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ТОВЧИЛСОН ҮГ
МУЗГ Монгол улсын Засгийн газар
ОУБ Олон улсын байгууллага
ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
ХК Хувьцаат компани
ОУХБ Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага
ОУ Олон улсын
НДШ Нийгмийн даатгалын шимтгэл
МУХЯ Монгол улсын Хөдөлмөрийн яам
ТББ Төрийн бус байгууллага

ААНБ Аж ахуй нэгж байгууллага
ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо
ХХДХ Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ
ҮЭ Үйлдвэрчний эвлэл

НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулиас...

3.1.1.   “ажил олгогч” гэж хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч 
ажиллуулж байгаа  этгээдийг ;

3.1.2.  “ажилтан” гэж ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан  ажиллаж 
байгаа иргэн этгээдийг;

3.1.6.  “ажил олгогчийн төлөөлөгчид” гэж аж ахуй нэгж, байгууллагын 
удирдлага, ажил олгогчоос эрх олгосон этгээд буюу дүрэмдээ ажил 
олгогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах үүрэг 
хүлээсэн байгууллагыг;

3.1.7. “ажилтны төлөөлөгчид”  гэж ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
төлөөлөн хамгаалах үүрэг хүлээсэн үйлдвэрчний эвлэл, хэрэв ийм 
байгууллага байхгүй бол нийт ажилтны хурлаас сонгогдсон төлөөлөгчдийг;
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Хөдөлмөрийн тухай хууль нь нийгмийн 
харилцаанд идэвхтэй хэрэглэгддэг, өргөн 
асуудлуудыг хамарсан хууль юм. Монгол 
Улс хөдөлмөрийн тухай хуулийг 1999 онд 
шинэчлэн найруулга хийж өөрчилснөөс  хойш 
өөрчлөгдөөгүй өдийг хүрсэн. 

Сүүлийн жилүүдэд нийгэм, эдийн 
засгийн харилцаа олон талт агуулга бүхий 
шинэ хэлбэрээр баяжиж, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын хөгжлийн түвшин 
дээшлэхийн хэрээр хөрөнгө оруулалт, 
санхүүгийн механизмын нээлттэй тогтолцоо 
буй болж байна. Нээлттэй компаниуд 
бий болохын хэрээр компанийн засаглал 
сайжирч, ажилтан, ажил олгогчдын 
хоорондох хөдөлмөрийн харилцаанд эрх 
зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, ялангуяа 
хөдөлмөрийн хуулийг шинэчлэх шаардлага 
гарч байна. 

Түүнчлэн төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшинг нэмэгдүүлэх, иргэний эрүүл, аюулгүй 
орчинд ажиллуулах, хувийн хэвшлийн 
хөгжлийг дэмжих чиглэлээрх бодлогын 
хэрэгжилтэд ч хөдөлмөрийн хуулийн 
шинэчлэл, хэрэгжилтийг сайжруулах асуудал 
чухлаар тавигдаж байна. 

Мөн  хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн 
хэлбэр хөгжиж ажил олгогч, ажилтны эрх 
үүргийн хэрэгжилтийг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилго бүхий төрийн бус тогтолцоо 
бий болон төлөвшиж байгааг тэмдэглэх 
хэрэгтэй. 

Өнөөдөр Хөдөлмөрийн яамны 
хөдөлмөрийн харилцааны газар, хөдөлмөр 
нийгмийн түншлэлийн оролцогч талууд 
болох Монголын Үйлдвэрчний эвлэл, Ажил 
Олгогч Эздийн холбоо хамтран хөдөлмөрийн 
хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд идэвхтэй 

ажиллаж байна. 
Бид нэг талаас энэхүү ажлын хэсэгт 

мэдээллийн дэмжлэг үзүүлэх, нөгөө талаас 
одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийн түвшинд 
зураг авалт хийх зорилгоор энэхүү судалгааг 
гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны хүрээнд хөдөлмөрийн гэрээ, 
цалин хөлс, ажил амралтын цагаас эхлэн, 
хөдөлмөрийн маргаан, түүний шалтгаан 
нөхцөл болон төлөөллийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны үр нөлөө зэргийг багтаасан 
өргөн хүрээг хамарсан асуудлуудыг хөндсөн 
болно. Хөдөлмөрийн харилцааны өвөрмөц 
хэлбэр болох гэрээт болон туслах малчны 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх мэдлэг, 
цалингийн бүтэц, ажил амралтын цагийн 
төлөв бүтцийг тодорхойлох туршилтын 
судалгаа хийсэн, мөн ажил олгогч, ажилтны 
хоёр талаас тэнцвэртэй мэдээлэл цуглуулан 
тэдгээрийг харьцуулан дүгнэлт гаргаснаараа 
онцлог судалгаа болсныг дурдах нь зүйтэй.

Судалгааны ажлын гол дүгнэлт нь өнөөгийн 
хуулийн хэрэгжихгүй байгаа зүйл заалтуудыг 
тодорхойлох, хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан 
нөхцлийг а) хуулийн талаарх ойлголт, 
мэдээлэл, мэдлэгийн түвшин, б) хуулийн 
хэрэгжилтэд тавих хяналтын түвшингийн 
хүрээнд дүгнэлт гаргахад чиглэгдсэн болно. 
Судалгааны багийн дэвшүүлж буй санал 
зөвлөмж нь 1) хуулийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах арга замыг тодорхойлох, 
2) хуулийг өөрчлөх буюу хамрах хүрээг 
өргөтгөхөд чиглэгдэж байна. Хөдөлмөрийн 
хуулийн хэрэгжилтийн түвшинг дээшлүүлэхэд 
төр, хөдөлмөр нийгмийн зөвшилцлийн 
оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа чухал 
ач холбогдолтой гэдгийг онцлон тэмдэглэе. 

ХӨДӨЛМӨРИЙН СУДАЛГААНЫ 
ИНСТИТУТЫН ЗАХИРЛЫН ЗУРВАС
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Тус судалгаанаас хөдөлмөрийн салбарт 
ажиллаж буй ажилтан, компанийн түвшинд 
шийдвэр гаргаж буй хүний нөөцийн удирдах 
ажилтан, хөдөлмөрийн гэрээний өмнө 
үүрэг хүлээж буй ажил олгогч, ажилтан, 
тэдгээрийн төлөөллийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд  хэрэг болох мэдээллүүдийг олж 
авч болно.

Хуулийн төслийг боловсруулах болон 
хуулийг хэлэлцэх шатанд судалгааны 
дүгнэлт, санал зөвлөмжүүд нь бодлого 
боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдад 
хэрэгтэй мэдээлэл болно гэдэгт итгэлтэй 
байна.

ЗАХИРАЛ
М.ЧИМЭДДОРЖ
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Хөдөлмөрийн тухай хуульд1  1973, 1991, 
1999 онд томоохон хэмжээний шинэчилсэн 
найруулга хийж өөрчлөлт оруулжээ. 1999 
оны хууль 15 бүлэг, 142 зүйлээс бүрддэг. 
Хөдөлмөрийн хуулиудыг харьцуулж үзэхэд, 
1973 оны хуульд Хөдөлмөрийн хуулийг 
хэрэгжүүлсэнээр гарах үр дүн, ашиг тусыг 
илүүтэй тусгасан бол 1991 оны хуульд 
Хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулах зүйлийг 
л товч зааж өгсөн байна. Харин 1999 оны 
хуульд зохицуулах заалтыг илүү дэлгэрэнгүй 
болгож, эрх тэгш байдлыг хангах тэр дундаа 
ажилтны эрх ашгийг хангах заалтуудыг түлхүү 
оруулж өгсөн байдаг. Эдүгээ мөрдөгдөж 
байгаа 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хуульд 
батлагдсан цагаас нь хойш 11 удаа өөрчлөлт 
оржээ.  

Энэ хугацаанд Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийг дагаж мөрдөх хуулийн этгээдийн 
тоо нэмэгдсэн байна. Зөвхөн 2006-2011 онд 
гэхэд манай улсын аж ахуйн нэгжийн тоо 
32.8 мянгаар нэмэгджээ. 2006 оны тооллогын 
дүнгээр аж ахуй нэгжийн тоо 1998 оныхоос 
90.0%, 2011 оны тооллогын дүнгээр 2 дахин, 
төсвийн байгууллагын тоо 2006 оныхоос 561 
нэгж буюу 16.5%, төрийн бус байгууллагын 
тоо 3546 нэгж буюу 2.5 дахин тус тус 
нэмэгдсэн байна. Аж ахуй нэгж байгууллагын 
тоо нэмэгдэж, хөдөлмөрийн олон хэв маягийн 
харилцаа, зөрчил маргаан үүсэх болсон. 
Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөрийн 
харилцаанд албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, уул 
уурхайн үйлдвэрлэлтэй холбоотой цалингийн 
өсөлт, эмэгтэйчүүдийн боловсрол мэдлэг 
дээшилсэнтэй уялдсан тэдний хөдөлмөр 
эрхлэлтийн өсөлт зэрэг өөрчлөлт гарч байна.

Үүнтэй холбоотойгоор бодит байдал 
дээр хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчлэх 
шаардлага хэр байгааг нарийвчлан судлах 
шаардлагатай юм. Энэ судалгаагаар 
хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч хуулийн 
этгээд болон ажиллагчид хөдөлмөрийн 

1 Хөдөлмөрийн тухай хууль, УИХ

хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа, хуулийн 
хэрэгжилт янз бүр байгаа нь ямар хүчин 
зүйлтэй илүү холбоотой болох, хөдөлмөрийн 
харилцаанд ямар бэрхшээл тулгамдаж байгаа, 
ажиллагчид ба ажил олгогчид хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн үнэлдэг, 
төлөөллийн байгууллагууд энэ талаар ямар 
саналтай байгааг тодруулж үзсэн. 

Судалгааны нэгдсэн тайланд ажил олгогч, 
ажилтан, төлөөллийн байгууллага, туслах 
малчин гэсэн дөрвөн бүлгийн хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх байр 
суурийг тусгаж байна. Судалгааны тайлан 
10 бүлэг, 20 зүйлээс бүрдэнэ. Судалгааны 
тайлан нь хууль хэрэгжилтийн өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг тодорхойлж үнэлэхийн 
зэрэгцээ гүнзгийрүүлсэн шинжилгээнд 
үндэслэн дүгнэлт хийж, хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгах санал 
зөвлөмжийг боловсруулсан. Тайлангийн гол 
онцлогуудыг дурдвал:
· Судалгааны үр дүнгүүд ажил олгогч, 

ажилтны байр суурийг харьцуулан жиших 
замаар  төсөөтэй болон ялгаатай талыг 
тодруулахыг эрмэлзсэн. 

•	 Ажил	 олгогч	 ба	 ажилтны	 төлөөллийн	
байгууллагын дүгнэлт, саналыг тусгасан.

•	 Судалгааны	 үндсэн	 асуултуудыг	 ажилтны	
нас, хүйс, боловсролын түвшин, ажил 
эрхлэлт, ажил эрхэлдэг байгууллагын 
хэмжээ, өмчийн хэлбэр, үйл ажиллагааны 
салбар зэрэг үзүүлэлтээр харьцуулан 
шинжилсэн. 

•	 Хөдөлмөр	 эрхлэлтийн	 нэлээд	 түгээмэл	
хэлбэр болоод байгаа туслах малчдын 
байр суурийг тусгасан.

ОРШИЛ
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Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн судалгааг хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг 
судалж, бодлого боловсруулагчдад хандсан 
санал, зөвлөмж боловсруулах зорилгоор 
гүйцэтгэлээ. 

Судалгаанд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 
6 аймгийн 14 сумын нийт 504 аж ахуй нэгж 
байгууллага, 1004 ажилтан, 70 туслах малчин, 
14 төлөөллийн байгууллагын оролцогчдыг 
хамруулсан. Бизнес регистрийн сангийн 
бүртгэлд үндэслэн нийт судалгаанд хамрагдсан 
байгууллагын 56.3% нь Улаанбаатар, 43.7% 
нь бусад орон нутгаас санамсаргүй түүврийн 
аргаар сонгогдсон. 

•	 Хөдөлмөрийн	тухай	хуулийн	ойлгомжтой	
байдлыг ажил олгогчдын 72.9% нь “сайн”, 
“маш сайн” хэмээн үнэлсэн бол ажилтны 
71.5% нь “сайн”, “маш сайн” гэж үнэлсэн. 
Харин хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
талаарх мэдээллээр хангагдсан байдлаа 
ажил олгогчид дундаас дээш (3.7 оноо) 
үнэлж, 65.7% нь “сайн”, “маш сайн” гэсэн 
үнэлгээ өгчээ. Харин ажиллагчдын хувьд 
энэ үзүүлэлт (3.36 оноо) байна. Тухайлбал, 
тэдний дөнгөж 46.7% нь “сайн”, “маш 
сайн” гэж үнэлж байна. Иймд ажил 
олгогчид ажиллагчидтай харьцуулахад 
мэдээллээр илүү сайн хангагдсан, тэр 
хэрээрээ хөдөлмөрийн хуулийн талаар 
ойлголт сайтай байх хандлагатай байна. 
Үүнд орон нутгийн онцлог төдийлөн 
хамааралтай биш байна. 

•	 Хөдөлмөрийн	 тухай	 хуулийн	 талаарх	
ажиллагчдын мэдээлэл авдаг хандлага 
нь ажил олгогчдын төсөөлдгөөс өөр 
байна. Ажиллагчид ихэвчлэн өөрсдөө 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс болон 
хамт олноосоо мэдээлэл олж авдаг нь 
судалгаагаар харагдаж байна. Гэхдээ эдгээр 
мэдээллийн эх сурвалж нь баталгаатай 
биш юм. Ажилтан, ажил олгогчийн аль 

аль нь мэдээллийн хүртээмж сайтай байх 
нь хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаар 
илүү сайн ойлголттой байгааг харуулж 
байна.

•	 Ажил	 олгогчид,	 хөдөлмөрийн	 тухай	
хуулийн өөрийн байгууллага дээрх 
хэрэгжилтийг өндөр үнэлж (4.01 оноо), 
85.7% нь “сайн”, “маш сайн” гэсэн үнэлгээ 
өгчээ. Олон ажилтантай байгууллага цөөн 
ажилтантай байгууллагатай харьцуулахад 
өөрийн байгууллага дээрх хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг илүү 
өндрөөр үнэлсэн байна. Харин ажил 
олгогч ба ажиллагчид үндэсний хэмжээнд 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
харьцангуй доогуур үнэлсэн. Ажил 
олгогчид цалин, ажил амралтын цаг, 
хөдөлмөрийн гэрээний талаарх зүйл 
заалтууд илүү хэрэгждэг хэмээн эрэмбэлсэн 
ба харин эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, 
хамтын гэрээ хэлэлцээрийн талаарх 
заалтуудыг тааруухан хэрэгжилттэй гэж 
үзсэн нь ажиллагчдын үнэлгээтэй бараг 
таарч байна. 

•	 Хөдөлмөрийн	 тухай	 хуулинд	 ажилтны	
эрхтэй холбоотой заалтууд түлхүү орж, 
ажил олгогчийн эрхийн талаарх заалтууд 
дутмаг байдгийг ажил олгогчдын 
төлөөллийн байгууллага дурдаж байв. 
Хөдөлмөрийн тухай хууль дах ажилтны 
эрхтэй холбоотой 4 голлох заалт болох 
албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх, эрхийг 
хязгаарлах, нас, хүйсээр ялгаварлахыг 
хориглосон заалтын хэрэгжилт 90%-иас 
дээш биелэлттэй байна.

•	 Аж	 ахуйн	 нэгжүүдийн	 95%	 нь	
хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөн 
хэрэгжүүлдэг ба уг журамд ажилтны эрх 
үүргийг тусгасан байдаг. Хөдөлмөрийн 
дотоод журам батлан хэрэгжүүлэхгүй 

СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ
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байгаа 5% нь гол төлөв 1-5 ажилтан 
бүхий жижиг байгууллагууд байна. 

•	 Байгууллагуудын	 дөрөвний	 нэг	 нь	
үйлдвэрчний эвлэлтэй байгаа нь 
төсвийн байгууллага, том аж ахуйн 
нэгж байгууллага байна. ҮЭ-үүд ажлын 
байранд төдийлөн идэвхитэй ажиллахгүй 
байгааг төлөөллийн байгууллагууд дурдаж 
байсан. Үүнээс болоод ажиллагчид ҮЭ-
ийн талаар сайн мэддэггүй байж болох 
юм. 

•	 Судалгаанд	хамрагдсан	аж	ахуй	нэгжийн	
77% нь хамтын гэрээ хэлэлцээрт нэгдээгүй, 
ҮЭ байдаг гэх 140 байгууллагын 22 
нь хамтын гэрээ хэлэлцээрт нэгдээгүй 
байна. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрт нэгдсэн 
118 байгууллагын 21 нь хамтын гэрээнд 
тусгагдсан зүйл заалтыг тогтмол дагаж 
мөрддөггүй, 16 нь тарифын хэлэлцээрийн 
талаар мэддэггүй гэсэн бөгөөд үүний 11 
нь төрийн өмчийн байгууллагууд байсан. 
Тарифын хэлэлцээрийг уул уурхай, зам 
барилга, боловсруулах үйлдвэрийн 
салбаруудад маш сайн мөрддөг байна.

•	 Байнгын	 ажлын	 байран	 дээр	 ажилладаг	
ажиллагчдын 11% нь, түр ажлын 
байранд ажилладаг ажиллагчдын 17% нь 
хөдөлмөрийн гэрээ хийлгүй ажилладаг 
байна. Энэ зөрчил эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны салбараар байгууллагад 
жигд ажиглагдах хандлагатай байна. 

•	 Ажилтныг	 контрактаар	 ажиллуулах	
эрх зүйн зохицуулалтын талаар ажил 
олгогчдын 39.5% нь л өөрсдийгөө зохих 
мэдлэгтэй гэж үзжээ. Бусад эх сурвалжаас 
үзэхэд энэ мэдлэг маш муу байна.

•	 Судалгаанд	хамрагдсан	ажиллагчдын	3%	
нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
доогуур цалин хөлс авч байна. Аж ахуйн 
нэгжүүдийн 30% нь цалин хөлсийг сард 
1 буюу түүнээс цөөн давтамжтай олгож 
байна. Байнгын гэрээт ажилтныхаа НДШ-
ийг хөдөө аж ахуйн салбарт 17.6%, усан 
хангамж, хог хаягдлын салбарт 14.3%, 

бөөний ба жижиглэнгийн худалдааны 
салбарт 11.1%, тээвэр агуулахад 11.1%  нь 
төлдөггүй байна. Энэ үзүүлэлт түр, гэрээт 
ажилтны тухайд бүр ч муу байна.  

•	 Ажиллагчид	 долоо	 хоногт	 40-өөс	 илүү	
цаг ажиллах нь маш түгээмэл байна. 
Ялангуяа түр гэрээгээр ажиллаж байгаа 
ажиллагчдын 53.4% нь олон цагаар 
ажилладаг байна. Эрэгтэйчүүдийн 53.5%, 
эмэгтэйчүүдийн 33.7% нь уртасгасан 
цагаар ажиллаж байна. 

•	 Ажиллагчид	 амралт,	 баяр	 ёслолын	 үеэр	
ажиллах тохиолдол элбэг байдаг бөгөөд 
үүнтэй холбоотой нэмэгдэл хөлс олгох, 
эсвэл нөхөж амраах заалтууд зөрчигдөж 
байна. Жишээлбэл, ажиллагчдын 41.4% 
нь сүүлийн 1 жилийн хугацаанд илүү 
цагаар ажиллаж байсан бөгөөд тэдний 
31.3% нь нөхөж ч амраагүй, нэмэгдэл хөлс 
ч аваагүй байна. 

•	 Сүүлийн	 нэг	 жилийн	 хугацаанд	
байгууллагуудын 6.8%-д хөдөлмөрийн 
ганцаарчилсан болон хамтын маргаан 
гарсны дийлэнх нь цалин хөлс, ажил 
амралтын цагтай холбоотой маргаан 
байна. 

