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Өмнөх үг  

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны МОН 9893 техник туслалцааны хүрээнд Монгол улсын 
нийгмийн халамжийг сайжруулах дөрвөн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй үнэлгээ хийж, ХНХЯ-
нд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж байгаа билээ. Өмнөх үнэлгээнүүдээр i)  КОВИД-
19-ийн үеийн нийгмийн хамгааллын хариу арга хэмжээний үнэлгээ, ii) Зорилтот өрхийн 
хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн талаар авч үзсэн.

2021 оны 6-р сард зохион байгуулагдсан төслийн дунд хугацааны үнэлгээний үеэр   
ХНХЯ-с Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд үнэлгээ хийлгэх санал гаргасан. 
ХНХЯ болон Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар (ХХҮЕГ) хүнсний эрхийн 
бичиг (ХЭБ) олгох журамд 2018 онд орсон хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийн хэрэгжилт, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны талаар үнэлгээ хийлгэх сонирхолтой 
байсан.  

ХНХЯ-с Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт (ХНХСИ)-д Хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нөхцөлийн дагуу журмын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийлгэх  
хүсэлтийг мөн тавьсан байсан тул энэхүү үнэлгээний цар хүрээг хэлэлцсэний дараа бид 
хамтарч ажиллахаар болсон. Энэхүү хамтран ажилласан тайланд үнэлгээний үр дүнг 
нэгтгэн дүгнэж, бодлогын хэд хэдэн зөвлөмжийг тусгасан болно. 

Үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тайлан бичихэд  
Людовико Карраро (OPM), Бүргэдийн Батбаатар (ХНХСИ), Мягмаржавын Алтансүх 
(ХНХСИ), Баттүшигийн Төмөрчулуун (ХНХСИ), Тогтохбатын Мөнхбат (ХНХСИ),
Бат-Эрдэнийн Эрдэнэтуяа (ХНХСИ), Эрдэнэцогтын Туяацэцэг (ХНХСИ), 
Цэгмидийн Золзаяа (ХНХСИ), Чойжилжавын Отгонцэцэг (ХНХСИ),   Бямбаагийн 
Энхцэцэг (ХАССТ), Цэрэннадмидын Амартүвшин (ХАССТ) нар оролцов.  

Ярилцлагад хамрагдан өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцаж энэхүү тайланд хувь нэмрээ 
оруулсан бүх хүмүүст баярлаж талархсанаа илэрхийлж байна.  
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Гол үр дүн 
1. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхүүдийн дийлэнх нь ядуу, нэн ядуу байна. Эдгээр 

өрхүүд олон хүүхэдтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй өрхийн гишүүд олонтой (нийт хүн амд 
эзлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөрийн насны хүн амаас 3 дахин их) байна. 

2. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны хүн амын ажилгүйдлийн 
түвшин маш өндөр байна. Энэ нь ихэвчлэн мэргэжил, ур чадвар доогуур, эрүүл 
мэндийн асуудал, асран халамжлах үүрэгтэй холбоотой байна.  

3. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэд ажил хайдаг боловч ажил олж чадахгүй, 
ажил эрхэлж буй иргэдийн хувьд ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагддаггүй иргэдтэй 
харьцуулахад олон цагаар ажиллах, эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллах хандлагатай байна.  

4. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсанаар хөдөлмөр эрхлэхгүй болж байгааг нотлох баримт 
байхгүй: эсрэгээрээ 2011-2013 оны хооронд, үйлчилгээнд хамрагдаж эхэлснээс хойш 
ажил эрхэлсэн иргэдийн эзлэх хувь мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн байна. 

5. Иргэд уг үйлчилгээнд байнга хамрагдаад байдаггүйг харуулсан үр дүн гарсан нь 
халамжаас хамааралтай гэсэн өргөн тархсан хандлагын эсрэг үр дүнг харуулж байна. 
2013 оны 4-р сарын байдлаар үйлчилгээнд хамрагдаж байсан хүн амын гуравны 
нэгээс бага хувь нь 2021 оны 9 сард үйлчилгээнд хамрагдсан хэвээр байв.  

6. Хүнс тэжээлийн дэмжлэгийн хэмжээ бага бөгөөд үйлчилгээнд хамрагдаж буй 
өрхүүдийн нийт хэрэглээний маш бага хувийг  бүрдүүлж байна. 2018 оны байдлаар 
хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч буй өрхийн нийт хэрэглээний дөнгөж 6 хувийг энэ 
дэмжлэг бүрдүүлсэн байна. 

7. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ хэрэгтэй 
бөгөөд үйлчилгээг ашиглах шаардлага байна. Гэхдээ эдгээр үйлчилгээ нь амжилттай 
хэрэгжих баталгаагүй байгаа тул ажлын байрны саналыг хүлээж аваагүй тохиолдолд 
тэтгэмжийг зогсоох нь зохимжгүй юм. ХНХЯ-ны зүгээс иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
албанд бүртгүүлэх, ажлын саналыг хүлээж авахад тулгарч буй бэрхшээлийг 
ойлгохын тулд илүү их зүйлийг хийх хэрэгтэй. 

8. Ажлын байрны саналыг хүлээж аваагүй, хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй 
тохиолдолд хүнсний эрхийн бичиг олголтыг зогсоох нь тусламж хэрэгтэй байгаа 
иргэдэд хүндээр тусах эрсдэлтэй. 

9. ХНХЯ-ны зүгээс хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, ажилд зуучлах үйлчилгээг 
үргэлжлүүлэн үзүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл, үйлчилгээнд 
хамрагдах хугацааны хязгаарлалтыг эргэн харахыг зөвлөж байна. 

10. ХНХЯ-ны зүгээс хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг илүү үр дүнтэй болгохын тулд: 

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй мэргэжил, ур чадвар багатай иргэдэд 
тохирсон үйлчилгээг үзүүлэх, 

 Халамжийн мэргэжилтэн, хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны мэргэжилтний 
хооронд болон ажил олгогч, хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны хооронд мэдээлэл 
солилцох ажлыг эрчимжүүлэх,  

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын ажлын саналыг хүлээж авсан байдал, 
ажилласан хугацаа,  ажил тасалдсан шалтгаануудын талаар илүү их   
мэдээлэл цуглуулах, илүү сайн сургалтын загвар боловсруулах, ажил олгогч 
болон хөдөлмөрийн зах зээлийг хянахад хэрэгтэй мэдээллүүдийг бий болгох. 
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1 Үнэлгээний зорилго, үндсэн асуултууд  

1.1 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ, “Халамжаас 
хөдөлмөрт” хөтөлбөр 

Хүнсний эрхийн бичиг хөтөлбөрийг санхүүгийн хямралын үеэр хүнсний барааны үнийн 
хэт өсөлтийн хариу арга хэмжээ болгон нэн ядуу өрхүүдийг хямралыг даван туулахад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2008 онд боловсруулж, туршилтын журмаар  хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. Азийн хөгжлийн банкны техникийн болон санхүүгийн туслалцаатайгаар 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас (тухайн үеийн Нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн яам) i) хүнсний эрхийн бичиг авах боломжтой өрхүүдийг тодорхойлох, ii) 
хүнсний эрхийн бичиг хүргэх, өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хяналт тавих, мэдээллийн 
кампанит ажил явуулах, төвлөрсөн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чиг үүрэг 
бүхий “Хүнсний эрхийн бичиг хариуцсан нэгж”-ийг байгуулсан. Ядуу иргэдэд инфляци, 
эдийн засгийн цочрол хүнд тусдаг бөгөөд тэдний эмзэг байдлыг бууруулах, хүнсний 
аюулгүй байдлын хомсдолыг арилгах механизмтай байх нь чухал болохыг энэхүү 
хөтөлбөр харуулдаг. 

Туршилтын төслөөр хэрэгжиж эхэлсэн энэхүү хөтөлбөр нь Монгол Улсын Засгийн 
газраас санхүүжүүлэх, 2012 оны Нийгмийн халамжийн тухай хуулиар хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байнгын хөтөлбөр болсон. 2021 оны 9-р сарын эцсийн байдлаар  37,987 
ядуу өрхийн 206,229 иргэнд сар бүр насанд хүрсэн хүнд 16,000 төгрөг (5.60 орчим 
ам.доллар), хүүхдэд 8,000 төгрөг (2.80 орчим ам)-ийн үндсэн хэрэглээний дэмжлэг 
үзүүлж байна. Энэхүү тэтгэмжийг КОВИД-19 хариу арга хэмжээ болгон түр хугацаанд 
буюу 2020 оны 5-р сараас 12-р сар хүртэл хоёр дахин нэмэгдүүлсэн.  

Эхэндээ зарим дэлгүүрээр хязгаарлагдаж байсан бол 2021 оноос хүнсний эрхийн 
бичгийг НӨАТ-ын баримт олгодог бүх дэлгүүрт ашиглах боломжтой болсон.  Хүнсний 
эрхийн бичгээр жагсаалтад орсон 10 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаж 
авах боломжтой ба мах, махан бүтээгдэхүүнээс эхлээд хүнсний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэхийг дэмжихэд чиглэсэн. Хүнсний эрхийн бичгийг анх цаасан хэлбэрээр 
иргэдэд хүргэдэг байсан бол яваандаа цахим хэлбэрт шилжсэн. Хүнсний эрхийн бичгээр  
худалдан авалт хийх боломжтой дэлгүүрүүдэд хяналт тавьж, худалдаалж буй хүнсний 
бүтээгдэхүүний чанарыг  шалгадаг. 

2018 онд ХНХЯ-с ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдэд хэд хэдэн “хөдөлмөр 
эрхлэлтийн шаардлага, нөхцөл”-ийг тавих зохицуулалт хийсэн. Хөдөлмөр эрхлэх 
чадвартай хөдөлмөрийн насны иргэдэд тавигдах шаардлага нь тухайн иргэн хөдөлмөр 
эрхлэх эсвэл хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 
ажиллагаанд (ажлын байрны чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
сургалт, орон нутгийн засаг захиргаанаас зохион байгуулагдсан олон нийтийн ажил, 
нийтийг хамарсан ажил гэх мэт) оролцсон байх ёстой.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл нь i) жирэмсэн эмэгтэйчүүд (мөн амаржсан эхүүд), ii) 6 
хүртэлх насны (сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшээгүй) хүүхэд хардаг иргэн, iii) 
байнгын асаргаа шаардлагатай хүнийг асардаг иргэн, iv) бүтэн цагийн боловсрол (их 
сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол олгох сургалт) эзэмшиж буй 
иргэн, v) 70 ба түүнээс дээш хувиар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэн болон v) 
малчдад хамаарахгүй.   

2021 оны 6-р сард эдгээр хөдөлмөр эрхлэлтийн шаардлагыг өргөтгөж, хэрэв хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдсан өрхийн гишүүн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй, хоёр удаа ажлын саналаас татгалзсан бол хүнсний 
эрхийн бичиг олгохоос татгалзана гэж журамласан. (ХТДҮ журамд орсон гол өөрчлөлтийг 
Хавсралт А-р харуулав) Дээрх өөрчлөлтөөс гадна 2022 онд боловсруулж байгаа 
нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хүнсний эрхийн 
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бичиг олгох хугацаанд хязгаарлалт тогтоох буюу хоёр жилийн дараагаас тэтгэмжийн 
хэмжээг бууруулах асуудлыг тусгасан байна. 

Дээрх өөрчлөлтүүд нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, улмаар нийгмийн халамжийн үйлчилгээнээс гаргаж, өрхийн хөгжлийг 
дэмжих зорилготой юм. Хүнсний эрхийн бичиг авах хугацаанд хязгаарлалт тогтоох нь 
тухайн өрхөд түр хугацаагаар дэмжлэг үзүүлж, иргэдийн ажил хайх, ажил эрхлэхэд 
түлхэц болно гэсэн үг юм. 

2021 онд ХТДҮ журамд оруулсан өөрчлөлтүүдийн дагуу ХТДҮ үйлчилгээг зөвхөн цахим 
хэлбэрээр олгох ба Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын баримт олгодог аль ч 
дэлгүүрээр үйлчлүүлэхдээ ашиглаж болно гэж заажээ. Эдгээр өөрчлөлт нь улсаас 
баталсан Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын бодлого болон албан эдийн засагт 
дэмжлэг үзүүлэх юм. Энэ нь тодорхой хэмжээгээр, ялангуяа хот суурин газарт хүнсний 
эрхийн бичиг олголт хийх дэлгүүрүүдийн сонголтыг нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд 
ингэснээр иргэдийн оршин суудаг газрын ганц нэг дэлгүүрээс илүү сонголттой болох юм. 

Хэдийгээр хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг 2018 онд боловсруулсан боловч 2020 оны 
эхээр эхэлсэн КОВИД -19-тийн цар тахлын улмаас хэрэгжүүлэхэд томоохон бэрхшээл 
тулгарсан. Иргэд энэхүү хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлд хайхрамжгүй хандвал ХТДҮ 
үйлчилгээнээс хасагдах тул энэ асуудалд сүүлийн үед ихээхэн анхаарах болсон.  

1.2 Үнэлгээний зорилго, судалгааны асуултууд  

ХНХЯ-аас ХНХСИ-д тавьсан анхны санал нь 2018 онд боловсруулсан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нөхцөлийн үнэлгээг хийж, хөдөлмөр эрхлэлтэд гарч буй өөрчлөлт, хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдагчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл 
байдлын талаар ойлголт авах зорилготой үнэлгээг хийлгэх ажил байсан. 

Энэ нь бодлогын чухал асуудал бөгөөд ХНХЯ, ХХҮЕГ аль аль сонирхож байгаа тул 
энэхүү үнэлгээний гол судлах асуудал хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл хэвээр байна. 
Гэхдээ үүнийг нэн эмзэг бүлгийн өрхийг зохистой хоол тэжээлээр хангах зэрэг Хүнсний 
эрхийн бичгийн өргөн хүрээний зорилттой уялдуулан авч үзэх нь чухал юм.  

Дээрх шалтгааны улмаас үнэлгээнд шинэ журмын зохицуулалт, тэдгээрийн бодлогын 
зорилгын аль алиныг тусгасан ба үнэлгээний үндсэн зорилтуудыг дараах байдлаар 
харуулж болно. Үүнд:  

 Бодлого: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хөдөлмөрийн нөхцөлийн 
гүйцэтгэх үүрэг, түүний өөрчлөлтийг ойлгох  

 Зохицуулалт: Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
үйлчилгээний түвшинг ойлгох: боловсон хүчний түвшин, удирдлагын ур чадвар, 
хяналт тавих шаардлага, үйлчилгээ санал болгох чадвар гэх мэт. 

