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ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ 

Зураг 2.1. 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, /хэмжих 
нэгж: мян.хүн/ 
Зураг 2.2. Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлт /хэмжих нэгж: 
хувь/ 
Зураг 2.3. Ажилгүйдлийн түвшин /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 3.1. Мэргэжил эзэмшсэн байдал 
Зураг 3.2. Дээд боловсролтой залуучуудын эзэмшсэн мэргэжилдээ дуртай эсэх, 
мэргэжлээр, дүнд эзлэх хувиар  /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 3.3. МСҮТ төгсөгчид болон мэргэжлийн түр сургалтад хамрагдагчдын эзэмшсэн 
мэргэжил  /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 3.4. Гэрлэлтийн байдал /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 3.5. Сууцны өмчийн хэлбэр /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.1. Мэргэжил эзэмшсэн байдал, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.2. Сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын түвшнээр /хэмжих нэгж: 
хувь/ 
Зураг 4.3. Сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлт, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.4. Хөдөлмөр эрхлэж байсан давтамж, мэргэжил эзэмшсэн байдлаар 
 /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.5. Ажилгүй байх хугацаандаа хэрэглээний зардлаа хангах эх үүсвэр  
/хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.6. Цалинтай ажил хийж байсан залуучуудын ажлаасаа гарсан шалтгаан 
Зураг 4.7. Ажилгүй байгаа хугацаа  /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.8. Сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 4.9. Сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан, байршлаар /хэмжих нэгж: 
хувь/ 
Зураг 4.10. Сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан, байршлаар /хэмжих нэгж: 
хувь/ 
Зураг 4.11. Ажил олгогчийн шаардлага /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 5.1. Залуучуудын эдийн засгийн идэвх /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 5.2. Сүүлийн 12 сард ажил хайсан эсэх, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 5.3. Залуучуудын ажил хайлтын идэвхжил, 2017 оны сарууд, 2016 оны 4-р 
улиралд 
Зураг 5.4. Ажилд орохын тулд түр хугацаагаар оршин суух байршил, /хэмжих нэгж: 
хувь/ 
Зураг 5.5. Ажилд орохын тулд шилжин суурьших байршил, /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 5.6. Эдийн засгийн идэвхгүй залуучууд, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 
Зураг 6.1. Ажиллах боломжтой ажлын хэлбэр, мэргэжил эзэмшсэн байдлаар 
Зураг 6.2. Ажиллах боломжтой ажлын хэлбэр, боловсролын түвшин, хүйсээр 
Зураг 6.3. Таны өдөрт авахыг хүсэж буй цалингийн доод хэмжээ, хүйсээр 
Зураг 6.4. Өдөрт авахыг хүсэж буй цалингийн доод хэмжээ, боловсролын түвшнээр 
Хүснэгт 6.5. Залуучуудад хэрэгцээтэй байгаа сургалтын төрөл, хүйсээр 
Зураг 6.6. Ажиллахыг хүссэн байгууллагын төрөл, хүйсээр 
Зураг 6.7. Төрийн байгуулагад ажиллахыг хүссэн шалтгаан 
Зураг 6.8. Хувийн аж ахуйн нэгжид ажиллах сонирхолтой залуучуудын шалтгаан 
Зураг 6.9. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжид ажиллахыг хүссэн шалтгаан 
Зураг 6.10. Ирэх 1 жилийн төлөвлөгөө 
Зураг 7.1. Хөдөлмөрийн зах зээлд оролцуулах боломж /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

5 
 

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ 

Хүснэгт 2.1. 15-34 насны ажилгүй иргэд, эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын тоо  

Хүснэгт 3.1. Судалгаанд хамрагдсан иргэд нас, хүйс, байршлаар 

Хүснэгт 3.2. Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын боловсролын түвшин, хүйсээр 

Хүснэгт 3.3. Гэрлэлтийн байдал, насны бүлгээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

Хүснэгт 4.1. Мэргэжил эзэмшихэд нөлөөлсөн хүчин зүйлс 

Хүснэгт 5.1. Ажил хайхын тулд хийсэн алхам, байршлаар /хэмжих нэгж: хувь/ 

Хүснэгт 5.2. Ажил хайхын тулд хийсэн алхам, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

Хүснэгт 5.3. Ажил хайгаагүй шалтгаан, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 
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ӨМНӨХ ҮГ 

Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн он жилүүдэд хүн 
амын амьжиргааны түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, амьдралын хэв маяг хувьсан 
өөрчлөгдөж байгааг дагалдан ажиллах хүч, хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн талаарх 
бодит мэдээллийн хэрэгцээ байнга өсөн нэмэгдэж байна.  

1990 оноос өмнө төрөлт тогтмол нэмэгдэж байсан нь өнөөдрийн Монгол Улсын 
ажиллах хүчнийг бүрдүүлсэн төдийгүй манай улсад хүн амын цонх нээгдсэн он 
жилүүдийг авч ирсэн. 2016 оны байдлаар Монгол Улсад 15-34 насны 1080.1 мянган 
залуучууд байгаа нь нийт хүн амын 34.6 хувь, 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын 66.1 
хувийг эзэлж байна. Харин улсын хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 10 хувьтай 
байгаагаас залуучуудын ажилгүйдлийн түвшинг авч үзвэл улсын дунджаас 2 дахин 
өндөр байна. Тухайн үед хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 34.4 мянган ажилгүй иргэн 
бүртгэлтэй байгаагийн 57.1 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлж байна. 

НҮБ-аас тунхагласан “Тогтвортой хөгжил-2030” хөтөлбөрт зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг хангах замаар ядуурлыг устгахыг дэлхий нийтэд уриалж байна. Монгол 
Улсын Их Хурал 2016 онд “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” баримт бичгийг 
баталж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг хангах замаар ядуурлыг устгах зорилгыг тавьсан 
билээ. Тэгвэл 2030 он хүртэлх 10 гаруй жилийн хугацаанд  ажиллах хүчний цөм нь хүн 
амын тал хувийг бүрдүүлэгч өнөөдрийн 15-34 настууд байх нь дамжиггүй юм. 

Яг эхлэлийн энэ цаг үед залуучуудын хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоо, 
хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл, боломжийг судалж, тэдний дуу хоолойг сонсох нь зөв бодлого 
боловсруулах үндэс болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Үүний учир Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын судалгааны институт нь “Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй 
байдал судалгаа”-г залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдлын 
шалтгааны нөхцөл байдлыг тодруулах, тэднийг хөдөлмөрийн зах зээлд татан 
оролцуулах арга замыг тодорхойлох зорилгын дор хийж гүйцэтгэн, судалгааны 
тайлангаа нийтийн хүртээл болгож байна. 

Та бүхэн судалгааны тайлантай танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа 
ашиглахын зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд 
илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье. 

 

 

ЗАХИРАЛ                                   М.АЛТАНСҮХ 
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ТОВЧИЛСОН ҮГС 

 

АМЧБО Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

АНУ Америкийн нэгдсэн улс 

ИДС Их, дээд сургууль 

МБСБ Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага 

МСҮТ Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв 

МУ Монгол Улс 

ТАШН Түүврийн анхан шатны нэгж 

ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо 

УБ Улаанбаатар 

ХЭДС Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 

ЭЗ Эдийн засаг 
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720 өрхөөр тогтов. Түүврийн хуваарилалтыг аймгийн хувьд өрх, хүн амын тоонд 
пропорционал байхаар хуваарилсан. Мөн Улаанбаатар хотод нэгдүгээрт УБ хотын 
иргэд, хоёрдугаарт ажил хайж нийслэлд ирсэн хөдөө орон нутгийн залуучуудыг давхар 
судлах зорилгоор түүврийн хэмжээг ахиу хуваарилсан. Судалгаанд Улаанбаатар хотын 
360 өрх, аймгийн төвийн 240 өрх, хөдөөгийн 120 өрх, нийт 720 өрхийг хамрууллаа. 

ТҮҮВРИЙН ҮЕ ШАТ 

Судалгаанд 3 шатат түүврийн аргыг ашигласан бөгөөд түүврийн анхан шатны нэгж 
нь Улаанбаатар, аймгийн төв, 2-р шатанд Улаанбаатар хотод дүүрэг, аймгуудын хувьд 
сум байна. Харин түүвэрлэлтийн 3-р шатанд судалгаанд хамрагдах өрх/хүнийг сонгосон. 

• ТАШН-ийг өрх/хүн амын тоонд үндэслэн хэмжээнд пропорционал 
магадлалт түүврийн аргаар аймаг бүрд харилцан хамааралгүйгээр 
сонгосон. 

• Мэдээлэл цуглуулах баг сонгогдсон ТАШН бүрд очиж урьдчилан 
бэлтгэсэн өрхийн жагсаалтаас судалгаанд хамрагдах 15 өрхийг сонгож 
судалгаанд хамруулсан. 

 
1.3  СУДАЛГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

1.3.1 СУДАЛГААНЫ АСУУЛГЫН ХУУДАС 

Судалгааны мэдээллийг өрхийн (ЗАС-1), хувь хүний (ЗАС-2) маягтуудаар 
цуглуулсан.  

1. Өрхийн асуулга ЗАС-1  
Уг асуулга нь өрхийн гишүүдийн талаарх ерөнхий мэдээлэл, тухайлбал, өрхийн 
гишүүдийн бүртгэл, төрсөн огноо, гэрлэлтийн байдал, боловсролын түвшин, 
ажил эрхлэлт, өрхийн орлогын түвшин, сууцны нөхцөл зэрэг өрхийн түвшний 
үзүүлэлтүүдийг агуулсан.  

2. Хувь хүний асуулга ЗАС-2  
Судалгаанд сонгогдсон өрхийн 15-34 насны хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа иргэний 
мэргэжил эзэмшсэн эсэх, урьд өмнө ажил хийж байсан эсэх, сүүлийн 12 сарын 
хугацаан дах хөдөлмөр эрхлэлт, одоо хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгаан, 
цаашид хөдөлмөр эрхлэх боломж, нөхцөл зэрэг хувь хүний үзүүлэлтүүдийг 
тооцоход шаардлагатай асуултууд орсон.  

Судалгааны асуултууд нь хаалттай болон хагас нээлттэй, нээлттэй асуултуудаас 
бүрдсэн. Ялангуяа учир шалтгааныг тодруулсан асуултууд нь бүрэн болон хагас 
нээлттэй буюу хариулагчийн хэлсэн бүх хариултыг авах боломжтой байдлаар 
зохиогдсон юм. Тиймээс судалгааны зарим үзүүлэлтийн хариултын тоо нь судалгаанд 
хамрагдагчдын тооноос илүү гарах юм. Энэ тохиолдолд хувийн жинг тооцохдоо 
оролцогчдын тооноос бодсон тул нийт хувь нь 100-аас илүү гарах тохиолдол байх юм. 

1.3.2 МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ БОЛОН БОЛОВСРУУЛАЛТ 

МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ 

Судалгааны ажилтан болох судлаач нь сонгогдсон өрхөд очиж тухайн өрхийн 
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НЭГ. СУДАЛГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА, АРГА ЗҮЙ,                                      
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

1.1  СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО 

Залуучуудын эдийн засгийн идэвхгүй байдал, ажилгүйдлийн шалтгаан, нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийг тодруулах, тэдгээр залуучуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд татан 
оролцуулахад шаардлагатай байгаа арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны 
зорилго оршино. Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд: 

1. Залуучуудын эдийн засгийн идэвхийг хугацаанаас хамааруулан тодорхойлох; 
2. Ажилгүй байгаа залуучуудын ажил хайж буй хэлбэр, арга замыг тодорхойлох; 
3. Ажилгүйдэл, түүнийг үүсгэгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох; 
4. ЭЗ-ийн идэвхгүй залуучуудыг идэвхжүүлэх арга замыг тодорхойлох зэрэг болно. 

 
1.2  СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ТҮҮВЭРЛЭЛТ 

СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Судалгаанд судлагдах нэгжийн онцлогийг харгалзан түүврийн дизайныг 
боловсруулахад байршлаар буюу хот, хөдөө гэж бүлэглэв. Түүврийн хүрээг ҮСХ-ны 2016 
оны жилийн эцсийн өрхийн тоонд үндэслэн бэлтгэж, сум, хорооны ЗДТГ, багийн дарга, 
нийгмийн ажилтнуудын тусламжтайгаар ажилгүй залуучуудын нэр, хаягийн мэдээллийн 
жагсаалтыг гаргаж ашигласан. Судалгааг өрхөд суурилсан байдлаар зохион байгуулж, 
тухайн өрхийн нийт гишүүдийг судалгаанд хамруулав. Харин тухайн үеийн идэвхээр 
эдийн засгийн идэвхгүй болон ажилгүй байгаа, боловсрол, мэргэжил олгох сургалтын 
байгууллагад суралцаагүй байгаа 15-34 насны залуу хүнийг зорилтот бүлэгт сонгож, 
гүнзгийрүүлэн судалсан болно. 

СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭРЛЭЛТ 

Түүврийн хэмжээг улсын хэмжээнд үнэлж 95 хувийн итгэх мужид стандарт алдаа 8 
хувь, түлхүүр үзүүлэлтээр 15-34 насны залуучуудын эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын 
эзлэх хувь, ажилгүйдлийн түвшин гэсэн үзүүлэлтүүдийг сонгосон. Эдгээр үзүүлэлтээс 
түүврийн хэмжээг хамгийн их шаардаж буй эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын хувийн жин 
(71.1%)-ээр тооцогдсон хэмжээг сонгов. Түүврийн дизайныг 3 шаттай байхаар төлөвлөж 
дизайны нөлөөг 2.7 байхаар авсан. Харин хариултын түвшинг Монгол Улсад хийгдэж 
буй өрхөд суурилсан судалгаануудын дундаж буюу 90 хувь гэж үзсэн. Түлхүүр үзүүлэлт 
нь хувийн жингийн үзүүлэлт сонгосон учраас түүврийн хэмжээг дараах томьёогоор 
тооцов.   

          

 
 

 Түүврийн дизайн 3 шаттай тул дизайны нөлөө (deff) 2.7 байна. Хөдөлмөрийн 
судалгааны институт (хуучин нэрээр), АНУ-ын Ранд корпорацийн хамтран 2014 онд 
явуулсан “МУ-ын хөдөлмөрийн зах зээлийг сайжруулах, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг дээшлүүлэх нь” судалгааны үр дүнг үнэлэхдээ түүврийн дизайны нөлөөг 
тооцсон байсан бөгөөд 15 өрхтэй ТАШН-д 2.61 гэж тооцогдсонтой дүйцэх юм. Харин 
хамралтын түвшинг манай оронд хийгдэж буй өрхөд суурилсан судалгаануудын дундаж 
буюу 90 хувь гэж үзсэн. Тооцооноос түүврийн хэмжээ 723 гэж гарсан бөгөөд тэгшитгэн 

2
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Ажил хийхэд бэлэн иргэн: Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн гэрээ, 
Иргэний хуулийн 359 дүгээр зүйлд заасан хөлсөөр ажиллах гэрээ, тэдгээртэй адилтгах 
гэрээ байгуулахаас татгалзахгүй байхыг.  