•	 Байгууллагуудын	 23%	 нь	 буюу	 116	
байгууллагад үйлдвэрийн осол, 
хурц хордлогод өртсөн, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчнөөр өвчилсөн ажилтан 
болон эдгээр шалтгаанаар нас барсан 
ажилтны ар гэрт учирсан хохирлыг нөхөх 
шаардлага гарч байснаас 17 тохиолдол 
(нийт байгууллагын 3%)-д нөхөн олговрыг 
олгоогүй байна. Нөхөн олговор олгох 
заалтыг хөдөлмөрийн гэрээ болон дотоод 
журмандаа нийт байгууллагын 36% нь 
тусгаагүй байдаг ажээ. Тэдгээрийн 22% 
нь үйлчилгээний байгууллагууд байгаа нь 
хамгийн их хувийг эзэлж байна.

•	 Байгууллагуудын	 61%-д	 нэг	 нас	 хүртэлх	
нярай хүүхэд хөхүүлэх, асрах асуудлаар 
харилцаа үүссэнээс  6% нь чөлөөний цаг 
гаргаж байгаагүй байна. 
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•	 Байгууллагуудын	28%	буюу	142	аж	ахуйн	
нэгж 339 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг 
ажиллуулж байна. 

•	 50-149	 ажиллагчидтай	 62	 байгууллагын	
22 нь, 150-иас дээш ажиллагчидтай 43 
байгууллагын 19 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
нэг ч иргэн ажиллуулдаггүй байна. 
Насанд хүрээгүй иргэнийг ажиллуулдаг 8 
байгууллага байсан. 

•	 Туслах	 малчид	 хөдөлмөрийн	 тухай	
хуулиийн талаарх өөрсдийн мэдлэгийн 

түвшинг дундаас доогуур гэж үнэлж 
байна. Тэд хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
талаарх мэдлэг, мэдээллийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл болон нутгийн 
захиргааны байгууллагаас голчлон авдаг, 
тэдгээрийн 84.3% нь аман байдлаар 
тохиролцож хөдөлмөрийн харилцаанд 
оролцож байна. Судалгаанд хамрагдсан 
туслах малчдын 71% нь бэлэн мөнгөөр 
цалинжиж, 34% нь нийгмийн даатгалын 
шимтгэлээ төлж байна.



ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

14

1.1 Судалгааны зорилго, зорилт

Хүн амын нягтаршил, аж ахуй нэгжийн 
ажиллагсдын тооны бүлэг, ажлын байрны 
хэлбэр, эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
үндсэн салбаруудаар хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг судалж, судалгааны үр 
дүнг бодлого боловсруулагчдад нийлүүлэхэд 
чиглэгдэнэ.

Судалгааны зорилтууд
 

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулинд туссан 
ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, 
үүрэг (ажлын нөхцөл, ажил, амралтын 
цаг, цалин хөлс, нийгмийн хангамж, 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй 
ажиллагаа) хэрхэн хангагдаж байгааг 
судлах.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулинд туссан ажил 
олгогчдын болон ажилтны  төлөөллийн 
байгууллагаар дамжуулан байгуулагдсан 
хамтын буюу тарифын гэрээ хэлэлцээр, 
түүний хэрэгжилтийн түвшинг 
тодорхойлох.

3. Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний хэрэгжилтийн 
түвшинг судлах.

1.2 Судалгааны мэдээлэл 
цуглуулах арга

Судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа 
чанарын болон тоон судалгааны аргыг 
хослуулан ашигласан. Үүнд: 
•	 Анкет/Асуумжийн	 судалгаа.	 Түүвэрт	

сонгогдсон аж ахуй нэгжийн удирдлага ба 
байгууллагын ажиллагчид, туслах малчин 
иргэдээс санал асуулгын аргаар судалгаа 
авч, ажилтан, ажил олгогч хоёр талын 

харилцааг зохицуулж байгаа хуулийн 
заалтуудын хэрэгжилтийг судаллаа.

•	 Гүнзгийрүүлсэн	 ярилцлага.	 Орон	
нутгийн ажилтны болон ажил 
олгогчдын төлөөллийн байгууллагуудаас 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд 
тулгамдаж байгаа асуудал болон 
хөдөлмөрийн харилцаанд шинээр үүсч 
байгаа нөхцөл байдлыг тодруулах, 
хөдөлмөрийн хуулинд нэмж тусгах 
шаардлагатай харилцааг тодруулах 
зорилгоор гүнзгийрүүлсэн ярилцлагын 
аргаар мэдээлэл цуглуулсан.

1.3 Судалгааны түүвэрлэлт

Судалгааны түүврийн хүрээ

Судалгааны түүврийн хүрээг Монгол 
улсын хэмжээнд бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа ААНБ-ын жагсаалтаас бэлтгэж 
судалгааны түүвэрлэлтийг байгууллагын 
ажилтны тоо, байршил, эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны чиглэлийг харгалзан зохиож 
олон шатат түүврийн аргыг ашигласан. Үүнд:
•	 Түүврийн	 эхний	шат	–	 Аймаг,	 нийслэл.	

Хүн ам зүйн үзүүлэлт, аж ахуйн нэгжийн 
тоо, бүсчлэл зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан, 
томоохон хот суурин газрын төлөөлүүлж 
Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, бүсийн 
төлөөлөл болгож Ховд, Дорноговь, 
Хэнтий, Өвөрхангай аймгуудыг сонгосон. 

•	 Түүврийн	хоёрдахь	шат	–	Сум,	дүүрэг.	Хүн	
амын тоо олон байх тусам тухайн орон 
нутагт хөдөлмөрийн харилцаа хамгийн 
идэвхтэй үүсч байдаг учраас аймгийн 
төв болон тухайн аймгийн хамгийн олон 
хүнтэй хоёр сумыг судалгааны нэгжээр 
сонгов. Улаанбаатар хотын 9 дүүргийг 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: 
СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ
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шууд сонгосон.
•	 Түүврийн	гуравдахь	шат	–	Аж	ахуй	нэгж.		

2012 оны Бизнес регистрийн жагсаалтаас 
санамсаргүй байдлаар 864 аж ахуй 
нэгжийн жагсаалт буюу түүврийн хүрээ 
үүсгэж, үүнээсээ 504 аж ахуй нэгжийг 
судалгаанд хамруулсан. Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын хэмжээ, үйл ажиллагааны 
чиглэл, өмчийн хэлбэр, хариуцлагын 
хэлбэр зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан 
түүвэрлэсэн.

•	 Түүврийн	 эцсийн	 шат	 -	 Судалгаанд	
оролцогч иргэн 

 Ажил олгогч: Аж ахуй нэгжийн 
удирдлагыг төлөөлөх боломжтой захирал, 

ерөнхий нягтлан бодогч, хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн зэрэг албан тушаалтнуудаас 
ажил олгогчийн судалгааг.

 Ажилтан: Судалгаа авах үед тухайн 
байгууллагаас оролцох боломжтой 
ажиллагчдаас ажиллагчдын судалгааг.

 Туслах малчны судалгаа: Сүүлийн нэг 
жилийн хугацаанд тасралтгүй туслах 
малчнаар ажиллаж байгаа малчныг 
сонгосон.

 Төлөөллийн байгууллага: Судалгаанд 
хамрагдаж буй орон нутгийн Үйлдвэрчний 
эвлэл, Ажил олгогч эздийн холбоо, 
Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим зэрэг 
байгууллагын төлөөллийг хамруулсан.

Туслах малчин, 
Төлөөллийн 

байгууллагын 
мэргэжилтэн

Сонгогдсон аймаг, 
нийслэл

Сонгогдсон сум 
дүүрэг 

Улаанбаатар

Ажилтан, ажил 
олгогч

Аж ахуйн нэгж

9 дvvрэг 14 сум

Ажилтан, ажил 
олгогч

Аж ахуйн нэгж

6 Аймаг

Эцсийн нэгж

 Анхдагч 
нэгж

Зураг 1. Түүврийн аргачлал

Судалгааны түүврийн хэмжээ

519401  аж ахуйн нэгжээс дараах томьёог 
ашиглан оор түүврийн хэмжээг сонгон авсан. 
сон.

n = Z2 *p*(1-p)
C2

Энд, Z-стандарт хэвийн тархалтын утга 
(95% итгэх түвшинтэй үед 1.96 байна), p 

1 ҮСХ-ны Бизнес регистрийн сан, 2012 оны 4 
дүгээр улирал

=тухайн хувилбарын сонгогдох магадлал (эх 
олонлогийн стандарт хазайлт мэдэгдэхгүй 
үед түүврийн хэмжээг олохдоо бид хамгийн 
муугаар бодож 0.5 гэж авна), С - итгэх 
завсар, (0.045 буюу ±4.5%). Параметрүүдийг 
дээрх утгатайгаар тооцвол, хангалттай 
түүврийн хэмжээ 470 байх ба нарийвчлалыг 
сайжруулах үүднээс бид 504 аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг түүвэрт сонгосон.

Судалгааны түүврийн хүрээг бизнес 
регистрийн сангийн 2012 оны жилийн 
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эцсийн тайлан, 2013 оны 1 дүгээр улирлын 
Х тайланг хассан жагсаалтаас тогтоож 
бизнес регистрийн сангийн мэдээллийн 
чанар харьцангуй сул байгааг анхаарч нөөц 

түүвэртэй үүсгэсэн. Түүвэрт аж ахуйн нэгжийн 
эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар 
болон ажилтны тоог харгалзсан.

Хүснэгт 1. Түүврийн бүтэц, ажилтны тоогоор

Үзүүлэлт

Үндэсний 
хэмжээний 

тоо

Нөөц бүхий 
түүврийн 

хүрээ

Судалгаа 
авсан ААН-

ийн тоо

Судалгаа авсан 
ААН-ийн эзлэх 

хувь

А
ж

и
лт

ны
 т

оо

1-5 ажилтантай 440112 83 68 13,5
6-19 ажилтантай 4271 394 201 39,9
20-49 ажилтантай 2918 221 129 25,6
50-149 ажилтантай 998 111 63 12,5
150 дээш 811 55 43 8,5

Нийт 53072 864 504 100

Судалгааны түүвэрлэлтийн зарчим:2

•	 Хэдийгээр	 5	 хүртэлх	 тооны	 ажилтантай	
жижиг байгууллага нийт бүртгэлтэй аж 
ахуйн нэгжийн дийлэнхийг бүрдүүлдэг 
боловч тэднийг судалгаандаа аль болох 
бага хамруулахыг зорилоо. Учир нь 
хэт цөөн ажилтантай байгууллагад 
хөдөлмөрийн харилцаа төлөвшөөгүй 
байдгаас ач холбогдолтой мэдээлэл 
тэднээс олж авах нь бага гэж тодорхойлсны 
улмаас бизнес регистрийн санд 5-аас 
дээш ажилтантай гэж бүртгэгдсэн 
байгууллагаас судалгаа авах үед 5-аас 
доош ажилтантай байх тохиолдол олон 
байсан. Мөн аймаг, сумдад идэвхитэй, 
тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуйн нэгжийн дийлэнх нь 1-5 
ажилтантай байсан.

•	 ААНБ-ыг	 нөөцтэй	 түүвэрлэсэн	 хүрээнээс	
сонгосон. Дараах шалтгааны улмаас 
ААНБ-ууд судалгаанд хамрагдаагүй. 
- Тухайн ААН-ийн утас, хаяг байршлын 

мэдээлэл буруу байх. Энэ тохиолдолд 
3-аас дээш удаа биечлэн хандалт 
хийж, хаяг байршлыг тодорхойлох 
зорилгоор лавлах утас (1616, 
1950),	 цахим	 хуудас	 http://www.

2 ҮСХ-ны Бизнес регистрийн сан, 2013 оны 3 
дүгээр улирал

yp.mn/,	 шар	 ном	 зэрэг	 мэдээллийн	
эх сурвалжуудаас хаяг тодруулах 
оролдлого хийсэн.

- Түүвэрт хамрагдсан ААНБ-ын 2 
орчим хувь нь татан буугдсан, үйл 
ажиллагаагаа зогсоосон байсан.

- Нөөц түүвэрт ялангуяа орон нутгийн 
төрийн болон төсвийн байгууллага 
олноор сонгогдсон болохоор 
тэдний төлөөллийг хязгаарлахгүйн 
тулд зарим төрийн байгууллагаас 
зориудаар судалгаанд хамруулаагүй.

Судалгаанд оролцогчдын бүтэц
Судалгаанд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 

орон нутгийн 6 аймгийн 14 сумыг анхдагч 
нэгжээр сонгосон бөгөөд хамрагдсан үндсэн 
нэгжийн тоог аймаг нийслэлээр дараах 
хүснэгтэд харуулав.
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1.4 Мэдээлэл цуглуулалт ба 
боловсруулалт

Мэдээлэл цуглуулах ажлыг 2013 оны 09 
дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 10 сарын 25-ны 
өдөр зохион байгуулсан.

Тоон судалгаа. Судалгааны анхдагч 
мэдээллийг шивж оруулахад гарах алдааг 
2 хувиас хэтрүүлэхгүйг зорьж ажиллан, 
компьютерт оруулсан мэдээлэл ба бөглөсөн 
асуулгыг санамсаргүй сонголтоор тулган 
механик болон логик алдааг шалгаж чанарын 
шаардлагад нийцүүлсний дараа статистик 
шинжилгээний SPSS 17.5 програмаар 
боловсруулалт хийсэн. 

Судалгааны мэдээллийн боловсруулалтад 
сонирхож байгаа үзүүлэлтийн дан тоололтоос 
гадна харьцуулсан шинжилгээний аргыг 
өргөнөөр ашиглав. Тухайлбал түүврийн 
бүлгүүдийн статистик шинжүүд хоорондоо 
мэдэгдэхүйц ялгаатай эсэхийг дунджуудыг 
харьцуулах стюдентийн t-шинжүүрээр, 
чанарын хоёр хувьсагчийн хооронд тодорхой 
мэдэгдэхүйц хамаарал байгаа эсэхийг хи-
квадрат шинжүүрээр тус тус шалгасан. 
Бид эдгээр шинжүүрийг 95%-ийн итгэх 
түвшинтэй сонгосны үндсэн дээр статистик 
дүгнэлтүүдээ гаргаж авсан. 

1.5 Судалгааны хязгаарлагдмал тал

•	 Түүврийн	хэмжээг	сонгохдоо	судалгааны	
төсөвт хязгаарлагдан ±4.5% алдааны 
хязгаартай байхаар харьцангуй цөөн 
аж ахуйн нэгж сонгож авсан. Энэ нь 
өндөр чанартай тоон судалгааг бодвол 
харьцангуй өргөн итгэх завсар юм. 
Гэхдээ харьцуулсан шинжилгээ хийхдээ 
үүнийг харгалзаж дүгнэлт хийх босгоо 
чангаруулсан.

•	 Зарим	 аж	 ахуйн	 нэгж	 байгууллагын	
удирдлага ажил олгогчийн байр 
сууринаас бус, ажилтны байр сууринаас 
хариулт өгөх тохиолдол гарч байсан. Мөн 
зарим жижиг аж ахуйн нэгжийн хоёр 
ажиллагчдаас мэдээлэл авах боломжгүй 
байсан тул өөр олон хүнтэй байгууллагын 
ажиллагчдаас нэмж орлуулан судалгааг 
авсан. Ийм тохиолдол цөөн боловч 
эдгээр нь судалгааны дүгнэлтийг бага 
зэрэг сулруулж болзошгүй. 
 

Хүснэгт 2. Судалгаанд оролцогчдын бүтэц, орон нутаг ба оролцогчоор

№ Орон нутаг
Ажил 
олгогч

Ажилтан
Гэрээт 
малчин

Төлөөллийн 
байгууллага

1 Улаанбаатар 284 569 18 3
2 Дархан 50 100 - 2
3 Эрдэнэт 50 97 - 1
4 Ховд 30 60 16 2
5 Дорноговь 30 60 10 2
6 Өвөрхангай 30 60 10 2
7 Хэнтий 30 58 16 2
Нийт 504 1004 70 14
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ:
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 
ТАЛААРХ МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА

Энэ бүлэгт одоогоор хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй “Хөдөлмөрийн тухай хууль” 
–ийн	 ойлгомжтой,	 хүртээмжтэй	 байдал,	
хуулийн талаарх мэдээлэлтэй байдал болон 
мэдээлэл авдаг суваг, хуулийн хэрэгжилтийн 
талаарх үнэлгээг ажил олгогч ба ажиллагчдын 
байр сууринаас харьцуулан авч үзсэн.

2.1 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
ойлгомжтой байдал

Хүснэгт 3. Хуулийн ойлгомжтой байдал, 
хувиар

Үзүүлэлт
Ажил 
олгогч

Ажилтан

Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн 
ойлгомжтой байдал

3.77 
(дундаж 
оноо)

3.73 
(дундаж 
оноо)

Маш муу 0.0 0.3
Муу 1.8 2.6
Дунд 25.4 25.8
Сайн 66.5 66.3
Маш сайн 6.3 5.0

Ажил олгогч ба ажиллагчдын дундаж 
оноог	 тооцохдоо	 маш	 муу	 бол	 –	 1,	 маш	
сайн	бол	–	5	оноо	гэсэн	үнэлгээний	систем	
ашигласан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн ойлгомжтой 
байдлыг ажил олгогчид эергээр үнэлсэн. 
Ажил олгогчдын 72.8% нь ойлгомжтой 
байдлыг “сайн” болон “маш сайн” хэмээн 
үнэлжээ. Тэдний өгсөн дундаж оноо 3.77 
байлаа. Ажил олгогчдын энэхүү үнэлгээ 
тухайн байгууллагын ажиллагчдын 

тооноос хамааралгүй (χ2=3.42, p>0.05) 
байна. Тэрчлэн байгууллагын өмчлөлийн 
хэлбэр, эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
чиглэл, хариуцлагын хэлбэрээс ч төдийлөн 
хамааралгүй байна. Гэхдээ хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн ойлгомжтой байдалд өгсөн 
ажил олгогчдын үнэлгээ хувь хүний хүчин 
зүйлтэй илүү холбоотой байх магадлалтай 
байна.

Хөдөлмөрийн хуулийн ойлгомжтой 
байдлын талаарх ажил олгогч болон 
ажиллагчдын хоорондын үнэлгээ төдийлөн 
ялгаагүй байгаа юм. (t=1.270, p=0.204)

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн ойлгомжтой 
байдлыг үнэлсэн үнэлгээ нь нас, хүйс, 
боловсролын зэргээс мөн төдийлөн 
хамааралгүй байна.

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 
132 нь (27.2%) хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
ойлгомжтой байдлыг дунд болон түүнээс 
доогуур үнэлсэн юм. Харин ажиллагчдын 
282 нь (28.7%) дундаас доогуур үнэлсэн 
байв. Ямар зүйл заалтыг ойлгомжгүй 
хэмээн нэрлэснийг хамгийн олон хариулттай 
хувилбараар хүснэгтлэн харуулъя. 
Ажилтан, ажил олгогч талууд аль аль нь 
ажил амралтын цаг, хөдөлмөрийн гэрээ, 
цалингийн асуудлуудыг ойлгомжгүй хэмээн 
нэрлэсэн бол ажиллагчид нэмж тэтгэвэр 
тэтгэмж, нийгмийн халамжийн заалтууд 
болон хамтын гэрээг нэрлэсэн байна.
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Хүснэгт 4. Ойлгомжгүй зүйл заалтууд, хувиар

№ Ойлгомжгүй зүйл заалт Ажил олгогч Ажилтан
1 Ажил, амралт 12.3 5.5
2 Хөдөлмөрийн гэрээ 13.8 7.1
3 Цалин 9.4 11.8
4 Тэтгэвэр тэтгэмж, нийгмийн халамж - 7.6
5 Хамтын гэрээ 0.7 2.5
6 Бүхэлдээ ойлгомжгүй 25.4 21.4
7 Хэт ерөнхий 3.6 5.0
8 Хэрэгжилт тааруу, мэдээлэл муу 0.7 5.9
9     Мэдэхгүй 27.5 32.8
10  Бусад 6.5 0.4

Ажил олгогчид эдгээрээс гадна, 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн 11.1 (халамжийн 
тухай хуультай зөрчилдөж байна), 40.1.2, 
(ажил хийж байгааг нотлох), 40.1.3, 43.2, 

50.2 (дээд шүүхийн тайлбарт байхгүй) зэрэг 
зүйл заалтыг ойлгомжгүй хэмээн онцолж 
нэрлэсэн байна.

