд авдаг. 

3. Улирлын шинж чанартай ажлаас хамаарч нийгмийн даатгал маш их тасалддаг. 

Ихэнх хувийн хэвшлүүд нийгмийн даатгал төлдөггүйгээс шалтгаалан тэтгэвэрт 

гарахад ажилласан жил хүрэхгүй байх тохиолдол маш их гардаг. 

4. Энэ салбарын суурь нь өөрөө цэвэр бизнесийн биш, төрийн байгууллагуудаас хэт 

хараат байдаг. Замын барилгын ажлын хувьд ихэнхдээ улс, орон нутгийн төсвөөр 

санхүүждэг тул компани өөрийн дураар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ үнэ ханшыг 

тогтоох, өөрчлөх боломжгүй. Энэ байдлаас болж санхүүгийн хямралд маш олон 

компаниуд өртдөг. Хийх ажлаа олж авахын тулд тендерт оролцож, зарим тохиолдолд 

хэт бага үнээр буюу бодит байдал дээр хэрэгжүүлэх боломжгүй үнээр ажил 

гүйцэтгэдэг, энэ нь эргээд ажилтнууддаа боломжийн хэмжээнд цалин, хангамж 

олгох боломжгүй байдалд хүргэдэг. Бусад салбарын хувьд үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнийхээ өртгөө өөрсдөө тооцож, борлуулах үнээ тогтоож болдог бол авто 

замын салбарын хувьд энэ бараг боломжгүй зүйл. Энэ үндсэн суурь нөхцөл байдлыг 

бодлогын төвшинд өөрчлөх шаардлагатай гэж үздэг. 

5. Зарим байгууллагуудын хүний нөөцийн ажилтнууд үндсэн ажлаа огт хийж 

чаддаггүй, боломж ч байдаггүй бөгөөд өдөр тутмын ажлыг л хүний нөөцийн ажил 

гэж ойлгодог. Удирдлагууд ч мөн тийм ойлголттой байдаг. 
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6. Ажилтнуудыг сургаж, хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах хэрэгтэй 

байна. 

7. Ажлын байрны нэршлүүд өөр өөр байдаг. Ажлын байрны нэршлүүдийг төр болон 

хувь хэвшлийн байгууллагуудын хүрээнд ижилхэн болгох хэрэгтэй байна. 

8. Салбарын мэргэжилтэн бэлдэж байгаа сургуулиудын чанарыг дээшлүүлэх 

шаардлагатай байна. 

9. Хүн амд ээлтэй орчныг бий болгох, гадны судалгааны байгууллагуудтай хамтран 

ажиллах хэрэгтэй байна. 

10. Инженерүүдэд мэдлэг, ур чадварынхаа хувьд сайн ч гадаад хэлний мэдлэг дутмаг 

байдгаас шалтгаалан хангалттай үнэлэгдэж чаддаггүй. 

11. Хүйтний улирлын сул зогсолтын үеэр ажилтнуудыг бусад оронд түр хугацаагаар, 

зохион байгуулалттайгаар ажиллуулах, туршлага солилцуулах ажлуудыг “Зам, 

тээвэр хөгжлийн яам” болон “Зам  Тээвэр Хөгжлийн Төв”-тэй хамтран зохион 

байгуулах хэрэгтэй байна. 

12. Улирлын шинж чанартай салбарын онцлогоос хамаараад хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудын дийлэнх хувь нь мэргэжлийн хүний нөөц ажиллуулдаггүй. 

13. Ажилтнууд нь байгууллагын соёл, хувь хүний ёс зүйн талаар ойлголт маш бага 

байдаг. 

14. Дийлэнх удирдлагуудын удирдах арга барил нь захирангуй байдаг. Удирдах 

ажилтнууд болон инженерүүдийг энэ чиглэлд хөгжүүлэх хэрэгтэй байна.  