ХТДҮ үйлчилгээг анх 2008, 2009 оны хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн хэт өсөлт, санхүүгийн 
хямралын хариу арга хэмжээ болгон баталсан ба нэн ядуу өрхүүдийн хүнсний хамгийн 
бага хэрэглээг хангахад зориулагдсан. Амьжиргааны түвшинг шууд бус байдлаар 
үнэлсний үндсэн дээр нэн ядуу гэж тодорхойлогдсон өрхүүдэд өрхийн гишүүдийн тоо, 
өрхийн насанд хүрсэн болон насанд хүрээгүй гишүүдийн бүтцэд үндэслэн тусламжийг 
олгох болсон. Амьжиргааны түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу өрхийн үнэлгээг хийсний 
дараа өрхийн амьжиргаа дээшлээгүй бол дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн олгодог. Өрхийн 
үнэлгээг гурван жилийн давтамжтай шинэчлэн хийдэг бөгөөд өрхийн амьжиргаанд 
өөрчлөлт гараагүй нөхцөлд өрхүүд дор хаяж гурван жилийн турш хүнсний эрхийн бичиг 
авах боломжтой гэсэн үг. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг нь үнэлгээгээр нэн ядуу гэж 
үнэлэгдсэн өрхүүдийн хүнсний хэрэглээнд дэм үзүүлэх зорилготой ба тодорхой 
хугацаанд тус үйлчилгээг үзүүлэх болно гэж таамагласны үндсэн дээр олгодог. Үнэн 
хэрэгтээ хүнс тэжээлийн дэмжлэг нь өрхийн нийт хэрэглээний багахан хувийг хангадаг 
бөгөөд энэхүү дэмжлэг өрхийн бусад орлогын эх үүсвэрт дэмжлэг л болдог гэсэн үг.  
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Зарим өрхийн хувьд ядуурлын шалтгаан нь ажилгүй байгаатай холбоотой бөгөөд 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээгээр дамжуулан хөдөлмөрийн насны өрхийн гишүүд 
хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болно гэж үзсэний үндсэн дээр хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нөхцөл тавьж байгаа. Иргэд ажилтай болбол хүнс тэжээлийн дэмжлэг авах хэрэгцээ 
шаардлага буурч улмаар хүнсний дэмжлэг авах шаардлагагүй болно. Түүнчлэн, иргэд 
хөдөлмөрийн нөхцөлийг биелүүлэхгүй бол ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхолгүй байна гэж 
үзээд хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг зогсооно. ХТДҮ үйлчилгээг хугацаатай олгохоор 
төлөвлөж байгаа нь дэмжлэг авах хэрэгцээ шаардлага бол түр зуурын: иргэд ажил 
хийхгүй байгаа учир ядууралд автаж байгаа, хүнс тэжээлийн дэмжлэг олгож, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлснээс хойш хамгийн ихдээ хоёр жилийн дараа иргэд үнэхээр 
хүсвэл ажил олж, тэдний нөхцөл байдал шийдэгдэх боломжтой болно гэсэн санаа юм.    

Эдгээр ялгаатай таамаглал, хувилбар тус бүрийн өөрчлөлтийн үр дагаврыг Зураг 1-р 
дүрслэн харуулав. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл болон ХТДҮ үйлчилгээг хугацаатай 
олгох нь өөрчлөлтийн анхны зарчмыг өөрчилж, өрхөд тулгамддаг асуудал, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээний үр дүн, хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдлын хувьд 
туршигдаагүй таамаглалыг дэвшүүлж байна. 

Зураг 1: Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл болон хүнсний эрхийн бичгийг хугацаатай 
олгох хувилбарын ХТДҮ үйлчилгээний загвар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж:Эх бичигчид 
 

ХТДҮ үйлчилгээний үнэлгээний үндсэн асуултуудад дараах асуултуудыг багтаасан. 
Үүнд:   

 Өрхийн гишүүд нь ажилгүй байгаагийн улмаас ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй 
иргэд хэр ядуу байна вэ?  

 Хэрэв ажилгүй байгаа бол, шалтгаан нь юу вэ? Эдгээр өрхүүдийн хувьд ажил олоход 
ямар саад бэрхшээл, хүндрэл зардал гарч байна вэ?  

 Иргэдийн ажилгүйдлийн үргэлжлэх хугацаа хэр байна вэ? Хүмүүс ажилд орж байна 
уу, ажлаасаа гарч байна уу? Улирлын шинж чанар хөдөлмөр эрхлэлтэд нөлөөлдөг 
үү? 
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Үндсэн загвар Хөдөлмөрийн нөхцөл Хугацаа 

Өрх ядуу хэвээр 
байвал хоол 

тэжээлийн дэмжлэгийг 
үргэлжлүүлэн олгоно.  

Өрхийн гишүүд ажлын 
саналаас татгалзах, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй бол 
үйлчилгээ зогсоно.  

Тодорхой хугацааны 
дараа (2 жил) 

үйлчилгээ зогсоно 

Хүнсний эрхийн 
бичиг 

Хүнсний эрхийн 
бичиг +хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нөхцөл  

 

Хүнсний эрхийн 
бичиг +хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нөхцөл  

 

Өрхүүд нэн ядуу 
(өрхийн хүнсний 
хэрэглээ маш  
хангалтгүй) 

Өрхийн гишүүд 
ажилгүй тул өрх маш 

ядуу  

Өрхийн гишүүд түр 
хугацаанд ажилгүй 

тул ядуу  
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 “Ажлын чанар” болон доогуур бүтээмжийн асуудал хэр байна вэ? Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ямар үйлчилгээ шаардлагатай байна вэ – ажилд зуучлах эсвэл ур 
чадварыг сайжруулах. 

 Хэр хугацаанд хүмүүс ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж байна вэ? Тэд үргэлжлүүлэн 
үйлчилгээнд хамрагдахаар байна уу, эсвэл тэдний амьдралын нөхцөл байдал 
сайжирч байна уу? 

 Хүмүүс хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг биелүүлэхгүй бол ХТДҮ олголт зогсоно, энэ 
нь ядуурал болон хүний хөгжлийн хүрээнд ямар үр дагавартай байх вэ?  

Зохицуулалтын хувьд дараах үндсэн асуултуудыг хамруулсан. Үүнд:  

 Хэчнээн иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?  

 Хүмүүс хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлэхэд мөн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих үйл ажиллагаанд хамрагдахад ямар зардал гардаг вэ?  

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдад хөдөлмөр эрхлэлтийн ямар үйлчилгээнүүдийг 
үзүүлдэг вэ? Одоогийн байдлаар эдгээр үйлчилгээг хэрхэн үзүүлж байна вэ? 
Нийгмийн ажилтнууд зуучлах болон хянах үйлчилгээг хэр сайн үзүүлж байна вэ?  

 Хангалттай үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд хүний нөөц, төсөв, мэдээллийн баазыг хэрхэн 
зохицуулах хэрэгтэй вэ? 

 Олон нийтийг хамарсан ажлын одоогийн үүрэг юу вэ? Хүмүүс олон нийтийг хамарсан 
ажилд оролцоод хэр хэмжээний хөлс авдаг вэ? Удирдлагууд болон ХДТҮ 
үйлчилгээнд хамрагдагчид үүнийг хэрхэн хүлээж авдаг вэ? 

1.3 Тайлангийн бүтэц  

 2-р хэсэгт судалгааны загварын талаар ерөнхий тойм өгч, үнэлгээний 
асуултуудын хариултын нотолгоог хэрхэн олох талаар тайлбарласан.  

 3-р хэсэгт ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын үндсэн шинж байдал, ялангуяа 
тэдний хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл, ур чадварыг өөр өөр мэдээллийн эх сурвалж 
ашиглан тодорхойлсон.  

 4-р хэсэг нь иргэд хэр хугацаанд хүнсний эрхийн бичиг авч байгаа талаар ойлголт 
өгч, хүнсний эрхийн бичигт хамрагдах эсэхийг тогтоодог өрхийн мэдээллийн 
нэгдсэн санг ашиглан хөдөлмөр эрхлэлтэд гарсан өөрчлөлтийг тайлбарлаж, 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсанаар хөдөлмөр эрхлэх идэвх, оролцоо буурдаг 
эсэхийг авч үзсэн.  

 5-р хэсэгт хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний талаар зонхилон авч үзсэн бөгөөд 
эхлээд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний хэрэглээний талаар ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдээр үнэлүүлсэн байдал, дараа нь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагын зүгээс тус үйлчилгээг үзүүлэхэд тулгарч буй 
бэрхшээлүүд болон хөтөлбөрт хамрагдаж буй иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээтэй холбоход халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтнуудын 
гүйцэтгэж буй үүрэг оролцоо зэрэг асуудлуудыг хөндсөн.  

 Төгсгөлд нь үнэлгээний үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан 
иргэдэд зориулсан хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний талаар бодлого, 
зохицуулалтын зөвлөмжийг боловсруулсан. 
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2 Судалгааны загвар  

Үнэлгээний асуултуудад хариулт олохын тулд дараах үндсэн чиглэлээр  мэдээлэл 
цуглуулсан. Үүнд:   

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт (хөдөлмөр эрхлэлтийн 
шалтгаан/нөхцөл, ажилгүйдэл, идэвхгүй байдал); 

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд гарсан өөрчлөлт, 
тухайлбал, ажлаас гарах, орох шилжилт хөдөлгөөн, хөтөлбөрт хамрагдсанаас хойш 
тэдний амьдралын нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлт гэх мэт;  

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хугацаа; 

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ авч буй 
байдал хүртээмж, эдгээр үйлчилгээ иргэдийг ажилд ороход хэр дэмжлэг болж байгаа 
талаар, нийтийг хамарсан ажилд оролцож буй байдал;     

 Нийгмийн ажилтны үүрэг оролцоо: зуучлалын төрөл (ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан 
иргэд болон хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудын хоорондын зуучлал), хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нөхцөл тавьсан журамд хяналт тавьж буй байдал; 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төрөл (сургалт, ажлын санал, зуучлал, бүртгэл 
гэх мэт.) болон ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн нийтийг хамарсан ажилд 
оролцож буй байдал  

Захиргааны мэдээлэл болон Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа (ӨНЭЗС)-ны 
мэдээллийн чанар, хүртээмж сайн байсан бөгөөд мэдээлэл дутмаг асуудлын хүрээнд 
анхдагч мэдээллийг маш тодорхой асуултын хүрээнд цуглуулсан.  
 

Үнэлгээнд үндсэн гурван мэдээллийн эх сурвалж ашиглахыг зорьсон. Үүнд: захиргааны 
болон өрхийн судалгааны мэдээлэл; ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдээс авах 
түүвэр судалгаа; халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтан, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
албаны мэргэжилтнүүд, түүвэр судалгаанд хамрагдсан иргэдтэй хийсэн гүнзгийрүүлсэн 
ярилцлага зэрэг орно. Судалгааны загварын гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг Зураг 2-т 
хураангуйлан үзүүлсэн ба судалгаа бүрийн үе шатын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дор 
харуулав.    

Зураг 2: Судалгааны загварын бүтэц 

 

•Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан (өрхийн амьжиргааны түвшний 
үнэлгээний мэдээлэл)

• ХЭБ-ийн мэдээллийн сан (олголтын түүх)
•Нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан (ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдагчдын шимтгэл төлөлтийн түүх)

•Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээлэл (ХТДҮ
үйлчилгээнд хамрагдагчид)

Захиргааны мэдээлэл, өрхийн 
судалгааны мэдээллийн дүн 

шинжилгээ

• ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн хөдөлмөрийн насны хүн амаас  түүвэрлэх 

ХТДҮ үйлчилгээнд  хамрагдаж 
буй иргэдээс авсан түүвэр 

судалгаа

• Халамжийн мэргэжилтэн, Нийгмийн ажилтнууд
• Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны мэргэжилтнүүд
• Түүвэр судалгаанд хамрагдсан иргэд

Гүнзгийрүүлсэн ярилцлага
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2.1 Захиргааны мэдээлэл  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн мэдээ, Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан 
(ӨМНС) болон Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (ӨНЭЗС) нь бүгд ХТДҮ  
үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн шинж байдлын талаар мэдээлэл өгдөг ч өгөгдөл 
тус бүр харилцан адилгүй давуу талтай. 

2018 оны ӨНЭЗС-г ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн шинж байдлыг 
тодорхойлоход ашигласан ба бусад хүн амтай харьцуулах боломжтой. Үүнд өрхийн 
гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн аж 
байдал (хамгийн ядуу хүн амын бүлэгт эзлэх ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн 
хувь). Өрхийн Мэдээллийн Нэгдсэн Сангийн мэдээлэл 3 өөр үеийг хамарсан үнэлгээг 
агуулсан байх ёстой (эхнийх нь 2010-12 онд, хоёр дахь нь 2013 онд, гурав дахь нь 2017 
онд хийгдсэн) ба эдгээр үнэлгээг хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл цаг хугацааны явцад 
хэрхэн өөрчлөгдсөн, түүнчлэн энэ гурван үнэлгээний аль нэгд ХЭБ авч байсан өрхүүдийн 
хувьд амьжиргааны түвшний үнэлгээ хэрхэн өөрчлөгдсөн болохыг тодорхойлоход 
ашигласан. Эцэст нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн мэдээллийг хамрагдсан 
хугацааг тогтооход ашигласан. Үүнийг анхнаас нь хүнсний эрхийн бичиг хүлээн авсан хүн 
амын мэдээллийг ашиглан тооцож болох бөгөөд өнөөг хүртэл хүлээн авсан хүн амын 
хувийг тооцоолсон. Эцэст нь Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Нийгмийн даатгалын 
сангийн дэмжлэгтэйгээр албан хөдөлмөр эрхлэлтийн цар хүрээг тодорхойлох зорилгоор 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 
түүхийн талаарх мэдээллийг авсан.  

Доорх хүснэгтэд мэдээллийн эх үүсвэрийн төрөл, тэдгээрийн дүн шинжилгээнд ашиглах 
үндсэн зориулалтыг нэгтгэн харуулав. 