Хүснэгт 5. Мэдээллээр хангагдсан байдал

№ Үзүүлэлт Ажил олгогч Ажилтан
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх мэдээллээр 
хангагдсан байдал

3.7 (дундаж 
оноо)

3.36 (дундаж 
оноо)

1 Маш муу 0.4% 1.8%
2 Муу 4.6% 13.6%
3 Дунд 29.4% 37.8%
4 Сайн 56.2% 40.3%
5 Маш сайн 9.5% 6.4%

Мэдээлэлийн эх сурвалж
1 Байгууллагын мэдээллийн самбараас 18.5% 14.7%
2 Байгууллагын хурал, цуглаан дээрээс 35.5% 20.3%
3 Байгууллагын удирдах албан тушаалтнаас 55.0% 35.8%
4 Хамт ажиллагчдаас 14.3% 18.9%
5 Өөрөө олж мэддэг (ОНМХ-ээс) 62.3% 72.0%
6 Бусад 20.4% 18.0%

Үүнд:  Интернет, цахим ертөнцөөс 10.9% 15.1%
Ном, гарын авлага, сургалтаас 5.8% 1.3%
Хуульч, хөдөлмөрийн гэрээ 3.8% 1.6%

Ажил олгогчид, хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаарх мэдээллээр хангагдсан 
байдалдаа дундаас дээш үнэлгээ (3.7 оноо) 
өгч байна. Тэдний 65.7% нь “сайн”, “маш 
сайн” гэж үнэлж байна. Харин ажиллагчдын 

хувьд энэ үнэлгээ нэлээд доогуур (3.36 оноо) 
байна. Тухайлбал, тэдний 46.7% нь “сайн”, 
“маш сайн” гэж үнэлж байна. Энэ үнэлгээнд 
тухайн байгууллагын онцлогоос хамаарсан 
нөлөөлөл ажиглагдахгүй байна.
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Ажил олгогчид ажиллагчдаа 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх 
мэдээллийг, ажиллагчид өөрсдөө олж 
авдаг гэсэн хариулт хамгийн өндөр 
хувьтай (62.3%) гэж дүгнэж байлаа. Гэхдээ 
байгууллагын удирдах албан тушаалтнаас 
болон мэдээллийн самбар, хурал цуглаан 
дээрээс мэдээлэл олж авдаг гэсэн хариултууд 
багагүй хувийг эзэлж байна. Эдгээрийг 
харьцангуй баталгаатай эх сурвалж гэж үзвэл, 
ажиллагчид хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
талаар баталгаатай эх сурвалжаас мэдээлэл 
авдаг, ажил олгогчдын санаачлагаар, тэдний 
зүгээс хангалттай мэдээлэл түгээгддэг гэж 
ойлгож болохоор байна. Байгууллагын 
ажиллагчдын тоо олон байхын хэрээр 
удирдлагын зүгээс мэдээлэл түгээдэг байдал 
их байх хандлага ажиглагдаж байна. Энэ 
бол зөвхөн ажил олгогчдын байр суурь юм. 

Мэдээллийн эх сурвалжийн талаарх 
асуултад ажиллагчдын 72.0% нь өөрсдөө 
мэдээлэл олж авдаг гэж хариулсан. Харин 
байгууллагын мэдээллийн самбараас, 
хурал цуглаан дээрээс, удирдах албан 
тушаалтнуудаас мэдээлэл олж авдаг байдал 
нь ажил олгогчдын төсөөлж байснаас 
харьцангуй доогуур байна. Эдгээр үзүүлэлт 
ажил олгогчдын төсөөллөөс 3.5-19.2 
пунктээр доогуур байлаа. Цахим мэдээллийн 
хэрэгслээс, ном гарын авлагаас, хуульч 
хуулийн зөвлөхөөс мэдээлэл олж авдаг 
байдал ч ажил олгогчдын төсөөлж байгаагаас 
доогуур байна. Дүгнэвэл, ажиллагчдын 
хуулийн талаарх мэдээлэл ажил олгогчдын 
төсөөлөлд хүрэхгүй байна. Тэд ихэвчлэн 
өөрсдөө нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс 
болон хамт олноосоо мэдээлэл олж авдаг 
ажээ. Эдгээр мэдээлэл нь баталгаатай 
мэдээллийн эх сурвалж болж хараахан 
чадахгүй юм. Өөрөөр хэлбэл ажиллагчид 
хуулийн талаарх мэдээллийг, бүрэн биш, 
эмх цэгцгүй байдлаар баталгаатай бус эх 
сурвалжаас авдаг байна. 

2.2 Хуулийн хүртээмжтэй байдал

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх 
мэдээллээр хангагдсан байдал болон 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн ойлгомжтой 
байдал гэсэн хоёр үзүүлэлтийг нэгтгэн 
хуулийн хүртээмжтэй байдлыг үнэлсэн 
болно. Энэ хоёр үзүүлэлтийг нэгтгэн дүгнэбэл 
дараах үр дүнгүүд гарч байна. 

Хүснэгт 6. Ажил олгогчдын мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдал, хувиар

Мэдээллээр 
хангагдсан 

байдал

Ойлгомжтой байдал

Муу Дунд Сайн

1 Муу
А 

0.4
В
1.4

F
2.8

2 Дунд
В

0.4
С

9.8
D

19.3

3 Сайн
F

1.0
D

14.1
E

50.8

Хүснэгт 7. Ажиллагчдын мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдал хувиар

Мэдээллээр 
хангагдсан 

байдал

Ойлгомжтой байдал
Муу Дунд Сайн

1 Муу А

1.4

В

1.1

F

0.4
2 Дунд В

5.4

С

12.6

D

7.8
3 Сайн F

8.5

D

24.3

E

38.5

Дээрх хоёр хүснэгтийн мэдээллийг нэгтгэн 
ажил олгогчид ажиллагчидтай харьцуулахад 
мэдээллээр сайн хангагдсан, тэр хэрээрээ 
хөдөлмөрийн хуулийн талаар ойлгоц сайтай 
байна. 
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Хүснэгт 8. Ажилтан, ажил олгогчдын 
мэдээллийн хүртээмжтэй байдал, нэгтгэсэн 
хувиар

№ Зорилтот 
бүлэг

Хэв маяг
A B C D E F

1 Ажил 
олгогч

0.4 2.0 9.7 33.1 50.8 3.8

2 Ажилтан 1.4 7.0 12.5 32.1 38.5 8.9

Хуулийн талаарх мэдээлэлтэй байдал 
болон хуулийн ойлгомжтой байдлыг сайн, 
дунд, муу гэсэн гурван түвшинд хувааж, 
маш сайн болон сайн гэсэн үзүүлэлтүүдийг 

нэгтгэн “сайн”, маш муу болон муу гэсэн 
үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн “муу” түвшинд 
хамруулав. Ажил олгогчдын хуулийн 
талаарх мэдээлэлтэй байдал болон 
хуулийн ойлгомжтой байдлын үнэлгээнүүд 
хоорондоо хамааралтай байна. (χ2=14.5, 
p<0.5) Ажиллагчдын хувьд ч эдгээр үзүүлэлт 
хоорондоо хамааралтай байлаа. (χ2=67.62, 
p<0.5) Өөрөөр хэлбэл ажилтан, ажил 
олгогчийн аль аль нь мэдээллийн хүртээмж 
сайтай байх тусмаа хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаар илүү сайн ойлголттой болдог 
байна.

2.3 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт

Хүснэгт 9. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт

№ Үзүүлэлт Ажил олгогч Ажилтан
Байгууллагад хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн байдал

4,01 
(Дундаж оноо)

3,71
(Дундаж оноо)

1 Маш муу 0.2 0.4
2 Муу 0.2 3.2
3 Дунд 13.9 29.3
4 Сайн 69.4 59.4
5 Маш сайн 16.3 7.8

Үндэсний хэмжээнд хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийн байдал

3,21
(Дундаж оноо)

3,34
(Дундаж оноо)

1 Маш муу 2.0 0.7
2 Муу 11.5 6.6
3 Дунд 51.6 52.9
4 Сайн 33.3 39.2
5 Маш сайн 1.6 1.5

Ажил олгогчид хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн өөрийн байгууллага дээрх 
хэрэгжилтийг 85.7% нь “сайн” болон “маш 
сайн” гэсэн үнэлгээ өгчээ. Олон ажиллагчидтай 
байгууллагууд цөөн ажиллагчидтай 
байгууллагуудтай харьцуулахад өөрийн 
байгууллага дээрх хөдөлмөрийн хуулийн 
хэрэгжилтийг илүү өндрөөр үнэлсэн байна. 
(χ2=13.96, p<0.5)

Үндэсний хэмжээнд хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг үнэлсэн үнэлгээ нь 

өөрийн байгууллага дээрх хэрэгжилтийг 
үнэлсэн үнэлгээнээс доогуур байгааг харж 
болно. Энэ нь ажил олгогчид өөрийн 
байгууллага дээрх хөдөлмөрийн хуулийн 
хэрэгжилтийг бодит байдлаас эерэгээр 
дүгнэсэн гэх таамаглалыг төрүүлж байна. 
Үндэсний хэмжээнд хөдөлмөрийн хуулийн 
хэрэгжилтийг үнэлсэн үнэлгээ нь ажил 
олгогч болон ажилтны хувьд ялгаатай байна. 
(t=-3,056, p=0,002) Байгууллага дээрээ 
хөдөлмөрийн хуулийг хэр хэрэгжүүлдэг 
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вэ? гэсэн асуултад хариулсан байдал нь 
харьцангуй өндөр буюу 67.2% нь сайн, 
маш сайн гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. 
Ажиллагчдын үнэлгээ, ажил олгогчдын 
үнэлгээнээс харьцангуй доогуур байгаа 

боловч статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
ялгаа биш байна. (t=-1.537, p=0.124)

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг зүйл заалтаар нь эрэмбэлэхэд 
дараах байдалтай байна.

Хүснэгт 10. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн эрэмбэ

№ Үзүүлэлт Ажил олгогч Ажилтан
Байгууллагад хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн байдал

Эрэмбэ Эрэмбэ

1 Цалин I I
2 Ажил амралтын цаг III II
3 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа IY IY
4 Хөдөлмөрийн гэрээ II III
5 Эмэгтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт V V
6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр YII YII
7 Хамтын гэрээ, хэлэлцээр YI YI

Ажил олгогчид, цалин, ажил амралтын 
цаг болон хөдөлмөрийн гэрээний талаарх 
зүйл заалтууд илүү хэрэгждэг хэмээн 
эрэмбэлсэн бол, эмэгтэйчүүд болон 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт, хамтын гэрээ хэлэлцээрийн талаарх 
заалтуудын хэрэгжилт хангалттай биш байна. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

23

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ:
АЖИЛТАН БОЛОН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН  
ЭРХ ҮҮРЭГ

3.1. Ажилтан болон ажил олгогчийн 
эрх, үүрэг

Одоогийн мөрдөгдөж байгаа 
хөдөлмөрийн тухай хуулинд ажилтны 
эрх үүрэгтэй холбоотой заалтууд түлхүү 
орж, ажил олгогчийн эрх үүргийн талаарх 
заалтууд дутмаг байдаг талаар төлөөллийн 
байгууллагын ярилцлагад оролцогчид 
дурдаж байсан. Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн ажилтны эрхтэй холбоотой дөрвөн 
голлох заалт болох албадан хөдөлмөр 
эрхлүүлэх, эрхийг хязгаарлах, нас, хүйсээр 
ялгаварлахыг хориглосон заалтын хэрэгжилт 
90-ээс дээш хувийн биелэлттэй байна. 

Гэхдээ зарим ажилтанд давуу байдал тогтоох 
асуудал гардаг гэж судалгаанд оролцогчдын 
16.1% үзсэн. Ажилтанд давуу байдал 
тогтоох асуудал Улаанбаатартай хоттой 
харьцуубал хөдөө орон нутагт илүү гарах 
хандлагатай байна. Харин эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны салбар болон ажлын байрны 
хэлбэрийн хувьд энэ тал дээр төдийлөн ялгаа 
байхгүй байна. Ажлын байран дах ажилтны 
эрх хангагдахгүй байгаа шалтгаан  нь 
ажилтны хүйс, боловсрол, настай холбоогүй 
байгаа боловч түр гэрээгээр ажиллагчидтай 
харьцуулахад байнгын гэрээтэй ажиллагчид 
илүү өртөх хандлагатай байсан. 

Зураг 2. Ажилтны эрх үүрэгтэй холбоотой асуудал (Хувиар)

Байгууллагад нас, хүйсээр ялгаварлах асуудал
гардаг уу?

Байгууллагад ажилтны эрхийг хязгаарлах
асуудал гардаг уу?

Байгууллагад ажилтанд давуу байдал тогтоох
асуудал гардаг уу?

Байгууллага ажилтныг албадан хөдөлмөр
эрхлүүлдэг үү?

Тийм  Үгүй

4

7.9

16.1

4.7

96

92.1

83.9

95.3

Төлөөллийн байгууллагын ярилцлагад 
оролцогсдын үзэж байгаагаар уг хуулийн 
шинэчилсэн найруулгад ажил олгогчийн 
эрх, үүрэгтэй холбоотой заалтуудыг 
түлхүү оруулж өгөх, харин ажилтны эрх 
үүрэгтэй холбоотой заалтууд дээр ажилтны 
хариуцлага болон  мэргэжлээс шалтгаалах 

өвчлөл, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
талаарх заалт нэмж оруулах шаардлага 
байгаа нь дор дурдагдсан судалгааны үр 
дүнгүүдээс тодорхой харагдаж байсан.
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Өвөрхангай
Нас хүйсээр ялгаварладаг

Ажилтны эрхийг хязгаарладаг

Ажилтанд давуу байдал тогтоодог

Гэрээнээс гадуур албадан хөдөлмөр 
эрхлүүлдэг

Хэнтий

Дорноговь

Ховд

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

Судалгаанд оролцогчдын зүгээс ажилтныг үүрэг даалгавраа биелүүлээгүй шалтгааны 
улмаас ажлаас халахад шүүхээр давж заалдсаар байгаад ажилдаа буцаад ороод 
ирдэг тохиолдол их байдаг. Ажилтны эсрэг давж заалдах гэхээр ажил олгогчийн эрх 
үүргийн талаар ямар нэг зүйл заалт байдаггүй.                                                        

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллагын ярилцлагаас

Шигтгээ 1. 

Зураг 3. Ажлын байранд ажиллагчдын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл хангагдсан 
эсэх

Зураг 4. Ажил олгогч, ажилтны эрх үүрэг Аймаг, нийслэлээр

Ажлын байран дээр эрүүл ахуйн нөхцөл 
бүрэн хангагдсан гэж ажиллагчдын дийлэнх 
нь үзэж байгаа ч энэ тал дээр ажил олгогчид 
улам илүү анхаарах шаардлагатай байна. 
Ажлын байрны эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагааны нөхцөл хангагдаагүй 
гэж үзсэн ажиллагчид (3%) аль нэг салбар, 
өмчийн хэлбэрээс хамааралгүй байна. Энэ 
асуудлыг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай хуулиар зохицуулагддаг.

3%

29%

68%

Бүрэн хангагдсан

Зарим талаар хангагдсан

Хангагдаагүй

3.4 6.9 8.6 8.6

3.3 5 5 5

6.7

5 5 13.3

13.4 25.8 4.111.3

0 8 21 3

3.2 6.3 15.8 2.8

11.7

20 16.7 15
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Эрдэнэтэд нас, хүйсээр ялгаварлах 
хандлага 11.3%-р, ажилтанд давуу байдал 
тогтоох байдал 25.8%,  Дорноговьд ажилтны 
эрхийг хязгаарлах асуудал 16.7%, гэрээнд 
тусгаагүй хөдөлмөрийг албадан эрхлүүлэх 
байдал 15%-р илүү байна. Эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны салбар нь ажил олгогч, 

ажилтны эрх үүргийн хэрэгжилтэнд  нөлөөлж 
байна. Тухайлбал уул уурхай, үйлчилгээ, 
худалдааны салбарт ихэвчлэн нас, хүйсээр 
ялгаварлан заадаг бол жижиг, дунд шинээр 
эхэлж байгаа  бизнесүүдийн хувьд гэрээнд 
тусгагдаагүй ажлыг эрхлүүлэх асуудал байна.

ХАБЭА-н нөхцөл  Улаанбаатар хотод илүү  
хангагдсан байна. Аж ахуй нэгж байгууллага 
томрох тусам тухайн байгууллагын ХАБЭА-н 
нөхцөл хангагдах байдал сайжирч байна.  
Тухайлбал үйлдвэр, аж ахуй бага хөгжсөн 
Өвөрхангай, Хэнтий зэрэг аймгууд хамгийн 
бага үзүүлэлттэй байгаагаас харж болох юм. 

3.2. Хөдөлмөрийн дотоод журам ба 
ажилтан, ажил олгогчийн эрх үүрэг

Дийлэнх байгууллага дотооддоо 
хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах 
зорилгоор хөдөлмөрийн дотоод журам 
баталж түүндээ ажилтны эрх үүрэгтэй 

холбоотой заалтуудыг тусгасан байна. Аж 
ахуйн нэгжүүд хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хүрээнд хөдөлмөрийн дотоод журмыг 
мөрдөж буй байдлыг ажилтан болон ажил 
олгогчдын 94.7% нь хэрэгждэг гэж дүгнэж 
байна. Хөдөлмөрийн дотоод журам батлан 
хэрэгжүүлэхгүй байгаа 5.3% гол төлөв 1-5 
ажилтан бүхий жижиг байгууллагууд байна. 

ААНБ-ын хөдөлмөрийн дотоод журмын 
биелэлт 94.6% байгаа бол дотоод журамд 
ажилтны эрх үүрэг тусаж, түүний хэрэгжилт 
98.3% байна.

Өвөрхангай

Бүрэн хангагдсан Зарим талаараа хангагдсан Хангагдаагүй 

Хэнтий

Дорноговь

Ховд

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

50 46.6 3.4

50 43.3 6.7

46.7

55 41.7 3.3

29.9 169.1

69 30 1

75.9 22.1 1.9

43.3 10

Зураг 5. ХАБЭА-н нөхцөл хангагдсан байдал Аймаг нийслэлээр, хувиар
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Хөдөлмөрийн дотоод журам 
дагаж мөрддөгггүй

Хөдөлмөрийн дотоод журам 
дагаж мөрддөг

94.6Ажил олгогч Ажилтан

5.4 5.2

95.8

Зураг 6. Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, хувиар

Зураг 7. Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажилтны эрх үүрэг туссан эсэх

5% 95%
94%

Хөдөлмөрийн дотоод журам дагаж 
мөрддөггүй

Хөдөлмөрийн дотоод журам дагаж 
мөрддөг

Хөдөлмөрийн дотоод журамд 
ажилтны эрх үүрэгтэй холбоотой 
заалт туссан

Хөдөлмөрийн дотоод журамд 
ажилтны эрх үүрэгтэй холбоотой 
заалт туссаагүй

1%

Хөдөлмөрийн дотоод журам мөрдөн 
хэрэгжүүлж буй байдал нь байгууллагын 
хариуцлагын хэлбэрээс хамааралтай 
байна. Төсвийн болон төрийн байгууллага, 
хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 
зэрэг олон тооны ажилтантай, идэвхитэй 
үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага 

хөдөлмөрийн дотоод журмыг сайн 
хэрэгжүүлж байгаа бол хоршоо, нөхөрлөл 
зэрэг цөөн тооны ажилтантай, үйл 
ажиллагаа нь тогтворжоогүй байгууллагууд 
хөдөлмөрийн дотоод журмыг төдийлөн сайн 
хэрэгжүүлэхгүй байна.  
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Зураг 8. Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, ААНБ-ын хариуцлагын хэлбэр, хувиар

Зураг 9. Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, ажилчтны тооны бүлэг, хувиар
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Ажиллагчдын тоо өсөх тусам 
хөдөлмөрийн дотоод журамгүй аж ахуй нэгж 
байгууллагын тоо буурах хандлагатай байна. 