Авто тээврийн салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалтын дүгнэлт: Авто 

тээврийн салбарын уулзалтад Авто Тээврийн Үндэсний Төвийн ажилтнууд, салбарт 

ажилладаг хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөллүүдээс бүрдсэн 33 хүн оролцсон.   
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Зураг 68: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 

 

Зураг 69: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
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Зураг 70: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
 

Авто тээврийн салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан 

санал, хүсэлтүүд: 

1. Ажилтнуудын цаг ашиглалтыг сайжруулах шаардлагатай., 

2. Ажлын байрны давхардлыг алга болгох шаардлагатай, 

3. Шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөртэй болох шаардлагатай, 

4. Шинэ төгсөгчид ажлын байран дээр тавигдах шаардлагыг хангахгүй байна. Бүгдийг 

нь эхнээс нь зааж сургах шаардлага гардаг. Тийм учраас дадлагын хугацааг уртасгах, 

үр дүнтэй байдлаар зохион байгуулах хэрэгтэй байна. 
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5. Томоохон бүтээн байгуулалтын төслүүд дээр ажиллах ажилчдыг төрөөс бодлогоор 

бэлтгэх, ажилтнуудын ажил хийх хүсэл эрмэлзэл, хандлага бий болгох шаардлагатай 

байна. 

6. Хэт хавтгайрсан халамжийн бодлогыг зогсоох хэрэгтэй байна. 

7. Зам, тээврийн салбар нь өөрөө төрийн бодлогыг дагаж хөгждөг салбар учраас 

бодлого хэрэгжүүлэгч байгууллагад мэргэжлийн бус, чадваргүй ажилтнуудыг авч 

ажиллуулахгүй байх хэрэгтэй байна.  

Бусад салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалтын дүгнэлт: Төмөр зам, иргэний 

нисэх, далайн тээврийн салбарын уулзалтад Зам Тээврийн Хөгжлийн Яамны ажилтнууд, 

салбарт ажилладаг төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөллүүдээс бүрдсэн 37 

хүн оролцсон.   

 

Зураг 71: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
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Зураг 72: Зам, тээврийн салбарын судалгааны 2 дахь шатны уулзалт ярилцлагын үе 
 

Бусад салбарын төлөөллүүдтэй хийсэн уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан санал, 

хүсэлтүүд: 

1. Ажилтнуудын сэтгэл зүйг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлж, байгууллага бүр сэтгэл 

зүйчтэй болох хэрэгтэй байна, 

2. Зам, тээврийн салбарын мэргэжлийг сонгож байгаа хүүхдүүдийг мэргэжилдээ дур 

сонирхолтой болгох ажлуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна, 

3. Хөдөө орон нутгийн ажилтнуудыг 10 жилээс нь бэлдэж эхлэх шаардлагатай байна, 

4. Залгамж халааг маш сайн бэлдэх хэрэгтэй байна, 

5. Шинээр бэлтгэж байгаа мэргэжилтнүүдийн дадлагын баазыг бэлтгэх хэрэгтэй байна, 

6. Монгол улсад бэлтгэх боломжгүй зарим мэргэжлүүдийг дотооддоо бэлддэг болох 

хэрэгтэй байна, 

7. Хөрвөх чадвартай мэргэжилтнүүдийг бэлдэж эхлэх хэрэгтэй байна 
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3. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙГАА ХҮНИЙ 

НӨӨЦИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ СУДАЛГАА 

 

3.1.Зам, тээврийн салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээ, мэргэжлийн ангиллаар3 

 
§ Хүний нөөцийн хэрэгцээний судалгааны нэгтгэл 

2021-2023 онуудын хооронд авто тээвэр, төмөр зам болон иргэний нисэхийн салбарт 

1,271 ажилтан шаардлагатай байна гэсэн судалгаа гарсан байна.  

 
№ Зам, тээврийн салбар Орон тоо 2021 2022 2023 

1 Автотээврийн салбар  63 15 24 24 

2 Төмөр замын салбарт  849 397 9 443 

3 Иргэний агаарын тээврийн салбарт  359 191 92 76 

4 Авто замын салбарт          

Нийт 1,271 603 125 543 
 

Хүснэгт 41: Хүний нөөцийн хэрэгцээний судалгааны нэгтгэл 
 

§ Хүний нөөцийн хэрэгцээний дэлгэрэнгүй судалгаа 

 

2021-2023 онуудын хооронд авто тээвэр, төмөр зам болон иргэний нисэхийн салбарт 

шаардлагатай байгаа мэргэжлүүдийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг танилцуулж байна. Үүнд: 

 