Ажил идэвхтэй хайж байгаа: Аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байгууллага, хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлж ажлын байрны талаар мэдээлэл авах, 
ажлын зар, цахим хуудсаар ажил олгогчид хандах, нийтийн үйлчилгээний газрын 
мэдээллийн самбар, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд зар тавих зэрэг ажил олох оролдлого 
хийснийг. 

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам: Эдийн засгийн байнгын идэвхтэй хүн амд урт 
хугацаагаар буюу сүүлийн 12 сарын хугацаанд эрхэлсэн үйл ажиллагааны шинж 
байдлаараа ажиллаж байсан болон ажилгүй байсан хөдөлмөрийн насны хүн амыг 
хамруулна.  

Өрх: Нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын наад захын 
хэрэгцээгээ хамтран хангадаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг хэлнэ.  

Өрхийн тэргүүлэгч: Өрхийн тэргүүлэгч гэдэг нь бусад гишүүд нь өрхийн тэргүүн 
хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн өрхийн гишүүн бөгөөд насанд хүрсэн хүн байна.  

Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам: Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд хамаарагдахгүй 
хөдөлмөрийн насны нийт хүн ам болон хөдөлмөрийн насанд хүрээгүй хүн ам, 
хөдөлмөрийн наснаас дээш насны хүн ам, хөдөлмөрийн нөхцөлөөс шалтгаалан 
тэтгэврийн наснаас өмнө тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгосон хүн ам, хөдөлмөрийн чадвараа 
6 сараас дээш хугацаагаар түр болон бүрэн алдсан, өдрөөр суралцагч, хүндэтгэх ба 
хүндэтгэх бус шалтгаанаар хөдөлмөр эрхлээгүй хүн амыг хамруулна.  

Эдийн засгийн байнгын идэвхгүй хүн ам: Урт хугацаагаар буюу сүүлийн 12 сарын 
хугацаанд эрхэлсэн үндсэн үйл ажиллагаагаараа эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд 
тооцогдохгүй хүн амыг, тухайлбал оюутан, сурагч, гэрийн ажилтай болон өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгосон хүн амыг хамруулна.  

Эдийн засгийн тухайн үеийн идэвхгүй хүн ам: Сүүлийн долоо хоногт сургуульд 
суралцаж байгаа,  гэрийн ажилтай, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон болон өндөр 
настай, хөгжлийн бэрхшээлтэй зэрэг шалтгаанаар тухайн хугацаанд ажиллагч болон 
ажилгүй иргэний алинд ч хамаарахгүй хүн амыг хамруулна.  
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хөдөлмөр эрхлээгүй, 15-34 насны гишүүн бүртэй нэг бүрчлэн уулзаж, ярилцлага хийх 
замаар мэдээллээ цуглуулсан. Судалгааны мэдээллийг судлаач таблетаар цуглуулан, 
судалгааны ахлагч мэдээлэл цуглуулалтын явцад хяналт тавьж, нөхөгдсөн асуулга 
бүрийг талбарт шалгаж ажилласан. 

Сонгогдсон өрх, хүнийг хайж олох, судлаачийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 
УБ хотод хорооны хэсгийн ахлагч, аймгуудад багийн дарга нарыг хөтчөөр ажиллуулсан. 
Судалгаанд өрхийг бүрэн хамруулах, мэдээллийн чанарыг сайжруулах зорилгоор гарсан 
ололт, дутагдлыг тухай бүрд нь танилцуулж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан.  

МЭДЭЭЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАЛТ 

Мэдээлэл цуглуулалтыг таблетын тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэсэн учир 
судалгааны мэдээлэл бүрэн электрон хэлбэрээр үүсэж, нэгтгэгдсэн.  

Судалгааны мэдээллийг оруулах, шалгах, засварлахдаа тооллого, судалгааны 
мэдээлэл боловсруулдаг CSPro багц программыг, бэлэн болсон мэдээллийн үр дүнг 
нэгтгэж боловсруулах, холбогдох хүснэгтүүдийг тооцож гаргах ажлыг STATA 
программыг  тус тус ашиглан, улмаар статистикийн дүн шинжилгээ хийж, судалгааны 
боловсруулалтын үр дүнг хянан, илэрсэн алдааг засварласны үндсэн дээр судалгааны 
үр дүнг боловсруулсан.   
 
1.4  СУДАЛГААНЫ ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Ажилгүйдэл: Хөдөлмөрийн чадвартай хүн ажил хөдөлмөр эрхлэхийг хүсч, түүнийг 
идэвхтэй эрж байгаа ч ажил олдохгүй байдал.  

Ажилгүй иргэн: “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох 
аргачлал”-ын дагуу “Ажилгүй иргэн” гэж тухайн хугацаанд ажилгүй байсан, ажил хийхэд 
бэлэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай 
иргэнийг хэлнэ.  

a) “ажилгүй байсан” гэж сүүлийн долоо хоногт Хөдөлмөрийн тухай болон Иргэний 
хуулийн 359 дүгээр зүйлд заасан хөлсөөр болон ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ямар 
нэгэн ажил гүйцэтгээгүй, хувиараа ажил, үйлчилгээ эрхэлж орлого олоогүй 
байхыг 

b) “ажил хийхэд бэлэн” гэж Хөдөлмөрийн тухай болон Иргэний хуулийн 359 дүгээр 
зүйлд заасан хөлсөөр болон ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахаас татгалзахгүй 
байхыг 

c) “ажил идэвхтэй хайж байгаа” гэж ажилд зуучлах төрийн болон хувийн 
байгууллагад бүртгүүлж, нэгээс доошгүй удаа ажлын байрны талаар мэдээлэл 
авсан эсхүл ажлын зар, цахим хуудсаар ажил олгогчид хандах, нийтийн 
үйлчилгээний газруудын мэдээллийн самбар, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд 
зар тавих зэрэг ажил олох оролдлого идэвхтэй хийснийг тус тус ойлгоно. 

Ажил хайгч: Ажилгүй эсхүл ажилтай боловч ажлын нөхцөлөө сайжруулах, нэмэлт 
орлого олох зорилгоор ажил хайж хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, хөдөлмөрийн 
биржид бүртгүүлсэн болон хандсан иргэнийг. 
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Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2016 онд өмнөх оноосоо 1.0 хувиар, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 2.4 хувиар тус тус буурснаар ажилгүйдлийн түвшин 2.5 
хувиар өссөн. Ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны жилийн эцэст өмнөх оноос бага зэрэг 
буурах төлөв ажиглагдаж байгаа бөгөөд 3-р улирлын байдлаар 9.1 хувьтай байна.  

Зураг 2.3: Ажилгүйдлийн түвшин /хэмжих нэгж: хувь/ 

 
                                                               Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 

Ажилгүйдлийн түвшин 2016 онд өмнөх оноос Хангайн бүсэд 5.7 хувиар буюу 
хамгийн их өсөлттэй байна. Түүнчлэн Баруун бүсэд 2.9 хувь, Улаанбаатарт 2.2 хувиар 
тус тус өсчээ.  

Судалгаанд хамрагдсан аймгуудын 15-34 насны ажилгүй иргэдийн тоо болон 
эдийн засгийн идэвхгүй хүн амыг тоог доорх хүснэгтээр харуулав.  

Хүснэгт 2.1: 15-34 насны ажилгүй иргэд, эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын тоо  

Аймгийн нэр 15-34 насны ажилгүй иргэд 15-34 насны эдийн засгийн идэвхгүй 
хүн ам 

2014 он 2015 он 2016 он 2014 он 2015 он 2016 он 
Улаанбаатар 12935 19414 26071 201721 214025 234549 
Говь-Алтай 1468 816 1195 4807 4580 3948 
Дорнод 2181 1506 1868 14862 11874 13034 
Дундговь 520 635 616 3748 3187 3342 
Орхон 2544 442 5267 10816 10120 9918 
Сүхбаатар 1532 1753 1693 3470 4284 4008 
Сэлэнгэ 1872 628 2031 13394 17675 14799 
Ховд 2143 2075 3810 8501 9625 8390 
Хөвсгөл 2980 1587 2695 13082 17207 15579 
Улсын дүн 56320 52748 74733 376309 398125 409328 

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 

Хүснэгтээс харахад 2014-2016 онуудад улсын дүнгээр 15-34 насны эдийн засгийн 
идэвхгүй хүн амын тоо тогтмол өссөн байна. Харин 15-34 насны ажилгүй иргэдийн тоо 
2014-2015 онд 6.3 хувиар буурч, 2015-2016 онд 41.7 хувиар өссөн байна. Нийслэл хотод 
энэ хугацаанд ажилгүй иргэд, ЭЗ-ийн идэвхгүй хүний тоо өссөөр байсан. 
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ХОЁР. ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 
 
Манай улсын нийт хүн амын 34.6 хувийг, хөдөлмөрийн насны хүн амын 50 хувийг 

15-34 насны залуучууд эзэлж байна. Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан хүн 
амын хэтийн тооцооноос харахад 2020 онд 988,835-д хүрэх боловч эргэн өсч 2030 онд 
1,026,600, 2040 онд 1,156,620 болж өсөх хандлагатай буюу хүн амын цонх дахин нээгдэх 
төлөвтэй байна. Гэхдээ энэ нь өмнөхөөсөө богино хугацаанд явагдахаар байна. 

ҮСХ-ны “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”-ны 2016 оны дүнгээр нийт 
өрхийн 29.6 хувь нь, үүний дотор 30-аас доош насны тэргүүнтэй өрхийн 27.0 хувь нь,    
30-39 насны тэргүүнтэй өрхийн 36.2 хувь ядуу байна. Харин өрх ядуу байгаагийн үндсэн 
шалтгаануудын нэг нь ажилгүйдэл. Залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин хүн амын 
ажилгүйдлийн түвшингээс 50 шахам хувиар өндөр байгаа нь үүний илрэл юм.  

Зураг 2.1: 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, /хэмжих нэгж: 
мян.хүн/ 

 
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 

Сүүлийн 3 жилийн хандлагыг харахад ажилгүй иргэд болон эдийн засгийн 
идэвхгүй хүн амын тоо өссөөр байна. Ажиллагчид 2016 онд өмнөх оныхоос 3.4 мянгаар 
буурч, ажилгүй иргэдийн тоо 35.2 мянгаар буюу 27.5 хувиар өссөн байна. Харин 2017 
оны эхний 3 улирлын мэдээнээс харахад өмнөх оныхоос ажиллагчдын тоо өсөх, 
ажилгүйчүүдийн тоо буурах төлөв ажиглагдаж байна.  

Зураг 2.2: Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлт /хэмжих нэгж: хувь/ 

 
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 

2022.9 2107 2122.3 2224.2 2144.6

1243.8 1275.6 1262.3 1369.4 1309.6
1151.2 1147.8 1147 1237.6 1190.8

92.6 127.8 115.3 131.7 118.7

779 831.3 859.9 854.8 834.9

2015 2016 2017-01 2017-02 2017-03

15 ба түүнээс дээш насны хүн ам Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам
Ажиллагчид Ажилгүй иргэд
Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам

61.5 60.5 59.5 61.6 61.156.9 54.5 54 55.6 55.5

7.5 10 9.1 9.6 9.1

2015 2016 2017-01 2017-02 2017-03

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, %

Ажилгүйдлийн түвшин
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Боловсролын түвшинг хүйсээр нь авч үзэхэд дээд боловсролтой залуучуудын 
60.1 хувь нь эмэгтэй, 39.9 хувь нь эрэгтэй, боловсролгүй залуучуудын 80.0 хувь нь 
эрэгтэй, 20.0 хувь нь эмэгтэй байгаагаас харахад эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшин 
эрэгтэйчүүдийн боловсролын түвшнээс илүү өндөр байна. Тусгай мэргэжлийн дунд 
боловсролоос доош боловсролын түвшинд эрэгтэйчүүд өндөр хувийг эзэлж байна.  

                                             Зураг 3.1: Мэргэжил эзэмшсэн байдал 

Судалгааны зорилтот 
бүлгийн залуучуудын 58% нь 
мэргэжил эзэмшсэн байсан 
бөгөөд 26% нь диплом, 31% нь 
мэргэжлийн үнэмлэх, 1% нь 
чадамжийн гэрчилгээтэй байна.  

Судалгааны зорилтот бүлгийн 21.1 хувь дээд боловсролтой байсан ба тэдний 
эзэмшсэн мэргэжил болон мэргэжилдээ дуртай эсэхийг тодруулав.  

Дүнд эзлэх хувиар авч үзвэл, хамгийн их нь багш, нягтлан бодох бүртгэл, 
менежментийн чиглэлийн мэргэжилтэй иргэд байна. Гэхдээ бусад мэргэжлүүд, 
тухайлбал эрх зүй, ХАА, барилга, үйлдвэрлэл, байгаль орчин, урлаг, программ хангамж, 
санхүү менежмент гэх мэтчилэн төрөл бүрийн салбарын төлөөлөл уг судалгаанд  
хамрагдсан юм.  

Эзэмшсэн мэргэжилдээ дуртай гэж бараг бүх залуучууд хариулсан боловч 
мэргэжлээрээ ажиллахгүй байгаа нь сонирхол татсан. Ялангуяа багш нарын хувьд 
мэргэжлээрээ ажиллахад цалингийн хэмжээ, ажлын ачаалал нь хамгийн том бэрхшээл 
тул ажиллахаас татгалздаг нь судалгааны явцад илэрхий болсон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом
26%

Мэргэжлий
н үнэмлэх

31%

Чадамжийн 
гэрчилгээ

1%

Үгүй
42%
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ГУРАВ. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ХҮН АМ ЗҮЙН                    
ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь 15-34 насны 
залуучуудын эдийн засгийн идэвхгүй байдал, түүний дотор хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа 
шалтгаан, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодруулах, залуучуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд 
татан оролцуулахад шаардлагатай байгаа арга замыг тодорхойлох зорилгоор 
“Залуучуудын ажилгүйдэл, эдийн засгийн идэвхгүй байдал” судалгааг хийж гүйцэтгэлээ.  