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөн 
хэрэгжүүлэх нь ААНБ-ын ажиллагчдын 
тооноос  хамааралтай байна

Хөдөлмөрийн тухай хуулинд ажилтан, 
ажил олгогчийн эрх үүргийн тэнцвэртэй 
байдлыг хангах талаар ямар өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатайг тодруулахад 
ажиллагчдын 20% нь санал өгсний ихэнх 
нь тэнцвэрт байдлыг хангах шаардлагатай, 
зүйл заалтыг улам нарийвчлах шаардлагатай 
гэсэн ерөнхий хариулт байна. Ажиллагчдын 
хувьд одоогийн мөрдөж буй хөдөлмөрийн 
хуульд ажил олгогч давуу байр суурьтай 

байдаг гэсэн ойлголт түгээмэл байгаа 
бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор ажиллагчдын 
эрх мэдлийг илүү нэмж өгөх шаардлагатай 
гэсэн санал цөөнгүй гарсан. Цалин хөлс, 
амралт, илүү цагийн хөлс зэрэг нийтлэг 
асуудалд тухайн салбарын онцлогийг тусгаж, 
ажил олгогчийн үүрэг ба ажилтны эрхтэй 
холбож нарийвчлан хуульчлах санал олноор 
давтагдаж байлаа. Хөдөлмөрийн хуульд хоёр 
талын байр суурийг боломжийн тэнцвэртэй 
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Зураг 10. Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, хувиар

тодорхойлсон, харин хоёр тал хөдөлмөрийн 
гэрээндээ үүнийгээ нарийвчлан тусгах 
боломжтой, гэрээгээ сайн хэрэгжүүлэх, эрх 
үүргийн биелэлтэд эргээд хяналт тавьдаг 
байх шаардлагатай гэсэн саналууд гарсан. 
Мөн ажлын байрны тодорхойлолтыг нарийн 
гаргах, ёс зүйн хэм хэмжээг хууль болон 
гэрээнд тусгаж өгөх, салбарын онцлогийг 
харгалзсан заалт хуулинд тусгах, эрх үүргийн 
талаар ойлгомжтой тайлбар дагалдуулах, 
хүний нөөцийн мэргэжилтнүүд энэ эрх 
үүргийн талаар мэдээлэл түгээдэг байхыг 
хуулинд тусгах гэх мэт саналуудыг дэвшүүлж 
байна.

Ажил олгогчдын 30% нь хөдөлмөрийн 

харилцааны хоёр талын эрх үүргийн талаар 
санал өгсний тал нь одоогийн хуулиар 
ажиллагчдын эрхийг хэт хамгаалсан байдаг, 
ажиллагчдын хариуцлага алдсан тохиолдлыг 
нарийн зүйлчилж оруулах, ажилтны үүргийг 
нарийвчлах шаардлагатай гэсэн санал байсан. 
Одоогийн хуулиар хоёр талын эрх үүрэг 
харьцангуй тэнцвэртэй байгаа, хөдөлмөрийн 
гэрээгээр нэмж зохицуулах боломжтой гэсэн 
хариулт ч нэлээд олон гарч байсан. Тухайн 
салбар, мэргэжлийг харгалзан эрх үүргийг 
нарийвчлах, хөдөлмөрийн гэрээгээ эргэж 
дүгнэж байхыг сурталчлах, ажлын цагийг 
ажилтны эрх үүрэгтэй холбож тусгах зэрэг 
саналуудыг ажил олгогчид гаргаж байна.

Хөдөлмөрийн дотоод журмын 
хэрэгжилтэнд бүс нутаг төдийлөн 
хамааралгүй, аж ахуй нэгж байгууллагын 
хариуцлагын хэлбэр ихээхэн нөлөөтэй байна. 

Төрийн байгууллагуудын хувьд хөдөлмөрийн 
дотоод журмын хэрэгжилтийг хангах асуудал 
өндөр хувьтай байна. 
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27.8 72.2

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ:
ХАМТЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР

Энэ бүлэгт үйлдвэрчний эвлэл, ажилтны 
зөвлөлийн үйл ажиллагаанд ажил олгогч 
хэрхэн оролцож, хамтран ажиллаж байгааг 
тодорхойлж, хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
2-р бүлгийн  хэрэгжилт, хөдөлмөрийн 
харилцаан дахь хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийн талаарх ажил олгогч, ажилтны 
байр суурийг харьцуулан авч үзсэн. 

4.1. Үйлдвэрчний эвлэл болон 
ажилтны зөвлөлийн үйл ажиллагаа

Судалгаанд оролцогчдоос авсан 
мэдээллээс үзэхэд байгууллагуудын 
дөрөвний нэг орчим нь үйлдвэрчний 
эвлэлтэй байна. Ажил олгогчдын мэдээлэлд 
энэ үзүүлэлт ажилтныхаас өндөр утгатай 
байгааг дараах зургаас харж болно (t=2.11 
ба p=0.02). Энэ нь зарим талаар том 
байгууллагын ажиллагчид байгууллага дээр 
нь үйлдвэрчний эвлэл ажилладаг эсэхийг 
мэдэхгүйтэй холбоотой байна. 

Үүнийг байгууллагын хэлбэрүүдээр 
салгаж харвал тодорхой хамаарлууд 
харагдаж байна. Жишээлбэл байгууллага 

том байх тусам үйлдвэрчний эвлэлтэй байх 
хандлагатай байна. 

Зураг 11. Байгууллага үйлдвэрчний эвлэлтэй эсэх, хувиар

Зураг 12. Үйлдвэрчний эвлэл ажилладаг байгууллагын хэлбэрүүд, хувиар

а. Ажилтны тоогоор     б. Хариуцлагын хэлбэрээр
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Хүснэгт 11. Үйлдвэрчний эвлэл, хамтын гэрээ, хэлэлцээр ба салбарын тарифын 
хэлэлцээрийг орон нутагтай харьцуулсан үзүүлэлт хувиар

Хариуцлагын хэлбэрээр авч үзвэл төсвийн 
болон төрийн байгууллагуудын 60% нь 
үйлдвэрчний эвлэл болон ажилтны зөвлөлтэй 
байна. Харин ХХК, нөхөрлөл, хоршоо 
хэлбэрээр ажиллаж буй байгууллагуудад 
ҮЭ байдаггүй. Энэ нь жижиг байгууллагад 
ажилтны хамтын байгууллага байх 
шаардлагагүй, боломжгүйтэй холбоотой гэж 
үзэж байна.

Тухайн байгууллага дээр үйлдвэрчний 
эвлэл байгаа боловч ажиллагчдын эрх 
ашгийг хамгаалах, ажиллагчдын дунд 
нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулахдаа 
учир дутагдалтай, төлөөллийн байгууллага 
болж ажиллаж чадахгүй байгаа бөгөөд үүний 
шалтгаан нь ажил олгогчийн зүгээс дэмжих 

хүсэл сонирхол дутмаг, мөн үйлдвэрчний 
эвлэлийн гишүүдийн идэвх санаачлага, 
ур чадвар муу байдагтай холбоотой гэж 
төлөөллийн байгууллагын зарим оролцогч 
дүгнэж байв. 

4.2. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр

Аж ахуй нэгж байгууллагуудын 
үйлдвэрчний эвлэлтэй эсэх, хамтын гэрээ, 
хэлэлцээр болон салбарын тарифын  
хэлэлцээрийн асуудал нь аймаг, орон нутгийн 
нөхцөл байдлаас төдийлөн хамааралтай 
бус харин аж ахуй нэгжийн хариуцлагын 
хэлбэр, үйл ажиллагааны төрлөөс ихээхэн 
хамааралтай байна.

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуй нэгжийн 
77% хамтын гэрээ хэлэлцээрт нэгдээгүй байна. 
Тухайлбал энд үйлдвэрчний эвлэл байдаг 
гэх 140 байгууллагын 22 нь хамтын гэрээ 
хэлэлцээрт нэгдээгүй байна. Харин хамтын 
гэрээ, хэлэлцээрт нэгдсэн 118 байгууллагын 
дийлэнх нь хамтын гэрээнд тусгагдсан 
зүйл заалтыг тогтмол дагаж мөрддөг гэсэн 
бол 16 байгууллагын удирдлага зарим 
зүйл заалтыг дагаж мөрддөггүй гэсэн 

байна. Эдгээрийн 4 нь боловсрол, 3 нь 
төрийн захиргааны байгууллага байгаа юм. 
Хамтын гэрээ, хэлэлцээрээ огт мөрддөггүй 
байгууллага байхгүй гэж ажил олгогчид 
үзсэн бол ажиллагчдын тодорхойлсноор 4 
байгууллагад хамтын гэрээ хэлэлцээрийг огт 
мөрдөхгүй байна. Эдгээр нь мөн боловсрол, 
төрийн захиргаа, соёлын байгууллагууд 
байна. 
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Үнийн өсөлт мөнгөний ханшийн
бууралтын түвшингээс хамааруулж

цалин хөлсний хэмжээг тогтоох

Ажил олгогч

96.6
93.3

Ажилтан

Ажлын байрны баталгаа хангах

Ажил амралтын цагийн горим тогтоох

Ажилтны мэргэжлийг дээшлүүлэх,
мэргэшүүлэх

Хөдөлмөрийн норм, норматив

Үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл
шагнал, урамшуулал

Зураг 14. Хамтын гэрээгээр зохицуулагдаж буй харилцаа, хувиар

86.4

93.2

93.3

96.6

52.5

84.8

87

91.5

88.5

41.9

Зураг 13. Хамтын гэрээг тогтмол дагаж мөрддөг байгууллагын хувь, 118 байгууллагаас

Хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан 
аж ахуй нэгжүүд хамтын гэрээндээ ямар 

харилцааг илүү зохицуулж өгснийг дараах 
зургаас тодруулж харж болно.

Огт мөрддөггүй

Ажил олгогч
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Ажилтан

Зарим заалтыг нь мөрддөггүй

Тогтмол дагаж мөрддөг

Хамтын гэрээнд ажлын байрны баталгаа 
хангах, ажил амралтын цагийн горим 
тогтоох, ажилтны мэргэжлийг дээшлүүлэх, 
мэргэшүүлэх, хөдөлмөрийн норм, норматив 
тогтоох, цалингийн бүтцийн асуудлыг илүү 
тусгах хандлагатай байна. Харин үнийн өсөлт 
мөнгөний ханшийн бууралтын түвшингээс 
хамааруулж цалин хөлсний хэмжээг 
нэмэгдүүлэх асуудлыг талаас илүү хувь нь 
хамтын гэрээнд тусгаагүй байна. Энэ нь 

боловсрол, эрүүл мэнд, төрийн захиргааны 
байгууллагуудад энэ хандлага харьцангуй 
их байгаа нь ажиллагчдын төдийгүй ажил 
олгогчдын мэдээллээс ч харагдаж байна. 

Хамтын гэрээ хэлэлцээрийн талаар 
ажилтан, ажил олгогчийн мэдээлэлтэй 
байдлыг тодруулахад ажиллагчдын 56.7% 
ажил олгогчдын 80 гаруй хувь нь өөрсдийгөө 
ямар нэг мэдээлэлтэй гэж тодорхойлж байна. 
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Зураг 15. Салбарын тарифын хэлэлцээрийг дагаж мөрддөг эсэх, хувиар

Төлөөллийн байгууллагын оролцогчид хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг сайн хэрэгжүүлэх 
нь тухайн байгууллагын удирдлагаас ихээхэн хамааралтайг дурдаж байсан. Нэг 
оролцогч хамтын гэрээ, хэлцлийн асуудлыг үйлдвэрчний эвлэлийн тухай хуульд 
тусгахын оронд хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн тухай бие даасан нэг хууль гаргах 
хэрэгтэй. Тухайлбал, энэ асуудал үйлдвэрчний эвлэлийн тухай хуультай хамт гарсан 
тохиолдолд хөдөлмөрийн тухай хуулинд ажилтны эрх ашиг давамгайлж, өрөөсгөл 
хандлагатай. 

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллагын ярилцлагаас

Шигтгээ 2. 

Тийм
19.5

13.6

66.9

Үгүй

Мэдэхгүй

4.3. Тарифын хэлэлцээр

Хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулсан 118 
байгууллагаас 16 нь тарифын хэлэлцээрийн 
талаар мэддэггүй гэж хариулсны 11 нь төрийн 
өмчийн байгууллага байсан. Иймд салбарын 
тарифын хэлэлцээрийн талаарх мэдээллийг 
ажилтан, ажил олгогчдод улам сайн түгээх 
шаардлагатай байна. 

Харин тарифын хэлэлцээрийн талаар 
ойлголттой 102 байгууллагын ихэнх нь нь уг 
хэлэлцээрийг дагаж мөрддөг гэж хариулсан. 
Тухайлбал тарифын хэлэлцээр нь уул уурхай, 
зам барилга, боловсруулах үйлдвэрийн 
салбаруудад  сайн мөрдөгддөг байна.

Тарифын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангахын тулд дараах арга хэмжээг авах 
хэрэгтэй. Үүнд:

1. Салбарын онцлог бүрийг нарийн сайн тусгах 
2. Боловсрол, эрүүл мэнд, эрчим хүч, онцгой байдлын ерөнхий газар зэрэг 

байгууллагад энэ хэлэлцээрийг байгуулах 
3. Тарифын хэлэлцээрийн талаарх мэдээллийг ААНБ-дад хүргэх

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллагын ярилцлагаас 

Шигтгээ 3. 
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ:  
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ

Энэ бүлэгт хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
3-р бүлэг болох хөдөлмөрийн гэрээний 
хүрээнд үүсч байгаа хөдөлмөрийн 
харилцааны асуудлыг авч үзсэн. 

5.1.Хөдөлмөрийн гэрээ

Хүснэгт 12. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан 
хувь

Судалгаанд 
оролцогч

Ажлын байрны 
хэлбэр

%

Ажилтан Байнгын 91.0
Түр 72.7

Ажил олгогч Байнгын 97.8
Түр 77.1

Байнгын ажлын байран дээр ажилладаг 
ажиллагчдын 11% нь, түр ажлын байранд 

ажилладаг ажиллагчдын 17% нь хөдөлмөрийн 
гэрээ хийлгүй ажилладаг байна. Энэ зөрчил 
салбар бүрт ажиглагдаж байна. 

Ажил олгогчдын 2% нь байнгын 
ажиллагчидтайгаа хөдөлмөрийн 
гэрээ байгуулаагүй бөгөөд 20-с цөөн 
ажиллагчидтай хувийн өмчийн байгууллагууд 
байна. Түр ажлын байранд ажиллагчидтай 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй тохиолдол 
маш түгээмэл байна.  

Ажилтан, ажил олгогчийн хооронд 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж буй байдал 
нь ААНБ-ын хариуцлагын хэлбэр, ажилчдын 
тоо зэргээс ихээхэн хамааралтай байна. Орон 
нутгийн хувьд аж ахуй нэгж байгууллагын 
өргөжилт, тэлэлт бага аймгууд болох Ховд, 
Дорноговь, Өвөрхангай зэрэг аймгуудад 
ажиллагчдыг хөдөлмөрийн гэрээгүйгээр 
ажиллуулах тохиолдол байна.

Өвөрхангай

Тийм Үгүй

Хэнтий

Дорноговь

Ховд

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

84.5 15.5

93.3 6.7

81.7

75 25

8.291.8

85 15

93.3 6.7

18.3

Зураг 16. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байдлыг орон нутагтай харьцуулсан хувь

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа 
тохирох гол нөхцлийн хэрэгжилтийг ажил 

олгогч болон ажиллагчид хэрхэн үнэлж буйг 
дараах зурагт харуулав.
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Зураг 17. Хөдөлмөрийн гэрээнд дараах заалтуудыг тусгасан хувь

99.4

95.7

Ажил олгогч         Ажилтан

95.2

94.4

99.8Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн
гэрээний нэг хувь байгууллагад үлддэг үү?

Хөдөлмөрийн гэрээнд ажиллах орчин,
нөхцөлийн талаар заалт бий юу?

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа үндсэн
цалингийн хэмжээг тусгасан уу?

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа ажилтны
албан тушаалын нэрийг тодорхой зааж өгсөн үү?

92.5

92.8

89.3

Зураг 18. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй шалтгаан

Ажил олгогчид ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж байгаа боловч гэрээний 
чанар тэр бүр хангалтгүй байдгаас  ажилтан, ажил олгогчийн хооронд маргаан 
гарсан үед түүнийг гэрээний дагуу шийдвэрлэж чадахгүй байх тохиолдол гардаг. 
Ажилтантай гэрээ хийлгүй байж байгаад шалгалт ирэх үед нөхөж хийхдээ ажлын 
байрны онцлогийг орхигдуулах явдал түгээмэл тохиолддог. Мэргэжлийн хяналтын 
газрын шалгалтаар байгууллагууд ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ хийхгүй байх 
тохиолдол их гардаг.

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллагын ярилцлагаас

Шигтгээ 4. 

12.0%

0          5          10         15         20        25         30         35

Аман тохиролцоо хийсэн

14.0%

20.0%

25.0%

29.0%

Үр дүнгийн гэрээ байгуулсан тул 
шаардлагагүй

Түр ажилтан, удахгүй гэрээ байгуулна

Шаардлагагүй

Мэдэхгүй
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Зураг 19. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан хугацаа

Хугацаагүй

4 -өөс дээш жил

1-ээс 3 жил

7 сараас 1 жил

6 сар хүртэл

16.5

3.4

20.2

56.7

3.2

Хөдөлмөрийн гэрээ хийхгүй байгаа нийтлэг 
шалтгаанууд нь ажиллагчдын тогтворгүй 
байдлаас шалтгаалан түр ажиллагчидтай 
гэрээ байгуулалгүй туршилтын хугацаагаар 
3 сар хүртэл ажиллуулах, ажиллагчдын 
хайхрамжгүй байдлаас болж гэрээ хийхгүй 

байх, бичгээр гэрээ хийхийн оронд амаар 
тохиролцох гэх мэт. Ялангуяа жижиг аж ахуй 
нэгж байгууллагуудад хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулахгүй аман тохиролцоогоор ажилтан 
авч ажиллуулдаг тохиолдол их байсан.

Ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг анх 
байгуулахдаа хугацааг тохиролцдог гэх  
боловч хэрхэн сунгах нь тодорхойгүй, 
нэмэлт ажил хийсэн тохиолдолд гэрээнд 

өөрчлөлт орохгүй  байх тохиолдлууд байна. 
Судалгааны дүнгээс үзэхэд хөдөлмөрийн 
гэрээг ихэнхдээ 1 жил хүртэлх хугацаагаар 
байгуулдаг байна. 

Хөдөлмөрийн гэрээ, ажилд орсон тушаал 
гаргах дараалал зэргийг хуулинд нарийн 
тодорхой  зааж өгөх хэрэгтэй байгааг 
зарим оролцогч хэлж байв. Ажилд орох 
тушаал гарсны дараа хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулдаг учир  тухайн ажилтан өөрийн 
саналыг хөдөлмөрийн гэрээнд бүрэн тусгах 
боломж хомс, ажилтан хөдөлмөрийн 

гэрээнд тусгаагүй ажлыг давхар гүйцэтгээд 
явахад хөдөлмөрийн гэрээнд тухай бүрд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулдаггүй, цалин хөлсөнд 
өөрчлөлт орохгүй байх тохиолдол байна.  