№ Зам, тээврийн 
салбар 

Цаашид шаардлагатай байгаа ажлын 
байрны нэр 

Орон 
тоо 2021 2022 2023 

1 Автотээврийн 
салбар  

Инженер  21 5 8 8 

Мэдээлэл технологийн инженер  21 5 8 8 

Автотээврийн инженер эдийн засагч 21 5 8 8 

Нийт 63 15 24 24 

2 Төмөр замын 
салбарт  

Бичиг баримт системийн инженер 1     1 
Сүлжээний инженер 2 1   1 

Ашиглалтын монтёр 1 1     

Радио хориглолын механик 3 2 1   

 
3 Эх сурвалж: Зам, тээврийн хөгжлийг яам 
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Радио хориглолын инженер 1 1     

Радио инженер 1     1 
Усны техникийн бичиг баримт, горим 
тооцооны инженер 1   1   

Электронник инженер 4 2 1 1 

Мехатроник инженер 4 2 1 1 
Програмист инженер 4 2 1 1 

Зохион бштээгч инженер 3 1 1 1 

ХАБЭА-н инженер 1 1     

Металл судлалын инженер 2 1   1 

Электронник инженер 8 2 3 3 
ВПР, ПРБ замын машин механизмуудын 
оператор 1 1     

Илчит тэрэгний машинч 280 131   149 

Илчит тэрэгний засварчин 532 249   283 

Нийт 849 397 9 443 

3 

Иргэний 
агаарын 
тээврийн 
салбарт  

Нисгэгч байцаагч 3 1 1 1 

Нислэгт тэнцэх чадварын хяналтын байцаагч 3 1 1 1 

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
байгууллагын стандарт, үйл ажиллагаа 
хариуцсан аюулгүй ажиллагааны хяналтын 
байцаагч  

1 1     

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт хариуцсан 
аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч  

1   1   

Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт хариуцсан 
аюулгүй байдлын байцаагч 

1   1   

Аэродромын стандарт харицсан байцаагч 1 1     
Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт хариуцсан 
байцаагч 2 1   1 

Аэродромын үйл ажиллагаа хариуцсан 
байцаагч 1 1     

Агаарын навигацийн үйлчилгээний 
техникийн байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 
хариуцсан аюулгүй ажиллагааны байцаагч  

1   1   

Агаарын хөлгийн ашигалатын инженер 
улсын байцаагч 3 1 1 1 

Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт хариуцсан 
аюулгүй ажиллагааны байцаагч 

1   1   

Метал судлалын инженер 1 1     
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Техник үйлчилгээний инженер 1     1 

Механик инженер 1 1     
Химич инженер 1   1   

Радио холбооны инженер 2 2     

Мэдээллийн технологийн сүлжээний 
хамгаалалт /IT security/ хариуцсан инженер 4 2 2   

Гэрэл суулт, цахилгааны  инженер 2 1 1   
Цахилгааны инженер 2 1 1   

Нислэгийн журам баталгаажуулах инженер 1 1     

Нислэгийн журмыг газарт шалгагч инженер 1 1     

Нислэгийн журам зохиогч инженер 2 1   1 

Шалгалтын нислэгийн шалгагч инженер 1     1 
Шалгалтын нислэгийн ахлах шалгагч 
инженер 2 1 1   

Шалгалтын нислэгийн технологич инженер 1 1     

Холбоо, навигаци, ажиглалтын инженер 1 1     

Тоног төхөөрөмж засварын инженер 1 1     

Программист 3 2 1   

Системийн шинжээч 1 1     
Дата аналист 2 2     

Агаарын хөлгийн үйлчилгээний  тусгай 
тоноглолтой авто машины  инженер техникч  1 1     

Нислэгийн удирдагч 23 23 0 0 

Нисгэгч-шинжээч 6 2 2 2 
Техникийн шинжээч 6 2 2 2 

Нислэгийн хөдөлгөөний шинжээч 3 1 1 1 

Засварын техникч 1 1     
Гэрэлтүүлгийн техникч /Гадна болон дотор 
гэрэлтүүлэг/ 1 1     

De-icing инженер-операторчин   2 2     

Тоног төхөөрөмжийн өдрийн техникч 1 1     

Онгоцны техникч  1 1     
Аэродромын бага оврын тоног 
төхөөрөмжийн техникч, ажилтан   1 1     