Хүснэгт 1: Мэдээллийн эх сурвалжийн төрөл, тэдгээрийг үнэлгээнд ашиглах нь 
Мэдээллийн эх үүсвэр  Үндсэн зориулалт  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн 
мэдээллийн сан  

2021 оны 9 сарын байдлаарх ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн 
мэдээллийн сан 

 
 
Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн  мэдээлэл 
(хүнсний эрхийн бичиг авах шалгуур хангасан 
эсэхийг тодорхойлох эхний үнэлгээнээс хойш 
ХТДҮ хүлээн авч эхэлсэн)=түүнээс хойш 
өнөөдрийг хүртэлх хугацаан дахь ХТДҮ авсан 
түүх 

 

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн 
үндсэн шинж байдалд дүн шинжилгээ хийх 
(нас, хүйс, ам бүлийн тоо). Энэ нь мөн 
хөдөлмөрийн насны ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдаж буй иргэдээс утсаар авах судалгаа 
хийхэд түүврийн хүрээг тодорхойлж өгсөн.  

Энэ бүлгийн хүмүүсийн ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдсан хугацаа  

 

Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийг 
тодорхойлсон гурван удаагийн (2010-2012, 
2013, 2017) ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдах 
шалгуур хангасан эсэхийг тодорхойлох 
үнэлгээ  

 

Гурван үнэлгээнд дэх хөдөлмөр эрхлэлтийн 
төлөв байдал мөн ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдахаас өмнө болон дараа гарсан 
өөрчлөлтүүд 

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа  

2018 оны ӨНЭЗС дахь ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдаж буй иргэдийн талаарх мэдээлэл  

 

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн аж 
байдал (тэнцүү 5 бүлгээр), хөдөлмөр эрхлэлт, 
боловсрол болон бусад шинж байдлыг 
үйлчилгээнд хамрагдаагүй хүн амтай 
харьцуулахад 
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Мэдээллийн эх үүсвэр  Үндсэн зориулалт  

Нийгмийн даатгалын мэдээллийн сан  

2021 оны 10-р сарын байдлаарх ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн 
насны бүх хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түүх  

 

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй 
хөдөлмөрийн насны иргэдийн нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийн түүхийн 
мэдээллийг (ажилд орсон болон ажлаас гарсан 
зэрэг) авсан. 

2.2. Тоон судалгаа 

Захиргааны мэдээлэл нь иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал, ажилд орох 
болон ажлын байраа хадгалж үлдэхэд тулгардаг саад бэрхшээлийн талаар 
хязгаарлагдмал мэдээлэл агуулж байгаа ба хүмүүсийн ур чадвар, хөдөлмөр эрхлэлттэй 
холбоотой үйлчилгээ авахад гардаг асуудлууд болон зарим хүмүүст ажил олдохгүй 
байхад зарим хүмүүст хялбархан ажил олдоход нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн талаар 
мэдээлэл агуулаагүй байдаг.  

Эдгээр хүчин зүйлс нарийн бөгөөд тодорхой асуудалд төвлөрч байгаа тул ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдээс утсаар авсан судалгаагаар уг 
мэдээллийг цуглуулсан. Хөдөлмөрийн насны судалгаанд хамрагдах иргэдийг 
захиргааны тоон мэдээллээс санамсаргүй байдлаар сонгосон ба ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэдийн хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг ашигласан.   

Судалгаагаар тооцсон гол үзүүлэлтийн жагсаалт:  

 Хөдөлмөр эрхэлж буй хүмүүсийн хувь  

 Одоогийн хөдөлмөр эрхлэлтийн төрөл, хөдөлмөрийн түүх 

 Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгаан (жишээ нь ажлын байрны санал байхгүй, 
байгаа ажлын байр нь хүмүүсийн ур чадварт нийцэхгүй, байгаа ажлын байр гэрээс 
маш хол, гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын улмаас) 

 Иргэдийн ур чадвар (боловсролоос гадна ажлын туршлага, сургалт гэх мэт), тэдний 
ажил хайж буй салбарууд 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлсэн хувь 

 Бүртгүүлээгүй шалтгаан (ийм үйлчилгээний талаар мэдлэг мэдээлэлгүй, ашиггүй 
эсвэл хэт хол гэж үздэг, бичиг баримтгүй гэх мэт) 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлэх төлбөр 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ авсан хувь (зөвлөгөө, ур чадварын сургалт, ажлын 
санал, олон нийтийн ажил)  

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанаас дэмжлэг авсны үр дүнд ажлын байртай болсон 
хүмүүсийн хувь 

Захиргааны мэдээллээс түүврийн хүрээг тодорхойлсон ба хот (Улаанбаатар, Дархан-
Уул, Эрдэнэт) болон хөдөө орон нутагт амьдардаг хүмүүсийг ялгаж, хоёр шатлалт түүвэр 
хийсэн. 600 хүнээс (шатлал тус бүрд 300) мэдээллийг амжилттай авсан ба энэ нь гол 
тооцоолол хийхэд боломжийн нарийвчлалыг олгож байгаа болно. Утсаар авсан 
судалгааны загвар, түүний хэрэгжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт В-
ээс харах боломжтой. 

2.3 Гүнзгийрүүлсэн чанарын ярилцлага  

Гол мэдээлэгчтэй хийсэн чанарын судалгааны ярилцлагаар халамжийн мэргэжилтэн, 
нийгмийн ажилтнууд болон хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудын зүгээс үзүүлж буй 
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үйлчилгээний талаар тодруулж, бүс нутаг, хот хөдөө дэх ажлын байрны талаар мэдээлэл 
цуглуулах зорилготой байсан. 

Сургалтын хэрэгцээ, хайж буй ажлын төрөл, хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгааныг 
илүү сайн ойлгохын тулд утсаар авсан судалгаанд хамрагдсан зарим өрхүүдтэй дахин 
дэлгэрэнгүй ярилцлага хийсэн. Ийм ярилцлагууд нөхцөл байдлыг илүү сайн ойлгоход 
тус болдог давуу талтай. 

Чанарыг алдагдуулалгүйгээр нөхцөл байдлын талаар тэнцвэртэй тойм мэдээлэл олж 
авахын тулд Улаанбаатар хот, аймаг, орон нутгаас хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны 
мэргэжилтэн, халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтныг сонгож ярилцлага хийсэн. 

Дараах байдлаар сонголт хийсэн. Үүнд: 

 УБ: Нийслэлийн хоёр өөр дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, эдгээр дүүрэг тус бүр 
дэх өөр өөр хороодын хоёр нийгмийн ажилтан;  

 Аймгууд: Гурван өөр аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн алба; Төв, Баруун, Зүүн бүс 
бүрээс нэг. Аймаг бүрд аймгийн төвийн хороодод ажилладаг 2 нийгмийн ажилтан, 
сумын хоёр нийгмийн ажилтан (нэг нь аймгийн төвтэй ойр, нөгөө нь аймгийн төвөөс 
хол).   

Ярилцлагын удирдамж боловсруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн төрөл бүрийн үйлчилгээ 
(хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлэх, ажлын байрны зуучлал, ажлын байрны 
тохироц, ур чадварын сургалт, олон нийтийн ажил, нийтийг хамарсан ажил гэх мэт)-ийн 
талаар бүрэн ойлголт авахын тулд эхлээд Улаанбаатар хотод ярилцлага хийсэн.  

Халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага нь нийгмийн 
ажилтнууд ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн алба руу 
илгээх үйл явц, хяналт, тухайн бүс нутагт түгээмэл байдаг ажлын төрөл, олон нийтийг 
хамарсан ажлын зорилго зэргийн талаар ойлголт авахад чиглэгдсэн. 

Утсаар хийсэн судалгааны үр дүнд үндэслэн гүнзгийрүүлсэн ярилцлагад хамрагдах 
иргэдийг сонгосон ба i) ажил хийдэг ч сургалтад хамрагдах хүсэлтэй иргэд, ii) ажил 
хийдэггүй гэхдээ ажил хайж байгаа иргэд, iii) одоогоор ажил хийдэггүй ч өмнө нь ажилтай 
байсан иргэд, iv) огт ажил хийж байгаагүй иргэд гэж дөрвөн бүлэгт авч үзсэн. 
Гүнзгийрүүлсэн чанарын ярилцлагын тоог Хүснэгт 2-р харуулав.  

Хүснэгт 2:  Чанарын ярилцлагын тоо, мэдээлэл цуглуулсан аргаар 

Мэдээлэл 
цуглуулах арга 

Хариулагчийн 
бүлэг/төрөл 

Тооцоолсон 
дундаж 
хугацаа 

Ярилцлагын 
хэлбэр 

Ярилцлагын 
тоо 

Гол 
мэдээлэгчийн 
ярилцлага  

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албаны 
мэргэжилтнүүд 

60 минут 
Биеэр (УБ 

хотод) болон 
утсаар 

5 

Гол 
мэдээлэгчийн 
ярилцлага  

Халамжийн 
мэргэжилтэн, 

нийгмийн ажилтан 
30 минут 

Биеэр (УБ 
хотод) болон 

утсаар 
16 

Өрхийн 
гүнзгийрүүлсэн 
ярилцлага  

Одоогийн ХТДҮ 
үйлчилгээнд 

хамрагдаж буй иргэд   
30 минут Утсаар 21 
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3 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 
хамрагдаж буй иргэдийн үндсэн шинж байдал, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түүх, ур чадвар 

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн талаарх мэдээллийн дөрвөн үндсэн эх 
сурвалж: Хүнсний эрхийн бичиг олголтын талаарх мэдээллийн сан, үнэлгээний хүрээнд 
хийсэн утсаар хийсэн судалгаа, 2018 оны ӨНЭЗС, ӨМНС. Мэдээллийн эх сурвалж бүр 
өөр өөр шинж чанартай.  

 Хүнсний эрхийн бичиг олголтын мэдээллийн сан нь ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдагчид, тэдний нас, хүйс, байршил, өрхийн хэмжээ зэрэг тодорхой 
мэдээллийг агуулсан боловч бусад мэдээллийг агуулаагүй; 

 Утсаар хийсэн судалгаа нь хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг агуулсан бөгөөд 
ажиллах хүчний оролцоо, ажил эрхлэлтийн төрөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний хэрэглээ, ур чадварыг илүү сайн үнэлэх зорилгоор тусгайлан 
мэдээлэл цуглуулсан; 

 2018 оны ӨНЭЗС нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын талаар боломжийн 
түүвэртэй (хөдөлмөрийн насны бараг 2000 хүн) байсан бөгөөд үйлчилгээнд 
хамрагдагчдыг үйлчилгээнд хамрагддаггүй хүн амтай хэд хэдэн хувьсагчаар 
харьцуулах, мөн ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын ядуурлын түвшинг үнэлэх 
боломжийг олгож буй мэдээлэл; 

 Гурван удаагийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны мэдээлэл нь харьцангуй 
хуучирсан боловч нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын шинж байдлыг цаг 
хугацааны туршид харьцуулан харах боломж олгож буй мэдээлэл: 2010-2012, 2013, 
2017 он 
 

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын нөхцөл байдлыг ойлгохын тулд хөдөлмөрийн насны 
хүмүүст онцгойлон анхаарч,  тэдний хөдөлмөрийн оролцоо, ажлын туршлага, ур 
чадварыг хэмжих зорилгоор дээрх эх үүсвэр бүрийн харьцангуй давуу талуудыг 
харгалзан, үнэлгээнд ашигласан болно. Гол зорилго нь хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний үүрэг, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдаас юу хүлээж болохыг ойлгох явдал 
юм. 

3.1 Үйлчилгээнд хамрагдаж буй  иргэдийн шинж байдал 

Хүнсний эрхийн бичиг олголтын мэдээллээс харахад үйлчилгээнд хамрагдагчид залуу: 
тэдний бараг 50 хувь нь 18 нас хүрээгүй хүүхэд байгаа ба 60-аас дээш насны ахмад 
настан харьцангуй цөөхөн (дөнгөж 3% орчим) байна. Талаас илүү хувь буюу 53 хувь нь 
эмэгтэйчүүд байна. Үйлчилгээнд хамрагдагчдын тархалтаас харахад аймгийн төв болон 
хангай, баруун, зүүн аймгуудад үйлчилгээнд хамрагдагчид харьцангуй олон байна. 

ӨНЭЗС-ны мэдээллээс харахад ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүн амын дийлэнх нь 
буюу 83 хувь нь ядуу байгаа бол үйлчилгээнд хамрагддаггүй хүн амын хувьд 25 хувь нь 
ядуу1  байна. Мөн ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан нийт өрхийн бараг 30 хувь нь дор хаяж 
нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй байна2. Хэрэв ядуурлын тооцоонд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний нэмэлт хэрэгцээг харгалзан үзвэл ядуу хүн амын эзлэх хувь илүү 
өндөр гарах болно. Түүнчлэн ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн гуравны хоёр нь 
тав ба түүнээс дээш гишүүнтэй байхад бусад хүн амын хувьд дөрөвний нэг (26%) орчим 
байна. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн 7-15 насны хүүхдүүдийн сургуульд 
хамрагдах байдал бусад хүн амынхтай харьцуулахад бага байгаа ба 16-20 насны 

 
1  ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын  ядуурлыг тооцохдоо хүнсний талоноос авсан дэмжлэгийг харгалзахгүйгээр тооцдог 
учир нь энэ дэмжлэгийн хэмжээ тэдний хэрэглээний зардлаас хасагдснаар тооцсон.  

2 ӨНЭЗС-д хөгжлийн бэрхшээлийг 6 төрлөөр, үйл хөдлөлийн бэрхшээлээр тодорхойлсон бол амьжиргааны түвшин 
тогтоох судалгаанд хөгжлийн бэрхшээлийн тодорхойлолттой эсэхэд үндэслэсэн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 
Мэдээллийн энэхүү хоёр эх сурвалж ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын дунд хөгжлийн бэрхшээлийн тохиолдол их 
байгаа талаарх маш төстэй үр дүнг харуулсан.  
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залуучуудын хувьд ялгаа нь мэдэгдэхүйц их байна (ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын 
хувьд 57%, үйлчилгээнд хамрагддаггүй хүн амын хувьд 75%). Эдгээр статистикийг Зураг 
3-т нэгтгэн харуулав. 

Эндээс ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчид бусад өрхүүдээс хамаагүй ядуу, олон 
хүүхэдтэй, ам бүл олонтой, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эзлэх хувь өндөр, 
залуучуудын дунд сургуульд хамрагдалт бага зэрэг анхаарал татсан дүр зураг  тодорхой 
харагдаж байна. 