5.2. Ажилтны контракт

Ажилтныг контрактаар ажиллуулах эрх 

Ажилчин аваад дадлагажуулаад, сургаад, гэрээ хийгээд байж байтал нөгөө хүн 
ажлаа хаяад яваад өгдөг. Энэ нь нэг талаараа хүний эрх боловч тухайн байгууллагын 
бүхий л нөөц, туршлагыг сурчихаад ажлын байраа орхиод явдаг. Араас нь шүүхээр 
яваад ч ажилтны талд шийдвэр гарч байна. Японд бол нэг хүн насан туршдаа нэг л 
газар ажилладаг. Манайд болохоор сул, тодорхой бус зохицуулалтаас хамаарч ажил 
олгогчид их хохирч байна. Хүн хүний төлөө ажиллах, үйлдвэрийг дэмжих бодлого 
хоёр хоорондоо ямар ч холбоо байхгүй. 5-аас дээш жил нэг газраа ажилласан хүн 
маш ховор байна 

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллага ярилцлага

Шигтгээ 5. 
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Зураг 20. Ажилтныг контрактаар ажиллуулахад эрх зүйн зохицуулалт хангалттай эсэх, 
хувиар

Хангалттай

Хангалтгүй

Мэдэхгүй

59.6

17.7

22.7

Тэтгэвэрт гарах нас нь хүрсэн  хүмүүсийг шинээр ажилд авахдаа хөдөлмөрийн 
гэрээ хийхгүй байх тохиолдол их байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулинд ахмад настны 
хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан заалт байхгүй, дараагийнх нь боловсон 
хүчин хүлээгдэж байдагтай холбоотойгоор цалин багатай ажиллах, мөн тэтгэвэрт 
гарах үед нь НДШ төлөх шаардлагатай болдог тул  хөдөлмөрийн гэрээ хийдэггүй  
байна. Тэтгэвэрт гарсан бол зөвлөх маягаар ажиллах хэрэгтэй. Зарим байгууллага 
зөвлөхөөр ажиллуулахдаа ур чадварыг нь хасаад нэгдүгээр шатлалаас эхлүүлдэг 
тохиолдол байдаг байна.

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллага ярилцлага

Шигтгээ 6. 

зүйн зохицуулалтын талаар ажил олгогчдын 
39.3% буюу 198 ажил олгогч сонссон, 
мэдлэгтэй гэж үзжээ. Харин төлөөллийн 
байгууллагын ярилцлага болон талбарт 
ажилласан судлаачдын тайлангаас үзэхэд 
ажилтныг контрактаар ажиллуулах эрх зүйн 
орчны талаар талууд төдийлөн мэдэхгүй 
байсан.

Ажилтныг контрактаар ажиллуулах 
талаар мэдлэгтэй оролцогчдыг байгууллагын 
хэмжээтэй нь харьцуулахад байгууллага 
том байх тусам ажилтныг контрактаар 
ажиллуулах талаар ажил олгогчийн мэдлэг 
өндөр байна. Ажилтантай контрактаар гэрээ 
байгуулсан тохиолдол судалгаанд цөөн 

хувийг эзэлж байна. Эдгээр тохиолдол нь 
компанийн эзэд гүйцэтгэх захирал ба нягтлан 
бодогч нартай гэрээ байгуулсан байна. 

Ажилтныг контрактаар ажиллуулах 
эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдлэгтэй 
ажил олгогчдын 17.6% нь уг зохицуулалтыг 
хангалтгүй гэж үзсэн байна. Тэднээс 
зохицуулалт хангалтгүй байгаа шалтгааныг 
тодруулахад нарийвчилсан зохицуулалт 
сул, зүйл заалт нь тодорхой бус, хэрэгжилт 
хангалттай бус, үнэлгээ хангамж доогуур, 
ажил хавсран гүйцэтгэхтэй холбоотой 
зохицуулалт, хариуцлага сул байдаг зэргийг 
дурдсан байна.
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ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ: 
ЦАЛИН ХӨЛС, АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ

Зураг 21. Ажилтнуудын сарын цалин хөлс хуучин ба шинэ хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээтэй харьцуулахад

97.1%

140400₮-аас
дээш

Хуучин доод хэмжээ 

1% 1.9%

95.2%

1.5% 3.3%

140400₮ 140400₮-аас
доош

192000₮-аас
дээш

192000₮ 192000₮-аас
доош

Шинэ доод хэмжээ

Энэ бүлэгт хөдөлмөрийн хуулийн 4, 5-р 
бүлэг буюу цалин хөлс, нөхөн олговор, ажил 
амралтын цагтай холбоотой заалтууд бодит 
байдал дээр хэрхэн хэрэгжиж байгааг авч 
үзсэн. 

6.1 Цалин хөлс

2013 оны 4-р сард Хөдөлмөр, нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны 

тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг шинэчлэн тогтоосон бөгөөд энэхүү 
судалгааг эхлэх үед буюу 2013 оны 9-р 
сараас  мөрдөж эхэлсэн. Иймээс судалгаанд 
хамрагдсан ажиллагчдын цалин хөлсийг 
хуульд заасан хэмжээтэй харьцуулахдаа 
хуучин ба шинэ доод хэмжээг аль алиныг 
авч үзсэн. Үүнийг дараах зурагт харуулав.

Зургаас харахад судалгаанд оролцсон 
ажиллагчдын 1.9% нь хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс авч 
байжээ. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 

нэмэгдсэнээр энэ хувь нэмэгдэж 3.3% 
болсон байна. Яагаад ингэж өөрчлөгдсөнийг 
тодруулж харъя.
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Хүснэгт 13. Цалингийн доод түвшний өөрчлөлт ба ажилтнуудын цалин

Хөдөлмөрийн хөлсний шинэ доод хэмжээ
Нийт192000-өөс 

дээш
192000

192000-өөс 
доош

Хөдөлмөрийн 
хөлсний хуучин 
доод хэмжээ

140400-өөс 
дээш

954 6 15 975

140400 1 7 2 10
140400-өөс 

доош
1 2 16 19

Нийт 956 15 33 1004

Дээрх хүснэгтээс харвал хуучин доод 
хэмжээнээс бага цалинтай байсан ихэнх 
ажилтны цалин шинэ доод хязгаараас 
доогуур хэвээр үлдсэн төдийгүй урьд нь 
доод хэмжээнээс дээгүүр байсан зарим 
ажилтны цалин шинэ доод хэмжээнээс 
доогуур болсон байна. Өөрөөр хэлбэл, 
эдгээр ажилтны цалинг ажил олгогч нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлттэй уялдуулан нэмээгүй байна. 

Хөдөлмөрийн хөлсний доод түвшнээс 
доогуур цалин авч байсан хүмүүс ихэвчлэн 
сүм хийд, хоршооны ажиллагчид болон 
үйлчлэгч, манаач ажилтай хүмүүс байна. 
Жишээлбэл, урьдны цалин нь хөдөлмөрийн 
хөлсний доод түвшнээс доогуур байсан 19 

хүний 5 нь сүм хийдийн лам, 6 нь хөдөө 
орон нутгийн хоршооны ажилтан, 2 нь 
хамгаалалтын албаны хамгаалагч, бусад 
нь СӨХ-ны цэвэрлэгч, машин засварын 
газрын цэвэрлэгч, шуудан түгээгч, сумын 
олон нийтийн байцаагч, борлуулагч ажилтай 
хүмүүс байна. Үлдсэн 8 нь дээд боловсролтой 
байсан нь сонирхол татаж байна. 

Энэ байдал хөдөлмөрийн хууль тодорхой 
хэмжээнд зөрчигдөж байгааг харуулж байна. 
Хуулиар тогтоосноос бага цалинтай ажилтны 
60% нь эмэгтэйчүүд байна. 

Хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөл болох 
цалин хөлсийг заасан хугацаанд олгох тухай 
асуудал юм. 

Өвөрхангай

Тийм Үгүй

Хэнтий

Дорноговь

Ховд

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

94.8 5.2

91.7 8.3

96.7

88.3 11.7

3.196.9

96 4

96.5 3.5

3.3

Зураг 22. Цалин хөлсийг тогтоосон хугацаанд олгодог эсэх, хувиар  
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Зураг 24. Цалин хөлсийг олгох хугацаа

а) Ажил олгогчдын хариулт

Сард 2
удаа

69.0%

Сард 2
удаа

68.7%

Сард 1
удаа

30.3% 7 хоног,
цагаар
0.1%

Жил/ул
ирлаар
0.9%

Сард 1
удаа

30.0%

7 хоног,
цагаар
1.0%

б) Ажиллагчдын хариулт

Зураг 23. Цалин хөлсөө хугацаандаа олгодог эсэх, хувиар

95.6

4.4 3

97

Цалин хугацаандаа
олгодог

Цалин хугацаандаа
олгодоггүй

Ажилтан           Ажил олгогч

Дараах зурагт ажиллагчид ба ажил 
олгогчид байгууллагаа цалин хөлсийг 

хугацаандаа олгодог эсэх талаар юу гэж 
тодорхойлсныг харууллаа. 

Зургаас харахад ажил олгогчид ба 
ажиллагчид байгууллагаа цалин хөлсийг 
хугацаандаа олгодог гэж хариулсан хувь 
онцын ялгаагүй байна (t=1.15, p=0.25). 
Цалин хөлсөө хугацаандаа олгодоггүй 

гэсэн тохиолдол аж ахуй нэгжийн 3%-д 
нь ажиглагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, 
эдгээр байгууллагууд нь салбар, орон 
нутаг, байгууллагын хариуцлагын хэлбэрээс 
төдийлөн хамаарахгүй байна.

Харин цалин хөлсийг сард хэдэн 
удаа олгодгийг тодруулахад аж ахуйн 
нэгжүүдийн  68%-иас дээш нь цалин 
хөлсийг хуульд заасан хугацаанд буюу сард 

хоёр ба түүнээс олон удаа олгодог байна. 
Гэвч 30% нь цалин хөлсийг сард 1 буюу 
түүнээс цөөн давтамжтай олгож байна. Энэ 
зөрчлийг цааш гүнзгийрүүлж судалбал, түр 
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Зураг 25. Байгууллагын ажилтны тоо ба цалин хөлс олгох хугацаа, хувиар

47.8

52.2

1--5                       6--19                      20--49                 50-149                150-иас дээш

Ажиллагчдын тоо

Сард 2 ба түүнээс дээш удаа      Сард 1 ба түүнээс цөөн

31.7 
25.6 28.1

9.3

68.3 
74.4 71.9

90.7

ажиллагчдын 60% нь сард нэг буюу түүнээс 
цөөн давтамжтайгаар цалин хөлсөө авдаг 
бол байнгын гэрээгээр ажиллагчдын тухайд 
энэ үзүүлэлт 28.0% байна. Энэ зөрчил мөн 
байгууллагын хэмжээнээс хамаарч буйг 

дараах зургаас харж болно. Байгууллага 
олон ажилтантай байх тусам цалин хөлсийг 
хуульд заасан хугацаанд олгох хандлага 
нэмэгдэж байна (Хи-квад=30, p=0). 

Байгууллагын хариуцлагын хэлбэр, 
өмчийн хэлбэр, үйл ажиллагааны салбараас 
энэ байдал ихээхэн хамаардаг байна 
(бүгд статистикийн хувьд мэдэгдэхүйц 
хамааралтай). Тухайлбал, хариуцлагын 
хэлбэрээр аваад үзвэл  ХК, ХХК, ТӨХК дээр 
энэ хувь 25%-аас бага байгаа бол төсвийн 
байгууллагад 40% орчим, нөхөрлөл, 
хоршоонд 60-аас дээш байна. Өмчийн 
хэлбэрээр аваад үзвэл хувийн өмчийн ба 
гадаадын байгууллагуудад зөрчлийн хувь 
28%-аас бага байгаа бол төрийн ба орон 
нутгийн өмчийн байгууллагад 36%-аас 
дээш байна. Салбарын хувьд, ХАА-71%, 
Худалдаа-56%, Шинжлэх ухаан-50%, Соёл 

урлаг-50% нь цалинг сард 1 ба түүнээс 
цөөн олгож байна. Энэ зөрчил түгээмэл 
ажиглагдаж байгаа нь нэг талаас тухайн 
бизнесийн болон ажил эрхлэлтийн онцлогтой 
холбоотой байж болох ч, нөгөө талаас 
ажил олгогчид хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
60-р зүйлийг төдийлөн сайн мэддэггүйтэй 
холбоотой байж болох юм. Жишээ нь, 
хөдөлмөрийн харилцааны тусгайлсан дотоод 
журамтай байгууллагын 30.1%-д ийм зөрчил 
ажиглагдаж байгаа бол тийм журамгүй 
байгууллагын хувьд энэ тоо 52% байна.

Байгууллагын ажиллагчдын цалин хөлс 
авдаг хэлбэрийг тодруулбал дараах дүр 
зураг гарч байна.
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94.8

Зураг 27. Аж ахуйн нэгжүүдийн НДШ төлөлт, хувиар

4.2 1

45.8

Байнгын ажилтан               Түр ажилтан

НДШ төлдөг             НДШ төлдөггүй                Тийм ажилтан байхгүй

26.6 27.6

Зураг 26. Цалин хөлс олгох хэлбэр, хувиар

92.9

Үндсэн
цалин

50.6 52.8

22.4 23.4 
18.1

Нэмэгдэл Шагнал
урамшуулал

Нэмэгдэл
хөлс

Хийснээр
цалинждаг

Цагаар
цалинждаг

Хөдөлмөрийн хуулийг зөрчдөг нэг зүйл 
бол цалин хөлсийг мөнгөн бус хэлбэрээр 
олгох явдал юм. Зах зээлийн харилцаанд 
шилжсэн эхэн үед түгээмэл байсан энэ 
байдал Судалгаанаас үзэхэд цалин хөлсийг 
мөнгөн бус хэлбэрээр олгосон тохиолдол 
маш цөөн байна. Асуулгад оролцсон 1004 
ажиллагчдаас 0.6% нь л цалин хөлсөө 

түлээ нүүрс, хүнсний бүтээгдэхүүнээр авах 
тохиолдол байсан гэжээ. 

Ажил олгогч ажилтныхаа нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг төлөх байдал 
хэр байгааг дараах зурагт харуулав. Түр 
ажиллагчдынхаа НДШ-ийг аж ахуйн нэгжүүд 
төлөхгүй байх тохиолдол нэлээд ажиглагдаж 
байна. 

Байнгын ажилтны НДШ төлөлтийг 
салбараар нь авч үзэхэд Хөдөө аж ахуйд 
17.6%, Усан хангамж, хог хаягдалд 14.3%, 
Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаанд 
11.1%, Тээвэр агуулахад 11.1% нь НДШ-
ийг төлдөггүй байна. 1-5 хүнтэй жижиг аж 
ахуйн нэгжийн 11.6% нь байнгын ажилтны 
НДШ-ийг төлдөггүй гэжээ. Энэ үзүүлэлт түр 
ажилтны тухайд хангалтгүй байна.  

6.2 Ажил, амралтын цаг

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70-р зүйлд 
албан ёсны ажиллах цагийг долоо хоногт 40 
хүртэлх цаг байна гэж заасан байдаг. Бодит 
байдал дээр энэ заалт хэрхэн хэрэгжиж 
буйг дараах зурагт харуулав. Ажиллагчид 
7 хоногт 40-өөс илүү цаг ажиллах нь маш 
түгээмэл байдаг ажээ. Ялангуяа түр гэрээгээр 
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Зураг 28. 7 хоногийн ажлын цаг

Зураг 29. 7 хоногийн ажиллах горим

40 цаг
59% Бусад

36%

41-48 цаг
23%

56-аас дээш
цаг 13%

40-өөс доош
цаг 5%

Ажлын 7
өдрөөр 7%

Ээлжээр
10%

Ажлын 6
өдрөөр

16%

Ажлын 5
өдрөөр
67%

ажиллаж байгаа ажилтнын 50.8% нь олон 
цагаар ажилладаг байна. Мөн эрэгтэйчүүд 
уртасгасан цагаар ажиллах нь харьцангуй 

их 45.3% байхад эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ 
үзүүлэлт 33.1% байна. 

Ажиллагчдын ажлын цагийг ажлын 
хэлбэр буюу ажлын өдрөөр нь ангилбал 
дараах дүр зураг гарч байна. Өмнөх зурагтай 

харьцуулж харвал ажиллагчид ихэвчлэн 
ажлын 5 өдрөөр ажиллах үедээ өдөрт 8-аас 
дээш цаг ажилладаг гэж хариулж байна.
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Хүснэгт 14. Амралт, баяр ёслолын үеэр ажилласан тохиолдолд нэмэгдэл хөлс авч, нөхөж 
амарсан эсэх, хувиар

Гэтэл ажил олгогчдын 75.4% нь 
ажиллагчдаа хуулинд заасан хэмжээнд буюу 
долоо хоногт 40 хүртэл цаг ажилладаг гэж 
үзэж байна. Эндээс үзэхэд ажилтан ба ажил 
олгогчдын байр суурь энэ асуудал дээр 
ихээхэн зөрүүтэй байдаг ажээ. Энэ байдал 

нь хөдөлмөрийн маргааны нэг гол сэдэв 
болдгийг дараагийн бүлэгт авч үзэх болно. 

Ажиллагчдын ажлын цаг, цалин хөлстэй 
холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах 
хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгтээс үзэхэд, ажиллагчид амралт, 
баяр ёслолын үеэр ажиллах тохиолдол элбэг 
байдаг бөгөөд нэмэгдэл хөлс олгох, эсвэл 
нөхөж амраах шаардлага ноцтой зөрчигдөж 
байна. Жишээлбэл, ажиллагчдын 57.5% нь 
сүүлийн 1 жилийн хугацаанд илүү цагаар 
ажиллаж байсан бөгөөд тэдний 52.5% 
нь үүнийхээ төлөө нэмэгдэл цагийн хөлс 
авч байсан бол 33.3% нь нөхөж амарч 
байжээ. Нэлээд олон ажилтан илүү цагаар 
ажилласан зарим тохиолдолдоо нэмэгдэл 

хөлс тооцуулж, зарим тохиолдолдоо нөхөж 
амарч байжээ. 14.2% нь нэмэгдэл хөлс ч 
огт аваагүй, нөхөж ч огт амраагүй өнгөрчээ. 
Шөнийн цагаар ажилласан, Бямба, Ням 
гаригт ажилласан үед нэмэгдэл хөлс бодох, 
нөхөж амраах хуулийн заалт хамгийн их 
зөрчигддөг болохыг дээрх хүснэгтээс харж 
болно. 

Ажил амралтын цагтай холбоотой 
хуулинд заасан нөхцлүүдийг ажил олгогчдоос 
тодруулсан дүнг дараах зурагт харуулав. 

Ажил-
лаагүй

Ажил-
ласан

Үүнээс:

Нэмэгдэл 
хөлс
авсан

Нөхөж 
амарсан

Нэмэгдэл хөлс 
ч аваагүй, 
нөхөж ч 
амраагүй

Нийтээр амрах 
баярын өдрөөр

67.1 32.9 47.3 36.4 16.4

Илүү цагаар 42.5 57.5 52.5 33.3 14.2

Шөнийн цагаар 77.7 22.3 42.4 33.5 24.1

Ээлжийн амралтын 
үед

82.6 17.4 41.1 49.1 9.7

Бямба, Ням гаригт 36.7 63.3 41.7 32.7 25.6
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Зураг 30. Ажил, амралтын нөхцөлүүд зөрчигдөж байж болзошгүй хувь, хэмжээ

Ажиллагчдаа хүсэлтээр нь чөлөө олгодог уу?

7.9

Ажилласан жилээсээ хамаарч амралтын нэмэлт
хоног тооцдог уу?

Баяр ёслолын өдөр амардаг уу?

Ажлын дундуур амарч, хооллоход зориулсан
завсарлага байдаг уу?

Бямба, Ням гаригт ажиллавал нөхөж амардаг уу

12.1

45.6

12.5

0.8

Зургаас харахад ажил амралтын цагтай 
холбоотой хуулийн шаардлагууд төдийлөн 
сайн хэрэгжихгүй байна. Ялангуяа Бямба, 
Ням гаригуудад ажилласан үед нөхөж 

амраах шаардлага хамгийн муу хэрэгжиж 
байгааг ажил олгогчид хүлээн зөвшөөрчээ. 
Дээрх хүснэгтээс ч ийм үр дүн харагдаж 
байсан. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

45

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ: 
ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН

Энэ бүлэгт хөдөлмөрийн тухай хууль 
хөдөлмөрийн харилцаанд үүсч байгаа 
маргаан болон бусад асуудлыг шийдэж 
байгаа эсэх, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан 
маргаан, хамтын маргаан ямар шалтгааны 
улмаас гардаг зэрэг асуудлуудыг авч үзсэн.

7.1. Хөдөлмөрийн маргааныг 
шийдвэрлэх

Хөдөлмөрийн тухай хууль хөдөлмөрийн 
харилцаанд үүсч байгаа маргааныг ямар 
нэг байдлаар шийдэж байна. Ажилтан, 
ажил олгогч нарын 6-8% нь хөдөлмөрийн 
тухай хууль нь үүсч буй маргааныг  шийдэж 
чадахгүй байна гэж үзсэн. 