Шалгалтын нислэгийн хэсгийн дарга 1   1   

Эдийн засагч 5 3 1 1 

Агаарын тээврийн эрх зүйч 1   1   
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Агаарын харилцааны мэргэжилтэн 1   1   

Санхүүгийн шинжээч 1     1 
Статистикч, өгөгдлийн шинжээч 1   1   

Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент 11 5 3 3 

  2 2     
Эрэн хайх, авран туслах, үйл ажиллагаа 
зохицуулалтын мэргэжилтэн 1 1     

Агаарын зайн ба нислэгийн хөдөлгөөний 
мэргэжилтэн 3 1 1 1 

Аэродромын мэргэжилтэн 3 1 1 1 

Хуулийн мэргэжилтэн 4 2 1 1 
Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн нэгжийн 
Ерөнхий зохицуулагч  2 1 1   

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн нэгжийн 
мэргэжилтэн 2 1 1   

Нислэгийн төлөвлөгөөний ажлын байр 2 1 1   
Агаарын зайн зохион байгуулалтын 
мэргэжилтэн 1 1     

Мэргэжилтэн 1 1     

Мэргэжилтэн 1 1     
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 1 1     

Агаарын хөлгийн тооцооллын мэргэжилтэн  1 1     

Аюултай ачааны зааварлагч /инстрактор/ 1 1     
Галт зэвсэг, бие хамгаалах, бялдаржуулах 
бэлтгэлийг хангах мэргэжилтэн  1 1     

Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч 32 11 11 10 
Аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч, бичиг 
хэргийн ажилтан  1 1     

Багш нисгэгч 1   1   

Нисгэгч 44 20 12 12 

Агаарын хөлгийн үйлчлэгч 22 14 4 4 

Инженер, техникийн ажилтнууд 24 14 4 6 

Нислэгийн хөдөлгөөн удирдагч 2 2     
Тээвэр зохион байгуулагч 20 20     

Инженер 24 8 8 8 

Коммерийн чиглэлээр 12 4 4 4 

Дотоод хяналт 6 2 2 2 

Нислэгийн хяналт, зохицуулалтын ажилтан 10 2 4 4 
Маркетинг, борлуулалт 6 2 2 2 
Захиргаа, хүний нөөц, хууль эрх зүйн 
ажилтан 5 1 2 2 
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Санхүүч 6 2 2 2 

Авионик, цахилгааны инженер 1   1   
Нислэг үйлдвэрлэлийн инженер 1   1   

Техник үйлчилгээний инженер 1   1   

Нийт  359 191 92 76 

  Авто замын 
салбарт            

Бүгд нийт  1271 603 125 543 
 

Хүснэгт 42: Хүний нөөцийн хэрэгцээний дэлгэрэнгүй судалгаа 
 
3.2.Авто замын засвар арчлалтын компаниудад шаардлагатай мэргэжлийн ажилтнуудын 

судалгаа4 

 

2020 оны 9 сард хийсэн судалгаагаар авто замын засвар арчлалтын компаниудад 525 

ажилтан шаардлагатай байна. 

 
№ Зам хариуцагч байгууллагад ажиллах 

мэрэгжилтэй ажилтнууд   
ЗЗБНбД 
41-011-

2016 норм 
дүрэмд 

зааснаар 

Одоо 
ажиллаж   

байгаа 

Илүү Дутагдалтай 

1 Авто замын инженер 113 90   23 

2 Гүүрийн инженер 32 7 0 25 

3 Зам, гүүрийн материалын инженер 32 4 0 28 

4 Хэмжилт, тоо хэмжээний инженер 32 14 0 18 

5 Механик-электроник инженер 32 26 0 6 

6 Мэргэшсэн жолооч, механизмчид 628 401 0 227 

7 Мэргэшсэн замчин  232 109     

8 Техник, тоног төхөөрөмжийн мэргэшсэн 
засварчид 

96 21 2 75 

9 Дүн 1,197 672 2 525 

 
Хүснэгт 43: Авто замын засвар арчлалтын компаниудад шаардлагатай мэргэжлийн 

ажилтнуудын судалгаа  
 

 
4 Эх сурвалж: Зам, тээврийн хөгжлийн яам 
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3.3.Зам, тээврийн салбарт хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа томоохон төсөл, хөтөлбөрийн 

хүрээнд бүтээн байгуулалтын ажлыг гүйцэтгэгч ажиллах хүчний нөөцийн судалгаа5 

 

§ Төсөл болон хөтөлбөрүүдийн хүрээнд шаардлагатай байгаа ажиллах хүчний 

судалгаа нэгтгэл 

Улсын хэмжээнд хэрэгжих томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх бүтээн 

байгуулалтын ажилд нийт 2,230 ажилтан шаардлагатай байна. 