Судалгааг өрхөд суурилан хийж, сонгогдсон өрхөд байгаа хөдөлмөр эрхлээгүй 
15-34 насны залуучуудыг зорилтот бүлэг болгон хамрууллаа. Түүврийн дизайныг 3 
шатат магадлалт санамсаргүй түүврийн аргаар хийв. Түүврийн 1-р шатанд аймаг, 2-р 
шатанд хороо, сум, 3-р шатанд өрхийг сонгосон болно.  Судалгаанд Улаанбаатар хотын 
360 өрх, аймгийн төвийн 240 өрх, хөдөөгийн 120 өрх, нийт 720 өрхийн 2856 иргэнийг 
хамруулснаас 15-34 насны 749 ажилгүй залуучуудыг зорилтот бүлэг болгон 
гүнзгийрүүлж судалсан. Энэ зорилтот бүлэгт оюутан, сурагчдыг оруулаагүй болно. 

Хүснэгт 3.1: Судалгаанд хамрагдсан иргэд нас, хүйс, байршлаар 
БҮС НАС, ХҮЙС 

 

ЭРЭГТЭЙ ЭМЭГТЭЙ 
15-19 
нас 

20-24 
нас 

25-29 
нас 

30-34 
нас 

15-19 
нас 

20-24 
нас 

25-29 
нас 

30-34 
нас 

Нийт 

Баруун бүс 22 24 24 1 10 14 9 0 104 
Хангайн бүс 4 15 17 20 3 5 16 15 95 
Төвийн бүс 3 7 8 16 3 13 15 16 81 
Зүүн бүс 7 8 20 17 3 5 27 10 97 
Улаанбаатар 18 43 66 54 15 34 64 78 372 

ДҮН 54 97 135 108 34 71 131 119 749 

Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын 394 нь эрэгтэй, 355 нь эмэгтэй, насны 
бүлгээр авч үзвэл, 15-19 насны 88, 20-24 насны 168, 25-29 насны 266, 30-34 насны 227 
ажилгүй иргэн хамрагдсан. 

Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын 47.3% нь бүрэн дунд, 21.1% нь дээд, 9.7% 
нь техникийн болон мэргэжлийн боловсролтой, 7.6% нь суурь, 4.4% нь дипломын дээд, 
3.7% нь бага, 3.5% нь тусгай мэргэжлийн дунд, 2.7% нь боловсролгүй байсан ба 
эзэмшсэн боловсролын түвшинг хүйсээр нь авч үзэхэд дараах байдалтай байлаа.  

Хүснэгт 3.2: Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын боловсролын түвшин, хүйсээр 

Дээд 39.9%  60.1% 
Дипломын дээд 27.3% 72.7% 
Тусгай мэргэжлийн дунд 69.2% 30.8% 
Техникийн болон 
мэргэжлийн 

52.1% 47.9% 

Бүрэн дунд 52.5% 47.5% 
Суурь 71.9% 28.1% 
Бага 78.6% 21.4% 
Боловсролгүй 80.0% 20.0% 
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Зураг 3.3 МБСБ төгсөгчид болон мэргэжлийн түр сургалтад хамрагдагчдын   
эзэмшсэн мэргэжил  /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын 60.4 хувь нь гэрлэсэн, 35.6 хувь нь 
огт гэрлээгүй, 2.0 хувь нь цуцалсан, 1.3 хувь нь тусгаарласан, 0.7 хувь нь бэлэвсэн 
байна. 

Зураг 3.4: Гэрлэлтийн байдал /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1.5
1.5

3.5
3.5
3.9
3.9
4.2
4.6

5.8
6.6

8.5
11.6

12.4
18.5

Фермер
ХАА машин тоног төхөөрөмжийн …

Эмч, сувилагч
Авто засварчин

Газрын тос олборлолтын оператор
Төмөр хайлагч машины оператор

Нярав
Холбооны техникч

Малын асаргаа
Механик инженерийн техникч

Токарьчин
Зөөгч бармен

Сүлжигч
Бусад

Харуул
Төмөр замчин

Худалдагч
Хүнсний технологич

Сантехникч
Мэдээллийн технологи

Модон эдлэлийн мужаан
Цахилгаанчин

Оёдолчин
Багш, орчуулагч

Хүнд машин механизмын оператор
Гагнуурчин

Үсчин гоо сайханч
Жолооч
Тогооч

Барилгачин, засал чимэглэлчин

35.6

40.9

19.5

1.3

2.0

0.7

2.7

ОГТ ГЭРЛЭЭГҮЙ ГЭРЛЭСЭН-БАТАЛГААТАЙ ГЭРЛЭСЭН-БАТАЛГААГҮЙ
ТУСГААРЛАСАН ЦУЦАЛСАН БЭЛЭВСЭН

17 
 

Зураг 3.2: Дээд боловсролтой залуучуудын эзэмшсэн мэргэжилдээ дуртай эсэх, 
мэргэжлээр, дүнд эзлэх хувиар  

 

Судалгааны зорилтот бүлэгт сонгогдсон залуучуудын 9.8 хувь нь техникийн 
болон мэргэжлийн, 3.5 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд боловсролтой байсан. МБСБ 
болон мэргэжлийн түр сургалтад хамрагдан мэргэжил эзэмшсэн ч одоо ажилгүй байгаа 
залуучуудын 18.5 хувийг барилгын засал чимэглэлчин, 12.4 хувийг тогооч 
мэргэжилтнүүд эзэлж байна. Мөн  бусад мэргэжлийг харвал үйлчилгээ, барилга, тээвэр, 
хүнсний үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэр, төмөр зам зэрэг салбар, мэргэжлийн төлөөллүүд 
уг судалгаанд хамрагдсан. Тэд бүгд л эзэмшсэн мэргэжилдээ мөн дуртай боловч ажлын 
байраар хангагдаагүй байна.  

 

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.1

1.1

1.1

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

2.2

2.2

2.2

3.8

3.8

4.9

4.9

5.5

6

7.1

10.4

13.7

20.31.1

Тээврийн үйлчилгээ

Улс төр судлал

Эх газар судлал

Хөдөө аж ахуй

Хувцас загвар дизайн

Хөгжим, тайз дэлгэцийн урлаг

Сэтгүүл зүй 

Худалдаа

Хэл шинжлэл

Мал эмнэлзүй

Түүх, археологи

Санхүү, банк, даатгал

Маркетинг, зар сурталчилгаа

Эрүүл мэнд

Дуу дүрсний техник болон медиа …

Үйлчилгээ

Үйлдвэрлэл, боловсруу-лалт

Архитектур ба барилга, угсралт

Хүрээлэн буй орчин судлал

Програм хангамж, програм хөгжүүлэлт …

Инженерчлэл

Эрх зүй

Эдийн засаг  

Менежмент ба удирдахуй

Нягтлан бодох бүртгэл

Багш

Үгүй Тийм
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ДӨРӨВ. ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ                                          
БА АЖИЛГҮЙДЭЛ 

 

Тус судалгаанд залуучуудын эдийн засгийн идэвхийг хугацаанаас хамааруулан 
тооцсон. Эдийн загийн тухайн үеийн идэвхтэй залуучууд 79.2 хувь байсан ба бүгд 
ажилгүй иргэд байсан. Харин сүүлийн 12 сарын хугацаагаар идэвхийг тодорхойлоход 
37.4 хувь нь ажиллагч, 30.8 хувь нь ажилгүй иргэд байсан. Энэ бүлэгт сүүлийн 12 сарын 
хугацаан дахь хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн талаар авч үзлээ. 

4.1  ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 

Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхүүдийн 15-34 насны, сүүлийн 7 долоо хоногт 
хөдөлмөр эрхлээгүй залуучуудыг зорилтот бүлэг болгон сонгон авсан талаар дээр 
дурдсан. Эдгээр залуучуудын шинж байдалд үндэслэн ажилгүй болон эдийн засгийн 
идэвхгүй залуучуудын нөхцөл байдлыг тодорхойлов. 

Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын 58 хувь нь мэргэжил эзэмшсэн байсан ба 
мэргэжлийн дипломтой буюу МБСБ-ыг эрэгтэйчүүд, ИДС-ийг эмэгтэйчүүд илүү төгссөн 
нь харагдав. Үлдсэн 42 хувь нь ямар нэгэн мэргэжил эзэмшээгүй бөгөөд тэдний олонхийг 
эрэгтэйчүүд эзэлж байна. 

Зураг 4.1: Мэргэжил эзэмшсэн байдал, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Хөдөлмөрийн үзүүлэлтүүдийн тооцоонд ХУГАЦАА-ны интервалаас хамаарч үр 
дүн өөр өөр байдаг. Бидний зорилтот бүлэгт багтсан залуучууд сүүлийн 7 хоногийн 
хэмжээсээр бүгд ажилгүй байсан. Харин бид судалгаандаа хэд хэдэн хугацааг оруулсан 
юм. 

Тухайлбал, сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлтийг авч үзвэл, зорилтот бүлгийн 
залуучуудын 37.5 хувь нь хөдөлмөр эрхэлсэн байна. Тэднийг боловсролын түвшингээр 
харвал, 60.8 хувь нь бүрэн дундаас доош, 20.0 хувь нь дээд боловсролтой, үлдсэн хувь 
нь бусад боловсролтой иргэд байна. Үүнийг дунд боловсролтой залуучууд хөдөлмөр 
эрхэлсэн гэхээсээ илүү бүрэн дунд буюу бага боловсролтой, мэргэжилгүй залуучууд 
ажлаасаа гарсан, тогтвортой хөдөлмөр эрхлээгүй гэж харах нь зүйд нийцнэ.  
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26.1
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Мэргэжлийн үнэмлэх
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Гэрлэсэн залуучуудын 21.2 хувь нь 30-34 насны, 17.3 хувь нь 25-29 насны 
залуучууд байна. Харин огт гэрлээгүй залуучуудын 13.9 хувь нь 20-24 насны, 6.8 хувь нь 
15-19 насныхан байна.   

Хүснэгт 3.3: Гэрлэлтийн байдал, насны бүлгээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

  15-19 
нас 

20-24 
нас 

25-29 
нас 

30-34 
нас 

Нийт 

Огт гэрлээгүй 6.8 13.9 9.0 5.9 35.6 
Гэрлэсэн 0.4 7.5 26.7 25.8 60.4 
Тусгаарласан 0 0.1 0.3 0.9 1.3 
Цуцалсан 0 0.1 0.3 1.6 2.0 
Бэлбэсэн 0 0 0.1 0.6 0.7 

Нийт 7.2 21.6 36.4 34.8 100.0 

Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн 53.5 хувь нь гэрт, 28.0 хувь нь тусдаа сууцны 
байшинд, 15.0 хувь нь орон сууцны байшинд, 1.0 хувь нь нийтийн зориулалттай байранд, 
2.5 хувь нь бусад төрлийн сууцанд амьдарч байлаа.  

Зураг 3.5: Сууцны өмчийн хэлбэр /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Сууцны өмчийн хэлбэрээр авч үзвэл 44 хувь нь худалдаж авсан, 25 хувь нь 
өөрсдөө барьсан, 12 хувь нь түрээсэлж байгаа, 11 хувь нь өвлөж авсан буюу эцэг, 
эхийнхээ гэрт амьдарч байна.  
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4.2   ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛГҮЙДЭЛ 

Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын тухайн үеийн идэвхээр сүүлийн 7 
хоногт 79.4 хувь нь ажилгүй иргэд байна. Харин сүүлийн 12 сарын хугацаагаар харахад 
30.8 хувь нь ажилгүй байсан байна. 

Тогтвортой хөдөлмөр эрхэлж, амьдралаа авч явахын тулд мэргэжил эзэмших нь 
нэн чухал. Гэтэл ямар ч мэргэжилгүй залуучууд маш олон байгаа нь хөдөлмөрийн зах 
зээлд сөрөг үзүүлэлт болж байна. Бид судалгааныхаа хүрээнд мэргэжил эзэмшээгүй 
залуучуудын нийгмийн шинж байдлыг тодорхойлохыг зорив. 

Залуучуудын мэргэжил эзэмшихэд нөлөөлж буй хүчин зүйлс 

Энэ хэсэгт залуучуудын мэргэжил эзэмшсэн байдал, түүнд нөлөөлж буй нийгэм, 
эдийн засгийн хүчин зүйлсийг тодруулах зорилгоор хийсэн шинжилгээний ажлыг үр дүнг 
товч орууллаа. Шинжилгээг хийхэд судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудыг мэргэжил 
эзэмшихэд нөлөөлсөн хэд хэдэн хүчин зүйлсийг тодорхойлох байдлаар хийгдсэн. 
Томьёолбол дараах загвараар илэрхийлнэ.  

                               𝑂𝑂𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖         𝑂𝑂𝑖𝑖 = {1 хэрэв мэргэжил эзэмшсэн бол    
0 хэрэв мэргэжил эзэмшээгүй бол 

                                        𝑂𝑂𝑖𝑖 − чанарын хувьсагч  
                                         𝑥𝑥𝑖𝑖 − нөлөөлөгч хүчин зүйлийн вектор 

Нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг мэргэжил эзэмшсэн байдалд нөлөөлж болох 
үзүүлэлтүүдээс хамааралтай бинарь хувьсагчдаар сонгон авч хэрэглэсэн. 

Хүснэгт 4.1: Мэргэжил эзэмшихэд нөлөөлсөн хүчин зүйлс 
Хүчин зүйлс Хамаарал 
Залуучуудын нас  
 Нас 15-19 - 
 Нас 20-24  + 
 Нас 25-29 + + 
 Нас 30-34 - 
Өрхийн бүлийн тоо  
 Ам бүлийн тоо 1 - - 
 Ам бүлийн тоо 2 – 5 + + + 
 Ам бүлийн тоо 6-с дээш - - 
Өрхийн тэргүүний гэрлэлтийн статус  
 Өрхийн тэргүүн эхнэр/нөхрийн хамт амьдардаг + + 
 Өрхийн тэргүүн гэрлэлтээ цуцалсан эсвэл бэлэвсэн - - 
Өрхийн тэргүүний боловсролын түвшин  
 Бүрэн дунд, түүнээс доош - -  - 
 Техникийн болон мэргэжлийн + + 
 Тусгай мэргэжлийн дипломын + 
 Бакалавр, түүнээс дээш + + + 
Өрхийн амьжиргааны түвшин  
 Хамгийн ядуу 20% - -  - 
 Квартиль 2 - - 
 Квартиль 3 - - 
 Квартиль 4 + + 
 Хамгийн чинээлэг 20% + + + 
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Зураг 4.2: Сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын түвшнээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

 
Сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлтийг хүйсээр авч үзвэл хөдөлмөр эрхэлсэн 

залуучуудын дийлэнхийг эрэгтэйчүүд, хөдөлмөр эрхлээгүй залуучуудын дийлэнхийг 
эмэгтэйчүүд эзэлж байна.  