Зураг 31. Хөдөлмөрийн тухай хууль маргааныг шийдэж чадаж байгаа эсэх, хувиар

Зураг 32. Хөдөлмөрийн тухай хууль одоогийн хөдөлмөрийн харилцаанд гарч байгаа 
маргааныг шийдвэрлэж чадаж байна уу?

Бүрэн чадаж байгаа

1.0

Зарим талаар чадаж байгаа

Чадахгүй байгаа

Мэдэхгүй

5.6

45.9

Ажилтан        Ажил олгогч

47.5

1.6

7.8

38.8

51.8

Өвөрхангай

Бүрэн чадаж байгаа Зарим талаар чадаж байгаа Чадахгүй байгаа Мэдэхгүй

Хэнтий

Дорноговь

Ховд

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

26.7 73.3 0 0

0

0

0

0

16.7 76.7 3.33.3

46.7

60 36.7 3.3

52 840

44 48 8

53.5 39.4 5.6 1.4

43.3 10
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Хөдөлмөрийн маргаан үүсэж байгаа 
шалтгааны тухайд орон нутгийн онцлогоос 
үл хамааран цалин хангамж, хөдөлмөрийн 
гэрээний нөхцөл, үндэслэлгүйгээр халагдах 
гэсэн гурван хүчин зүйлийг судалгаанд 
оролцогчид сонгосон байна. 

Судалгаанд оролцогчид сүүлийн 
нэг жилийн хугацаанд байгууллагад нь 
хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын 
маргаан гарсан эсэхийг дараах байдлаар 
дурджээ. 

Хүснэгт 15. Хөдөлмөрийн маргаан гарсан 
байдал, хувиар

Оролцогч Ганцаарчилсан 
маргаан гарсан

Хамтын 
маргаан 
гарсан

Ажилтан 4.2 1.6
Ажил 
олгогч

7.7 1.4

Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан болон 
хамтын маргаан ямар шалтгааны улмаас 
гарсныг тодруулахад цалин хөлснөөс болж 
гарсан тохиолдол их байна. Үүний дараа 
ажил амралтын цагийн маргаан голлох 
шалтгаан болж байна. Эдгээр шалтгааныг 
дараагийн зурагт харуулав. 

Доорх зургаас харахад, ажиллагчид 
ажлаасаа үндэслэлгүйгээр халагдах, 
хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа, эрүүл ахуй, эмэгтэй хүний 
хөдөлмөр эрхлэлт зэргийг мөн маргааны гол 
шалтгаан гэж үзэх хандлагатай байна. Тэд 
маргааныг ажиллагчдын эрх ашигтай холбож 
үзсэнийг харуулж байна.  ажил олгогч нар 
ажилтан ажлаа хаясан, илүү цагтай холбоотой 
асуудлыг ажиллагчид буруу ойлгосон, олон 
нийтийн ажилд орохоос татгалзсан зэрэг 
шалтгааныг дурдсан нь ажил олгогчид 
мөн өөрсдийн ашиг сонирхлын үүднээс 
хөдөлмөрийн маргааныг тайлбарлаж буйг 
харуулж байна.

Олон нийтийн ажилд орохоос татгалзсан

Зураг 33. Хөдөлмөрийн маргаан гарч буй шалтгаан, хувиар

ХАБ-д сурдаг ажилтны байрыг сольсон

Илүү цагтай холбоотой, дутуу олголт

Ажлаа хаясан

Эмэгтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй

Хөдөлмөрийн нөхцөл

Хамтын гэрээ хэлэлцээр

Хөдөлмөрийн гэрээ

Үндэслэлгүйгээр халагдах

Ажил амралтын цаг

Цалин

5.3%

5.3%

5.3%

10.5%

0

5.3%

5.3%

0

10.5%

10.5%

15.8%

26.3%

.0

.0

0

0

2.2%

5.6%

7.8%

7.8%

8.9%

14%

14%

39%

Ажилтан         Ажил олгогч



ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

47

... Хамтын гэрээ хамгийн баталгаатай. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ч бас хангана.
Яагаад?
Хамтын гэрээгээр бүх л зүйл зохицуулагдана. Цалин хөлс болон ажилтны эрхийг 
хамгаалах бүх л зүйл. Хамтын гэрээгээр ажил олгогч эздийн эрх ашгийг ч хамгаалдаг, 
3 тал харилцан тохиролцсон хамгийн сайн зохицуулалт ....

Эх сурвалж: Төлөөллийн байгууллагын ярилцлага

Шигтгээ 7. 

Судалгаанд хамрагдсан нөхөрлөлүүдэд 
хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын 
маргаан гараагүй. Ажилтны тоогоор харвал 
6-19 ажилтантай 13 байгууллагад, 20-49 
ажилтантай 7 байгууллагад хөдөлмөрийн 
ганцаарчилсан болон хамтын маргаан 
гарчээ. Эдийн засгийн салбарын хувьд авч 
үзвэл үйлчилгээний бусад салбарын 7, урлаг 
үзвэрийн 4, байр сууц болон хоол хүнсний 
үйлчилгээний 3 байгууллагад хөдөлмөрийн 
маргаан гарсан нь хамгийн их тохиолдол 
юм. Байгууллагын хөдөлмөрийн харилцаа 
гүнзгийрэхийн хэрээр хөдөлмөрийн маргаан 
гарах нь нэмэгдэх хандлагатай байна.  

Цалин, ажил амралтын цагтай холбоотой 
маргаан нь ихэнх хувийг эзэлдэг учраас 

ажиллагчдын хэлж буй саналд илүү цагийн 
хөлс боддог байх, ажлын цагийг баримталдаг 
байх гэсэн санал олон гарсан бол ажил 
олгогчдын хувьд хөдөлмөрийн хуульд ажил 
олгогчдын эрхийг нэмэх, сахилга алдсан 
ажиллагчдад тооцох хариуцлагыг тодорхой 
болгох гэсэн саналыг дэвшүүлж байна.

Харин төлөөллийн байгууллагын 
ярилцлагад хамтын гэрээ хамгийн 
баталгаатай буюу маргаан гарах нь бага, 
Хамтын гэрээгээр цалин болон бусад 
асуудлыг бүрэн зохицуулсан байдаг гэж 
дурджээ.
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НАЙМДУГААР БҮЛЭГ: 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ОНЦЛОГ ХАРИЛЦАА

Энэ бүлэгт үйлдвэрийн осол гэмтэл, 
эмэгтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, насанд хүрээгүй хүний 
хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх хуулийн 
зохицуулалт хэрхэн хэрэгжиж байгааг авч 
үзсэн. 

8.1 Үйлдвэрийн осол, гэмтэл

Судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн 
нэгжийн 23%-д нь үйлдвэрийн осол, хурц 
хордлогод өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчнөөр өвчилсөн ажилтан болон эдгээр 
шалтгаанаар нас барсан ажилтны ар гэрт 
учирсан хохирлыг нөхөх шаардлага гарсан 
байна. 

Нийт байгууллагын 3%-д нь дээрх 
хуулийн заалт хэрэгжээгүй байна. Эдгээр 
байгууллагуудын 14 нь Улаанбаатар 
хотод, 3 нь хөдөө орон нутагт ажилладаг 
байгууллага бол ажиллагчдын тооны 
хувьд 6-19 ажилтантай байгууллагад 11, 

20-49 ажилтантай байгууллагад 2, 150 
дээш ажилтантай байгууллагад 4 удаагийн 
тохиолдолд нөхөн олговор олгоогүй байна. 
Салбарын хувьд үйлчилгээний бусад салбарт 
хамгийн олон буюу 5 удаа хууль зөрчигджээ. 

Зураг 34. Үйлдвэрийн осол, хурц хордлогод өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр 
өвчилсөн ажилтан, түүний ар гэрт нөхөн олговор олгож байсан эсэх

Тохиолдол 
байхгүй 77%

Тийм
тохиолдол
байгаа
23%

Өгөөгүй
3%

Нөхөх
олговор
өгсөн
20%
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Үйлдвэрийн осолд өртсөн иргэний ар 
гэрт учирсан хохирлыг барагдуулж байгаа 
байдлыг орон нутгийн хүчин зүйлсээр 
харьцуулан шинжилж үзэхэд томоохон 
үйлдвэр, аж ахуй хөгжсөн Эрдэнэт, Дархан 
зэрэг аймгуудад бүрэн шидвэрлэж байгаа 
гэсэн хариулт бусад орон нутагтайгаа 
харьцуулвал өндөр байна. Энэ нь томоохон 
үйлдвэрүүдэд гарах ослын тоо хэмжээ болон 
хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт 
сайн байдаг нь нөлөөлж байж болох юм.  
Үйлдвэрийн осолд өртсөн иргэний ар гэрт 
учирсан хохирлыг барагдуулах асуудал орон 
нутгийн онцлогоос үл хамааран төдийлөн 
сайн хэрэгжихгүй байна. 

Нөхөн олговор олгох заалтыг 
хөдөлмөрийн гэрээ болон дотоод журамд 
нийт байгууллагын 36% нь тусгаагүй 
байна. Тэдгээр байгууллагуудын 22% нь 
үйлчилгээний байгууллагууд байгаа нь ихэнх 
хувийг эзэлж байна. Боловсрол, эрүүл мэнд, 

тээвэр ба агуулах, урлаг үзвэр, худалдаа, 
машин мотоциклын засварын ажил эрхэлдэг 
байгууллагууд тус бүр 5-10% эзэлж байна. 
Хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаагүй 181 
байгууллагын 41% нь 6-19 ажиллагчидтай, 
23% нь 20-49 ажиллагчидтай байгууллагууд 
байна. 

8.2 Нярай хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөр эрхлэлт

Судалгаанд хамрагдсан 504 аж ахуй 
нэгж байгууллагын 61% нь нэг нас хүртэлх 
нярай хүүхэд хөхүүлэх, асрах тохиолдол 
гарч байснаас 5% нь албан ёсоор хөхүүлэх, 
асрах цаг гаргаж байгаагүй байна. Энэ нь 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн 107.1-р заалтыг 
зөрчиж буй хэрэг юм. Ийм 28 тохиолдлын 9 
нь үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа, 6 нь 
эрүүл мэнд, 3 нь тээвэр ба агууллахын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагууд байна. 

Зураг 35. Үйлдвэрийн осолд өртсөн иргэний ар гэрт учирсан хохирлыг нөхөн олговор 
өгдөг эсэх, хувиар

Өвөрхангай

Бүрэн чадаж байгаа Зарим талаар чадаж байгаа Чадахгүй байгаа

Хэнтий

Дорноговь

Ховд

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

13.3 6.7 80

10 0 90

26.7 0

13.3 0 86.7

72226

28 0 72

19 4.9 76.1

73,3
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Зураг 36. Нярай хүүхэд хөхүүлэх, асрах цаг гаргаж өгдөг эсэх

Тохиолдол 
байхгүй 
39%

Тийм 
тохиолдол 
байгаа 
61%

Үгүй 
5%

Цаг гаргаж 
өгдөг 
56%

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг 
сайжруулах зорилгоор нийт байгууллагын 
75% нь тодорхой  ажил хийсэн байна. 
Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг 
хангах ажил зохиосон байгууллагуудын 61% 
нь тухайн хүний ажлын ачааллыг багасгах, 
чөлөө олгох, хөнгөн ажилд шилжүүлэх 
зэрэг арга хэмжээг авдаг бол 33% нь 

ажиллах орчин, витамин, фитнесс, вакцин 
болон эмчийн үзлэгт хамруулах зэрэг арга 
хэмжээнүүдийг ихэвчлэн хэрэгжүүлдэг 
байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн 
баталгааг хангах зорилгоор нийт аж ахуй 
нэгж байгууллагуудын 65% нь тодорхой 
арга хэмжээ авч ажилладаггүй байна. 
Арга хэмжээ авдаг байгууллагуудын хувьд 
урамшуулал, мөнгөн тэтгэмж өгөх, ажлын 
ачааллыг хөнгөвчилж, чөлөө олгодог байна. 

Зураг 37. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор хийсэн ажлууд

Үгүй 
65%

Тийм 
35%

Урамшуулал, мөнгөн тэтгэмж

Ажлын цаг хөнгөвчлөх, чөлөө олгох

Дотоод журам, хуулийн дагуу

Витаминжуулах, гэрээр эргэх, орчин

Жирэмсний амралт

Хүүхдийг нь цэцэрлэгт хамруулах, бэлэг өгөх

Хүсэлтээр дэмжлэг үзүүлэх

59.0%

19.7%

4.6%
10.4%

4.0% 1.2% 1.2%
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Зураг 38. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажилладаг эсэх, ажилладаг бол хэдэн хүн 
ажилладаг вэ?

1 хүн 
ажилладаг

51.4

2-4 хүн 
ажилладаг

5 дээш хүн 
ажилладаг

33.8

14.9

Тийм
29%

Үгүй
71%

Зураг 39. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 
нөхцлийг сайжруулах зорилгоор ажил хийсэн эсэх, хийсэн ажлууд

Тэтгэмж, урамшуулал, НД, ЭМД

Ажил хөнгөвчлөх, богиносгосон цагаар ажиллуулах

Орчин, агааржуулалт, протез, ортопед, витамин

Сургалт заавар зөвөлгөө

11.8%
35.3% 23.5% 29.4%

Тийм
8%

Үгүй
92%

8.3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 
29.3% буюу 148 аж ахуйн нэгж 339 хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнийг ажиллуулж байна. 

Дархан Сэлэнгийн дулаан түгээх сүлжээ, 
Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ, Найлах 
дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Ноосон 
зангилаа хоршоо зэрэг байгууллага 10 болон 
түүнээс дээш хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
ажиллуулж байна. 

50-149 ажилтантай 62 байгууллагын 38 
буюу 60% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 
ажиллуулдаг бол 26 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн ажиллуулдаггүй байна. Мөн 150-иас 
дээш ажилтантай 43 байгууллагын 19 буюу 
44% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг ч иргэн 
ажиллуулдаггүй байна. Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 111.1-р заалт буюу 25, түүнээс дээш 
ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага 
нь ажил, албан тушаалынхаа дөрөв, 
түүнээс дээш хувийн орон тоонд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулна 
гэсэн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна.
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 
ахуйн нөхцлийг сайжруулах зорилгоор 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллуулдаг 
байгууллагууд тэтгэмж, урамшуулал, НД, 

ЭМД төлж, ажил хөнгөвчлөх, богиносгосон 
цагаар ажиллуулах, агааржуулалт 
сайжруулах, сургалт заавар зөвлөгөө өгөх 
арга хэмжээ авдаг байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн 
баталгааг хангахад ямар төрлийн дэмжлэг 
урамшуулал үзүүлснийг тодруулахад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллуулдаг 
байгууллагын ихэнх нь тэтгэмж, урамшуулал, 
шагнал, амралтанд явуулах, ажлын цаг 
багасгах, хөнгөвчлөх, сургалтанд хамруулах 
ажлуудыг нэрлэсэн байна. Үүнээс харахад, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллуулж 
байгаа байгууллагууд тэдэнд чиглэсэн 
тэтгэмж, урамшуулал, хөнгөн ажил хийлгэх 

зэргийг тэдний нийгмийн баталгааг хангах 
ажил хийсэн гэж үзсэн байна.

8.4 Насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байдал

Судалгаанд хамрагдсан байгууллагын 
98% нь насанд хүрээгүй хүнийг 
ажиллуулдаггүй, тийм тохиодол байгаагүй 
гэж хариулсан байна. 2% нь насанд хүрээгүй 
хүүхэд ажиллуулдаг  байна. 

Зураг 40. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор ажил 
хийсэн эсэх, хийгдсэн ажлууд

Тийм
16%

Үгүй
76%

Тэтгэмж, урамшуулал, шагнал, амралтанд явуулах

Ажлын цаг багасгах, хөнгөвчлөх

Орчин, ортопед, протез, эм тариа

Сургалтанд хамруулах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хүүхдүүдийг 
баярлуулах

Дотоод журам хууль

Ойр зуурын зүйл өгөх, унаагаар хүргэх

57.0%

13.9%
10.1% 10.1% 3.8% 1.3% 3.8%
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Хүснэгт 16. Насанд хүрээгүй хүн ажилладаг байгууллагууд (504 аж ахуйн нэгжээс)

Өмчийн хэлбэр Тоо
1 Монгол улсын иргэний хувийн 5
2 Төрийн өмчийн 2
3 Гадаад улсын 1

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар Тоо
1 Байр сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллагаа 2
2 Боловсруулах үйлдвэр 1
3 Тээвэр ба агууллахын үйл ажиллагаа 1
4 Мэдээлэл холбоо 1
5 Боловсрол, сургалт 1
6 Урлаг үзвэр, тоглоом 1
7 Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 1

Насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг 
сайжруулах зорилгоор байр тохижуулах, 
зөвлөгөө өгөх зэргээр 2 байгууллага 
ажилласан бол үлдсэн 6 нь ямар нэг ажил 
зохиогоогүй байна. 4 байгууллага нь 

насанд хүрээгүй хүний нийгмийн баталгааг 
хангах зорилгоор урамшуулал, сургалтын 
төлбөр, нэгж, тэтгэмж өгөх, баяр ёслолоор 
баярлуулах, нэвтрүүлэгт оруулах зэрэг үйл 
ажиллагаа явуулсан байна. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

54

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ: 
ТУСЛАХ МАЛЧДЫН СУДАЛГАА

ЭЭнэ бүлэгт хөдөлмөрийн харилцааны 
нэг өвөрмөц хэлбэр болох гэрээт буюу туслах 
малчны хөдөлмөр эрхлэлтэд хөдөлмөрийн 
хуулийн зохицуулалт ямар нөлөөтэй байгааг 
туршилт судалгааны үр дүнд тулгуурлан авч 
үзсэн.

10.1. Туслах малчдын ерөнхий 
мэдээлэл  

Туслах малчдын хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаархи мэдлэг, цалингийн 
бүтэц, ажил амралтын цагийн төлөв 
бүтцийг тодорхойлох зорилгоор туршилтын 

судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Уг судалгаанд 
Улаанбаатар, Ховд, Дорноговь, Өвөрхангай, 
Хэнтий аймгийн 70 туслах малчныг 
хамруулсан. Нийт судалгаанд оролцогчдын 
25.7% Улаанбаатар, 12.9% аймгийн төвийн 
сум, 61.4% сумын төвийн малчид байсан. 

Судалгаанд хамрагдсан туслах малчдын 
70% нь эрэгтэйчүүд, 30% нь эмэгтэйчүүд  
байна. Тэдний 77% нь хоёроос дээш 
жил туслах малчнаар ажиллаж байгаа 
нь тогтвортой ажиллаж байгаа дүр зураг 
ажиглагдаж байна. Туслах малчдын 60% 
нь  хоршоонд элсээгүй, элсэх сонирхолгүй 
байна.

Хүснэгт 17. Туслах малчдын ерөнхий мэдээлэл

Үзүүлэлт
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с Эрэгтэй 55.6 81.3 90.0 50.0 75.0 70.0 49

Эмэгтэй 44.4 18.8 10.0 50.0 25.0 30.0 21

А
ж

и
лл

ас
ан

 
ж

и
л

1 хүртэл жил 31.6 18.8 0 20.0 33.3 22.9 16

2-4 жил 31.6 37.5 60.0 30.0 13.3 32.9 23

5-7 жил 15.8 37.5 20.0 10.0 13.3 20.0 14

7-оос дээш жил 21.1 6.3 20.0 40.0 40.0 24.3 17

Б
ол

ов
ср

л

Боловсролгүй 0 12.5    0 0 6.3 4.3 3

Бага 11.1 0 30.0 30.0 6.3 12.9 9

Суурь 22.2 68.8 40.0 70.0 37.5 45.7 32

Бүрэн дунд 50.0 0 20.0 0 25.0 21.4 15

Техник мэргэжил 11.1 12.5 10.0 0 12.5 10.0 7

Диплом,  тусгай боловсрол 5.6 6.3 0 0 12.5 5.7 4

Дээд	/бакалавр/ - - - - - - -

Магистр ба түүнээс дээш - - - - - - -
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Н
ас

16-25 нас 11.1 0 10.0 0 6.3 5.7 4

26-35 нас 16.7 31.3 10.0 50.0 31.3 27.1 19

36-45 нас 38.9 43.8 30.0 20.0 25.0 32.9 23

46-55 нас 27.8 25.0 50.0 20.0 37.5 31.4 22

56-ээс дээш 5.6 0 0 10.0 0 2.9 2

Х
ор

ш
оо Хамрагдсан 27.8 75.0 30.0 30.0 43.8 42.9 30

Хамрагдаагүй 72.2 25.0 70.0 70.0 56.3 57.1 40

Туслах малчдын ерөнхий байдлыг  
тодорхойлж үзвэл дараах 3 төрлийн туслах 
малчид энэхүү судалгаанд хамрагдсан байна.
1. Малын эзэн малаа туслах малчинтай 

хамтран маллах. Энэ тохиолдолд малын 
эзэн өөрөө шийдвэрээ гаргана, туслах 
малчин малын эзний шийдвэрийг дагах 
ба цалин хөлс, урамшуулал авдаг.