Зураг 3: ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн шинж байдал 

 

Эх үүсвэр: 2018 оны ӨНЭЗС-нд үндэслэсэн тооцоолол  
 

Гэхдээ энэхүү үнэлгээний гол зорилго нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн 
насны хүн амыг тусгайлан судалж байгаа тул эрэгтэйчүүдийн хувьд 18-60, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 18-55 насны хүн амыг хамруулсан.  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүн амын дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь өндөр 
байна. 2021 оны 9-р сарын байдлаар ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн 
насны хүн амын 55 хувь нь эмэгтэй байгаа бол бусад хүн амын хувьд 50 хувь байна. 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүн ам болон үйлчилгээнд хамрагддаггүй хүн амын 
хооронд боловсролын түвшний ихээхэн ялгаа байна (Зураг 4-ийг үзнэ үү). ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны хүн амын боловсролын түвшин 
харьцангуй доогуур байгааг утсаар хийсэн судалгаа болон өрхийн мэдээллийн нэгдсэн 
сангийн мэдээллээс мөн харж болно. (Хавсралт С-ийг үзнэ үү). Түүнчлэн ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагддаггүй хөдөлмөрийн насны хүн амын  ердөө 4 хувь нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй байдаг бол үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хувьд 3 дахин өндөр буюу 
12 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй байна. 
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Зураг 4: Хөдөлмөрийн насны хүн амын эзэмшсэн боловсролын түвшний тархалт 
(бүлэг тус бүрт нийт хувь = 100) 

 

Эх үүсвэр: 2018 оны ӨНЭЗС-нд үндэслэсэн тооцоолол 

3.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв ба хөдөлмөр эрхлэлтийн түүх  

Ажиллах хүчний оролцоо. Утсаар хийсэн судалгааны гол зорилтуудын нэг нь ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдагчдын ажиллах хүчний оролцооны талаар сүүлийн үеийн 
мэдээллийг олж авах явдал байв. Энэ тохиолдолд ажиллах хүчийг ярилцлага хийхээс 
өмнөх долоо хоногт ажил эрхэлж байсан өнгөрсөн долоо хоногт ажил хийгээгүй ч 
эрхэлсэн ажилтай эсвэл ажилгүй байсан (ярилцлага авахаас өмнөх дөрвөн долоо хоногт 
ажил идэвхтэй хайж байсан) хүмүүсээр тодорхойлсон3. Хөдөлмөр эрхлээгүй болон ажил 
хийхгүй байгаа бүх хүмүүсийг "ажиллах хүчнээс гадуур" гэж үздэг. 

Эдгээр тоо болон холбогдох хувийн жинг Зураг 5-р харуулав. 

Зураг 5: Үйлчилгээнд хамрагдагчдын дундах ажиллах хүч, ажилтай, ажилгүй хүн 
ам 

 

Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

 
3 Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын тодорхойлолт нь дараагийн хоёр долоо хоногт ажиллах 
боломжтой байхыг шаарддаг. 
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Үндэсний Статистикийн Хорооны Ажиллах хүчний судалгааны мэдээллээр 2021 оны 
гуравдугаар улирлын байдлаар үндэсний хэмжээнд ажиллах хүчний оролцооны түвшин 
57.9 хувь, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 53.6 хувь4 байна. Ажиллах хүчний оролцооны 
түвшин харьцангуй ойролцоо байгаа хэдий ч ажилгүйдлийн түвшин хамгийн их ялгаатай 
байна. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын хувьд ажилгүйдлийн түвшин 26.9 хувь байгаа 
байгаа бол нийт хүн амын хувьд 7.9 хувь байна. 
ӨНЭЗС-аар ажиллах хүчний оролцооны талаарх мэдээллийг цуглуулдаг. Гэхдээ 
асуултууд болон ажил эрхлэлтийг тодорхойлох лавлах хугацаа ӨНЭЗС болон утсаар 
авсан судалгаанд ялгаатай байсан. ӨНЭЗС-р сүүлийн долоо хоногийн ажил эрхлэлтийг 
асуусны дараа сүүлийн 1 жилийн ажил эрхлэлтийн талаарх мэдээллийг цуглуулж, 
өнгөрсөн долоо хоногт ажил хайх оролдлого хийсэн эсэх талаар зөвхөн сүүлийн 12 сард 
ажил хийгээгүй хүмүүсээс асуудаг. ӨНЭЗС-ний энэ мэдээлэл нь ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдагчдыг бусад хүн амтай харьцуулахад хэрэгтэй. Сүүлийн 7 хоногт ажил эрхэлж 
буй хүн амын хувийн жин 41 хувь нь утсаар хийсэн судалгааны мэдээлэлтэй ижилхэн 
сүүлийн 12 сард ямар нэгэн ажил эрхэлж байсан болон сүүлийн долоо хоногт ажил хайж 
байгаа хүмүүс нэлээдгүй хувийг эзэлж байна. Хэрэв сүүлийн хоёр ангиллыг ажилгүй хүн 
ам гэж үзвэл тэдний ажиллах хүчний оролцооны түвшин 29.7 хувь болох ба ажил 
эрхлэлтийн түвшин харьцангуй өндөр бусад хүн амын хувьд 13.6 хувь болно. ӨНЭЗС 
болон утсаар авсан судалгааны мэдээллийн зөрүү нь асуултын ялгаатай байдлаас гадна 
цар тахалтай холбоотой байж болох юм. 

Зураг 6: Хөдөлмөрийн насны хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн тархалт  
(бүлэг тус бүрд нийт хувь = 100), 2018 

 

Эх үүсвэр: 2018 оны ӨНЭЗС-нд үндэслэсэн тооцоолол 
Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн шинж байдал. Зураг 7-д ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдагчид болон бусад хүн амын ажил мэргэжлийг харуулав.  Үйлчилгээнд 
хамрагдагчдын хувьд энгийн ажил мэргэжил тухайлбал, гар урлал, худалдаа 
үйлчилгээтэй холбоотой ажил, хөдөө аж ахуй, үйлчилгээ, борлуулалтын ажилд ихэвчлэн 
оролцож байгаа бол тэд энгийн бус мэргэжлийн ажил бараг байхгүй байна. Эдгээр үр 
дүнг ӨНЭЗС-аас тооцсон ба ижил төстэй шинжийг утсаар авсан судалгаа мөн харуулсан 
(хавсралт С-ээс илүү олон хүснэгт болон хүйсээр ангилсан мэдээллийг үзнэ үү). 
Түүнчлэн үйлчилгээнд хамрагдагчид бусад хүн амтай харьцуулахад илүү хувийн 
хэвшилд, цалин хөлс авагч ажилтнаар ажиллах хандлагатай байна. Эцэст нь хөдөлмөр 
эрхэлж буй ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчид хөдөлмөр эрхлэлтийн албанаас бараг ажил 
олоогүй харин найз нөхөд, хамаатан садныхаа дэмжлэгээр, ажлын зараар, ажил 
олгогчидтой шууд холбогдох замаар үндсэндээ ажилд орсон байна. 

 
4  Эдгээр хувийг 15 ба түүнээс дээш насны бүх  хүн амын хувьд тооцдог бөгөөд бага зэрэг өөр лавлах 
хугацааг  ашигласан байж болно. 
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Зураг 7: Хөдөлмөр эрхэлж буй хүн амын ажил мэргэжлийн тархалт (бүлэг тус 
бүрт нийт хувь = 100), 2018 

 
Эх үүсвэр: 2018 оны ӨНЭЗС-нд үндэслэсэн тооцоолол 
Ажлын дундаж цаг. 2018 оны ӨНЭЗС болон 2021 оны утсаар хийсэн судалгааны 
мэдээллийг ашиглан ажлын дундаж цагийг тооцож Зураг 8-д нэгтгэн үзүүлэв. ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдагчид хөдөлмөр эрхэлж буй бусад хүмүүсээс хамаагүй илүү цагаар 
ажиллах хандлагатай байгаа боловч долоо хоногт 40-өөс бага цаг, хагас цагаар 
ажилладаг хүмүүс мөн олон байна. Тодруулбал, утсаар хийсэн судалгааны үр дүнгээс 
харахад 48-аас дээш цагаар ажилладаг хүмүүсийн хувь өндөр,  мөн хагас цагаар 
ажилладаг хүмүүсийн хувь ч нэлээд өндөр байна. ӨНЭЗС болон утсаар хийсэн 
судалгааны үр дүн ялгаатай гарсан нь судалгааны загвартай холбоотой юу эсвэл цар 
тахалтай нөлөө юу гэдэг нь тодорхойгүй байна. 

Зураг 8: Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн ажлын цагийн үргэлжлэх хугацааны 
тархалт (бүлэг тус бүрд нийт хувь = 100), 2018 and 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх үүсвэр: 2018 оны ӨНЭЗС болон Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол 
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Хөдөлмөр эрхэлж буй  ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн бараг тал нь (46%) 
түр/улирлын чанартай эсвэл энгийн ажил эрхэлж байгаа бөгөөд үүнтэй холбоотой 
тэдний дөнгөж 47 хувь нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг аж ахуйн нэгжүүдэд 
ажиллаж байна. Таамаглаж байснаар ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын дундаж цалин 
хөдөлмөр эрхэлж буй бусад хүмүүсийнхээс хамаагүй бага байна. 

Хөдөлмөр эрхэлж буй ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын дунд сургалтад хамрагдаж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаа сайжруулахыг хүсэж байгаа хувь өндөр байна. Утсаар 
авсан судалгаанд хамрагдагчдын 43 хувь нь ямар нэгэн сургалтад хамрагдахыг хүсэж 
байгаагаа илэрхийлсэн ба энэ хувь 40-өөс доош насныхны хувьд харьцангуй өндөр 
байна. Мөн олон цагаар ажилладаг, хөдөлмөрийн нөхцөл тааруу (шөнийн цагаар, 
гэрээсээ хол ажилладаг) зэргээр хөдөлмөрийн нөхцөл хүнд байгаа тухай судалгаанд 
хамрагдагчид олон удаа мэдээлсэн. 

3.3 Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгаан, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түүх  

Одоогоор хөдөлмөр  эрхлэхгүй байгаа ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын дунд ажил 
хайж байгаа хүмүүсийг тусад нь судлаад зогсохгүй өмнө нь ажил эрхэлж  байсан эсэх 
эсвэл огт ажил эрхэлж байгаагүй хүмүүсийн хооронд дүн шинжилгээ хийсэн. 

2018 оны ӨНЭЗС-ны мэдээллээс харахад ажилгүй иргэдийн 22 хувь нь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлж ажил хайж байна. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын 
хувьд энэ хувь ойролцоо байгаа нь утсаар хийсэн судалгаагаар ч мөн нотлогдсон. 
Ажилгүй хүмүүсийн дунд эрэгтэйчүүд (утасны судалгаагаар 62%) давамгайлж байгаа бол 
ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын дунд эсрэгээрээ (63% нь эмэгтэй5) байна. 

Ажилгүй болон ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын дунд өмнө нь ажиллаж байсан эсэхээс 
хамааран боловсролын түвшний хувьд мэдэгдэхүйц ялгаа байна. Үүнийг Зураг 9-д 
үзүүлэв. Өмнө нь огт ажил эрхэлж байгаагүй хүн амын боловсролын түвшин мэдэгдэхүйц 
доогуур байгаа ба ажил хайж байгаа хүмүүсийн боловсролын түвшин нь ажиллах 
хүчнээс гадуур байгаа боловч өмнө нь ажиллаж байсан хүмүүстэй харьцуулахад доогуур 
байна.  

Зураг 9: Ажилгүй болон ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын боловсролын 
түвшний тархалт (бүлэг тус бүрд нийт хувь = 100), 2021 он 

  

 
5  2018 оны ӨНЭЗС-нд ажиллах хүчнээс гадуурх эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдагчдын хувьд өндөр 685 байсан бол ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагддаггүй хүн амын хувьд 61% 
байна. 
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Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Ажил хайхгүй байх хамгийн түгээмэл шалтгаан нь эрүүл мэндтэй холбоотой шалтгаан 
мөн хүүхдүүд болон гэр бүлийн бусад гишүүдийг асран халамжлах зэрэг шалтгаанууд 
байна (дэлгэрэнгүй мэдээлэл Хавсралт С-д байгаа). 

3.4 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн ур чадвар 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар  

Албан ёсны боловсролын мэдээллээс гадна утсаар авсан судалгаагаар "унших, бичих 
чадвар" болон ажлын байранд шаардагдах "ур чадвар"-ын талаар зарим асуултыг 
асуусан. 

Унших, бичих ур чадварын асуулт нь энгийн унших, тоолох чадварыг бус харин эдгээр 
чадвараа өдөр тутмын амьдралдаа бодитоор ашиглах байдал, тухайлбал унших 
чадвараа ашиглан ном сонин унших, санхүүгийн тайлан, баримт, тооцооны маягт уншиж 
ойлгон мэдээлэл авах, төсөв тооцоолох, бэлтгэх чадвартай эсэхийг тодорхойлдог. 

Ажлын ур чадвар нь биеийн хүчний үйл ажиллагаа, гар, хурууны ур чадвар, хүмүүст 
бараа үйлчилгээг борлуулах, зөвлөгөө өгөх, өөрийн болон бусдын ажлыг төлөвлөх гэх 
мэт ажлын байран дээрээ хийж буй үйл ажиллагааны төрөлтэй холбоотой байдаг. 

Унших, бичих болон ажлын ур чадварын асуулт нь үйлчилгээ авч буй иргэдийн ур 
чадварыг ойлгоход чухал ач холбогдолтойгоос гадна ажил хийдэг болон ажил хийдэггүй 
ч ажил хайж байгаа мөн өмнө ажиллаж байсан, эсвэл ажил хийж байгаагүй хүмүүсийн 
хоорондын ялгааг олж мэдэхэд чухал үүрэгтэй юм.  

Унших бичих чадвар.  Судалгаанд хамрагдагчдаас сонин, сэтгүүл, нийтлэл хэр их 
уншдаг талаар асуусан. 3 хувь хүрэхгүй нь өдөр бүр уншдаг гэсэн бол тал нь огт 
уншдаггүй гэж хариулжээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлаас хамааран зарим нэг 
ялгаатай байдал ажиглагдсан (Хүснэгт 3-ыг харна уу). Урьд өмнө нь ажил хийж байгаагүй 
хүмүүсийн 60 хувь нь сонин, сэтгүүл, нийтлэл огт уншдаггүй гэсэн нь бусад бүлгүүдээс 
хамаагүй өндөр байна. Ном унших тухай асуултад үүнтэй төстэй үр дүн гарсан. 

Хүснэгт 3: ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн сонин, сэтгүүл унших 
давтамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлаар 

  Одоо ажил эрхэлдэггүй мөн:  
Та сонин, сэтгүүл 
хэр олон уншдаг 
вэ? 