Зураг 4.3: Сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлт, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын 66.5 хувь нь урьд өмнө ямар нэгэн ажил 
хийж байснаас тэдний 60.5 хувь нь мэргэжил эзэмшсэн, 39.5 хувь нь мэргэжилгүй байв. 
Энэ нь мэргэжил эзэмших нь мэргэжилгүй байснаас хавьгүй илүү хөдөлмөр эрхлэх 
боломж олгож байгааг илтгэнэ. 

Зураг 4.4: Хөдөлмөр эрхэлж байсан давтамж, мэргэжил эзэмшсэн байдлаар 
                                                                                                 /хэмжих нэгж: хувь/
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хувийн хөдөлмөрөөс олсон орлогоороо мөнгөн болон биет хуримтлал (хүнсний 
бүтээгдэхүүнээ их хэмжээгээр авах гэх мэт) үүсгэж хэрэглээгээ хангадаг байна. 
Судалгааны явцад хөдөлмөр эрхлээгүй залуучуудын дунд бэлэнчлэх сэтгэлгээ, 
залхуурах хандлага давамгайлж байгаа нь ажиглагдсаныг онцлох хэрэгтэй. 

Судалгаанд залуучуудын ажилгүйдлийн шалтгааныг тал бүрээс нь авч үзсэн. 
Зорилтот бүлгийн залуучуудын 66.5 хувь нь урьд өмнө ажил хийж байснаас тэдний 92.2 
хувь нь цалинтай ажил хийж байсан байна. Тэдний ажилгүй болсон шалтгаан буюу  
ажилгүйдлийг үүсгэж буй хүчин зүйлс нь нэгдүгээрт хувь хүн, өрхөөс, хоёрдугаарт 
нийгэм, эдийн засаг, ажил олгогчоос хамааралтай байна. 

Цалинтай ажил хийж байсан залуучуудын ажлаасаа гарсан шалтгааныг 
тодруулахад 20.5 хувь нь төрөх, хүүхэд асрах, 15.3 хувь нь ар гэрийн зэрэг хувийн  
шалтгаанаас болж ажлаасаа гарсан байна. Харин ААНБ нь бага цалинтай болон 
цалингаа хугацаандаа, зарим тохиолдолд огт өгдөггүй гэж 24.8 хувь нь, орон тооны 
цомхтголоор 8.7 хувь, байгууллага татан буугдсанаар 5.4 хувь нь гэж өөрөөс үл 
хамаарах шалтгааны улмаас ажилгүй болсон байна.  

Зураг 4.6: Цалинтай ажил хийж байсан залуучуудын ажлаасаа гарсан шалтгаан 

 

Судалгааны ярилцлагын явцад хувийн байгууллагын ажил олгогчид залуучуудын 
хөдөлмөрийг үнэлдэггүй, цалинг нь хугацаандаа өгөхгүй байх, туршилтын хугацаанд 
цалингүй ажиллуулж, хугацаанаас өмнө халж хөдөлмөрийг шулах тохиолдол байдгийг 
цөөнгүй залуучууд хэлж байсныг энд цохон тэмдэглэе. 

“Би Дулааны цахилгаан станцад 2 жил ажиллаад орон тооны цомхотголоор 
ажлаасаа халагдсан. Энэ зун 3 сар барилгын ажил хийсэн боловч одоо болтол 
цалингаа авч чадаагүй байна. Улирлын чанартай барилгын ажлууд ажлын ачаалал их, 
цалин бага байдаг мөртлөө цалингаа хугацаандаа өгөхгүй, бидний хөдөлмөрийг 
үнэлэхгүй байгаа нь дахин хөдөлмөр эрхлэх хүсэлгүй болгож байна.  

Эх сурвалж: Ховд аймгийн Жаргалант сумын иргэн, эрэгтэй, нас 34. 
 

Улирлын чанартай, 
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92.0 Мэргэжлээрээ 
ажиллахыг 
хүссэн, 15.0

Ажил гэрийн 
хоорондох зай, 12.0Ар гэрийн 

шалтгаан, 60.0

Төрөх, хүүхэд 
асрах, 80.0

Эрүүл мэндийн 
шалтгаан, 19.0

Орон тооны 
цомхотголд орсон, 

34.0

Байгууллага татан 
буугдсан, 21.0

Шилжин суурьшсан, 
19.0

Бусад, 4.0
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✓ Залуучууд мэргэжил эзэмших нь 20-29 насанд, ялангуяа 25-29 насанд 
илүүтэйгээр мэргэжил эзэмшиж байна. Харин мэргэжил эзэмшиж амжилгүй 30 
нас хүрсэн бол цаашид мэргэжил эзэмшихгүй байх хандлага ажиглагдав. 
✓ Өрхийн ам бүлийн тоо нь залуучууд мэргэжил эзэмшихэд нөлөөлсөн байна. 
Ерөнхийдөө ганцаараа амьдардаг залуу хүн мэргэжил эзэмших нь бага байна. 
Гэхдээ энэ үр дүн УБ хотод арай эерэг дүр төрх ажиглагдсан. Харин аймагт 
амьдардаг ганц бие залуучууд мэргэжил эзэмшдэггүй хандлагатай байсан.  
✓ Өрхийн тэргүүн нь эхнэр/нөхрийн хамт амьдардаг өрхийн залуучуудын 
мэргэжил эзэмших магадлал сайн байна. Харин өрхийн тэргүүн гэрлэлт 
цуцлуулах, бэлэвсрэх нь тухайн өрхөд амьдардаг залуучуудын мэргэжил 
эзэмших магадлалыг бууруулдаг байна. 
✓ Өрхийн тэргүүний боловсрол мөн залуучуудын мэргэжил эзэмшихэд нөлөөлж 
байна. Өрхийн тэргүүн дээд боловсролтой байх нь эерэг нөлөөлж байгаа бол 
бүрэн дунд ба түүнээс бага боловсролын түвшинтэй байх нь сөргөөр нөлөөлжээ. 
✓ Манай судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн амьжиргааны түвшинг ҮСХ-оос 
гаргасан өрхийн орлого, зарлагын үзүүлэлттэй харьцуулахад улсын дундаж 
болон түүнээс доош амьжиргаа бүхий өрхүүд хамрагдсан байна. Гэхдээ өрхийн 
амьжиргааны түвшин нь залуучууд мэргэжил эзэмшихэд нөлөөлөх чухал хүчин 
зүйл болж байгааг манай судалгааны үр дүнгээс харах боломжтой байгаа бөгөөд 
амьжиргааны түвшин багасах тусам залуучуудын мэргэжил эзэмших магадлал 
буурч байна.  
✓ Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийг нэг хүнд ногдох орлогоор нь эрэмбэлэн 
тэнцүү 5 бүлэгт хувааж загварт оруулсан. Өрхийн тооны тэнцүү 5 бүлгийн эхний 
3 буюу 60 хувьд амьдарч буй залуучуудын мэргэжил эзэмших магадлал муу 
байна. Үүнийг бид МУ-ын нийт өрхийн 30 орчим хувь гэж таамаглаж байна.   

Залуучууд ажилгүй байх нь тухайн өрхдөө хүн ам зүйн ачааллыг бууруулахгүй, 
өрхийн бусад гишүүдээр тэжээлгэсээр байдаг. Ажилгүй залуучуудын 89.1 хувь нь 
ажилгүй байх хугацаандаа хэрэглээний зардлаа өрхийн гишүүдийн орлогоор хангадаг. 
Үүний 12.1 хувь нь Засгийн газраас олгодог тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлоготой өрх байна.  

Зураг 4.5: Ажилгүй байх хугацаандаа хэрэглээний зардлаа хангах эх үүсвэр  
/хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Үлдсэн 10.1 хувийг задалж үзвэл, 5.8 хувь нь цагийн ажил хийж, 1.5 хувь таксинд 
явах, ногоо тариалах, алтанд явах, самар жимсэнд явах, мал маллах зэрэг түр зуурын 
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эзэмшээгүй тул ажил олддоггүй, ажлын байрны шаардлага хангаагүй зэрэг шалтгаанаар 
хөдөлмөр эрхлээгүй байна.  

Судалгааны зорилтот бүлгээс сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхэлсэн залуучуудын 
68.6 хувь нь эрэгтэй, 31.4 хувь нь эмэгтэй байсан. Ажилгүй залуучуудын 49.5 хувь нь 
ажил хайгаад олдохгүй байгаа гэж хариулсан байна. Ялангуяа эрчүүдийн 67.0 хувь нь 
ажил олдоогүй гэсэн шалтгааныг нэн тэргүүнд дурдсан нь хамгийн өндөр үзүүлэлт 
байна. 

Зураг 4.9: Сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан, байршлаар /хэмжих нэгж: 
хувь/ 

 

Сүүлийн 12 сар хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгааныг хүйсээр авч үзвэл ялгаатай 
байдал ажиглагдаж байна. Жишээ нь: Судалгаанд хамрагдсан эрэгтэйчүүдийн 28.7 хувь 
нь ажил олдоогүй, эмэгтэйчүүдийн 35.3 хувь нь хүүхэд асарч байгаа шалтгаанаар 
хөдөлмөр эрхлээгүй байна.  

Ажил олж чадахгүй байгаа залуучуудын дийлэнх хувь нь аймгуудад амьдарч 
байгаа нь ажлын байрны хомсдол хаана их байгааг харуулж байгаа бол хүүхдээ асарч 
буй эхчүүд нийслэлд хөдөө орон нутгаас их байна. Үүнийг цэцэрлэг, яслийн хүртээмжтэй 
холбон тайлбарлахаас өөр аргагүй юм. Харин орон нутагт бага насны хүүхэдтэй 
эхчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл илүү байдаг байна. 

Зураг 4.10: Сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан, байршлаар /хэмжих нэгж: 
хувь/ 
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Улирлын чанартай ажил хийж байсан залуучууд цалингаа авч чаддаггүй, ажил хийгээгүй 
хугацаанд орлогогүй байдаг тул тогтмол ажил хийх сонирхолтой байдгаа хэлж байлаа. 

Зураг 4.7: Ажилгүй байгаа хугацаа  /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Ажилгүй залуучуудын тогтмол ажил хийгээгүй хугацааг авч үзвэл 27.1 хувь нь 1 
жил хүртэл, 30.8 хувь нь 1-3 жил, 15.9 хувь нь 4-6 жил, 8.4 хувь 7-9 жил, 7.5 хувь нь 10-
аас дээш жилийн хугацаагаар ажилгүй байна.  

 
4.3  ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХГҮЙ БАЙГАА ШАЛТГААН 

Зорилтот бүлгийн хөдөлмөр эрхлээгүй залуучуудын шалтгааныг харахад 49.5 
хувь буюу хоёр хүн тутмын нэг нь ажил хайгаад олдоогүй, 38.1 хувь нь хүүхэд асарч 
байгаа, 10.1 хувь нь гэрийн ажилтай, 9.4 хувь нь жирэмсэн, 2.1 хувь нь ажиллахыг хүсэж 
байсан ч шантарсан, 1.9 хувь нь ажил хийхийг хүсээгүй зэрэг байна. /Зураг 3.4/ 

Зураг 4.8: Сүүлийн 12 сард хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Бусад шалтгаанаар ажилгүй байгаа иргэд цэргийн алба хаасан, гадаадад 
ажиллаж байгаад ирсэн, засан хүмүүжүүлэх газар байсан, суралцаж байсан, мэргэжил 
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ТАВ. 15-34 НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 
 

Судалгааны хугацаанд зорилтот бүлгийн 79.2 хувь нь тухайн үеийн эдийн засгийн 
идэвхтэй төлөвт байсан. Харин урт хугацаагаар буюу сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
идэвхтэй байсан нь 68.2, үүнээс байнгын идэвхтэй байсан 54.2 хувь байв. Байнгын 
идэвхтэй байсан залуучуудын тал хувь нь хөдөлмөр эрхэлсэн байна.   

Зураг 5.1: Залуучуудын эдийн засгийн идэвх /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

 
5.1  АЖИЛ ХАЙЖ БУЙ АЛХАМ 

Эдийн засгийн идэвхтэй буюу сүүлийн 12 сард ажил хайсан залуучуудын 56.3 
хувь нь эрэгтэй, 43.7 хувь эмэгтэй байна. 

Зураг 5.2: Сүүлийн 12 сард ажил хайсан эсэх, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Харин ажил хайгаагүй залуучуудын 29.7 хувь нь эрэгтэй, 70.3 хувь нь эмэгтэй 
байна. Энэ нь эмэгтэйчүүд жирэмсэн, хүүхэд асарч байгаатай холбоотой.   

Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлд ажил хайлтын идэвхжил хавраас эхэлж, 
зун өссөөр, намар хамгийн дээд үедээ хүрдэг зүй тогтол ажиглагддаг. Тус судалгааны 
зорилтот бүлгийн залуучуудад ч энэ хандлага ажиглагдсан.  
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Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хөдөлмөр эрхэлж байсан ч ажилгүй болсон 
залуучуудаас ажил хийхэд тулгардаг хүндрэлтэй байдаг шалтгааныг 
тодруулсан. Мэргэжил эзэмшсэн залуучуудын хувьд нэгдүгээрт, ажлын туршлагагүй 
байдал 26.2 хувь, хоёрдугаарт, ар гэрийн асуудал 20.0 хувь, гуравдугаарт, тухайн 
ажлыг хийх мэдлэг, чадвар хүрэхгүй байх 19.5 хувь шалтгаанууд зонхилдог байна. Харин 
мэргэжил огт эзэмшээгүй залуучуудын дунд нэгдүгээрт, тухайн ажлыг хийх мэдлэг, 
чадвар хүрэхгүй байх 41.3 хувь, хоёрдугаарт, боловсролын түвшин 35.5 хувь, 
гуравдугаарт, ажлын туршлагагүй нь 22.9 хувь хүндрэлтэй байдаг гэж хариулсан юм. 

Харин судалгаанд хамрагдсан залуучууд ажил олгогчийн шаардлагаас хамгийн 
хүндрэлтэй нь боловсролын түвшин, ажлын туршлага, хэлний шаардлага, цалингийн 
хэмжээ байдаг хэмээн хариулжээ.  