2. Малын эзэн өөрөө малаа малладаггүй. 
Сардаа нэг, хоёр удаа эргэж хяналт тавих,  
туслах малчин өдөр тутмын шийдвэрээ 
өөрөө гаргадаг. Иймд гэр бүлээрээ туслах 
малчин хийх тохиолдол их байна.

3. Туслах малчин малын эзний гэрт нь 
амьдарч,  хоол унд, хувцас хунар зэрэг 
ойр зуурын хэрэгцээгээ хангуулахын тулд 
малыг нь маллаж өгөх. Энэ тохиолдолд 
цалин, урамшуулал авдаггүй байна.
Туслах малчдын тал хувь нь хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн талаарх мэдлэгээ “муу” гэж 
үнэлж байна. Энэ нь тэд хөдөлмөрийн 
тухай хуулийг өөрсдийн үйл ажиллагаатай 
хамаатуулж ойлгохгүй байгаатай холбоотой 
байж болох ч тэдэнд хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаар сурталчилан ойлгуулах 
шаардлага их байгааг харуулж байна.  

Хүснэгт 18. Туслах малчдын хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх мэдлэг

№ Үзүүлэлт Малчин

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх мэдлэгийн түвшин 2,31 (дундаж оноо)

1 Маш муу 27,1

2 Муу 22,9

3 Дунд 41,4

4 Сайн 8,6

5 Маш сайн -

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн ойлгомжтой байдал 2,27 (дундаж оноо)

1 Мэдэхгүй 17,1

2 Маш муу 22,9

3 Муу 5,7

4 Дунд 24,3

5 Сайн 30,0

6 Маш сайн -
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Туслах малчид хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаарх мэдлэгийн түвшинг 1-5 
онооны системээр үнэлэхэд дундаж нь 2.31, 
хуулийн ойлгомжтой байдал нь 2.74 буюу 
муу үнэлгээг өгсөн байна. 

Туслах малчдаас хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн голлох 7 зүйлийг эрэмбэлүүлсэн 
дүнг дараах хүснэгтэд харуулав. 

 

Хүснэгт 19. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зүйл заалтын хэрэгжилтийн үнэлгээ

№ Үзүүлэлт Малчин
Байгууллагад хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдал Эрэмбэ

1 Цалин I
2 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа III
3 Ажил амралтын цаг II
4 Хөдөлмөрийн гэрээ IV
5 Эмэгтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт V
6 Хамтын гэрээ, хэлэлцээр YI
7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр YII

Зураг 41. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх мэдээлэл авах эх сурвалж

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл (Сонин, телевиз, радио)

Мэдэхгүй

Нутгийн захиргааны байгууллага, түүний албан хаагч

Нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээллийн 
самбараас

Хурал, цуглаан дээрээс 

Ам дамжсан яриа

Улсын их хурлын гишүүн

Интернэт

Улс төрийн намын ажилтан

Сурталчилгааны хуудас

61

15.4

7.3

4.1

4.1

3.3

1.6

1.6

0.8

0.8
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Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан 7 
малчны 6 нь хөдөлмөрийн гэрээндээ 
үндсэн цалингийн хэмжээг тусгасан бол 1 
нь тусгаагүй гэжээ. Оролцогчдын 85.7% 
нь ямар нэг хэлбэрээр цалин, урамшуулал 
авч байна. Цалин урамшуулал авахгүй 

байгаа 10 оролцогчийн хувьд тухайн ажил 
олгогчийнхоо гэрт нь амьдарч, ойр зуурын 
хувцас зэрэг зүйлсээр хангуулж ажилд нь 
тусалдаг байна. Судалгаанд оролцогчдын  
62.9% нийгмийн даатгал төлдөггүй байна.

Туслах малчид хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаарх мэдээллийг сонин, телевиз 
гэх мэт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан өөрсдөө олж авдаг гэсэн хариулт 
нь ихэнх хувийг эзэлж байна. 

Туслах малчдад хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн талаарх мэдээллийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл болон нутгийн 
захиргааны байгууллагаар дамжуулан хүргэх 
нь илүү хүртээмжтэй боловч хөдөлмөрийн 
тухай хуулийг сурталчлан таниулах хэрэглээ, 
ач холбогдолыг ойлгуулах шаардлага байгаа 
нь судалгааны явцад харагдаж байсан. 

10.2. Хөдөлмөрийн гэрээ, цалин, 
урамшуулал

Туслах малчдын  ажлын цаг, цалин, 
урамшууллын хэлбэрээ тохиролцож буй 
байдлыг авч үзвэл ихэнх нь аман байдлаар 
тохиролцож байна.  7 малчин хөдөлмөрийн 
гэрээ хийсэн бол тодорхой хэмжээний 
мал  гэр, өөр бусад зүйл аваад оронд нь 
малыг маллаж байгаа тохиолдол 3, үнэгүй 
тусалж буй тохиолдол 2 байна. Энэ төрлийн 
хөдөлмөрийн харилцаанд аман тохиролцоо 
хийх байдал голлож байна.  

Зураг 42. Гэрээ болон тохиролцооны хэлбэр

Хөлсөөр ажиллах
10%

2%
4%

84%

Аман тохиролцоо хийх

Хөдөлмөрийн гэрээ

Зүгээр туслах
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Туслах малчинг бэлэн мөнгөөр 
цалинжуулж байгаа 39 тохиолдлоос 
цалингийн дундаж нь 284206 төгрөг байна. 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
доогуур цалинжиж байгаа 6 тохиолдол 
байна. Бэлэн мөнгөнөөс гадна малын 

ноос, ноолуур, эсвэл гэр авсан 7 тохиолдол 
байна. Үлдсэн 31 туслах малчин малын ноос 
ноолуур, гэр авч эзэн малчны малыг маллаж 
байна. Туслах малчдын  71.4% нь сараар 
цалин хөлсөө авч байна. 

Зураг 43. Цалин, урамшуулал авдаг уу? Зураг 44. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ 
хэрхэн төлдөг вэ?

Зураг 45. Цалин, урамшуулал авч буй хэлбэр Зураг 46. Цалин, урамшуулал авах 
давтамж

14.30%

85.70%

20%

Ажил олгогч 

Тийм

Үгүй
17.10%

62.90%

Туслах малчин

Төлдөггүй 

Малын
ноос,

ноолуур
27%

Гэр орон
9%

5.70%

12.90%

Сар 

10%

71.40%Бэлэн
мөнгө 64%

Улирал Жил Урамшуулал авдаггүй
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1 Туслах малчин

Эмнэлэгт үзүүлэх

Нийт туслах малчдын 83.6% амралтын 
өдөр байдаггүй, 16.4% нь амралтын өдөртэй  
гэж хариулсан байна. Туслах малчид 

тодорхой шалтгаанаар ажил олгогчоосоо 
чөлөө авах боломжийг доорх зургаар 
харууллаа.

Судалгаанд оролцогчид туслах малчнаар 
ажилласнаар гарах эерэг, сөрөг талыг  
дурдвал 

Эерэг тал:
- Ажилтай болж амьдралын баталгаа 

нэмэгдэнэ. 
- Цалин авч өрх орлоготой болно.
- Малтай болж, амьдрал ахуй 

дээшилнэ.

- НДШ төлснөөр тэтгэвэрт гарах 
боломж бий болно.

Сөрөг тал:
- Цалин хөлс бага.
- Мал хорогдсон тохиолдолд буцааж 

төлөх асуудал гарч ирдэг.

Зураг 47. Туслах малчны ажлыг хэнтэй хамтран гүйцэтгэдэг вэ?

Зураг 48. Ажил олгогчоосоо чөлөө авах тохиолдол, хувиар

11%

19%

70%

1-3 туслах
малчинтай

4-өөс дээш туслах
малчинтай

Хоол, хүнсээ цуглуулах

Хувцас авах

Баяр ёслол тэмдэглэх

Ар гэрийн гачигдал гарах

Ах дүү, найз нөхөдтэйгээ уулзах 15.9

20.6

16.5

13.5

13.5

20

10.3. Ажил, амралтын цаг

Ажил олгогч малчин айл нь нэг буюу хэд 
хэдэн туслах малчинтай байдаг байна.

Эдгээрийн 70%-г 1 туслах малчин эзэлж 
байна. 
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Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийн үнэлгээ судалгаанд 504 
аж ахуйн нэгж, 1004 ажиллагчид, 14 
төлөөллийн байгууллагууд хамрагдсны 
ААНБ-ын 68 нь 1-5, 394 нь 5-19, 221 
нь 20-49, 111 нь 50-149, 55 нь 150-иас 
дээш ажиллагчидтай аж ахуйн нэгж, 
байгууллагууд хамрагдсан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
ойлгомжтой байдал, мэдээллэээр 
хангагдсан байдлыг ажил олгогч, 
ажиллагчид сайн, хуулийн хэрэгжилт 
томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагад 
сайн, жижиг байгууллагад сайн биш, 
үндэсний хэмжээнд харьцангуй доогуур 
байна гэж үнэлсэн байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдал:
•	 Судалгааны дүнгээр ажил олгогч, 

ажиллагчид өөрсдийгөө хөдөлмөрийн 
хуулийн талаар мэдээлэл сайтай, 
хуулийг ойлгомжтой, хүртээмжтэй 
гэж эергээр үнэлсэн. Ялангуяа ажил 
олгогчид өөрсдийгөө харьцангуй илүү 
ойлголт, мэдээлэлтэй гэж үзсэн байна. 
Жижиг аж ахуйн нэгжид ойлгоц, 
мэдээлэл муутай оролцогчид олон 
байна. 

•	 Ажил олгогч ба ажиллагчдын ихэнх 
нь мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээс өөрсдөө олж авдаг 
байна. Ажил олгогч, ажиллагчид 
хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийг 
байгууллагынхаа түвшинд харьцангуй 
сайн гэж үнэлж байгаа бол үндэсний 
хэмжээн дэх хэрэгжилтийг ерөнхийдөө 
сайн, байгууллагын түвшнөөс бага 
зэрэг тааруу гэж үнэлсэн байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зүйл 
заалтын хэрэгжилт:
•	 Хуулийн ажил амралтын цаг, 

хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлс 
тооцох зэрэг заалтууд бүрхэг байдгийг 
судалгаанд оролцогчид дурдсан байна. 
Судалгаанд оролцсон байгууллагын 
3% нь цалин хөлсийг гэрээнд заасан 
хугацаандаа тавьдаггүй бол 30% нь 
цалин хөлсөө сард 1 буюу түүнээс 
цөөн удаа олгож байна. Энэ нь тухайн 
бизнесийн онцлог, хуулийн талаарх 
удирдлагуудын мэдлэгтэй холбоотой 
байж болох ч цалин хөлсийг мөнгөн бус 
хэлбэрээр олгох үзэгдэл бараг гардаггүй 
байна. Харин ажилтнуудынхаа НДШ-
ийг төлөхгүй байх тохиолдол ялангуяа 
түр ажлын байранд ажиглагдаж байна. 
Ажиллагчид долоо хоногт 40-өөс илүү 
цаг ажиллах, амралт баяр ёслолын 
өдрүүдэд ажиллах тохиолдол гардаг 
бөгөөд ажилласан үед нэмэгдэл хөлс 
олгох, нөхөж амраах асуудал орхигддог 
тал байсаар байна. Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний заалтыг 
зөрчсөн тохиолдол цөөн боловч гарч 
байна.

•	 Судалгааны цалин хөлстэй холбоотой 
үр дүнгүүд Цалин хөлсний бүтцийн 
судалгааны үр дүнтэй нийцэж, 
харьцуулахуйц болсон байна.

•	 Төсвийн болон төрийн байгууллагууд 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн гэрээтэй 
холбоотой заалтыг илүү сайн хэрэгжүүлж 
байна. Энэ нь эдгээр байгууллага дээр 
хуулийн хэрэгжилтийн шалгалт байнга 
явагдаж, удирдах газартаа мэдээ тайлан 
тогтмол явуулдаг, институтын хувьд 
бэхэжсэнтэй холбоотой. Судалгаанд 

АРАВДУГААР БҮЛЭГ: 
ДҮГНЭЛТ, САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
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оролцсон ажиллагчдын 10% нь 
байгууллагатайгаа хөдөлмөрийн 
гэрээ байгуулаагүй байна. Ялангуяа 
цөөн ажилтантай, хувийн өмчийн 
байгууллагууд дээр энэ зөрчил илүү 
гарч байна. Хөдөлмөрийн гэрээг 
ихэвчлэн шаардлагагүй, түр ажилтан 
ажиллуулж байгаа, үр дүнгийн 
гэрээ байгуулсан зэрэг шалтгаанаар 
байгуулдаггүй байна. 

•	 Байгууллагуудын дөрөвний нэг нь 
үйлдвэрчний эвлэлтэй, байгууллага 
томрохын хэрээр үйлдвэрчний 
эвлэлтэй байх хандлага нэмэгдэж 
байна. Үйлдвэрчний эвлэлтэй гэх 
140 байгууллагын 22 нь хамтын гэрээ 
хэлэлцээрт нэгдээгүй байна. Хамтын 
гэрээ хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн 
талаар эерэг үнэлгээтэй байгаа ч үнийн 
өсөлт, мөнгөний ханшийн бууралтаас 
хамааруулж цалин хөлсийг тогтоох 
асуудлыг хамтын гэрээнд тусгадаггүй 
явдал түгээмэл байна. Ажиллагчдын 
тал хувь нь хамтын гэрээ хэлэлцээрийн 
талаар мэдээлэл муутай , хамтын 
гэрээний хэрэгжилт байгууллагын 
удирдлагаас ихээхэн хамаардаг байна. 

Хамтын гэрээ хэлэлцээр, эмэгтэй, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр 
эрхлэлтийн талаарх зүйл заалтуудыг 
харьцангуй муу хэрэгжиж байна гэж үзсэн 
байна.
•	 Судалгаанд оролцсон ихэнх байгууллага 

хөдөлмөрийн дотоод журамтай байсан 
ба журмын хэрэгжилт маш сайн байдаг 
гэж судалгаанд оролцогчид үнэлсэн. 
Төсвийн байгууллага, нөхөрлөл, 
хоршоонд болон 1-5 ажилтантай жижиг 
ААНБ-д дотоод журмын хэрэгжилт 
харьцангуй сул байсан. 

•	 Хөдөлмөрийн маргааныг хөдөлмөрийн 
хууль шийдэж чадахгүй байна гэж 
судалгаанд оролцогчид үзсэн байна. 
Хөдөлмөрийн маргаан гарч буй гол 
шалтгаан нь цалин хөлс, ажил амралтын 

цаг, үндэслэлгүйгээр халагдсантай 
холбоотой байна. Хөдөлмөрийн 
гэрээний чанар хангалтгүй, ажлын 
байрны онцлогийг тусгахгүй байдгаас 
маргаан гарах үед бэрхшээл тулгарах 
тохиолдол их гардаг байна.

•	 Үйлдвэрийн осол, хурц хордлогод 
өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчнөөр өвчилсөн ажилтан болон 
эдгээр шалтгаанаар нас барсан 
ажилтны ар гэрт нөхөн олговор олгох 
заалт зөрчигддөг байна. Нэг нас 
хүртлэх нярай хүүхэд хөхүүлэх, асрах, 
завсарлага авах цаг гаргаж өгдөггүй, 
жирэмсэн эмэгтэй хүний хөдөлмөрийн 
харилцаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг хангах 
тал дээр хангалттай арга хэмжээ авахгүй 
байна. Хуульд заасан тооны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулдаг 
байгууллага маш цөөн байна.

•	 Судалгаанд хамрагдсан туслах малчид 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх 
мэдлэгээ дундаас доогуур гэж үнэлж 
байна. Туслах малчдын 84% аман 
байдлаар тохиролцон хөдөлмөрийн 
харилцаанд орж байгаа нь малчдын 
хөдөлмөрийн тухай хуулийн талаарх 
мэдлэг, мэдээлэл дутмаг , хөдөлмөрийн 
маргаан харьцангуй бага байдагтай 
холбоотой байна. Туслах малчдын 
64% нь бэлэн мөнгөөр цалинжин, 
(цалингийн дундаж нь 284206 мянган 
төгрөг) 34% нь нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлж байна. 

Судалгааны дүгнэлтээс гарсан 
зөвлөмж:

Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд:
•	 Хөдөлмөрийн хуулийн амралтын цаг, 

хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлс тооцох 
зэрэг гол гол заалтуудыг тодорхой 
нарийвчлан тусгах 

•	 Ажил олгогчийн эрх ашгийг хамгаалсан, 
ажиллагчдын үүргийг нэмэгдүүлсэн 
заалтыг түлхүү оруулж өгөх, ажилтныг 
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ялгаварлах, давуу байдал олгож буй 
хэлбэрүүдийг тодорхойлох, хориглож 
өгөх, ажлын байрны тодорхойлолтыг 
нарийн гаргах, ёс зүйн хэм хэмжээг 
тусгаж өгөх, аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн нөхцөл хангагдсан байх 
шаардлагыг чангатгаж өгөх, сахилга, 
хариуцлага алдсан ажиллагчдад 
хариуцлага тооцох зохицуулалтыг 
сайжруулах

•	 Хөдөлмөрийн дотоод журамтай байх 
заалтыг аж ахуйн нэгжүүдэд жигд 
хэрэгжүүлж хэвшүүлэх, 

•	 Тарифын хэлэлцээрийг онцгой ач 
холбогдол бүхий томоохон салбар тус 
бүрээр гаргаж, зүйл заалтыг нарийвчлах

•	 Хөдөлмөрийн гэрээ заавал байгуулах 
заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд шинэ 
залуу болон ахмад настны хөдөлмөрийн 
онцлогийг харгалзсан нэмэлт оруулах 

•	 Хөдөлмөрийн гэрээ ба ажилд 
орох тушаал гаргах дарааллыг 
нарийн зохицуулах шаардлагатай. 
Хөдөлмөрийн гэрээнээс гадуур 
нэмэлтээр гүйцэтгэж байгаа ажлыг 
бүртгэх, цалинжуулах, гэрээнд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тогтолцооны 
шинжтэй зүйл заалтуудыг нэмэлтээр 
оруулж өгөх, контрактын талаарх зүйл 
заалтыг илүү нарийвчилж өгөх 

•	 Хөдөлмөрийн гэрээний жишиг загварыг 
эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар 
тус бүрт боловсруулж, олон нийтэд 
сурталчлах шаардлагатай. Төлөөллийн 
байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүдэд 
хуулийн энэ шаардлагыг ханган 
ажиллахад зөвлөж, хамтран ажиллах 

•	 Хөдөлмөрийн маргааны талаар 
бодит кейс судалгаа хийж, ямар 
зүйл заалтуудыг засах, бусад хууль 
тогтоомжтой хэрхэн уялдаж байгааг 
нарийвчлан судлах. 

•	 Хөдөлмөрийн онцгой харилцаа 
үүсгэдэг бүлгүүдэд хуульд заасан 
нөхцөл бололцоог хангаж, дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлээгүй байгууллагуудад 

ногдуулдаг хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн 
заалтыг оруулах шаардлагатай байна 
гэсэн зөвлөмжийг гаргаж байна.

Мэдээлэл, сурталчилгааны хүрээнд:
•	 Ажил олгогч, ажиллагчдыг ижил 

мэдээллээр хангах
•	 Олон нийтэд дан хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэлд суурилсан бус мэдээллийн 
олон талт урсгалыг бий болгон 
сурталчлах.