Одоо ажил 
хийдэг 

Ажил хайж 
байгаа 

Өмнө нь 
ажил хийж 
байсан 

Огт ажил 
хийж 

байгаагүй 

Нийт 

Огт үгүй  50.5 49.0 45.7 59.9 51.1 
Сард нэгээс бага  20.5 32.7 28.1 19.0 23.9 
Долоо хоногт 
нэгээс бага  

15.9 9.7 12.0 11.7 13.1 

Долоо хоногт нэг 
удаа  

8.8 7.8 11.5 7.9 9.1 

Өдөр бүр  4.2 0.9 2.7 1.6 2.8 
Нийт  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ажиглалтын тоо  243 84 148 125 600  

Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Тооцоолох чадвар. Судалгаагаар санхүүгийн мэдээлэл уншиж, танилцах давтамжийг 
асуусан. Ерөнхийдөө, судалгаанд хамрагдсан хүн амын 45 хувь нь огт ашигладаггүй 
гэсэн бол ердөө 10 хувь нь өдөр бүр ашигладаг гэж хариулсан. Гэхдээ үр дүнг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн төлөв байдлаар нь харьцуулан үзэх нь зүйтэй. Хүснэгт 4-өөс харахад 
хөдөлмөр эрхэлдэг хүн амын дөнгөж 36 хувь нь огт ашиглагддаггүй гэсэн бол өмнө нь 
огт ажил хийж байгаагүй хүн амын хувьд 66 хувь байна. Харин хөдөлмөр эрхэлдэг хүн 
амын 30 хувь нь өдөр бүр эсвэл долоо хоног бүр ашигладаг бол өмнө нь огт ажил хийж 
байгаагүй хүн амын 14 хувь нь өдөр бүр эсвэл долоо хоног бүр ашигладаг  гэжээ. Бусад 
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бүлгийн хүн амын энэ 2 –ийн дунд хариултын хувь хэлбэлзэж байна. Үнэ/зардал, төсвийг 
тооцоолох чадварын хувьд төстэй үр дүн гарсан. 

Хүснэгт 4: ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн санхүүгийн тоо мэдээ, 
бичиг баримт унших давтамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлаар 

  Одоо ажил эрхэлдэггүй мөн:  
Та төлбөр тооцоо, 
нэхэмжлэх, банкны 
мэдэгдлийг хэр 
олон удаа уншдаг 
вэ?  

Одоо 
ажил 
хийдэг 

Ажил хайж 
байгаа 

Өмнө нь 
ажил хийж 
байсан 

Огт ажил 
хийж 

байгаагүй 

Нийт 

Огт үгүй  36.5 44.7 38.7 66.4 44.6 
Сард нэгээс бага  14.1 22.6 15.9 5.8 14.0 
Долоо хоногт 
нэгээс бага  

19.1 11.9 24.2 13.9 18.2 

Долоо хоногт нэг 
удаа  

16.5 16.6 12.6 6.7 13.5 

Өдөр бүр  13.9 4.2 8.6 7.3 9.8 
Нийт  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ажиглалтын тоо  243 84 148 125 600 

Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Компьютер, ухаалаг утасны хэрэглээ. Хүснэгт 5-д үндсэн үр дүнг нэгтгэн харуулсан 
бөгөөд зөвхөн 23 хувь нь огт ухаалаг утас ашиглаж байгаагүй гэж хариулсан боловч 
хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлаар авч үзэхэд ихээхэн зөрүүтэй байсан. Ухаалаг гар 
утас ашиглаж байгаа зорилгыг судалж үзэхэд ажил эрхэлж буй хүн амын 32 хувь нь 
интернэтэд холбогдох, орчин үеийн янз бүрийн асуудлыг ойлгоход ашигладаг бол бусад 
бүлгүүдийн хувьд хэрэглээний давтамж харьцангуй бага байсан ба өмнө нь огт ажил 
хийж байгаагүй хүмүүсийн ердөө 12 хувь нь ухаалаг утас ашигладаг гэжээ.  

Хүснэгт 5:  ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн ухаалаг утас ашиглах 
давтамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлаар 

  Одоо ажил эрхэлдэггүй мөн:  
Та ухаалаг гар утас 
хэр олон удаа 
ашигладаг вэ?  

Одоо 
ажил 
хийдэг 

Ажил хайж 
байгаа 

Өмнө нь 
ажил хийж 
байсан 

Огт ажил 
хийж 

байгаагүй 

Нийт 

Огт үгүй  17.6 14.0 27.0 34.6 22.9 
Сард нэгээс бага  0.3 1.4 0.6 0.0 0.5 
Долоо хоногт 
нэгээс бага  

0.3 1.4 0.8 0.0 0.5 

Долоо хоногт нэг 
удаа  

2.5 2.8 6.8 1.3 3.4 

Өдөр бүр  79.2 80.5 64.9 64.1 72.7 
Нийт  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ажиглалтын тоо  243 84 148 125 600 

Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Утсаар авсан судалгааны унших бичих ур чадварын арван асуултыг нэгтгэж, ур 
чадварын ерөнхий хэмжүүрийг тооцлоо. Оноо нь 0-ээс 10 хүртэлх утгатай байж болох ба 
оноо өндөр байх тусам унших, бичих ур чадвар өндөр байна. Зураг 10-т хөдөлмөр 
эрхлэлтийн төлөв байдлаар онооны тархалтын утгыг энгийн зураглалаар харуулсан 
бөгөөд ажил эрхэлж буй хүмүүс бусад бүлгүүдтэй харьцуулахад өндөр оноотой байгаа 
бол бага оноотой хүмүүсийн дийлэнх нь өмнө нь огт ажиллаж байгаагүй хүмүүсийн 
бүлэгт хамаарч байгааг харуулж байна. 
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Зураг 10: Унших, бичих ур чадварын онооны тархалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
төлөв байдлаар 

 

Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Оноог гурван тэнцүү бүлэгт (бага, дунд болон өндөр оноотой гэсэн 3 тэнцүү бүлэг) хуваан 
авч үзэж болох ба тэнцүү гурван бүлэг доторх бүлэг хүмүүсийн тархалтыг харж болно. 
Тодорхойлолт ёсоор,  бүх бүлгүүдэд тэнцүү 3 бүлэг тус бүр 33.3 хувь ажиглалттай байна. 
Хувийн жинг хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар нь авч үзвэл оноо хэрхэн ялгаатай байгааг 
харж болно. Бага оноотой хүмүүсийн дунд хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүсийн эзлэх хувь бага 
байгаа ба өндөр оноотой хүмүүсийн хувьд хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүсийн эзлэх аажмаар 
нэмэгдэж харин бусад бүлгүүдэд, ялангуяа огт ажиллаж байгаагүй хүмүүсийн хувьд энэ 
нь эсрэгээрээ байна. 

Зураг 11: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн 
тоо, 2013-2021 
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Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Дээрх үр дүнгээс харахад боловсролын түвшнээс гадна ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж 
буй иргэдийн унших, бичих ур чадвар хязгаарлагдмал байгааг харж болно. Энэ нь тэдний 
ажил эрхлэлт болон ажилд ороход нөлөөлөх магадлалтай. Судалгаагаар ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдаагүй хүмүүсийн мэдээллийг цуглуулаагүй тул үйлчилгээ авч буй 
хүмүүс болон хүн амын бусад хэсгийн хооронд ямар хэмжээний зөрүү байгаа талаар 
мэдээлэл гаргах боломжгүй байсан. Харин ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүн амын 
дотор унших, бичих чадвар хөдөлмөр эрхэлж буй хүн амын дунд өндөр байна. Энэ нь 
хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүмүүст хөдөлмөрийн зах зээлд шаардагдах ур чадвар дутмаг 
байгааг харуулж байна. 

Ажлын үйл ажиллагааны төрөл.  Одоо ажил эрхэлж байгаа болон өмнө нь ажил хийж 
байсан хүмүүсээс ажилдаа ямар төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг болохыг асуусан. 
Одоо ажил хийдэг болон өмнө нь ажил хийж байсан хүмүүсийн хооронд тийм ч их ялгаа 
байхгүй ч тэдний 56 хувь нь өдөр бүр биеийн хүчний үйл ажиллагаа шаардсан ажил 
хийдэг, мөн гарын ур чадвар шаардсан ажил их хийдэг (73%) бөгөөд харьцангуй бага 
хувь нь бараа, үйлчилгээ борлуулах, хүмүүст зөвлөгөө өгөх, өөрийн болон бусдын ажлыг 
төлөвлөн, зохион байгуулах зэрэг илүү өндөр ур чадвар шаардсан үйл ажиллагаанд 
оролцдог байна. 

Унших, бичих ур чадварын нэгдсэн индекс.  Хүснэгт 6-д бүрэлдэхүүн шинжилгээний 
аргыг ашиглан нэгдмэл индексийг байгуулж одоо ажил эрхэлж байгаа болон өмнө нь 
ажиллаж байсан хүмүүсийн хувьд үр дүнг харьцуулан харуулав. Хэдийгээр ялгаа бага 
байгаа хэдий ч одоо ажил хийж байгаа хүмүүсийн ур чадвар ажиллахаа больсон 
хүмүүсийнхээс бага зэрэг өндөр байгаа нь ур чадварын түвшин хүмүүсийн хийж буй 
ажлын төрөл болон хөдөлмөр эрхлэлтийн эмзэг байдалд нөлөөлдөг болохыг харуулж 
байна. 

Хүснэгт 6: Ажлын байранд ашиглагддаг ур чадварын тэнцүү 3 бүлгийн тархалт,  
хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлаар 

   
          Ур чадварын онооны тэнцүү 3 бүлэг 

 
 Бага Дунд Өндөр Нийт 
Өмнө нь ажил хийж байсан 36.1 34.4 29.5 100.0 
Одоо ажил хийж байгаа  31.3 32.1 36.6 100.0 

Нийт 33.6 33.2 33.3 100.0 
 
Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  
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4 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 
хамрагдсан хугацаа ба хөдөлмөр эрхлэлтэд гарсан 
өөрчлөлт  

Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн нэгэн чухал боловч ихэнхдээ үл хайхрагддаг хүчин 
зүйл бол хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа юм. Үнэндээ дэмжлэг үзүүлэх хугацаа  
хөтөлбөр үр дүнд хүрэх чухал хүчин зүйл байж болох юм. Өөрөөр хэлбэл, дэмжлэг 
үзүүлэх хугацаа халамжаас хараат болох эрсдэлтэй холбоотой байдаг. Хэрэв олон жил 
хөтөлбөрт хамрагдвал хөтөлбөрөөс хамааралтай, ажил хайх хүсэлгүй болно гэж үздэг. 
Иймээс өмнө нь дурдсанчлан бодлогын загварын хариу арга хэмжээ бол хөдөлмөр 
эрхлэх хүчин чармайлт, хүсэл эрмэлзэлтэй байх эсвэл  цаг хугацааны хязгаарлалттай 
байх зэрэг болзолтойгоор тусламж дэмжлэг олох явдал юм.   

Дэмжлэгийн үргэлжлэх хугацаа болон төслийн үр дүнд хүрэх үйл явцын хоорондын 
хамаарлын талаар олон улсын судалгаанд хүнс тэжээл, хүмүүн капиталд эерэг нөлөө 
үзүүлэхийн тулд дэмжлэгийг цаг хугацааны явцад тогтвортой байлгах шаардлагатай 
гэсэн сонирхолтой нотолгоо байдаг. Тодруулбал, Индонез улсын мөнгөн тэтгэмж 
олголтын туршлагаас харахад хүүхдүүдийн сурлагын хоцрогдол, ерөнхий боловсролын 
сургуульд элсэн орох түвшин богино хугацаанд сайжраагүй,  6 жилийн хугацаанд 
дэмжлэг үзүүлсний үр дүнд сайжрах шинж тэмдэг илэрчээ. Үүнийг тайлбарлавал мөнгөн 
тэтгэмж хүлээн авагчдын тоонд нэн ядуу өрхүүд багтсан тохиолдолд үр дүн гарахад 
хугацаа их шаардагддаг бөгөөд дэмжлэгийн аюулгүй, тогтвортой байдал нь хүмүүс хүний 
хөгжлийн төлөө зөв хөрөнгө оруулалт хийх баталгаа болдог (дэлгэрэнгүйг Хавсралт D-с 
харна уу). 

Эндээс харахад  халамжаас хараат болох байдлыг халамжийн үргэлжлэх хугацаанаас 
хамааруулан тооцох нь хялбар мэт харагдаж байгаа боловч тухайн өрхийн амьдралын 
онцлог, дэмжлэгийн түвшин зэрэг бусад хүчин зүйлсийг өрхийн хэрэгцээ, өрхийн бүтэц 
зэрэгтэй уялдуулан авч үзэх нь чухал юм. Түүнээс гадна тэтгэмжийн үргэлжлэх 
хугацааны талаарх таамаглал нь ихэвчлэн буруу ойлголт өгдөг тул бодит хугацааны 
талаар авч үзэхдээ баримт нотолгоонд тулгуурлах нь чухал. 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хувьд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн 
тулд дэмжлэг үзүүлэх хугацааг хэмжих, үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлт үйлчилгээнд хамрагдаж эхэлснээс хойш хэрхэн өөрчлөгдсөнийг авч үзэх нь 
зүйтэй юм. 

4.1 Үйлчилгээний үргэлжлэх хугацаа  

Хүнсний эрхийн бичгийн байнгын олголт 2011 оноос эхэлсэн ба улс орон даяар аажмаар 
хэрэгжиж эхэлсэн 2012 оны сүүл гэхэд бүх аймаг сумыг хамарсан. ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдах шаардлага хангаж байгаа эсэхийг үнэлэх зорилгоор мэдээлэл цуглуулах 
судалгааг нийт гурван удаа хийсэн: нэгийг 2012 оноос өмнө (аймгаас хамаарч 2010 оны 
зунаас 2012 оны намрын хооронд өөр өөр хугацаанд), дараа нь 2013 оны 11, 12 сард 
мөн 2017 оны 3, 4 дүгээр саруудад. 2016 оноос хойш тухайн өрх судалгаанд 
хамрагдаагүй эсвэл тухайн өрхийн нөхцөл байдалд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан 
тохиолдолд үнэлгээ хийлгэх хүсэлтийг шууд гаргах боломжтой болсон. 