Зураг 4.11: Ажил олгогчийн шаардлага /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Бусад шалтгаанд дараах хариултуудыг өгчээ. Үүнд: 

o Ажил олгогчид ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг шударга бус явуулдаг, 
танил тал, мөнгө харж ажилд авдаг, улс төр, намын нөлөөлөл их 

o Ажлын ачаалал, ажлын цаг их байдаг, цалин бага, цалингаа хугацаандаа 
өгдөггүй, удирдлагын дарамт их  

o Ажлын байрны шаардлага өндөр, нас, хүйс, гэр бүлийн байдал хардаг, хүүхэдгүй 
байх гэсэн шаардлага тавьдаг 

o Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх гэхээр эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэр байдаггүй, 
ажлын байрны түрээс  өндөр, шаардлагатай тоног төхөөрөмж байдаггүй зэрэг нь 
хүндрэлтэй байдаг тул хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байна. 

Харин судалгаанд хамрагдсан нийт залуучуудын 2.7 хувь нь ямар нэгэн хүндрэл 
байхгүй гэж үзсэн.  
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нөхдөөсөө сурагласан, 27.4 хувь нь сонингоос ажлын зар хайсан зэрэг алхмаар ажил 
хайсан байна. ХХҮГазарт хөдөөгийн залуучууд их бүртгүүлдэг бол нийслэл хотоос 
судалгаанд оролцогчдын дөнгөж 16.7 хувь нь л бүртгүүлжээ. Ажил хайж байгаа 
залуучуудийн дийлэнх нь харьяа Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт ажил 
хайгчаар бүртгүүлдэг хэдий ч эргээд холбоо барьдаггүй гэж байлаа. Харин Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний газар ажлын байрны захиалга орж ирэхээр тухайн ажлын 
байруудад тохирох шаардлага хангасан хүн тэр бүр олддоггүй гэсэн тайлбарыг өгсөн нь 
ажил олгогчийн шаардлага, ажил горилогчийн ур чадварын хооронд зөрүү байгааг 
илтгэнэ.  

Нийслэлийн залуучуудын хувьд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ажил хайх 
мэдээллийн гол эх үүсвэр нь болж байна. Харин байршлаас үл шалтгаалж байгаа нэг 
үзүүлэлт нь хамаатан садан, найз нөхдөөс ажил сурагласан гэдэг хэлбэр байна. 
Судалгаанд олон залуучууд баталгаатай ажилд орохын тулд заавал танил тал л 
хэрэгтэй гэсэн ойлголттой байсан нь үүнтэй холбоотой байх талтай. Мөн өөрсдөө ажил 
хайх бус өөр хэн нэгэнд захиснаа ажил хайснаар бүртгүүлж байгаа нь судалгааны 
үүднээс авч үзэхэд эдийн засгийн идэвхтэй мэт харагдаж байгаа боловч, амьдрал дээр 
ямар ч идэвх гаргахгүй байгаа залуучууд их байна. Мөн ажил хайх, хийхээс залхуурдаг, 
бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй залуучууд ялангуяа нийслэл хотод их байсантай ч холбон 
ойлгож болох юм.  

Ажилтай болохын тулд оршин суугаа газраасаа өөр газарт очих эсэхийг 
тодруулав. Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын 69.0 хувь нь тухайн орон 
нутагтаа байхыг эрмэлзэж байна. Гэхдээ нийслэл, аймгийн хувьд ялгаатай дүр зураг 
ажиглагдаж байна. Аймагт амьдарч буй залуучуудын 32.1 хувь нь ажил олдож л байвал 
хаана ч оршин суух боломжтой гэсэн бол энэ тоо нийслэлд 8.6 хувь байна. Гадаадад 
ажиллах боломжтой хэсэг нь нийт залуучуудын 1.1 хувь, гэхдээ аймгийнхныг бодвол 
нийслэлийн залуучууд гадаад ажиллахыг боломжтой гэжээ.   

Зураг 5.4: Ажилд орохын тулд түр хугацаагаар оршин суух байршил, /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

 Тэгвэл хөдөлмөр эрхлэхийн тулд шилжих хөдөлгөөнд оролцох эсэхийг 
тодруулахад судалгааны үр дүнд төдийлөн их өөрчлөлт гарсангүй. Гэхдээ шилжих 
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Зураг 5.3: Залуучуудын ажил хайлтын идэвхжил, 2017 оны сарууд, 2016 оны 4-р 
улиралд 

 

Дээрх графикаас харахад ажилгүй залуучууд зуны улиралд болон 9 дүгээр сард 
ажил идэвхтэй хайдаг байна. Хавар, зуны улиралд улирлын чанартай барилгын ажлууд 
болон мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх боломжтой байдаг нь үүнд нөлөөлсөн байж 
болох юм. Харин 1, 2 дугаар сард ажил хайлт хамгийн бага байдаг байна.  

Эдийн засгийн идэвхтэй буюу сүүлийн 12 сард ажил хайсан залуучууд ямар 
алхмаар ажил хайсныг доорх хүснэгтээр харуулав. 

Хүснэгт 5.1: Ажил хайхын тулд хийсэн алхам, байршлаар /хэмжих нэгж: хувь/ 

 Нийслэл Аймаг Нийт 

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэст ажил 
хайгчаар бүртгүүлсэн 16.7 77.1 53.5 

АМЧБО төвүүдэд очсон 1.1 3.6 2.6 
Хөдөлмөрийн яармагт оролцсон 3.3 2.1 2.6 
Хувийн хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлсэн 2.2 0.7 1.3 
Ажлын байран дээр нь шууд очиж уулзсан 3.3 17.1 11.7 
Ажил олгогчид өргөдөл явуулсан 11.1 20.0 16.5 
Сонингоос ажлын зар хайсан 46.7 15.0 27.4 
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ажил хайх зар 
явуулсан 8.9 2.9 5.2 

Хамаатан болон найз нөхдөөсөө сурагласан 33.3 27.1 29.6 
Бизнес эрхлэхийн тулд зээл хүссэн 1.1 7.9 5.2 
Бизнес эрхлэхийн тулд газар, байр болон тоног 
төхөөрөмж хайсан 1.1 2.9 2.2 

Бизнес эрхлэхийн тулд зөвшөөрөл лиценз авах 
хүсэлт гаргасан 0.0 0.7 0.4 

Ур чадвараа дээшлүүлэхээр сургалтанд суусан /хэл, 
компьютер, техник/ 1.1 4.3 3.0 

Ажилд орох ярилцлаганд бэлтгэх сургалтанд суусан 2.2 1.4 1.7 

Судалгааны үр дүнгээр ажил хайгчдын 53.5 хувь нь харьяа Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газарт ажил хайгчаар бүртгүүлсэн, 29.6 хувь нь хамаатан болон найз 
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Хүснэгт 5.2: Ажил хайхын тулд хийсэн алхам, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах хугацаанд ажилгүй залуучуудын дунд төрөөс 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр зохион байгуулдаг эдгээр үйл ажиллагаануудын 
талаар мэдлэг мэдээлэл хомс, ойлголт бага байгааг ОРОЛЦОЖ БАЙГААГҮЙ гэж 
хариулсан 63.4 хувь байгаагаас харж болохоор байна. Тиймээс хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажлын байртай холбоотой мэдээ мэдээллийг сайжруулах, сурталчлах, төсөл 
хөтөлбөрийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сонгон шалгаруулалтыг нийтэд нээлттэй байх 
механизмыг сайжруулах шаардлагатай байна.  
 
5.2  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛТГААН 

Судалгааны зорилтот бүлгийн эдийн засгийн тухайн үеийн идэвхийг харвал, 20.6 
хувь нь, сүүлийн 12 сараар харвал 29.8 хувь нь идэвхгүй төлөвт байна.  

Зураг 5.6: Эдийн засгийн идэвхгүй залуучууд, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

 45.8 хувь эдийн засгийн 
байнгын идэвхгүй байсан ба эдгээр 
залуучуудыг хүйсээр авч үзвэл 61.5 
хувь нь эмэгтэй, 38.5 хувь нь эрэгтэй 
байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд 
жирэмсэн, хүүхэд асарч байгаа гэсэн 
шалтгаанаар сүүлийн 12 сард 
хөдөлмөр эрхлээгүй болон ажил 
хайгаагүй нь эдийн засгийн байнгын 
идэвхгүй байдалд нөлөөлж байна.  

Арга хэмжээ Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 

 Хөдөлмөрийн яармаг болон бусад олон  нийтийн арга 
хэмжээнд оролцсон 

8.5 7.5 15.9 

 labornet.mn, hudulmur.mn, mergejil.mn сайтуудад 
хандаж үйлчилгээ авсан 

2.2 2.7 4.9 

Аймаг, дүүрэг, хороодод байрласан мэдээллийн 
электрон самбаруудыг ашигласан 

4.9 4.3 9.2 

 ХЭДС-гаас санхүүжүүлсэн богино хугацааны, 
сертификаттай, мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан 

2.4 2.6 5.0 

 ХЭДС-ийн дэмжлэгтэйгээр хөнгөлөлттэй зээл авсан 0.1 1.0 1.1 
 ХЭДС-ийн дэмжлэгтэй зохион байгуулагдсан аж ахуй 
эрхлэх сургалтанд хамрагдсан 

0.1 0.6 0.7 

 Туршлага олж аваад өөрийн хувийн бизнес эхэлсэн 0.9 1.3 2.2 
 ЖДҮДС-ийн дэмжлэгтэйгээр хөнгөлөлттэй зээл авсан 0.6 0.9 1.4 
Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт 
хамрагдсан 

0.3 0.4 0.7 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудын үйлчилгээнд 
хамрагдсан 

0.4 0.6 1.0 

АМЧБО зөвлөгөө болон сургалтад хамрагдсан 1.4 1.1 2.6 
 Хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой сургалтад 
хамрагдсан 

0.4 1.0 1.4 

Гадаадад ажиллахаар бүртгүүлсэн 0.1 0.4 0.6 
ХЭДС-с сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авсан 0.1 0.4 0.6 
Оролцож байгаагүй 32.5 30.9 63.4 

38.5

61.5

эр эм
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хөдөлгөөнд оролцох залуучуудын тоо болон хаашаа ч хамаагүй шилжихэд бэлэн гэж 
хариулсан хэсгүүд ялимгүй бага гарсан юм.  

Зураг 5.5: Ажилд орохын тулд шилжин суурьших байршил, /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Төрийн зүгээс залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэхээс 
гадна хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байр, хөдөлмөр 
эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих чиглэлээр хэд хэдэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 
зохих үр дүн гарч байгаа ч хүртээмж, хэрэгжилтийн үр дүнг хянах хэрэгтэй байна.  

Бид судалгаандаа Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр зохион 
байгуулдаг үйл ажиллагаануудын талаарх залуучуудын санал бодлыг тодруулахыг 
зорьсон. Тэднээс дараах арга хэмжээнд оролцож байсан эсэхийг тодруулахад 36.6 хувь 
нь ТИЙМ гэсэн хариултыг өгөв. Тухайлбал, 15.9 хувь нь хөдөлмөрийн яармаг болон 
бусад олон нийтийн арга хэмжээнд оролцсон, 9.2 хувь нь аймаг, дүүрэг, хороодод 
байрласан мэдээллийн самбаруудыг ашигласан, 5.0 хувь нь ХЭДС-аас санхүүжүүлсэн 
богино хугацааны, сертификаттай, мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан байна. 
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ЗУРГАА. ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛ ТЭМҮҮЛЭЛ 
 

Судалгаанд хамрагдсан залуучууд хөдөлмөр эрхлэх хүсэл, тэмүүллээр дүүрэн 
байна. Тэдний 97 хувь нь хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ бүлэгт 
залуучууд хөдөлмөр эрхлэх боломжтой нөхцөл, шаардлагын талаарх өөрсдийнх нь 
саналыг оруулсан юм. 

Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудаар хөдөлмөр эрхлэхэд бэлэн байх 
нөхцөл боломжийг нь тодорхойлуулсан. Тэдний санал боловсролын түвшнээсээ 
хамааран харилцан адилгүй байна. Тухайлбал, бүрэн дундаас доош боловсролтой 
хэсгийн 70.5 хувь нь биеийн хүчний ажил хийхэд бэлэн байгаа бол энэ үзүүлэлт дээд 
боловсролтой залуучуудын 20.0 хувь нь байна. Дээд боловсролтой залуучуудын 71.8 
хувь нь мэргэжлийн ур чадвар шаардсан ажил хийх сонирхолтой байна.  

Ямар нэг мэргэжил эзэмшсэн залуучуудын хувьд мэргэжлийн ур чадвар 
шаардсан ажил, удирдах, зохион байгуулах, бичиг баримтын ажил хийх сонирхол 
давамгайлж байгаа бол мэргэжилгүй залуучууд нь биеийн хүчний ажил, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх, түүний дотор мэргэжил шаардахгүй ажил, техникийн ажил хийх санал 
давамгайлж байна. Энэ үзэгдлийг ажлын байрны хомсдолтой холбон тайлбарлаж 
болохоор байсан. Нэгэнт ажил олж чадахгүй байгаа мэргэжилгүй залуучуудад хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх нь сонголт байж болох юм.  

Зураг 6.1 Ажиллах боломжтой ажлын хэлбэр, мэргэжил эзэмшсэн байдлаар 
 

  

Мэргэжлийн ур чадвар шаардсан ажил хийх сонирхолтой залуучуудын хүйсийн 
ялгаагүй тал хувь нь дээд боловсролтой байна. Харин удирдах албан тушаал эрхлэхийг 
хүсэгч эмэгтэйчүүд бүгд дээд боловсролтой, эрчүүдийн тал нь мэргэжилгүй залуучууд 
байна. Харин эмэгтэйчүүд биеийн хүчний ажлыг ч голохгүй хийх боломжтойгоо 57.4 хувь 
нь илэрхийлсэн. Гэхдээ тэд мэргэжилгүй тул арга буюу ийм хариулт өгч байсныг 
тэмдэглэх хэрэгтэй. 
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Сүүлийн 6 сард ажил хайгаагүй залуучууд ямар шалтгаанаар ажил хайгаагүйг 
доорх хүснэгтээр харуулав. 