 
 
№ 

Төсөл хөтөлбөрийн нэр Нийт 
хүний 

тоо 

Барилгын явцад Үйлдвэрлэлийн 
явцад 

Хүний тоо Хүний тоо 
1 Төмөр замын салбарт хэрэгжих-2 арга 

хэмжээ 
3,437 325 3112 

2 Автотээврийн салбарт хэрэгжих-1 арга 
хэмжээ  

12 5 7 

3 Иргэний агаарын тээврийн салбарт 
хэрэгжих-7 арга хэмжээ  

305 16 289 

4 Авто замын салбарт хэрэгжих -6 арга 
хэмжээ  

2,230 2230 - 

 
Хүснэгт 44: Төсөл  болон хөтөлбөрүүдийн хүрээнд шаардлагатай байгаа ажиллах хүчний 

судалгаа нэгтгэл 
 

§ Төсөл болон хөтөлбөрүүдийн хүрээнд шаардлагатай байгаа ажиллах хүчний 

дэлгэрэнгүй жагсаалт 

 

Улсын хэмжээнд хэрэгжих томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх бүтээн 

байгуулалтын ажилд шаардлагатай байгаа мэргэжилтнүүдийн жагсаалтыг доор харууллаа. 

Үүнд: 

 
№ Төсөл хөтөлбөрийн нэр Нийт 

хүний 
тоо 

Барилгын явцад Үйлдвэрлэлийн явцад 
Мэргэжил Хүни

й тоо 
Мэргэжил Хүни

й тоо 
Төмөр замын салбарт  

1 Төмөр замын дохиолол 
хориглол, холбооны 
системийн зураг төсөл 
боловсруулах, нийлүүлэх, 
угсралт суурилуулалт 

325 Дохиолол 
холбооны 
инженер, Эрчим 
хүчний инженер,  

125 Дохиолол 
холбооны инженер, 
Эрчим хүчний 
инженер, 

200 

 
5 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 
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2 Зүүнбаян-Таван толгой төмөр 
зам барих  

3,112 Замын инженер, 
Барилгын 
инженер, 
Дохиолол 
холбооны 
инженер, 
Замчин, Туслах 
ажилтан  

200 Замын инженер, 
Барилгын инженер, 
Дохиолол 
холбооны инженер, 
Замчин, Туслах 
ажилтан 

2912 

  Нийт 3,437 
 

325 
 

3,112 
Автотээврийн салбарт  

1 Жолоодох эрхийн болон 
мэргэшсэн жолоочийн 
шалгалт авах төв байгуулах  

3 Талбайн 
инженер 

2 Мэдээлэл 
технологийн 
инженер 

1 

2 Замын инженер 1 Сэтгэл зүйч 1 
2 Барилгын 

инженер 
1 Замын 

хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хангах инженер 

1 

3 Мэдээлэл 
технологийн 

инженер 

1 Дүрмийн багш 2 

2     Жолооны багш 2 
  Нийт 12 5 7 

Иргэний агаарын тээврийн салбар 
1 Хөшигийн хөндийн 

Улаанбаатар хотын олон 
улсын нисэх буудал 
ашиглалтад ороход Холбоо 
навигаци ажиглалтын албанд 

1     Холбооны инженер 1 
5 Радио холбооны 

ахлах инженер 
1 Радио холбооны 

инженер 
4 

5 Мэдээллийн 
технологийн 
ахлах инженер 

1 Мэдээллийн 
технологийн 
инженер 

4 

9 Радионавигаций
н ахлах инженер 

1 Радио холбооны 
инженер 

8 

5 Ажиглалтын 
ахлах инженер 

1 Радио холбооны 
инженер 

4 

4     Цахилгааны 
инженер /Гэрэл 
суулт хариуцсан 
ахлах инженер/ 

4 

2 Хөшигийн хөндийн 
Улаанбаатар хотын олон 
улсын нисэх буудал 
ашиглалтад ороход Нислэгийн 
хөдөлгөөний үйлчилгээний  
албанд    