2013-2021 оны 9-р сарын хооронд үйлчилгээнд хамрагдсан  иргэдийн тоог Зураг 12-т 
харуулав. Хүснэгтээс ООТА-ийн үнэлгээний үе хоорондын нөлөөг тодорхой харж болно. 
Энэ нь хүнсний эрхийн бичиг олгох журам болон хөтөлбөрийн хамрах хүрээний талаарх 
өөр өөр шийдвэрүүд үе бүрт хэрэгжсэн. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээлэл 
2017 он хүртэл зөвхөн жилийн эцсийн байдлаар байсан бол 2017 оны 11 дүгээр сараас 
эхлэн мэдээллийг сар бүрээр авах боломжтой байсан. 2013 онд эхний амьжиргааны 
түвшин тогтох үнэлгээнд хамрагдсан, 100,000 орчим хүн ХДТҮ үйлчилгээнд хамрагдаж 
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байсан бол хоёр дах үнэлгээний үр дүнд 2015 оноос эхлэн 140,000 болж өссөн ба үнэлгээ 
хийлгэх хүсэлт нэмэгдсэний үр дүнд 2016 онд мөн нэмэгдсэн. Гурав дахь өргөн хүрээг 
хамарсан үнэлгээний үр дүнд хамрагдалт огцом нэмэгдэж 2017 оны 11 дүгээр сарын 
байдлаар 250,000 гаруй иргэн ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдах болсон. 2018 оны 2 дугаар 
сараас 4 дүгээр сарын хооронд 266,000-д хүрч  дээд цэгтээ хүрсэн ба 2020 он хүртэл 
аажмаар буурч, 2021 оны есдүгээр сард 206,000-д хүрэв. 

Эдгээр тооноос 2013 онд хүнсний эрхийн бичиг авч байсан бүх хүн 2018 оны тоонд орсон 
эсэхийг хэлэх боломжгүй. Үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тооны өөрчлөлт болон 
дэмжлэгийн үргэлжлэх хугацааны талаар эдгээр тоо хэлж чадахгүй. Ийм дүн шинжилгээг 
ихэвчлэн үйлчилгээнд хамрагдсан хүн амыг тодорхой хугацааны туршид үйлчилгээнд 
хамрагдсан эсэхээр шалгаж хийдэг. Ийм дүн шинжилгээ цаг хугацааны турш дах 
үйлчилгээнд хамрагдсан хүний мэдээллийг шаарддаг. 

Зураг 12: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн тоо, 
2013-2021 

 

Эх үүсвэр: ХХҮЕГ, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээлэл 

Харамсалтай нь бүрэн мэдээлэл байхгүй, зөвхөн 2017 оны 11 дүгээр сараас 2021 оны 9 
дүгээр сар хүртэлх хугацаанд үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хэн нь 2013 оны 4 
дүгээр сард ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж байсан талаарх мэдээлэл  байсан. Иймд хүн 
тус бүрээр үйлчилгээнд хамрагдсан хугацааг тооцоолж чадаагүй ч 2013 онд үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэдээс 2017 оны 11 дүгээр сард дараа нь  2021 оны 9 дүгээр сард буюу 
нийт дөрвөн жилийн хугацаанд үйлчилгээнд үргэлжлүүлэн хамрагдаж буй хүн амын 
хувийг тооцох боломжтой байсан гэсэн үг.  

2013 оны 4-р сард үйлчилгээнд хамрагдаж байсан нийт иргэдийн 41.5 хувь нь  2017 оны 
11-р сард үйлчилгээнд үргэлжлүүлэн хамрагдаж байсан бол 2021 оны 9-р сард 31.6 хувь 
болж буурчээ. Өөрөөр хэлбэл, 2013 онд үйлчилгээнд хамрагдаж байсан иргэдийн  
гуравны нэг хүрэхгүй хувь нь найман жилийн дараа хөтөлбөрт хамрагдсан хэвээр байсан 
байна. 2013 оны 4-р сард үйлчилгээнд хамрагдаж байсан иргэд амьжиргааны түвшин 
тогтоох эхний үнэлгээгээр (2010-2012) үйлчилгээнд хамрагдаж эхэлсэн ба 2017 оны 11-
р сард болон түүнээс хойших хугацаанд  үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хувьд 
2017 оны 4-р сард хийгдсэн амьжиргааны түвшин тогтоох гурав дахь судалгаагаар 
үйлчилгээнд хамрагдсан. Үнэлгээ бүрд иргэдийн үйлчилгээнд хамрагдах шаардлага 
хангасан эсэхийг тогтоож, шаардлагатай хүмүүст үргэлжлүүлэн олгодог журамтай. ХТДҮ 
үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэдийн тоонд ихээхэн өөрчлөлт зөвхөн амьжиргааны 
түвшний үнэлгээг шинэчилсэн судалгаа хийсэн үед гардаг.  
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Түүнчлэн 2017 оны 11-р сараас 2021 оны 9-р сарын хооронд цөөн боловч томоохон 
өөрчлөлт гарсан. Энэ нь амьжиргааны түвшин тогтоох үнэлгээ бус захиргааны бусад 
мэдээлэлтэй тулгалт хийсэнтэй холбоотой байсан.  

Дээрх нотолгоо нь үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн дийлэнх нь хөтөлбөрт удаан 
хугацаагаар хамрагдаагүй болохыг тодорхой харуулж байна. 

Зураг 13-т 2013 оны 4-р сар, 2017 оны 11-р сар, 2021 оны 9-р саруудад  үйлчилгээнд 
хамрагдсан хүний тоог харуулсан бөгөөд эдгээр гурван өөр цаг хугацааны бүхий л 
хугацаанд үйлчилгээнд хамрагдсан мөн хоёр удаа, эсвэл зөвхөн нэг удаа хамрагдсан 
хүн амыг тодорхойлсон. Бүтэн давхцал маш бага, олон тооны хүмүүс зөвхөн аль нэг үед 
л үйлчилгээнд хамрагдаж байсныг шууд харж болно. 2017 оны 11-р сараас 2021 оны 9-
р сарын илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг ашиглан  үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэдийн 
тоо цаг хугацааны туршид хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харж болно. Зураг 14-т энэхүү дүн 
шинжилгээг хураангуйлан харуулсан бөгөөд 2017 оны 11-р сард  үйлчилгээнд хамрагдаж 
байсан иргэдийн тоо цаг хугацааны явцад буурч байгаа ч шинээр үйлчилгээнд 
хамрагдагчдын тоо сар бүр нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 2017 оны 11-р сард ХЭБ 
хүлээн авч байсан 255,000 хүнээс ердөө 146,000 нь 2021 оны 9-р сард ХЭБ үргэлжлүүлэн 
хүлээн авч байсан нь нийт ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын 57.3 хувь юм.  

Үйлчилгээнд шинээр хамрагдагсад нь өрхийн шинэ төрсөн хүүхэд, гэр бүлийн шинэ 
гишүүд, мөн энэ хугацаанд үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт гаргасан шинэ өрхүүд юм. 

Зураг 13: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний хамрагдалт, 
амьжиргааны түвшин тогтоох гурван үе 

 

Эх үүсвэр: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг олголтын мэдээллийн баазад үндэслэсэн тооцоолол  
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Зураг 14: 2017 оны 11 сараас 2021 оны 9 сарын хооронд Хүнс тэжээлийн дэмжлэг 
үзүүлэх үйлчилгээний хамрагдалт  

 

Эх үүсвэр: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг олголтын мэдээллийн баазад үндэслэсэн тооцоолол 

4.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдалд гарсан өөрчлөлт  

2013 оны 4-р сар  эсвэл 2017 оны 11-р сараас 2021 оны 9-р сарын хооронд дор хаяж нэг 
удаа үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийг сонгон авч, амьжиргааны түвшинг 
тогтоох гурван судалгаагаар үнэлж үзлээ. Энэхүү мэдээллийг Хүснэгт 7-д нэгтгэн 
харуулав. 2013 оны 4-р сар болон 2017 оны 11-р сараас 2021 оны 9-р сар хүртэл 
хугацаанд дор хаяж нэг удаа үйлчилгээнд хамрагдсан 395,000 хүн байна. Тэдний 
250,000-ыг нь эхний үнэлгээ, 286,000-ыг нь хоёр дахь үнэлгээ, 343,000-ыг гурав дахь 
үнэлгээний мэдээллээс тооцох боломжтой байсан. 

Хүснэгт 7: Хамгийн багадаа нэг удаа үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо 
Үйлчилгээнд 
хамрагдагсад 

2013.04 болон 
 2017.11 – 2021.09 

сарын хооронд дор хаяж 
нэг удаа ХТДҮ 

үйлчилгээнд хамрагдсан  
хүн амын тоо 

Үнэлгээ 
Эхний  
(2010-
2012) 

Хоёрдугаар  
(2013) 

Гуравдугаар 
(2017) 

Бүгд  395175 248295 286327 343099 

Хөдөлмөрийн 
насны  

 122028 141445 168410 

Эх үүсвэр: Амьжиргааны түвшин тогтоох үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдах эсэхийг тогтоох үнэлгээ нь тухайн иргэний болон түүний 
гэр бүлийн шинж чанараас гадна хамгийн чухал нь тэдний ажил эрхлэлтийн талаар 
харьцуулж болохуйц мэдээлэл агуулдаг. Иймд эдгээр үнэлгээний мэдээлэл  үйлчилгээнд 
хамрагдаж буй иргэдийн үйлчилгээнд хамрагдсанаас хойш хэрхэн хөдөлмөр эрхэлж 
байгааг харах боломжийг олгодог. 

Хувь хүний болон өрхийн ерөнхий шинж байдлын хувьд 3-р хэсэгт дурдсантай төстэй 
дүр зураг харагдаж байгаа бөгөөд илүү нарийвчилсан хүснэгтийг хавсралт С-д харуулав. 
Гэхдээ бид хөдөлмөрийн насны хүн амд төвлөрч байгаа билээ. Хөдөлмөрийн насны 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын дунд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь харьцангуй өндөр 
байгаа ба бусад хүн амын дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын  эзлэх хувь 4% 
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байгаатай харьцуулахад ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүн амын эзлэх хувь маш өндөр хувь (12%)6 байна.  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдах шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох үнэлгээний үеэр 
хөдөлмөрийн насны бүх хүнийг авч үзэхэд ярилцлагын өмнөх эсвэл дараагийн долоо 
хоногт буюу сүүлийн 12 сарын хугацаанд ажил эрхэлж байсан хүн эхний үнэлгээгээр 46 
хувь, хоёр дахь үнэлгээгээр 49 хувь, гурав дахь үнэлгээгээр 33 хувь байсан.  

Гурван үеийн хувьд нийт хөдөлмөрийн насны хүн бараг 100,000 хүрсэн бөгөөд эдгээр 
хүмүүсийн хөдөлмөрийн төлөв байдал цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харж 
болно. Үүнийг Зураг 15-д нэгтгэн харуулав. Тэдний 19 хувь нь гурван үнэлгээний 
гурвууланд нь ажил хийж байжээ.  44 хувь нь гурван үнэлгээний хоёрт нь ажил эрхэлж 
байсан бол 27% нь огт ажил хийж байгаагүй байна. Энэ нь хүмүүсийн нөхцөл байдалд 
цаг хугацааны явцад ихээхэн өөрчлөлт гарсныг харуулж байна. 

3 үнэлгээний үед гурвууланд нь ажил хийж байсан болон ажил огт хийж байгаагүй "эсрэг" 
хоёр бүлгийн хүмүүсийн шинж чанарыг харьцуулж үзэхэд маш ялгаатай байдал 
ажиглагдсан. Ажил огт хийж байгаагүй хүмүүс нь эмэгтэй, аймгийн төв эсвэл 
Улаанбаатар хотод амьдардаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй, харьцангуй залуу, боловсрол 
өндөртэй хүмүүс байх хандлагатай байна (Зураг 16-г харна уу). 

Огт ажил хийдэггүй хүмүүс аймгийн төвүүдэд илүү их байгаа бөгөөд харьцангуй дээд 
боловсролтой байгаа нь төсөөлж байснаас эсрэг байгаа ч  энэ нь тогтвортой, сайн ажил 
олоход тулгардаг бэрхшээл болон хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлттэй хүмүүсийн ур 
чадвар нийцэхгүй байгаа зэрэг хүндрэл бэрхшээлтэй холбоотой байж болно. Эдгээр 
хүмүүсийн хувьд ажил хийхгүй байгаа шалтгааныг авч үзэхэд утсаар авсан судалгаанд 
оролцогчдын 42 хувь нь тохирох ажил олддоггүй, 20 хувь нь ур чадвар хангалтгүй гэж 
хариулжээ. 

Зураг 15: Амьжиргааны түвшин тогтоох үнэлгээнд дэх хөдөлмөрийн насны 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв  

 

Эх үүсвэр: Амьжиргааны түвшин тогтоох үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэсэн өөрийн тооцоолол  

 
 
 

 
6  Энэ нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн 30 орчим хувь нь дор хаяж нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүнтэй гэсэн үг. 
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Зураг 16: Огт ажил хийж байгаагүй хүн амтай харьцуулахад байнга ажил хийдэг 
хүн амын шинж байдал 

 

Эх үүсвэр: Амьжиргааны түвшин тогтоох үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Хүнсний эрхийн бичиг авах шалгуур хангасан эсэхийг тодорхойлох үнэлгээний мэдээлэл 
болон ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээллээс хүнс тэжээлийн дэмжлэг нь 
хөдөлмөр эрхлэлтэд нөлөө үзүүлдэг эсэхийг тодруулах нэг чухал статистик үр дүн 
гарсан. 

2013 оны 4-р сард ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж байсан хүмүүсийн үйлчилгээнд 
хамрагдахаас өмнөх 2011 оны эхний үнэлгээний үеийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал  
мөн 2013 оны хоёр дахь үнэлгээний үеэрх хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг авч үзэж 
болно. Үйлчилгээнд хамрагдаагүй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг мөн авч үзэж болно. 
Зураг 17 нь ХТДҮ үйлчилгээний хоёр үнэлгээнд хоёуланд нь хамрагдсан, үнэлгээг хийх 
үед хөдөлмөрийн настай байсан хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг харуулж байгаа ба 
хоёр үнэлгээний хооронд ХТДҮ үйлчилгээ авсан үгүйг ялган харуулж байна. Гол үр дүн 
нь ХТДҮ үйлчилгээ авч эхэлсэн хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт 41 хувиас 54 хувь болтлоо 
мэдэгдэхүйц өссөн бол үйлчилгээ авч эхлээгүй хүмүүсийн хувьд өөрчлөлт гараагүй 
байна.  