Хүснэгт 5.3. Ажил хайгаагүй шалтгаан, хүйсээр /хэмжих нэгж: хувь/ 

Шалтгаан Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 

Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалан хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болсон 

0.5 0 0.5 

Ажлаас гадуур орлоготой 0.5 0 0.5 
Жирэмсэн, хүүхэд, өндөр настан, өвчтөн асарч байгаа 6.4 71.6 78 
Улирлын чанартай ажлаас хамааралтай 1.4 0.5 1.8 
Ажил олдоно гэсэн итгэл байхгүй 1.8 2.3 4.1 
Ажил хайхаас залхсан 1.4 1.4 2.8 
Ажил хайх арга замаа мэддэггүй 1.8 0.5 2.3 
Өөрийн мэргэжил, ур чадварт тохирсон ажил олж чадахгүй 
байна 

0.5 1.4 1.8 

Хүсэл сонирхолд нийцсэн тохиромжтой ажил олж чадахгүй 
байна 

3.7 2.3 6 

Ажил хийх хүсэлгүй 1.4 0.5 1.8 
Цалин болон ажлын нөхцөл таалагдаагүй 1.4 0.5 1.8 
Ажлын орчин болон байршил таалагдаагүй 1.4 0 1.4 
Цэрэгт/ гадаад улс руу явахаар хүлээж байгаа 4.1 0 4.1 
Бусад 10.6 4.1 14.7 
Нийт дүн 31.2 68.8 100 

Сүүлийн 6 сард ажил хайгаагүй залуучуудын 78.0 хувь нь жирэмсэн, хүүхэд, 
өндөр настан, өвчтөн асарч байгаа тул ажил хайдаггүй гэсэн хариултыг өгчээ. Мөн хүсэл 
сонирхолд нийцсэн тохиромжтой ажил олддоггүй, ажил олдоно гэсэн итгэл байхгүйгээс 
тэд ажил хайгаагүй байна.  

Судалгааны явцад хөдөлмөр эрхлээгүй залуучуудын дунд бэлэнчлэх сэтгэлгээ, 
залхуурах хандлага давамгайлж байгаа нь ажиглагдсаныг онцлох хэрэгтэй. Зорилтот 
бүлгийн залуучуудаас сүүлийн 12 сарын хугацаанд эдийн засгийн идэвхгүй төлөвт 
байсан залуучуудын 43.6 хувь, жирэмсэн болон бусдыг асарсан иргэдийг хасаж тооцвол 
22.0 хувь нь ажил хийхийг хүсэж байгаа боловч ямар нэгэн алхам хийгээгүй байна. 

Мэдээлэл цуглуулах явцад ажлын байр олддоггүй, цалингийн хэмжээ амьдралд 
хүрэлцдэггүй тул гадаад улс руу хөдөлмөр эрхлэхээр явах сонирхолтой байна гэсэн 
залуучууд цөөнгүй байлаа. Энэ нь Монгол Улсад цалингийн дундаж хэмжээ 2017 оны 3 
дугаар улирлын байдлаар 955.9 мянган төгрөг /ҮСХ/ байгаа нь БНСУ-ын хөдөлмөрийн 
хөлсний доод  хэмжээнээс 3 дахин бага байгаатай холбоотой.  

Бусад шалтгаанаар ажил хайгаагүй залуучууд мал малласан, өвчтэй байсан, 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, боловсролгүй тул ажил олдохгүй гэж боддог, ажил 
хайгаад шантарсан, суралцаж байсан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой, ар 
гэрийн асуудалтай зэрэг хариултуудыг өгчээ. 
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 Цалингийн хэмжээнд боловсролын түвшин төдийлөн хамааралтай биш байгааг 
доор зургаас харж болохоор байна. Хэдэн жилийн өмнөх үетэй харьцуулахад ажил 
горилогчдын хүсэж буй цалингийн хэмжээ буурсан дүр зураг ажиглагдах болсон байна. 
Энэ үзэгдлийг ажлын байрны хомсдолтой холбон үзэж болох талтай. 

Зураг 6.4 Өдөрт авахыг хүсэж буй цалингийн доод хэмжээ, боловсролын түвшнээр 

 
Өмнөх бүлэгт хөдөлмөр эрхлэхэд бэрхшээл болдог хүчин зүйл нь боловсрол, 

мэдлэг, ур чадвар нь тухайн ажлын байранд тэнцэхгүй байгаа талаар дурдагдсан. 
Тиймээс ч залуучуудад суралцах, ур чадвараа нэмэгдүүлэх сонирхол маш өндөр байна. 
Зорилтот бүлгийн залуучуудын тодорхойлсноор хамгийн хэрэгцээтэй, үр дүнтэй сургалт 
бол ААНБ-д туршлагатай ажиллагчийн дагалдангаар ажиллах гэж эрэгтэйчүүдийн 50%, 
эмэгтэйчүүдийн 46% нь хариулжээ. Тэднийг боловсролын түвшингээр үзвэл, бүрэн дунд 
боловсролтой 46.2 хувь, дээд боловсролтой 21.9 хувь, техникийн болон мэргэжлийн 
боловсролтой нь 12.0 хувь байна.  

Хүснэгт 6.5: Залуучуудад хэрэгцээтэй байгаа сургалтын төрөл, хүйсээр 
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Зураг 6.2 Ажиллах боломжтой ажлын хэлбэр, боловсролын түвшин, хүйсээр 

 
Залуучуудаас ажиллах боломжтой цагийг нь асуусан. Зорилтот бүлгийн 82.2 хувь 

нь долоо хоногт 40 цагаар ажиллахыг дэмжиж байгаа бол  9.2 хувь нь 56 хүртэлх цаг, 
3.7 хувь нь 70 хүртэлх цаг ажиллахад бэлэн байна. Мөн сүүлийн 6 сарын хугацаанд 
хүүхэд асарч байгаа эхчүүдийн 6.5 хувь нь өдөрт хагас цагаар хөдөлмөр эрхлэх 
сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм. Харин түүнээс ч хавьгүй олон эхчүүд хүүхэд 
асрах хүнтэй, эсвэл хүүхдийн цэцэрлэг, ясли, хүүхэд асрах үйлчилгээ хүртээмжтэй бол 
бүтэн цагаар хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм. 

Залуучуудын хөдөлмөр эрхэлснийхээ төлөө авахыг хүсэж буй цалингийн хэмжээг 
тодорхойлсон. Судалгаанд хамрагдсан нийт залуучуудын 7 хувь нь өдөрт 15 мянга, 38.7 
хувь нь 25 мянга, 23.5 хувь нь 35 мянга, 7.3 хувь нь 40 мянга, 23.4 хувь нь 40 мянган 
төгрөгөөс өндөр цалинтай ажилд ажиллахад бэлэн байна.  

Зураг 6.3 Таны өдөрт авахыг хүсэж буй цалингийн доод хэмжээ, хүйсээр 
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Залуучуудын төрийн байгууллагад ажиллах хүсэлтэй шалтгааныг авч үзвэл,   
ажлын байр баталгаатай 43 хувь, цалин сайтай 43 хувь, ирээдүйд хэрэгтэй 38 хувь, өсөж 
дэвших, суралцах боломжтой 28 хувь, ажлын цаг тогтмол 23 хувь, цалингаа тогтмол 
өгдөг гэж 13 хувь нь тус тус үзсэн байна. Бусад шалтгаануудад хамт олонтой болох, 
бусад салбартай харьцуулахад ажлын орчин нөхцөл сайн, аюулгүй байдал хангагдсан, 
сэтгэл зүйн хувьд тайван гэсэн шалтгаанууд дурдагдсан юм. Мөн судалгааны явцад 
хувийн байгууллагад ажиллаж байсан залуучуудаас төрийн байгууллага нь нийгмийн 
даатгал төлөх нь баталгаатай тул ажиллана гэж хариулсан тохиолдол цөөнгүй байсан.  

“Би Улаанбаатарт 4 жил ээжийнхээ хамаг мөнгөөр сурчихаад нутагтаа ирээд 
ажилд орж чадахгүй байсаар 4 жил боллоо. Манай суманд улс төр, намын нөлөөлөл 
маш их байна. Мал эмнэлэгт ажилд орох хүсэлт гаргасан боловч мэргэжлийн бус өөр 
хүнийг авчихсан. Эцэст нь би хүнд дээд боловсрол бус танил тал л хэрэгтэй гэсэн 
дүгнэлтэнд хүрсэн” 

Эх сурвалж: ХААИС-ыг Малын эмч мэргэжлээр төгсөгч, эрэгтэй, нас 28.  

Хувийн байгууллагад ажиллах хүсэлтэй залуучуудын 46 хувь нь цалин сайтай, 40 
хувь нь ажлын байрны баталгаатай, 30 хувь нь ирээдүйд хэрэгтэй, 25 хувь нь өсөж 
дэвших, суралцах боломжтой, 14 хувь нь ажлын цаг тогтмол гэж үзсэн байна. Бусад 
шалтгаанд бусад салбартай харьцуулахад ажлын орчин нөхцөл сайн, сонирхолтой, нэг 
төрлийн ажил биш, аюулгүй ажиллагаа сайн хангагдсан гэсэн хариултууд орсон байна.   
Үүнээс харахад  хувийн аж ахуйн нэгжид орох хүсэлтэй байгаа нь голцуу цалин сайтай 
мөн ажлын байрны баталгаатайгаас  шалтгаалдаг байна. 

Зураг 6.8 Хувийн аж ахуйн нэгжид ажиллах сонирхолтой залуучуудын шалтгаан 
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Залуучуудаас ямар байгууллагад ажиллахыг хүсэж байгааг нь тодруулсан.  

Зураг 6.6 Ажиллахыг хүссэн байгууллагын төрөл, хүйсээр 

 
Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын цаашид төрийн байгууллагад 

ажиллах боломжтой гэж 56 хувь, хувийн байгууллагад 49 хувь, орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газарт 20 хувь, хувиараа хөдөлмөр эрхлэх 13 хувь байна. тэдний талаас 
илүү хувь нь төрийн эсвэл хувийн гэж ялгалгүй олдсонд нь л ажиллахад бэлэн байна. 
Төрийн байгууллагыг сонгогчдын хувьд хүйсийн харьцаа ижил байсан бол, хувийн 
байгууллагыг эрэгтэйчүүдийн 62 хувь, орон нутгийн төрийн өмчит байгууллагад 
эрэгтэйчүүдийн 66 хувь нь тус тус сонгожээ. 

Зураг 6.7 Төрийн байгууллагад ажиллахыг хүссэн шалтгаан 
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мэт боловч бий болсон ажлын байрыг хадгалах, тогтвортой байдлыг хангах нь зайлшгүй 
шаардлага болсон байна.  

Зорилтот бүлгийн залуучуудын ирэх жилийн төлөвлөгөөг тодруулав. Тэдний 80 
хувь буюу таван хүн тутмын дөрөв  нь сонирхсон ажлаа олох, 16 хувь нь хувийн бизнесээ 
эхлүүлэх гэж хариулсан нь залуучуудад ажлын байр үнэхээр хэрэгтэй байгаа нь 
харагдаж байна. Ирэх жилийн хугацаанд ажилд орох зорилго тавьсан залуучуудын 47.6 
хувь нь ажлын байрыг нэмэгдүүлснээр, 10.2 хувь нь мэргэжлийн үнэмлэх, мэргэжилтэй 
болсноор, 8.1 хувь нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж 
хөнгөлөлттэй зээл олгох, үйлдвэрийн газруудыг нэмэгдүүлснээр, 7.8 хувь нь хүүхэд 
асрах үйлчилгээтэй болж залуу гэр бүлүүдийг дэмжсэнээр ажилтай болж чадна гэж 
үзжээ. 

                                                      Зураг 6.10. Ирэх нэг жилийн төлөвлөгөө 
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Судалгааны явцад хөдөө орон нутаг дахь хувийн барилгын аж ахуйн нэгжүүд 
цалингаа тогтмол өгдөггүй, зарим бүр огт өгдөггүй гэж нийт залуучуудын 5 хувь нь 
хариулсан байсан. Үүнээс харахад хөдөлмөр эрхэлж буй залуучуудын эрх ашгийг 
хамгаалахтай холбоотойгоор залуучуудын өөрсдийнх нь хууль, эрх зүйн мэдлэгийг 
сайжруулах хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна.    

 Мөн байгалийн баялаг, ашигт малтмалтай сумуудад үйл ажиллагаа явуулж буй 
уул уурхайн компаниуд, үйлдвэрүүдэд орон нутгийн ажилчдаас тодорхой хувийг 
бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн санал ихээр гарч байлаа.  

Зураг 6.9 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжид ажиллахыг хүссэн шалтгаан 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжид ажиллах хүсэлтэй залуучуудын 53% нь 
ажлын байр баталгаатай, 49% нь цалин сайтай, 39% нь ирээдүйд хэрэгтэй, 28% нь өсөж 
дэвших, суралцах боломжтой, 18% нь ажлын цаг тогтмол гэж хариулжээ.  

Ер нь залуучууд ажиллах байгууллагаа сонгохдоо тогтвортой ажиллах нь 
баталгаатай байх, цалингийн хэмжээ хоёрыг голчлон хардаг байна. Судалгаанд 
хамрагдсан нийт эрэгтэйчүүдийн 90 хувь нь, эмэгтэйчүүдийн 88 хувь нь тогтвор, 
суурьшилтай ажил хийхийг хүсдэг гэжээ. Түүний дотор сүүлийн 12 сарын хугацаанд ажил 
хийж байгаад ажилгүй болсон залуучуудын 95 хувь нь байнгын ажил хийхийг хүсэж 
байгаагаа илэрхийлсэн. Үүнээс үзэхэд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх нь тэргүүн зорилго 
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Залуучууд төрийн бодлогоор томоохон үйлдвэрүүдийг шинээр барьж байгуулан 
ажлын байр бий болгох, үйлдвэр нь дэргэдээ сургалтын төв байгуулж тухайн ажлын 
байранд мэргэжилгүй залуучуудыг бэлтгэж ажиллуулах нь ажил олгогч болоод 
ажиллагчдын тогтвортой байдлыг хангана гэж үзэж байна.  

Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сум нь газар зүйн онцлогтой, байгалийн нөөц 
ихтэй нутаг юм. Маш олон төрлийн эмийн ургамал, цайны ургамал ургадаг, ой мод 
ихтэй, мал аж ахуй хөгжсөн. Тиймээс эмийн ургамлын цех, мод боловсруулах үйлдвэр, 
махны цех, түүхий эд боловсруулах үйлдвэр байгуулах бүрэн боломжтой. Мэргэжлийн 
залуучууд нь байгаа боловч үйлдвэр, цех байгуулах санхүүгийн эх үүсвэр байдаггүй.  
Сум, орон нутгаас үйлдвэр, цех барьж өгвөл маш олон ажлын байр шинээр бий болж 
сумын залуучууд нэгдэж ажиллана.  