34     Нислэгийн 
удирдагч 

34 

3 Завхан аймгийн Доной нисэх 
буудлын хөөрч буух 
хучилттай зурвас, үерийн 
далан барих ажил дуусахаар   

 1     Гэрэл суултын 
техникч 

1 

4 Нисэх буудлын хөөрч буух 
зурвас, барилгыг иж бүрнээр 
шинэчлэх Куветийн сангийн 
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 
төсөл  /Хэнтий аймаг 
Өндөрхаан нисэх буудал/ 

1     Нислэгийн 
удирдагч 

1 

1     Аэродромын 
техникч 

1 

1     Цахилгааны 
техникч 

1 
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2     Аюулгүй байдлын 
шалгагч 

2 

3     Харуул  3 
1     Жолооч 1 
1     Үйлчлэгч  1 

5 "Изинис Эйрвэйз" ХХК 15     Агаарын хөлгийн 
ашиглалтын 

инженер 

15 

30     Техникч 30 
3     ХАБ-ын 

мэргэжилтэн 
3 

6 "Аэромонголиа" ХХК  4     Онгоцны дарга 4 
2     Хамтран нисгэгч 2 

7 "Хүннү Эйр" ХХК 39 Төслийн ажлын 
хэсэг 

12 Нисгэгч 27 

23     Агаарын хөлгийн 
үйлчлэгч  

23 

30     Инженер 
техникийн 
ажилтнууд  

30 

5     Диспетчер 5 
5     Ачаалалт 

төвлөрөлтийн 
мэргэжилтэн 

5 

6     Хөдөлгөөн 
хяналтын 

мэргэжилтэн  

6 

15     Талбайн хэсгийн 
жолооч 

15 

8     Технологи үйл 
ажиллагааны 

жолооч  

8 

3     Шалгах механикч  3 
18     Зорчигч 

бүртгэлийн 
ажилтан  

18 

11     Ачигч, жолооч 11 
5     Катерингийн 

ажилтан  
5 

9     Цэвэрлэгээний 
ажилтан  

9 

  Нийт 305   16   289 
Авто замын салбарт  

1 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих “Бүс нутгийн авто 
зам хөгжүүлэх, засвар 
арчлалтын төсөл” 

50 Инженер 
техникийн 

голлох ажилчид 

50 - - 

500 Машин, 
механизм, 

техник, тоног 
төхөөрөмжийн  

жолооч, 
оператор 

500 - - 

250 Бусад ажилчид 250 - - 
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  Нийт 800   800     
2 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр 

хэрэгжих “Бүс нутгийн авто 
зам хөгжүүлэх, засвар 
арчлалтын төсөл” 

20 Инженер 
техникийн 

голлох ажилчид 

20 - - 

150 Машин, 
механизм, 

техник, тоног 
төхөөрөмжийн  

жолооч, 
оператор 

150 - - 

50 Бусад ажилчид 50 - - 
  Нийт 220   220     
3 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр 

хэрэгжиж буй “Баруун босоо 
тэнхлэгийн авто зам 
хөгжүүлэх төсөл” 

10 Инженер 
техникийн 

голлох ажилчид 

10 - - 

70 Машин, 
механизм, 

техник, тоног 
төхөөрөмжийн  

жолооч, 
оператор 

70 - - 

30 Бусад ажилчид 30 - - 
  Нийт 110   110     
4 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр 

хэрэгжиж буй “Баруун босоо 
тэнхлэгийн авто зам 
хөгжүүлэх төсөл” 

15 Инженер 
техникийн 

голлох ажилчид 

15 - - 

70 Машин, 
механизм, 

техник, тоног 
төхөөрөмжийн  

жолооч, 
оператор 

70 - - 

30 Бусад ажилчид 30 - - 
  Нийт 115   115     
5 Европын сэргээн босголт, 

хөгжлийн банкны зээлийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 
Улаанбаатар-Дархан 
чиглэлийн авто замын 
өргөтгөлийн төсөл 