Энэхүү дүгнэлт нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдах нь  хөдөлмөрийн зах зээлээс гарах 
нөхцөл болоогүй гэдгийг тодорхой харуулж байна. Харин ч эсрэг үр дүнг харуулж байна. 
Тиймээс халамжаас хараат байдлыг нотлох нотолгоо сул байна. 
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Зураг 17: Эхний болон хоёр дахь удаагийн үнэлгээний үеэрх хөдөлмөр 
эрхлэлтийн оролцооны түвшин, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан байдал 

 

Эх үүсвэр: Амьжиргааны түвшин тогтоох үнэлгээний мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

4.3 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэд албан ёсоор хөдөлмөр эрхэлж, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлж байгаа эсэх талаар авч үзсэн. Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газарт ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдээс хэн нь албан журмын болон сайн дурын 
шимтгэл төлсөн талаарх сар бүрийн мэдээллийг 2019 оны 1-р сараас 2021 оны 10-р сар 
хүртэл хугацаагаар авсан.  

2021 оны 10 дугаар сард хөдөлмөрийн насны болон үйлчилгээнд хамрагдаж буй нийт 
иргэдийн (95000 орчим хүн) мэдээлэл байгаа ба эдгээрийн 22 хувь нь тухайн сард 
нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн. Үүнээс 7.7 хувь нь сайн дурын үндсэн дээр даатгал 
төлсөн байна. 

2019 оны 1-р сараас 2021 оны 10-р сар хүртэлх гурван жилийн хугацааны даатгалын 
шимтгэл төлөлтийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх нь үр дүнтэй бөгөөд шинжилгээг 
хийхдээ бид энэ хугацаан дахь хөдөлмөрийн насны (83000 орчим хүн) хүний мэдээллийг 
авч үзсэн. Тэдний 23 хувь нь 2021 оны 10-р сард даатгал төлсөн байсан бол 47 хувь нь 
2019 оны 1-р сараас 2021 оны 10-р сарын хугацаанд дор хаяж нэг сарын даатгал төлсөн 
байна. Даатгал төлж буй хүмүүсийн 90 хувь нь албан журмын даатгал төлж байгаа бол 
7 хувь нь сайн дурын, 3 хувь нь сайн дурын болон албан журмын хэлбэрээр шимтгэл 
төлсөн байна. 

Энэхүү тоон мэдээлэл нь үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт эмзэг 
байгааг харуулж байна. Хэдэн сар шимтгэл төлснийг бас харж болно. Шимтгэл төлж буй 
хүн амын 24 хувь нь 6-аас бага сар, 29 хувь нь 30-аас дээш удаа (дээд тал нь 34 удаа 
шимтгэл төлж болохоос) төлсөн байна. Дундаж шимтгэл төлөлт 17.8 сар байгаа бөгөөд 
энэ нь боломжит шимтгэл төлөлтийн талаас бага зэрэг их байв. Ихэнх албан журмын 
даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчоор дамжуулан төлсөн байна. (Хүснэгт 8-ыг харна уу). 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд завсардалт гардаг бөгөөд 
шимтгэл төлөхөд дунджаар 2.5 сарын завсардалт гарчээ. Тэдний цөөн хэд нь л сайн 
дурын даатгал төлж уг завсардалтыг нөхөхийг хичээсэн байна. 
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Хүснэгт 8: 2019 оны 1 сараас 2021 оны 10 сарын хооронд нэгээс доошгүй удаа 
нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хөдөлмөрийн насны ХТДҮ үйлчилгээнд 

хамрагдсан иргэдийн НДШ-ийн сарын төлөлт 
Интервал Нийт НДШ 

төлөлтийн 
тоо 

Албан 
журмын  
НДШ 

төлөлтийн 
тоо 

Сайн дурын  
НДШ 

төлөлтийн 
тоо 

Завсардсан 
сарын тоо  

Хүний тоо 

1-5 2.6 2.3 0.3 1.8 9,166 
6-14 9.7 7.3 2.4 4.5 8,999 
15-29 21.9 17.6 4.3 3.8 9,394 
>=30 33.3 29.8 3.5 0.3 11,238 
Нийт 17.8 15.1 2.7 2.5 38,797 

НДШ- нийгмийн даатгалын шимтгэл 

Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон ХТДҮ үйлчилгээний мэдээлэлд үндэслэсэн 
тооцоолол  

Хэрэв хөдөө орон нутагт амьдардаг бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт бага, харин 
аймгийн төвд амьдардаг бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт илүү, Улаанбаатар 
хотод бүр илүү их байна (Хүснэгт 9-ийг харна уу). 

Хүснэгт 9: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тооны тархалт, байршлаар 
НДШ 

төлөлтийн 
тоо  

Тархалт 

УБ Аймгийн 
төвүүд 

Хөдөө орон 
нутаг  

Нийт  Тоо  

0 45.1 53.0 63.8 53.5 44,551 
1-5 11.7 11.2 9.9 11.0 9,166 

6-14 10.9 11.0 10.4 10.8 8,999 
15-29 13.5 11.5 8.4 11.3 9,394 
>=30 18.9 13.3 7.5 13.5 11,238 
Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 83,348 

Эх үүсвэр: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон ХТДҮ үйлчилгээний мэдээлэлд үндэслэсэн 
тооцоолол 

Эцэст нь, сайн дурын даатгал төлдөг хүмүүс (ажил байр найдвар муутай) ихэвчлэн 
эмэгтэйчүүд, хөдөө орон нутагт амьдардаг болон аймагт амьдардаг ирдэг байна. 
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5 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээнд хамрагдаж буй байдал  

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих зарим үйлчилгээ, үйл ажиллагааг хариуцдаг. 2001 онд батлагдсан Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, боломжит ажлын байрны талаар 
мэдээллээр хангах, ур чадвар эзэмшүүлэх, сургалтад хамруулах хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ 
гэж заасан байдаг. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг зорилтот бүлгүүдэд санал 
болгож буй тодорхой төсөл хөтөлбөрийн хэлбэрээр хэрэгжүүлэх ёстой. Хөтөлбөрт 
дараах арга хэмжээ орно. Үүнд: хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт 
зохион байгуулах, нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах, ажилд ороход хүндрэлтэй 
иргэний (хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс) хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба болон халамжийн мэргэжилтнүүд үзэж байгаагаар хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанд бүртгүүлэх үйл явц маш энгийн байдаг. Өргөдөл гаргагч нь иргэний 
үнэмлэх, цээж зураг авч ирэх ба шаардлагатай бол хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны 
мэргэжилтнүүд өргөдөл гаргагчид маягтыг бөглөхөд нь туслах боломжтой. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй төрөл бүрийн төсөл 
хөтөлбөрүүдээс дараах хөтөлбөрийг нэн эмзэг бүлгийн ажилгүй иргэд болон хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн хөтөлбөр гэж үзэж болохоор байна. Үүнд: олон нийтийг хамарсан ажил, ажилд 
зуучлах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, мэргэжлийн сургалт. 

Тайлангийн энэ хэсэгт үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих үйлчилгээнд хамрагдаж буй байдлыг утсаар авсан судалгааны мэдээллээр 
нэгтгэн дүгнэх ба дараа нь хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд ажиллаж буй 
мэргэжилтнүүдийн үзэл бодол, халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтнууд болон  
үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдтэй хийсэн чанарын ярилцлагын үр дүнг авч үзэх 
болно. 

5.1 Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд хамрагдаж буй байдал 

Утсаар хийсэн судалгаагаар  үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хэрхэн оролцож буй талаар нарийвчилсан дүр 
зургийг гаргасан. 

Хэрэв  үйлчилгээнд хамрагдагчид судалгаа явагдаж байгаа үед ажилд орсон байсан бол 
одоогийн ажилдаа орохоосоо өмнө хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний  талаар асуусан 
бөгөөд Зураг 18-аас харахад тэдний 40% хувь нь хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 
бүртгүүлж, дөрөвний нэг нь ихэвчлэн аймаг дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газраас зохион байгуулдаг хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтад хамрагдсан 
байна. Түүнчлэн эдгээр сургалтад хамрагдсан хүмүүсийн дийлэнх нь тус сургалтыг үр 
дүнтэй эсвэл маш үр дүнтэй байсан гэжээ. Мөн 42% нь нийтийг хамарсан болон олон 
нийтийг хамарсан ажилд оролцсон байна. Судалгаанд оролцогчдын зарим нь нийтийг 
хамарсан ажил, олон нийтийн ажлыг андуурах хандлагатай байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй 
бөгөөд  энэ хоёр ажил хоорондоо нэлээд ялгаатай.  

Нийтийн хамарсан ажлыг ажилгүй иргэд, ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийг түр 
хугацаагаар ажиллуулж, орлогыг нь нэмэгдүүлэхийг дэмжих зорилгоор төрөл бүрийн 
арга хэмжээ хэлбэрээр зохион байгуулдаг. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, барилга 
байгууламжийн засварлах, мод тарих, зүлэгжүүлэлт хийх, худаг, булаг шанд хамгаалах, 
цэвэрлэх, ойжуулах ажил, хог хаягдлыг зайлуулах, хаврын тариалалт, ургац хураах, цас 
мөс арилгах зэрэг орон нутгийн үйл ажиллагаа орно. Өвөлжилт хүндэрсэн газар малын 
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хадлан бэлтгэх, нөхөн сэргээх, зам тавих, өвс хүргэх, малын бууц цэвэрлэх, сэг зэмийг 
зайлуулах гэх мэт. Нийтийн ажилд нэг цагийн хөлс нь хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс багагүй байдаг. Харин олон нийтийн ажил нь аймаг, сумын захиргаанаас 
зохион байгуулдаг, арай богино 1-2 хоногийн хугацаатай, сайн дурын үндсэн дээр төлбөр 
төлөхгүйгээр хийж болдог ажил байдаг. 

Зураг 18: Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн одоогийн ажилдаа орохоосоо өмнө 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж байсан оролцоо, %  

 

Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Эдгээр үйл ажиллагааны оролцооны талаарх шинжилгээг ажилгүй болон ажиллах 
хүчнээс гадуур байгаа иргэдийн хувьд хийсэн ба өмнө нь ажил хийж байсан хүмүүсийг 
огт ажил хийж байгаагүй хүмүүсээс ялгаж авч үзсэн. 

Хөдөлмөрийн албанд бүртгүүлэх нь ажилгүйчүүдийн дунд хамгийн өндөр буюу 50% 
байгаа бол ажилгүй болон өмнө нь ажил хийж байсан ажиллах хүчнээс гадуурх иргэдийн 
сургалт, нийтийг хамарсан ажилд оролцож буй байдал ихээхэн төстэй харин  урьд өмнө 
нь огт ажил хийж байгаагүй хүмүүсийн дунд хамаагүй доогуур байна. (Зураг 19).  2018 
оны ӨНЭЗС-ны мэдээлэлд хийсэн тооцооллоор хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 
бүртгүүлэх нь бага буюу  үйлчилгээнд хамрагдаж буй ажилгүй иргэдийн 30% хувь нь, 
ажиллах хүчнээс гадуурх иргэдийн 10% нь л хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн 
байна.Утсаар авсан судалгаагаар хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн хувь өндөр 
байгаа нь хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны үйл ажиллагаа идэвхэжсэнтэй холбоотой эсвэл 
цар тахлын улмаас үүссэн хэрэгцээтэй холбоотой бодит өсөлт аль болохыг тайлбарлах 
боломж бага байна. 

 
 

 

 

 

 

 

Зураг 19: ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй ажилгүй болон ажиллах хүчнээс 
гадуурх иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдалт, %  
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Эх үүсвэр: 2021 оны Утсаар авсан судалгааны мэдээлэлд үндэслэсэн тооцоолол  

Иргэдээс хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд яагаад хамрагдахгүй байгаа талаар 
асуухад хамгийн түгээмэл шалтгаан нь өмнө дурдсанчлан эрүүл мэндтэй холбоотой, 
хүүхдүүд болон гэр бүлийн бусад гишүүдийг асран халамжлах хэрэгцээ байв. Гэхдээ 
ажилгүй иргэдийн 20% хувь орчим нь хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд хэрхэн бүртгүүлэхээ 
мэдэхгүй байна гэж хариулсан нь бас анхаарах асуудал юм (хэдийгээр энэ нь цөөн 
ажиглалт дээр харагдсан боловч). 

Үйлчилгээнд хамрагдагчдын ихэнх тохиолдолд хамрагдсан нийтийг хамарсан ажил нь 
орон нутагт цэвэрлэгээ хийх, зарим тохиолдолд мод тарих зэрэг өдрөөр хийдэг ажлууд 
л байна. Энэ нь нийтийг хамарсан ажил маш хязгаарлагдмал үүрэг гүйцэтгэж байгааг 
харуулж байна.   

Монгол улс 2021 оны 8 сард залуучуудад заавар мэргэжлийн баримжаа олгох, зөвлөгөө 
өгөх замаар ажилтай болох боломжоор хангах зорилготой 35-аас доош насны иргэдэд 
зориулсан “Оролцоо” хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийн талаар утсаар авсан 
судалгаанд оролцогчдын тал хувь нь мэдэхгүй гэж хариулсан бол мэднэ гэж хариулсан 
оролцогчдод уг хөтөлбөрт оролцох сонирхол байгаагаа илэрхийлжээ. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны талаар утсаар хийсэн судалгааны үр 
дүнгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт Е-д оруулсан болно.  

5.2 Хөдөлмөр эрхлэх боломж, хайж буй ур чадвар  

Монгол улсад ажлын байрны боломж хязгаарлагдмал ялангуяа, мэргэжил ур чадвар 
багатай эмзэг бүлгийнхний хувьд бүр ч хязгаарлагдмал байсаар удаж байна. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албаны мэргэжилтнүүд болон  үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд ажил хайж буй 
хүмүүсийн ур чадвар болон хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа хүмүүсийн 
ур чадварын хооронд үл нийцэл байгааг онцлон тэмдэглэсэн. 

ХНХЯ-аас авсан 2021 оны 11 дүгээр сарын эцсийн байдлаарх мэдээгээр Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанд 24.9 мянган хүн ажил хайгчаар бүртгүүлсэн бол 16.7 мянган хүн 
ажилгүй7 гэж бүртгүүлжээ. 2021 оны 11 дүгээр сард хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 44.9 
мянган идэвхтэй ажлын байрны санал ирсэн байна. Салбараар нь авч үзвэл 30.3 хувь 
нь үйлчилгээ, 14.5 хувь нь барилга, 7.9 хувь нь боловсруулах үйлдвэр, 7.7 хувь нь уул 

 
7   Ажил хайгч иргэн гэдэгт зөвхөн ажилгүй гэж бүртгүүлсэн иргэд төдийгүй сургалтад хамрагдаж, ажлын 
байраа сайжруулах хүсэлтэй ажил эрхэлдэг иргэдийг мөн хамруулдаг. 
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уурхай, олборлолт, 6.2 хувь нь эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, 5.7 хувь нь 
боловсролын салбарт ирсэн байна. 