•	 Хуулийн ойлгомжтой байдлыг 
нэмэгдүүлэх, тухайн хуулийг хэрэглэх, 
ашиглах арга барилыг эзэмшүүлэх 
сургалт, сурталчилгааны төрөл бүрийн 
ажлыг зохион байгуулах. Оролцогчдын 
хувьд хуулийн зүйл заалтыг мэдэж 
байгаа хэрнээ ашиглаж чадахгүй байх 
тохиолдол их байна. 

Хуулийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтын 
талаар:
•	 Байгууллага доторх ажилтны 

зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих.
•	 Төлөөллийн байгууллагуудын 

оролцоог нэмэгдүүлэх.
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ХАВСРАЛТ: 
ОРОН НУТАГ БОЛОН СУДАЛГААНД 
ОРОЛЦОГЧДЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Энэ хэсэгт судалгаа явагдсан орон 
нутгийн мэдээлэл, судалгаанд хамрагдсан 
ААН-ийн ерөнхий мэдээлэл, төлөв бүтцийн 
талаар тоймлосон.

1. Орон нутгийн нөхцөл байдал 
ба аж ахуй нэгж байгууллагын 
хөгжлийн төлөв

Манай улсын хувьд ААН-ийн төвлөрөл 
нь газар зүйн бүс нутгаар, бөгөөд засаг 
захиргаа, байгаль цаг уурын нөхцлөөр 
ялгаатай байгаа бөгөөд, хүн амын нягтрал 
нь аж ахуй нэгжүүдийн төвлөрөлд 
нөлөөлдөг1. Улсын хэмжээнд тоологдсон 
нийт хуулийн этгээдийн 69.7% буюу 45.5 
мянга нь, хүн амын 40.0 гаруй хувь нь 
Улаанбаатар хотод төвлөрөөд байна.2 
Улаанбаатар хотоос гадна Орхон, Дархан-
Уул, Сэлэнгэ, Ховд, Төв зэрэг төвийн 
аймгууд болон бүсийн төвүүдэд ААНБ 
хамгийн олон тоогоор байна.

2011 оны тооллогод хамрагдсан 
хуулийн этгээдээс 50743 нэгж буюу 77.8% 
нь ХХК хэлбэрийн зохион байгуулалттай 
байгаа бол ХК, хоршоо, нөхөрлөл гэх мэт 
хариуцлагын бусад хэлбэрүүд нийлээд 
харьцангуй бага хувийг эзэлж байна. Энэ 
судалгаанд ХХК хэлбэрийн ААНБ-ууд 
ихэнх хувийг эзэлж байна.3

Улаанбаатар хот:4 Хотын нэг онцлог 
нь үндэсний үйлдвэрлэл үйлчилгээ хамгийн 

1 Энэ судалгааны үр дүн
2 ҮСХ, Аж ахуй нэгж, байгууллагын 2011 оны 

улсын тооллого
3 ҮСХ, Аж ахуй нэгж, байгууллагын 2011 оны 

улсын тооллого
4 www.ulaanbaatar.mn

их төвлөрсөн бүс бөгөөд одоогоор 45500 
орчим байгуулага Монгол улсын ДНБ-
ний 40%-ийг үйлдвэрлэдэг. Нийт хотын 
хүн амын 67%-ийг 35-аас доош насны 
залуучууд эзэлдэг, үүнээс 30% нь 16-аас 
доош насны хүүхдүүд байна. Улаанбаатар 
хотод тоологдсон 45.5 мянган хуулийн 
этгээдийг дүргүүдээр авч үзвэд 10.2 мянган 
буюу 22.3% нь Баянгол дүүрэгт, 9.9 мянган 
буюу 21.7% нь Сүхбаатар дүүрэгт, 9.5 
мянга буюу 21.0% нь Баянзүрх дүүрэгт, 
5.9 мянган буюу 13.0% Чингэлтэй дүүрэгт, 
5.0 мянган буюу 11.0% нь Сонгинохайрхан 
дүүрэгт, 4.1 мянган буюу 9.0% нь Хан-Уул 
дүүрэгт үлдсэн 2.0% нь Налайх, Багануур, 
Багахангай дүүрэгт тус тус байрлаж байна. 
Тус судалгаанд дүүргүүдийн онцлогийг 
тусгасан. 

Дархан-Уул аймаг:5 Тус аймаг жижиг 
дунд, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эрчимтэй 
хөгжүүлэхийн зэрэгцээ байгалийн 
баялагтаа түшиглэн барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлсэн. Цемент, 
Силикат, Байшин үйлдвэрлэх комбинат, 
Архины үйлдвэр, “Керамзит”, “Эрдэс 
хөвөн”, “Төмөр бетоны” үйлдвэр, “Хүнсний 
үйлдвэр”, “Нэхий Эдлэлийн үйлдвэр”, 
“Мах комбинат”, “Хар төмөрлөгийн 
үйлдвэр” зэрэг олон үйлдвэрүүдтэй, 
барилгын материалын болон төмрийн 
хүдрийн арвин нөөцтэй аймаг. Дархан-Уул 
аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 
100 гаруй аж ахуйн нэгж, 12 мянга гаруй 
өрх 37 мянган га орчим эргэлтийн талбайд 
тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлж 
байна. Аймгийн эдийн засагт мал аж 

5 www.darkhan-uul.mn
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ахуйн үйлдвэрлэл бага хувийг эзэлдэг ч 3.0 
мянган өрх, 40 гаруй аж ахуйн нэгжид 130 
гаруй мянган толгой малыг өсгөж байна. 
Эдгээр онцлогийг судалгаандаа харгалзаж 
үзсэн. 

Орхон аймаг:6 Орхон аймгийн эдийн 
засгийн голлох салбар нь уул уурхайн 
олборлох үйлдвэр юм.  Нийт 1700 орчим 
аж ахуйн нэгжид 34 мянган хүн ажиллаж 
жилдээ 1 их наяд төгрөгийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдгээс 90 орчим хувийг нь жилдээ 
25.0 сая  тонн хүдэр олборлох хүчин 
чадалтай Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” 
үйлдвэр дангаараа гаргадаг. Үлдсэн 10 
орчим хувь нь цахилгаан дулааны эрчим 
хүч үйлдвэрлэх, боловсруулах үйлдвэрт 
ногдож байна. Эндээс жилдээ 1.2 сая 
метр хивс үйлдвэрлэдэг “Эрдэнэт хивс”  
ХХК, 3600 тонн катодын зэс, зэс утас, 
цахилгааны утас үйлдвэрлэдэг Монгол-
Америкийн хамтарсан “Эрдмин” үйлдвэр, 
барилгын үйлдвэрлэлийн “Очир төв” ХХК 
зэргийг дурдаж болно.  Орхон аймаг 
дунджаар 270 орчим мянган малтай. 
Нийтдээ  50-иад аж ахуйн нэгж газар 
тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж жилдээ 
дунджаар 2.0 мянга гаруй тонн үр тариа, 
5.0 мянга орчим тонн төмс, 4.0 мянга 
орчим тонн хүнсний ногоо хураан авч, 
9.0 мянга орчим тонн хадлан бэлтгэдэг. 
Орхон аймаг зочид буудал, үсчин-гоо 
сайхан, зурагчин, гутал засвар, телевизор 
засвар, хими цэвэрлэгээ, нийтийн хоол 
зэрэг 770 гаруй цэгийг өөртөө нэгтгэсэн 
худалдаа үйлчилгээний цогц сүлжээтэй. 
Улаанбаатар хот, Дархан-Уул аймагтай 
төмөр зам болон авто замаар холбогдсон.

Ховд аймаг7: Баруун бүсийн тулгуур 
төв, баруун таван аймагтаа аж ахуй 
нэгжийн тоогоор (1200) нэгдүгээрт 
ордог, баруун бүсийн аж үйлдвэрийн хот 
болохоор төлөвлөж байгаа. Аж үйлдвэр 
хөгжих боломж бүхий хилийн бүс нутаг.

Өвөрхангай аймаг8: Хангайн бүсийн 

6  www.orkhon.gov.mn
7  www.khovd.gov.mn
8  www.uvurkhangai.mn

төлөөлөл, хангайн бүсийн аймгууд дотроо 
аж ахуй нэгжийн тоогоор Орхон аймгийн 
дараа (913) хоёрдугаарт ордог, бүсийн 
хэмжээний аж үйлдвэрийн хот болгохоор 
төлөвлөж байгаа. 

Дорноговь аймаг9: Төвийн бүсийн 
томоохон аймгуудын нэг, төвийн бүсийн 
аж ахуй нэгжээр дундаж аймгийн нэг 
(827 аж ахуйн нэгж). Аж үйлдвэр хөгжих 
боломж бүхий хилийн бүс нутаг бөгөөд 
үндэсний хэмжээний аж үйлдвэрийн парк 
болгон хөгжүүлж байгаа.

Хэнтий аймаг10: Зүүн бүсийн төлөөлөл, 
зүүн бүсийн аймаг дотроо аж ахуй 
нэгжийн тоогоор (873) хоёрдугаарт ордог, 
үндэсний хэмжээний аялал жуучлалын 
бүс нутаг болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөж 
байгаа.

2. Судалгаанд оролцогчдын ерөнхий 
мэдээлэл

Аж ахуй нэгж байгууллагын ерөнхий 
мэдээлэл

ААНБ-ын хэмжээ, үйл ажиллагааны 
цар хүрээг тодорхойлох нэг гол үзүүлэлт 
нь ажилтны тоо юм. Ажилтны тооны 
харьцаагаар авч үзвэл үндэсний хэмжээнд 
1-5 ажилтантай ААНБ давамгайлж байна. 
Харин энэхүү судалгаан хөдөлмөрийн 
харилцаа төлөвшсөн байгууллагыг 
түлхүү сонгож, хөдөлмөрийн хуулийн 
хэрэгжилтийг үнэлэх үүднээс 1-5 
ажилтантай байгууллагыг харьцангуй 
цөөн хамруулсан. Тиймээс энэ судалгаанд 
6-49 ажилтантай ААНБ буюу ОУ-ын 
хөдөлмөрийн байгууллагын ангиллаар 
дунд хэмжээний байгууллага голлож 
байгаа болно. Судалгаанд хамрагдсан 
нийт ААН-ийн 70-аас дээш хувь нь 
байгууллагдаад 5-аас дээш жил болж 
байгаа тул хөдөлмөрийн харилцаанд 
үүсч буй асуудал, хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийн талаар мэдлэгтэй 

9  www.dornogobi.mn
10  www.khentii.gov.mn
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респондентууд хангалттай хамрагдсан гэж үзэж болох юм.
Үндэсний статистикийн мэдээллээр ААНБ-ийн өмчийн хэлбэрийн хувьд үндэсний 

хэмжээнд МУ-ын иргэний хувийн өмчийн аж ахуйн нэгж 88.6% эзэлж байна.11 Түүврийн 
57.5% МУ-ын иргэний хувийн аж ахуйгаар бүрдүүлсэн бөгөөд энэ нь өмчийн бусад 
хэлбэрийн ААНБ-д үүсдэг хөдөлмөрийн харилцааны онцлогийг нарийвчилж харах 
зорилготой байсан. Дараах хүснэгтэд судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын ерөнхий 
мэдээллийг харуулав.

Хүснэгт 20. Ажил олгогчийн ерөнхий мэдээлэл хувиар
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Судалгаанд 
хамрагдсан 
ААН-ийн 

тоо

А
ж

и
лт

н
ы

 т
о
о 1-5 ажиллагчидтай 8.5 14.0 10.0 30.0 36.7 10.0 30.0 13.5% 68

6-19 ажиллагчидтай 39.4 42.0 46.0 33.3 23.3 60.0 33.3 39.9% 201

20-49 ажиллагчидтай 28.2 24.0 24.0 16.7 20.0 16.7 30.0 25.6% 129

50-149 ажиллагчидтай 13.7 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 6.7 12.5% 63

150 дээш 10.2 10.0 10.0 0.0 10.0 3.3 0.0 8.5% 43

Х
ар

и
уц

ла
гы

н
 х

эл
б
эр

Хувьцаат компани 2.8 10.0 4.0 0.0 3.3 0.0 0.0 3.2% 16

Хязгаарлагдмал 
хариуцлагатай компани

64.4 60.0 50.0 36.7 40.0 43.3 40.0 56.7% 286

Бүх гишүүд бүрэн 
хариуцлагатай 
нөхөрлөл

2.8 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 2.0% 10

Зарим гишүүд бүрэн 
хариуцлагатай 
нөхөрлөл

0.7 2.0 4.0 6.7 0.0 0.0 0.0 1.4% 7

Хоршоо 1.1 0.0 4.0 3.3 3.3 6.7 10.0 2.4% 12

Төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газар

3.5 8.0 10.0 0.0 10.0 3.3 0.0 4.6% 23

Орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газар

1.1 0.0 0.0 0.0 10.0 3.3 3.3 1.6% 8

Төсвийн байгууллага 16.2 16.0 22.0 43.3 33.3 33.3 46.7 22.2% 112

Төрийн бус 
байгууллага

7.4 4.0 6.0 6.7 0.0 6.7 0.0 6.0% 30

Б
ай

гу
ул

ла
гд

са
н
 ж

и
л 1-2 жил 2.1 0.0 4.0 3.3 6.7 6.7 3.3 2.8% 14

3-5 жил 16.2 12.0 14.0 13.3 13.3 16.7 3.3 14.5% 73

6-10 жил 28.5 20.0 24.0 20.0 23.3 13.3 23.3 25.2% 127

11-20 жил 33.8 36.0 26.0 16.7 16.7 30.0 26.7 30.6% 154

20-иос дээш жил 19.4 32.0 32.0 46.7 40.0 33.3 43.3 27.0% 136

11 ҮСХ-ны Бизнес регистрийн сан, 2013 оны 3-р улирал, Идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
ААНБ-ын тоо
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Ө
м

чи
й
н
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б
эр

Төрийн өмчийн 20.4 18.0 32.0 43.3 40.0 30.0 40.0 25.6% 129

Төрийн өмчийн 
оролцоотой

1.8 0.0 4.0 0.0 0.0 3.3 3.3 1.8% 9

Төрийн өмчийн 
хамтарсан

- - - - - - - - -

Орон нутгийн өмчийн 1.1 6.0 4.0 0.0 6.7 13.3 6.7 3.2% 16

Орон нутгийн өмчийн 
оролцоотой

1.1 2.0 0.0 6.7 0.0 3.3 0.0 1.4% 7

Орон нутгийн 
хамтарсан

0.7 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0% 5

МУ-ын иргэний хувийн 64.4 70.0 24.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.5% 290

Хувийн, гадаадтай 
хамтарсан

8.1 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9% 40

Гадаад улсын 2.5 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 1.6% 8

Аж ахуй нэгж 
байгууллагын тоо

45453 1831 2237 1169 748 817 819 100 504

Зураг 49. Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, 
хувиар

Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа

Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл 
ажиллагаа

Усан хангамж, бохир ус, хог, хаягдлын менежмент 
болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл 
ажиллагаа

Барилга, Зам

Мэдээлэл холбоо

Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа

Төрийн удирдлаг ба батлан хамгаалах үйл 
ажиллагаа, албан журмын нийтийн хамгаалал

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур

Уул уурхайн олборлолт

Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, 
мотоциклийн засвар үйлчилгээ

Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж

Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа

Урлаг, үзвэр, тоглоом наадам

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Байр, сууц болон хоол хүнсээр үйлчлэх үйл 
ажиллагаа

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн халамжийн үйл 
ажиллагаа

Боловсрол сургалт

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 18

12.4

10

8

5.1

5

5

4.2

4

4

3.2

3.1

3

3

3

3

2

2

1

1



ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА

67

Үндэсний статистикийн аж ахуй 
нэгж байгууллагын тоог эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны чиглэлээр авч үзвэл 
үйлчилгээний салбар 40.1%, худалдаа 
38.6%, аж үйлдвэр 9.9, барилга 6.2%-
иар тэргүүлдэг. Харин бид судалгаандаа 
салбарын төлөөллийг аль болох жигд 

хангахыг эрмэлзсэн. Судалгаанд эдийн 
засгийн үйл ажиллагааны салбар чиглэл 
бүрийг жигд хамруулсанаар салбар 
тус бүрт гарч байгаа хөдөлмөрийн 
харилцааны онцлог энэхүү судалгаагаар 
гарах боломжтой гэж үзсэн

Судалгаанд хамрагдсан ажилтнуудын ерөнхий мэдээлэл 

Хүснэгт 21. Ажилтны ерөнхий мэдээлэл

Үзүүлэлт

У
ла

ан
б
аа

та
р

Д
ар

ха
н

Э
р
д
эн

эт

Х
о
вд

Д
о
р
н
о
го

вь

Ө
вө

р
ха

н
га

й

Х
эн

ти
й

Хувь

Судалгаанд 
хамрагдсан 
ажилтны 

тоо

Х
үй

с Эрэгтэй 25.7 26.0 18.6 41.7 30.0 31.7 15.5 26.0 261

Эмэгтэй 74.3 74.0 81.4 58.3 70.0 68.6 84.5 74.0 743

Х
эл

б
эр

Байнгын 96.1 97.0 96.9 81.7 91.7 90.0 89.7 94.4 948

Түр 3.9 3.0 3.1 18.3 8.3 10.0 10.3 5.6 56

Б
о
ло

вс
р
л

Боловсролгүй 0.2 0.0 1.0 1.7 0.0 3.3 0.0 0.5 5

Бага 0.5 1.0 0.0 0.0 1.7 3.3 3.4 0.9 9

Суурь 8.6 11.0 18.6 46.7 8.3 26.7 19.0 13.7 138

Бүрэн дунд 11.4 14.0 11.3 1.7 21.7 1.7 32.8 12.4 124

Техник 
мэргэжил

4.4 10.0 4.1 10.0 8.3 13.3 1.7 5.9 59

Диплом, 
тусгай 
боловсрол

6.7 0.0 10.3 0.0 10.0 0.0 6.9 5.8 58

Дээд	/
бакалавр/

59.4 53.0 50.5 40.0 46.7 51.7 24.1 53.5 537

Магистр ба 
түүнээс дээш

8.8 11.0 4.1 0.0 3.3 0.0 12.1 7.4 74
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68

Н
ас

16-25 нас 19.2 16.0 13.4 16.7 11.7 13.3 8.6 16.7 168

26-35 нас 40.4 34.0 27.8 28.3 35.0 46.7 25.9 37.1 372

36-45 нас 20 25.0 27.8 31.7 30 16.7 44.8 23.9 240

46-55 нас 14.9 20.0 25.8 18.3 18.3 16.7 19.0 17.2 173

56-ээс дээш 5.3 5.0 5.2 5.0 5.0 6.7 1.7 5.1 51

ААНБ-ын ажиллагчдыг судалгаанд 
хамруулахдаа судалгаа авах үед тухайн 
ажлын байранд байсан ажиллагчдаас 
санамсаргүй сонгосон. Судалгаанд 
хамрагдсан ажиллагчдын ихэнх нь 
эмэгтэйчүүд бөгөөд харьцангуй өндөр 
боловсролтой оролцогчид байсан. 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн 
талаарх судалгаанд боловсрол, хүйсийн 
харьцаа чухал параметр биш, эдгээр 
нь эх олонлогийг сайн төлөөлж байх 
албагүй ч ажиллагчдын ерөнхий үнэлгээ 
боловсрол ба хүйсээс хамаарч өөр үр 

дүн гарч болзошгүй тул цуглуулсан 
анхдагч өгөгдлийг хүйс ба боловсролын 
түвшингөөр нь жинлэж, эрэгтэйчүүдийн ба 
бага боловсролтой иргэдийн үнэлгээний ач 
холбогдлыг зориуд нэмсэн. Барометрийн 
судалгаан дах хүйс ба боловсролын 
үзүүлэлтийг суурь жин болгон авч 
статистикийн арга зүйн дагуу анхдагч 
өгөгдөл дэх хазайлтыг засварласан. 
Судалгааны үр дүн өмнө хийгдсэн цалин 
хөлсний бүтцийн судалгаатай нийцтэй, 
харьцуулагдахуйц болсон. 