Эх сурвалж: Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын иргэн 

2. Залуучуудын мал аж ахуй эрхлэх орчин, нөхцөлийг сайжруулах, дэмжих 

Орон нутагт 2016 оны байдлаар 15-34 насны залуучуудын 10.0 хувь буюу 108.3 
мянган залуучууд МАА эрхэлж байна. Гэвч сүүлийн жилүүдэд цаг уур, байгалийн 
гамшигт нэрвэгдэх, өвөлжөө хаваржааны газаргүй болох, худаг, усгүй болох, уул 
уурхайтай холбоотойгоор бэлчээрийн газар хумигдах, малын гаралтай түүхий эдийн үнэ 
унаж санхүүгийн эрсдэлд орох зэргээр нөхцөл байдал муудаж байгаатай холбоотойгоор 
мал маллах залуучуудын тоо өсөхгүй, харин ч буурах хандлагатай болж байна. Тиймээс 
мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн эргэлтийг 
сайжруулахын тулд залуу малчдыг дэмжих, мал маллах хүсэлтэй залуучуудыг сургаж 
бэлтгэх, нүүдлийн уламжлалт арга туршлагыг өвлүүлэх, дэвшилтэт техник технологи 
эзэмшүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг залуучууд хүссэн.  

Газар зүйн онцлогт тохирсон төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, тэдгээрт хамруулах 
залуучуудыг зөв сонгох нь чухал байна. Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын дунд мал 
маллаж байсан залуучууд цөөнгүй байсан ба тэд малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөрт хамрагдан малаа өсгөх, үр шимийг нь нэмэгдүүлэх сонирхол өндөр байсан.  

3. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 

Сумын төвийн хөдөлмөр эрхлэлтэд төрийн алба, өрхийн аж ахуй, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэлт зонхилох байр суурийг эзэлж байна. Нэгэнт төрийн алба, албан 
хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх нь боломжгүй тул хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нарыг 
дэмжсэнээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, залуучуудыг туршлагажуулах саналыг 
дэвшүүлсэн. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих дэмжлэгүүд орон нутагт хэрэгждэг 
боловч хүрэх ёстой зөв хүмүүстээ хүрдэггүй, цөөхөн хэдэн хүн л хамрагдаад байдаг. 
Тиймээс төслийн хэрэгжилтийг маш сайн хянах хэрэгтэй гэж судалгаанд хамрагдсан 
залуучуудын төлөөлөл хэлж байлаа. 

Сумандаа үсчин хийдэг. Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж гоо сайхны цогц салон 
болгох сонирхолтой. Санхүүжилт, зээл авах шаардлагатай байна. Ажлын байр байгаа 
ба засвар хийх, тоног төхөөрөмж нэмж авах шаардлагатай. Үсчин-2, гоо сайханч-1, 
хумс засалч-1, нийт 4 ажлын байр шинээр бий болгох боломжтой.  

Эх сурвалж: Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын иргэн 
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ДОЛОО. ЗАЛУУЧУУДЫГ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД  
ОРОЛЦУУЛАХ БОЛОМЖ 

 

Залуу хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн тулгамдаж буй асуудалд зөв, тохиромжтой 
шийдэл нь залуучууд өөрсдөө тодорхойлсон шийдэл байхыг үгүйсгэхгүй. Бид 
судалгаанд хамрагдсан нийт залуучуудаас Төрийн зүгээс ямар бодлого, арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлбэл залуучууд зохистой хөдөлмөр эрхлэх боломжтой талаарх саналыг авсан 
юм.  

Зураг 7.1. Хөдөлмөрийн зах зээлд оролцуулах боломж /хэмжих нэгж: хувь/ 

 

Судалгаанд хамрагдсан нийт залуучуудын 44.0 хувь нь ажлын байрыг 
нэмэгдүүлбэл ажилтай болж чадна хэмээн хариулжээ.  

1. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 

Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын хагас нь ажлын байр хүрэлцээгүй тул 
ажил олдохгүй байна гэсэн шалтгааныг хэлсэн. Эдгээр залуусын 61.1 хувь нь аймгуудад, 
үлдсэн нь нийслэл хотод амьдарч байна. Хөдөө орон нутагт, тэр дундаа сумын төвүүдэд 
төрийн байгууллагуудаас өөр ажлын байр бараг байдаггүй, төрийн байгууллагуудад 
тэтгэвэрт гарах, хүүхэд асрах чөлөө авах зэргээр орон тоо гардаг хэдий ч оронд нь 
ажилтан авахдаа танил тал харж авдаг тул төрийн албаны зөвлөлийн нөөцөд бүртгэлтэй 
иргэд ч ажилд орж чаддаггүйг залуучууд хэлж байна.  

Сургуулиа төгсөөд нутагтаа очиж буй залуучуудад мэргэжлээрээ ажиллах 
боломжгүй байдаг тул аймгийн төв, эсвэл нийслэл хотод ажиллахаас өөр сонголт 
байхгүй гэжээ.  

Тухайн орон нутагт уул уурхайн компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол 
залуучууд уурхайд ажиллах сонирхолтой байна. Орон нутгийн зүгээс уурхайн 
ажиллагчдын тодорхой хэсгийг тухайн орон нутгийн иргэдээс бүрдүүлэх, квот тогтоох 
хэрэгтэйг гэж үздэгээ олон залуучууд илэрхийлсэн юм.  

17.1

10.3

3.6

3.9

4.4

5.8

11.0

44.0

Бусад

Мэдэхгүй байна

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 
шударга зохион байгуулах

Ажлын байрны шаардлагыг бууруулах

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих

Хүүхэд харах үйлчилгээ, цэцэрлэгийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Мэргэжлийн сургалтад хамруулах

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

Таны бодлоор төрийн зүгээс ямар бодлого, арга  хэмжээ авч 
хэрэгжүүлбэл ажилтай болж чадах вэ?



43 4 4
44 

 

Хорих ангиас суллагдсан иргэдийн хувьд хувиараа хөдөлмөр эрхлэхгүй л бол 
өөрөөр ажлын байр олдохгүй байна. Хэрэгт холбогдсон, ял эдэлж байсан иргэдийг 
тодорхой хугацааны дараа ял эдэлж байсан жагсаалтаас хасах, эсвэл ажил олгогч нар 
түүнийг шаардахыг хуулиар хориглохыг тэд хүсэж байна.  

6. Ажлын байрны шаардлагыг бууруулах 

Ажлын байрны шаардлага өндөр байдаг нь залуучуудад хүссэн ажилдаа ороход 
хүндрэлтэй байдаг байна. Хамгийн их саад болдог шалгуур нь ажлын туршлага юм. Огт 
ажил хийж үзээгүй, ялангуяа шинэ төгсөгчдийн хувьд ажлын туршлагагүйгээс болж ажил 
орж чадахгүй байх тохиолдол нийтлэг байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд гадаад хэлний 
мэдлэг шаарддаг болсноор залуучуудад бас нэгэн сорилт гарч ирсэн байна.  

Шинэ ажиллагчдын бас нэгэн сорилт нь туршилтын хугацаа байна. Туршилтын 
хугацаа нь янз бүр боловч нийтлэг нь 3 сар байна. Энэ хугацаанд ажилласан хэдий ч 
ямар ч цалин аваагүй, ажлын байрны шалгуурт ТЭНЦЭХГҮЙ гэсэн хариулт сонссон 
залуучууд нийслэл хотод их байна. Тиймээс залуучууд ажлын туршлага харгалзахгүй 
байхыг хүсэж байна. 

Эмэгтэйчүүдэд тулгардаг нэг бэрхшээл нь гэр бүлийн байдлыг харах, түүний 
дотор бага насны хүүхэдгүй байх гэсэн шаардлагыг тавьдаг байна.   

Мөн мэргэжлийн үнэмлэх, дипломоо гээгдүүлсэн залуучууд бичиг баримтгүй 
гэсэн шалтгаанаар ажилд орж чадахгүй байгаа залуучууд ч цөөн тоогоор тааралдсан 
юм. Тэд бичиг баримтаа хэрхэн шинээр авахаа мэдэхгүй, төгссөн сургуульдаа 
хандсанаас өөр ямар нэгэн алхам хийгээгүй байсан. Тэд энэ талаарх мэдээллийг төрийн 
захиргааны төв байгууллагууд нь нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй болгохыг хүссэн. 

7. Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг шударга явуулах 

Судалгаанд хамрагдсан хөдөөгийн залуучуудын хувьд ажлын байрны 
мэдээллийг авахад хэцүү, мэдээлэл дутмаг байдаг талаар хэлж байлаа. Ихэнх 
залуучууд төрөөс ажлын байрыг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлдэг төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
талаар ойлголт, мэдээлэл байхгүй байна. Мэдээлэл авсан гэх хэсэг нь ихэвчлэн болж 
өнгөрсөн мэдээг л авдаг байна. Тэдний хэлснээр Засгийн газар, яамд, төрийн 
байгууллагууд зөв мэдээллээ олон нийтэд хүргэдэг байхыг хүсэж байна. Тэдэнд болж 
өнгөрсөн сурталчилгааны мэдээлэл бус, тэдэнд олгож байгаа боломжийн талаарх 
мэдээллийг цаг алдалгүй авч, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээнд хамрагдаж байхыг хүсэж 
байна. 

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад улс төр, намын нөлөөлөл маш их байдаг. 
Авилга, хээл хахуул, танил тал харж ажилд авдаг нь залуучууд ажилд орж чадахгүй байх 
хамгийн том шалтгаан болдог байна. Мөн тэтгэвэрт гарах нас нь болчихсон мөртлөө 
ажлын байраа тавьж өгөхгүй байдгаас мэргэжил эзэмшсэн залуучууд ажилд орж 
залгамж болж чадахгүй байна. Ямар ч боловсролгүй хүнийг аваад сургууль төгссөн 
мэргэжлийн хүнд ажил олддоггүй байна.  

Төрийн албаны шалгалт мөн адил шударга бус болдог гэж үздэг залуучууд байна. 
Харамсалтай нь яагаад тэгж бодсоныг нь тодруулахад тодорхой хариулт хэлж чадахгүй 
байсан. Харин төрийн албанд орохоор хүсэлт гаргасан, шалгалт өгч нөөцөд бүртгүүлсэн 
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Тэд үйл ажиллагаагаа өргөтгөж ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд хамгийн гол 
бэрхшээл нь санхүүгийн асуудал байна. Банкнаас зээл авахад хүү өндөр байгаа нь 
зарим тохиолдолд дэмжлэг бус дарамт болон хувирдаг байна. Тиймээс банкны зээл, тэр 
дундаа бизнесийн зээлийн хүүг бууруулахыг хүсэж байна. 

4. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой залуучуудыг дэмжих 

Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын дунд хувиараа хөдөлмөр эрхлэх 
сонирхолтой боловч ажлын байр, тоног төхөөрөмж, эргэлтийн хөрөнгөгүйгээс болж 
эхлүүлж чадахгүй байгаа иргэд байна. Тэд зохих хэмжээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,  
зээлийн хөнгөлөлт, урамшуулал авах, татвар, даатгалын хөнгөлөлтөд хамрагдах, 
зээлийн нөхцлийг сайжруулах, хугацааг уртасгах зэрэг дэмжлэгүүдийг хүсэж байна. 
Хэрэв тэд аж ахуйгаа эрхэлж чадвал өрхийнхөө гишүүд, бусад иргэдийг ажлын байраар 
хангах боломжтой гэдгээ илэрхийлж байсан. Ингэж өөрөө өөрийнхөө ажлын байрыг бий 
болгон хөдөлмөр эрхэлж, бизнесээ эхлэх болон нийгмийн идэвх санаачилга, оролцоогоо 
нэмэгдүүлэх хүсэл сонирхол, тэмүүлэлтэй залуучуудыг зайлшгүй дэмжих хэрэгтэй. 

Тэдэнд тулгамдсан хамгийн гол бэрхшээл нь санхүүгийн асуудал байна. Банк, 
санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүсдэг ч зээлийн шаардлагыг хангадаггүй, 
барьцаа хөрөнгө байхгүй, эсвэл үнэлгээ нь бага учраас зээл авч чаддаггүй. Тиймээс 
зээлийн нөхцөлийг уян хатан болгох, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээг сайжруулах, 
шаардлагыг бууруулах, итгэлцлийн зээлийг бий болгох хэрэгтэй гэсэн саналыг гаргаж 
байв.  

Тэдэнд хэрэгтэй бас нэг дэмжлэг нь гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, бизнес 
эхлүүлэх сургалтуудад хамруулах байна. Судалгаанаас харахад бүрэн дунд болон 
түүнээс доош боловсролтой, огт мэргэжил эзэмшээгүй залуучууд хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэх сонирхолтой, зарим бүр бизнесийн санаагаа олсон нь ч байсан. Гэвч тэдний үйл 
ажиллагааг цаашид тогтвортой хангахад зайлшгүй мэдлэгийг нь нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай. Үүнийг тэд ч өөрсдөө хүлээн зөвшөөрч байсан юм.  

5. Мэргэжил олгох сургалтанд хамруулах 

Судалгаанд  хамрагдсан ажилгүй залуучуудын хагас нь мэргэжил эзэмшээгүй 
байсан нь залуучуудын боловсролын түвшинд анхаарал хандуулах шаардлагатай 
байгааг харуулж байна. Мэргэжил эзэмшсэнээр хөдөлмөр эрхлэх магадлалыг 
нэмэгдүүлэхээс гадна тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтэд ч эерэг дүр зураг харуулдаг.  

Мэргэжил эзэмшээгүй залуучуудын тодорхой хэмжээний төлөөлөл нь 
амьжиргааны түвшнээс хамаарч их, дээд сургуулийн төлбөрийг төлж дийлэхгүйн улмаас 
хүссэн мэргэжлээ эзэмших боломжгүй байдаг тул богино хугацааны, мэргэжил олгох 
сургалтад үнэ төлбөргүй эсвэл хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах, тухайн мэргэжлээр 
ажлын байранд зуучлуулах сонирхолтой байна. 

Мэргэжил эзэмшиж буй залуучуудын боловсролын чанарт анхаарал хандуулах 
шаардлагатай байгаа нь ажиглагдсан. Залуучууд ажилд орохоор хүсэлт гаргах, 
туршилтын хугацаанд ажиллах үед мэдлэг, ур чадвар нь тэнцэхгүй гэсэн хариулт 
сонсдог тохиолдол цөөнгүй байна. Нөгөөтэйгүүр, ажил олгогчдын шаардлага ч өссөөр 
байгааг тэд хэлж байна.  
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Цалин хөлсний түвшин харьцангуй өндөр энэ салбарт гадаадын мэргэжилтэй 
ажилчдыг монгол ажилчдаар солихын тулд залуу мэргэжилтнүүдийг өндөр хөгжилтэй 
оронд дадлагажуулах, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах, ингэснээр гадаадаас авах 
ажиллах хүчний тоог бууруулж дотоодын ажилгүй байгаа хүмүүсээ ажлын байраар 
хангахыг залуучууд хүсэж байна.  