50 Инженер 
техникийн 

голлох ажилчид 

50 - - 

500 Машин, 
механизм, 

техник, тоног 
төхөөрөмжийн  

жолооч, 
оператор 

500 - - 

250 Бусад ажилчид 250 - - 
  Нийт 800   800     
6 БНХАУ-ын Эксим банкны 

хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжих Тосонцэнгэл-
Улиастай чиглэлийн 67 км 
хатуу хучилттай авто зам 
барих төсөл 

15 Инженер 
техникийн 

голлох ажилчид 

15 - - 

120 Машин, 
механизм, 

техник, тоног 
төхөөрөмжийн  

120 - - 
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жолооч, 
оператор 

50 Бусад ажилчид 50 - - 
  Нийт 185   185     

  Салбарын нийт дүн 2230 - 2230 - - 

 
Хүснэгт 45: Төсөл  болон хөтөлбөрүүдийн хүрээнд шаардлагатай байгаа ажиллах хүчний 

дэлгэрэнгүй жагсаалт 
3.4.Зам, тээврийн салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээ, санал асуулгын дүгнэлт 

 
2021 оны 8 сарын 12-13 өдрүүдэд хийсэн уулзал болон салбарт ажилладаг 

байгууллагуудаас авсан судалгаагаар доорх ажлын байрнуудын эрэлт, хэрэгцээ өндөр 

байна.  

§ Авто замын салбар: 

o Автогрейдерийн оператор,  

o Чулуу бутлуурчин,  

o Гагнуурчин,  

o Геодезийн инженер,  

o Замчин,  

o Операторчин,  

o Асфальт дэвсэгчийн оператор,   

o Асфальт бетон заводын оператор,  

o Материалын инженер,  

o Гүүрийн инженер,  

o Гүүрний зураг төсөл болон хяналтын зөвлөх,  

o Хэмжилтийн инженер,  

o Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын инженер,  

o ХАБЭА инженер,  

 

§ Авто тээврийн салбар:  

o Засварын механик,  

o Автын механик,  

o Шалгах механик,  
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o Автын засварчин,  

o Диспетчер,  

o Авто инженер,  

o Борлуулалтын менежер 

 

§ Төмөр замын салбар: 

o Зүтгүүрийн машинч,  Өртөөний жижүүр 

 

§ Иргэний нисэхийн салбар: 

o Нисгэгч, IT инженер, Инженер техникийн ажилтан, Агаарын тээврийн 

салбарын нарийн мэргэшсэн боловсон хүчин 

 

 

4. ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ АЖИЛЛАХ ХҮЧИН БЭЛТГЭЖ БАЙГАА 

БАЙДАЛ 
 

4.1.Зам, тээврийн салбарт суралцаж байгаа оюутнуудын судалгаа6 

 
Зам, тээврийн салбарт 2019 онд хийгдсэн судалгаагаар нийт 2,533 оюутан суралцаж 

байна. Үүнээс 152 оюутан гадаадад, 2,176 оюутан Монгол улсад суралцаж байна. Нийт 

оюутнуудыг салбараар ангилж харвал авто замын салбарт хамгийн бага буюу 357 оюутан, 

авто тээврийн салбарт 1,219 оюутан, төмөр замын салбарт 1,886 оюутан, иргэний нисэхийн 

салбарт 407 оюутан суралцаж байна. 

 
№ Зам, тээврийн салбар Боловсролын зэрэг Нийт Нийт 

дүн  бакалавр магистр доктор мэргэжлийн 
сургалт 

1 Авто зам  Гадаад  17 2 - 15 34 357 
Дотоод  282 34 7 - 323 

2 Автотээвэр  Гадаад  6 3 - - 9 1,219 

Дотоод  1062 109 39 - 1210 

3 Төмөр зам  Гадаад  67 47 7 - 121 1,886 

 
6 Зам, тээврийн хөгжлийн яам 
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Дотоод  720 7 - 1038 1765 

4 Агаарын 
тээвэр  

Гадаад  62 13 4 5 84 407 
Дотоод  317 6 - - 323 

Гадаад 152 65 11 20 248 3,869 

Дотоод 2,176 156 46 1,038 3,416 

Нийт дүн 2,533 221 57 1,058 3,664 3,869 

 
Хүснэгт 46: Зам тээврийн салбарт суралцаж байгаа оюутнуудын судалгаа 
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