11. Залуучуудыг сэдэлжүүлэх, сэтгэлгээг өөрчлөх 

Судалгаанд хамрагдсан ажилгүй залуучуудын 29.2 хувь нь тодорхой хүсэл 
зорилготойгоор ажил хайгаагүй буюу хамаатан садан, найз нөхдөөс сурагласан гэхээс 
өөр хариулт өгөөгүй юм. ЭЗ-ийн идэвхийг тодорхойлох аргачлын хувьд тэд ИДЭВХТЭЙ 
төлөвт байгаа боловч өөрсдийнхөө төлөө, ажил олохын төлөө шаргуу зүтгэх зүтгэл 
дутагдаж байна гэж судлаачийн зүгээс дүгнэв. Хамгийн гол нь тэдгээр залуучуудад 
бэлэнчлэх сэтгэлгээ, залхуурах хандлага давамгайлж байсан нь ажиглагдсан юм.  

Залуучуудын энэ хандлагыг өөрчлөхийн тулд тэднийг багаас нь хүсэл тэмүүлэл, 
зорилготой болгон хүмүүжүүлэх, зорилгод нь нийцсэн мэргэжил эзэмшүүлэх, 
хөдөлмөрлөх боломжийг хангасан нийгмийг цогцлоон байгуулах хэрэгтэй байна. Мөн 
одоогийн сургалтын системд мэргэжлийн болоод тухайн мэргэжилтэний үнэ цэнэ, 
оюутнаас ажилтан болох шилжилтэд зөв бэлдэх агуулга оруулах саналтай байна. 
Сэтгэл зүй, хувь хүний төлөвшил, хандлагыг өөрчлөх чиглэлээр мэргэжлийн сургагч 
багш нарыг бэлтгэх ч боломжтой юм. 

12. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийн талаарх залуучуудын 
мэдлэг, хүртээмжийг сайжруулах 

Залуучуудыг дэмжих чиглэлээр баримталж буй хууль эрх зүйн бодлого, хөдөлмөр 
эрхлэлт, хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдал, залуучуудын гэр бүл 
төлөвлөлт, нийгмийн баталгаа зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд сургалт, хэлэлцүүлэг зэргийг 
зохион байгуулах замаар төрөөс залуучуудад олгож буй боломжийг таниулан 
сурталчлах хэрэгтэй байна.   

 
13. Хөдөлмөр, зуучлалын үйлчилгээг сайжруулах, хүртээмжтой болгох 

Ажил идэвхтэй хайж буй иргэдийн дунд 15-34 хүртэлх насны залуучуудын 
хандалт буурч байгаатай холбогдуулан тэднийг идэвхжүүлэх, өөрөө өөртөө ажлын байр 
бий болгох, цалин хөлстэй ажлын байранд зуучлуулах хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлж 
сэтгэл зүй, хувь хүний төлөвшил, хандлагыг өөрчлөн хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх нь 
зүйтэй. Ялангуяа, нийслэл хотын залуучууд зуучлалын байгууллагад ханддаггүй, 
ойлголт мэдлэг хангалтгүй байгаа нь илэрхий байсан. 

14. Хууль эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах  

Залуучуудын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг сайжруулах шаардлагатай байна. 
Ажилгүйдлийг үүсгэгч нэг шалтгаан нь ажил олгогч нар залуу ажиллагчдыг хохироох, эрх 
ашгийг үл хүндэтгэх явдал болсон байна. Залуучуудад хөдөлмөрт нь тохирсон цалинг 
хугацаандаа өгөхгүй байх, хугацаа хожимдуулж олгосон ч ямар нэгэн хариуцлага 
хүлээхгүй байх, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамруулахгүй байх, өөрсдөдөө ашигтай 
хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж цалин, хөлсгүй ажиллуулах зэргээс ажил хийх, ажил 
хайхаас шантрах ч тохиолдол гардаг нь ажиглагдсан юм. Тиймээс залуучуудын эрх зүйн 

45 
 

боловч өөрөөс нь бага боловсролтой, нөөцийн жагсаалтад өөрийнх нь ард жагссан 
хүнийг ажилд авсан байдаг талаар орон нутагт амьдарч буй залуучууд хэлж байлаа.  

8. Ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах буюу 
тогтвортой хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх 

Судалгаанд хамрагдсан залуучуудын хувьд ажил хийхэд хүндрэлтэй 
шалтгаануудын нэг нь цалингийн хэмжээ бага, амьдралд нь хүрэлцдэггүй, ажил олгогч 
нар цалингаа тогтмол өгдөггүй, заримдаа огт өгөөгүй гэсэн шалтгаанаар ажлаасаа 
гарсан тохиолдол (24.8%) их байсан. Энэ нь судалгаа талаасаа хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлж харагдуулах ч, амьжиргааны түвшинд бодитой дэмжлэг болохгүй байгаа юм.  
Мөн хувийн байгууллагууд, ялангуяа үйлчилгээ, барилгын салбарт залуу ажиллагчдыг 
эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамруулдаггүй тохиолдол нэлээдгүй байна.  

Ажлын байрны хүнд, хортой нөхцөлд ажилладаг залуучуудад нэмэгдэл цалин, 
урамшуулал олгодоггүй тул ажил хийхээс шантарсан залуучууд ч бас байна. Тиймээс 
тэд ажил олгогчийн зүгээс ажилчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах тал дээр 
анхаарах, залуучуудын хөдөлмөрийг үнэлж цалин мөнгийг хугацаанд нь тогтмол өгдөг 
байх, ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Ажлын цаг, ажлын ачааллыг зохистой 
түвшинд байлгаж, ажил хийх тааламжтай орчин, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр 
бүрэн хангах хэрэгтэй гэсэн саналыг дэвшүүлж байна. 

9. Бага насны хүүхэдтэй ээжүүдийг хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах 

Бага насны хүүхэдтэй, гэртээ хүүхдээ хардаг ээжүүдэд хөдөлмөр эрхлэх боломж 
хомс байна. Цэцэрлэг, сургуулиудыг шинээр барьж байгуулах, хүүхэд харах үйлчилгээг 
хүртээмжтэй болгох, хүүхдээ хардаг ээжүүдэд хөдөлмөр эрхлэх боломж бүрдүүлэх 
хэрэгтэй байна.  

Сургуулийн насны хүүхэдтэй залуу гэр бүлүүдийн хувьд заавал хэн нэг нь хүүхдээ 
сургуульд нь зөөх шаардлага гардаг тул хөдөлмөр эрхлэх сонирхол байвч боломж 
байдаггүй байна. Тиймээс тэд бага ангийн сурагчдад төрийн зүгээс өдөр өнжүүлэх бүлэг 
ажиллуулах хүсэлтийг уламжилж байлаа.  

Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй, өндөр настан, өвчтөн, хүүхэд асардаг, 
гэрийн ажилтай ээжүүд хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд болон өвчтөн, өндөр настанд байнгын асаргаа шаардлагатай байдаг тул 
хөдөлмөр эрхлэх боломж бүрддэггүй.  

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон “Жендэрийн эрх, тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг улам бүр сайжруулах хэрэгтэй 
байна.  

10. Гадаадаас авах ажиллах хүчний тоог бууруулах 

Уул уурхай, барилгын салбар манай эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг 
ба эдгээр салбарын компаниуд гадаадаас ажиллах хүч ихээр авч ажиллуулдаг. Монгол 
хүн ажиллаж болох ажлын байран дээр гадаад хүнийг өндөр цалинтай ажиллуулж 
өөрийн орны залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх боломжийг хязгаарлаж байна гэж залуучууд 
үзэж байна.  
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ДҮГНЭЛТ 
 

Манай улс 2017 онд “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль” баталсан нь 
залуучуудаа дэмжих хамтран ажиллах томоохон алхам болсон. Залуучуудад зориулж 
хөрөнгө оруулалт хийх нь хөгжил дэвшилд хүрэх, ажилгүйдэл, ядуурлаас ангижрах нэг 
гарц мөн. Дэлхийн нийтээр “Тогтвортой хөгжил-2030” хөтөлбөрийн хүрээнд Зохистой 
хөдөлмөрийг дэмжих замаар ядуурлыг устгах зорилгыг тавин төлөвлөж байна.   

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтээс “Залуучуудын эдийн 
засгийн идэвхгүй байдал, түүний дотор хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгаан, 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодруулах, тэдгээр залуучуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд 
татан оролцуулахад шаардлагатай байгаа арга замыг тодорхойлох” зорилгоор 
энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаанд Улаанбаатар хотын 360, аймгийн төвийн 
240, хөдөөгийн 120, нийт 720 өрхийн 2,856 хүнийг хамруулснаас хөдөлмөр эрхлээгүй 
байгаа 15-34 насны 749 залуу иргэдийг зорилтот бүлэг болгон гүнзгийрүүлж судаллаа. 

Судалгааны зорилтот бүлгийн залуучуудын 394 нь эрэгтэй, 355 нь эмэгтэй, насны 
бүлгээр авч үзвэл, 15-19 насны 88, 20-24 насны 168, 25-29 насны 266, 30-34 насны 227 
ажилгүй иргэн хамрагдсан.  

Сүүлийн 12 сарын хөдөлмөр эрхлэлтийг авч үзвэл, зорилтот бүлгийн 
залуучуудын 37,4 хувь нь хөдөлмөр эрхэлсэн байсан. Тэднийг боловсролын түвшингээр 
харвал, 60.7 хувь нь бүрэн дундаас доош, 20.0 хувь нь дээд боловсролтой, үлдсэн хувь 
бусад боловсролтой иргэд байна. Эдгээр залуучууд нь судалгааны үед ажилгүй байсан 
залуучууд юм. Өөрөөр хэлбэл, боловсролын түвшин бага, мэргэжил эзэмшээгүй 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт тогтвортой биш байгаа нь харагдсан. Тэдний хийсэн 
ажил нь гол төлөв түр зуурын шинжтэй, ажил гарсан ирсэн үед л хийх боломжтой ажлын 
хэлбэрүүд байсан. Тухайлбал, хүний мал маллах, алт гар аргаар олборлох, хүний машин 
гуйж такси үйлчилгээнд явах гэх мэт. Мэргэжил эзэмшээгүй залуучуудын зарим шинж 
байдлыг тодорхойлж 4-р бүлэгт оруулсан болно.  

Монгол улсын ажилгүй иргэдийн тал хувийг залуучууд эзэлдэг. Тэгвэл тэдгээр 
залуучуудын 90 хувь нь ажилгүй байх хугацаандаа өрхийн бусад гишүүдээр тэжээлгэдэг 
тул өрхийн хүн ам зүйн ачаалалд дарамт болж, амьжиргааны түвшинд сөргөөр нөлөөлж 
байна.  

Ажилгүйдлийг үүсгэж буй хүчин зүйлс нь нэгдүгээрт, хувь хүн, өрхөөс, 
хоёрдугаарт, нийгэм, ЭЗ-ийн (ажил олгогч) хүчин зүйлээс хамааралтай байна. Хувь 
хүнээс үүдсэн шалтгаанд төрөх, хүүхэд асрах, ар гэрийн, эрүүл мэндийн шалтгаан 
зонхилж байгаа бол, нийгэм, ЭЗ-ийн хүчин зүйлд хийж байсан ажил нь дуусах, орон 
тооны цомхтгол, байгууллага татан буугдсан, улирлын чанартай ажил зэрэг нь 
давамгайлж байна. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд хөдөлмөр эрхэлж байгаад ажилгүй 
болсон залуучуудаас хөдөлмөр эрхлэхэд тулгардаг хүндрэлтэй байдаг шалтгааныг 
тодруулсан. Мэргэжил эзэмшсэн залуучуудын хувьд нэгдүгээрт, ажлын туршлагагүй 
байдал (26.2%), хоёрдугаарт, ар гэрийн асуудал (20.0%), гуравдугаарт, тухайн ажлыг 
хийх мэдлэг, чадвар хүрэхгүй байх (19.5%) шалтгаанууд зонхилдог байна.  
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мэдлэгийг сайжруулах замаар залуучуудын ажил олгогч нарт тавих хяналтыг 
сайжруулах хэрэгтэй байна. Магадгүй их, дээд сургууль, МБСБ-ын төгсөх ангийн 
оюутнуудын хичээл хөтөлбөрт энэ чиглэлийн хичээлийг оруулах боломжийг ч судлах 
шаардлагатай байна. 
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Харин мэргэжил огт эзэмшээгүй залуучуудын дунд нэгдүгээрт, тухайн ажлыг 
хийх мэдлэг, чадвар хүрэхгүй байх (41.3%), хоёрдугаарт, боловсролын түвшин (35.5%), 
гуравдугаарт, ажлын туршлагагүй нь (22.9%) хүндрэлтэй байдаг гэж хариулсан юм. 
Мөн хувийн ААНБ-уудын цалингийн хэмжээ бага, цалингаа хугацаанд, эсвэл огт 
өгдөггүй, ажил горилогчийг туршилтын хугацаагаар ажиллуулж, цалин олгохгүй байх, 
эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалд хамруулахгүй байх, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй 
байх зэрэг шалтгааны улмаас олон залуучууд ажилгүй болох, улмаар ажил хийх, 
хайхаас шантрах тохиолдол гарсаар байна. Тиймээс шинэ ажиллагчдын эрх ашгийг 
хамгаалах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах шаардлага зүй 
ёсоор тавигдаж байна.  

Залуучууд хангалттай ажлын байр байхгүй байгаа нь хамгийн том бэрхшээл гэсэн 
ойлголттой байна. Харин нээлттэй ажлын байранд шалгуулахад ажил олгогчийн тавьсан 
шаардлагад ажлын туршлага, хэлний мэдлэг зэрэг нь хамгийн том бэрхшээл болж 
байна. 

Судалгаанд оролцогч залуучуудын 97 хувь нь хөдөлмөр эрхлэх хүсэл 
тэмүүлэлтэй байгаа тэдэнд шаардлагатай ажлын байрыг бэлдэх, өөрөө өөрсдөө ажлын 
байраа бэлдэж хувийн аж ахуй эрхлэх боломжтой, сонирхолтой залуучуудыг зөв дэмжих 
хэрэгтэй байна. Жижиг, дунд бизнес болон бичил бизнесийг дэмжих төсөл 
хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалтыг шударгаар явуулах, хэрэгжилтийн үр дүнд 
мониторинг хийх механизмыг бүрдүүлэхийг залуучууд хүсэж буйг уламжилъя. 
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