Хөдөө орон нутгийг бодвол хотод хөдөлмөр эрхлэх боломж харьцангуй илүү байдаг 
байна. Хэдий мэргэжилтэй боловч сумын төв, хөдөөд ажил олох маш хэцүү гэж хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албаны мэргэжилтнүүд болон үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд аль аль нь 
онцолсон байна. Үйлчилгээнд хамрагдагчдын хувьд боломжтой бөгөөд тохиромжтой 
ажлын байр нь үндсэндээ энгийн ажил мэргэжил буюу “мэргэжлийн бус, ур чадвар 
шаардахгүй”, "туслах"8 болон улирлын чанартай ажил байдаг байна. Ийм ажил бага 
цалинтай, мэргэжил шаарддаггүй ажил байдаг. 

Хэдийгээр үйлчилгээнд хамрагдагчид ажил хийх сонирхолтой байдаг ч ажлын байр хомс, 
цалин хөлс бага, ажлын цаг урт, гэрээс хол, ажилд ороход ялгаварлан гадуурхагддаг 
хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой асуудлуудтай тулгардаг байна. Үйлчилгээнд 
хамрагдагчид ихэвчлэн мэргэжилгүй байгаа тэдэнд бага цалинтай, түр болон ур 
чадваргүй ажил хийхээс өөр боломж бараг байхгүй байна.  

Би гурван хүүхэдтэй болохоор ажиллах боломжгүй. Хүүхдээ харах хүнгүй 
болохоор би зөвхөн цөөн цагаар ажилладаг байсан. Заримдаа ажил олгогчийн 
хүссэн  олон цагаар ажиллах боломжгүй байсан учраас цалингаа авч чаддаггүй 
байсан. Мөн би зөвхөн бүрэн дунд боловсролтой, мэргэжилгүй. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанаас надад тохирсон, уян хатан ажил байгаа эсэхийг асуусан. 
Хариу хүлээж байна.  

- Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, ХТДҮ үйлчилгээ авагч эмэгтэй 

 

Ярилцлагад хамрагдсан хүмүүсийн ярьснаар, үйлчилгээнд хамрагдагчид ихэвчлэн 
хувийн хэвшилд л ажиллах боломжтой байдаг ба хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс хамаагүй доогуур цалин хөлстэй, ажлын хөлсийг төлөхөөс татгалзах, 
хүмүүсийг ямар ч шалтгаангүйгээр халах зэрэг янз бүрийн хэлбэрээр тэдний 
хөдөлмөрлөх эрх нь зөрчигддөг байна. 

Би бүрэн дунд боловсролтой, сургалтын төлбөрөөс болоод их сургуульд 
суралцаж чадаагүй. Одоо би ажил хайж байна. Би өмнө нь янз бүрийн ажил хийж 
байсан. Би голчлон ачигчаар ажилласан. Гэвч цалин хөлсөө авч чадаагүй, ажлын 
цаг урт, биеийн байдал зэрэг шалтгаанаар ажиллахаа больсон. Аймагт ажлын 
хөлс маш бага; бүтэн машин гурил ачих хөлс ердөө 12000 төгрөг  

- Архангай аймаг, ХТДҮ үйлчилгээ авагч эрэгтэй. 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба иргэдийг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, 
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэргээр цоорхойг нөхөхийн төлөө ажиллаж байгаа гэдгийг 
хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд хэлж байна. 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, ажилгүй иргэд 
болон шинэ ажлын байрыг бүртгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Бид янз бүрийн сургалт зохион байгуулдаг. 
Тухайлбал, ажил хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төвөөр 
дамжуулан ажил хайж буй залуучуудад зориулсан модуль сургалт. Ур чадвар 
олгох сургалтыг яамнаас зохион байгуулдаг. Тухайлбал, цементийн үйлдвэрт 
дадлага хийх ажлыг зохион байгуулсан  

 
8   Жишээ нь, барилгын ажил дээр цемент буулгах, зөөх ажил хийх ба барилга барихад оролцохгүй. Гал 
тогоонд бол ногоо арилгана харин хоол хийхгүй гэх мэт 
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- Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Судалгаанд хамрагдсан хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан олон мэргэжилтэн "Оролцоо" 
төслийн талаар онцлон тэмдэглэсэн. 18-34 насны ажилгүй залуус тэтгэлэгтэйгээр 
есдүгээр сарын эхнээс уг хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Энэхүү төсөл нь залуу хойч үедээ 
ирээдүйн мэргэжлээ сонгоход нь зөвлөгөө өгөх, хөдөлмөрлөх урам зоригийг 
нэмэгдүүлэх, ажил хөдөлмөр эрхэлж, орлоготой болоход нь туслах замаар тэднийг 
идэвхтэй, эрүүл амьдралын хэв маяг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх зорилготой юм. 

Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хамгийн ирээдүйтэй төсөл бол Оролцоо 
төсөл юм. Оролцоо төслийн хэрэгжилт маш сайн байна. Энэхүү хөтөлбөрт 65 
хүнсний эрхийн бичиг авдаг иргэн бүртгүүлснээс 26 иргэн сургалтад 
хамрагдаж, 12 иргэн ажлын байртай болсон.  

- Баянхонгор аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага. 

 

Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд үндсэндээ ажил олгогч, ажил хайгч хоёрын 
хооронд зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг. Тэдэнд ажил олгогчдоос тавьж буй 
шаардлага, ажил хайгчдын туршлага, боловсролын талаарх мэдээллийн нийцлийг 
хардаг. Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба ажлын байрны санал хүлээн авсны дараа хамгийн 
сайн тохирох боломжит ажил хайгчийг хайдаг. Хэдийгээр тус албанд ажил хайгчдын 
талаарх мэдээлэл байгаа ч зөв үнэлгээ, дүгнэлт хийхэд хүндрэлтэй. Ихэнх тохиолдолд 
ажил олгогч харилцаа, зуршлын талаар асуудаг. Ажил хайгч иргэнийг ажил олгогч руу 
явуулаад зогсохгүй, гурван тал уулзалтыг хамтдаа зохион байгуулдаг бол  үр дүнтэй 
байх болно гэж хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд хэлж байна.  

Бид өргөдлийн маягт дахь мэдээллийг дагадаг. Мөн бид ажил хайгч иргэдтэй 
ярилцаж, ямар ажил хийж чадахыг мэдэхийг хичээдэг. Түүнийг тохирох эсэхийг 
шийдэхдээ бид ажил олгогчийн шаардлагыг харгалзан үздэг. Ажил олгогчийн 
шаардлага нь ихэвчлэн хүйс, нас, боловсрол байдаг. Энэ нийтлэг шаардлагаас 
гадна тэд харилцааны ур чадвар, дадал зуршлын талаар асуудаг. Гэтэл 
үнэндээ би хүн болгоныг танихгүй болохоор тэр хүний зан чанарыг сайн 
мэдэхгүй  

- Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эрэгтэй) мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага 

 

Ажилгүйчүүдийн ихэнх нь, тэр дундаа хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд  
хамрагддаг  хүмүүс мэргэжил, ур чадваргүй байдаг тул хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны нэг 
үүрэг бол сургалт зохион байгуулах явдал юм. Сургалтууд нь: мэргэжлийн сургалт, хувь 
хүний хөгжлийн сургалт, богино хугацааны мэргэжлийн сургалт, гарааны бизнес сургалт 
байдаг. Сургалтыг ганцаарчилсан болон бүлгээр явуулдаг. 

Ур чадварын сургалтыг эрх бүхий байгууллагууд гэрээгээр явуулдаг. Манай 
мэргэжилтэн сургагч багшаар ажилладаг бөгөөд харилцаа, хувь хүний 
хөгжлийн сургалт явуулдаг. Аймгийн Политехник коллежтой хамтран 
гагнуурчин, цахилгаанчин, зам засварын сургалтыг зохион байгуулдаг. Энэ жил 
50 орчим хүн хамрагдсан. Тэднийг аймгийнхаа бүтээн байгуулалтын ажилд 
татан оролцуулж, багаар ажиллуулсан.  

- Баянхонгор аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага  
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Хороодын хүсэлтээр сургалтын хэрэгцээний жагсаалтыг Нийслэлийн 
хөдөлмөрийн албанд илгээдэг. Манай алба өөрийн мэргэжилтнүүдээр 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг явуулдаг. Ковид-ийн нөхцөл 
байдлын улмаас сургалтыг 15-20 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, нийтдээ 600 
орчим хүнийг сургалтад хамруулсан. Заримдаа бид ажил олгогчийг боломжтой 
бол сургалтдаа урьж оролцуулдаг; энэ маш үр дүнтэй байсан гэж би боддог. 

- СХД-ийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Хамгийн түгээмэл шаарддаг мэргэжлийн ур чадварын талаар асуухад судалгаанд 
оролцогчид тусгайлсан шаардлага байхгүй харин ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх, 
тогтвортой ажиллах, харилцаа сайтай байх, багаар ажиллах чадвартай байх, муу 
зуршилгүй байх гэх мэт маш энгийн шаардлага байдаг талаар дурдсан.  

Ажил олгогчид мэргэжлийн хүн гэхээсээ илүүтэй зөв хандлагатай, муу 
зуршилгүй, ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа эсэхийг голчлон асуудаг. 
Компанийн сургалтын хөтөлбөрөөр өөрсдөө сургаад авна гэдэг. Мэдээж зарим 
нь мэргэжил шаарддаг. Хүнсний эрхийн бичиг авдаг хүмүүсийн дунд 
мэргэжилтэй хүн цөөхөн байдаг ч заавал мэргэжил шаарддаггүй ажил байдаг. 
Гэтэл манай дүүрэг алслагдсан, өөр өөр автобусаар зорчиж, багагүй хугацаа 
зарцуулдаг тул ажилдаа явдаггүй. 

- СХД-ийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

5.3 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нийгмийн ажилтны үүрэг 

ХХҮЕГ нь хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн тусламж, үйлчилгээ аль алиныг  
хүргэх үүрэгтэй. Хэдийгээр хөдөлмөр эрхлэлт болон нийгмийн халамжийн хоёр тусдаа 
албатай хэдий ч нэгдэж, зорилтот бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй.  

Бид дүүргийнхээ ажилгүй, ажилтай иргэдийн судалгааг гаргадаг. Бид бүх 
шатанд иргэддээ үйлчлэх ёстой. Яамнаас халамжаас хөдөлмөрт гэсэн бодлого 
хэрэгжүүлж байгаа учир нийгмийн халамжид хамрагдаж буй иргэд тэр дундаа 
хүнсний эрхийн бичиг авч буй иргэдийг бүртгэхээр ажиллаж байна.  

– Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эмэгтэй) 
мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 

Хүнсний эрхийн бичиг авдаг иргэдийн тухайд нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтэнтэй хамт ирж бүртгүүлээгүй эсвэл өөрөө хэлээгүй бол бид 
хүнсний талон авагч мөн эсэхийг мэдэхгүй. 

- Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага 

 

Нийгмийн халамжийн албанд  ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын талаарх мэдээлэл 
байдаг бөгөөд үйлчилгээнд хамрагдагчдын тоо байршлаас хамааран өөр өөр байдаг. 
Сонгинохайрхан дүүрэгт хүнсний эрхийн бичиг авдаг 3000 гаруй иргэн ажилгүй байгаа 
бол Хан-Уул дүүрэгт 300 орчим иргэн ажилгүй байна (Нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлага). Журмын дагуу ажилгүй иргэдийг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлж, ажилд орох хүсэлтээ гаргахыг шаардаж байгаа аж. 

Журмаар  үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд болон хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний 
хооронд илүү нягт уялдааг шаардаж байгаа тул нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд 
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мэдээлэл түгээх, бүртгэх,  үйлчилгээнд хамрагдагчдыг олон нийтийн ажил зэрэг 
хөдөлмөр эрхлэх боломжуудад зуучлах зэргээр хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд илүү 
оролцох болж байгаа юм. 

Хүнсний эрхийн бичиг хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, хөдөлмөр 
эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд журмын хэрэгжилт дээр урьд өмнөхөөсөө 
илүү хамтран ажиллаж байна.  

- СХД-ийн Нийгмийн халамжийн (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 

 

Манай суманд 17 ажилгүй иргэн бий. Тэднийг бүртгэх шаардлагатай эсэх 
талаар судалгаа хийж, дүн шинжилгээ хийсэн. Хэдийгээр тэд хөдөлмөрийн 
насныхан боловч ихэнх эмэгтэйчүүд хүүхэд, өндөр настан асарч ажиллах 
боломжгүй байдаг. Бид ихэвчлэн залуучуудад мэдээлэл өгсөн.  

- Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын нийгмийн халамжийн (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага   

 

Үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдэд ажлын байр, сургалтын талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл өгөх хэрэгтэйг утсаар хийсэн судалгааны үр дүн харуулсан. Амьдрал дээр 
мэдээлэл түгээх ажлыг ихэвчлэн  Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдтэй хамгийн түрүүнд 
харилцдаг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд гүйцэтгэж байна. 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтнууд бол ялангуяа 
мэдээлэл түгээх чухал хүн юм. Нийгмийн ажилтнууд айл болгоноор ороход 
хэцүү. Жижиг сумдад байж болох ч аймгийн төв, дүүрэгт хэцүү. Мэргэжилтнүүд 
ихэвчлэн утсаар ярих эсвэл оффис дээр ирэхийг хүсдэг. Боловсролтой хүмүүс 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлэхээр өөрсдөө шууд очдог ч 
хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг иргэд голдуу боловсрол 
багатай байдаг. Тэдэнд биечлэн тайлбарлах хэрэгтэй  

- Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн халамжийн (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Хэрэв эхний алхам нь мэдээлэл хүргэх ажил байгаа бол дараа нь тухайн иргэн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн эсэхийг шалгах системтэй болох хэрэгтэй. Үүнийг аймаг, 
дүүргийн хэмжээнд хоёр өөр мэдээллийн сангаас иргэний үнэмлэхийн дугаараар давхар 
шалгах шаардлагатай болдог тул хүндрэлтэйг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Энэ 
мэдээллийг төвлөрсөн байдлаар автоматжуулсан хэлбэрээр гаргах нь илүү хялбар 
болохыг ч мэргэжилтнүүд онцолж байна. Үйлчилгээнд хамрагдагчдын тоо цөөхөн бөгөөд 
сум, хорооны хэмжээнд хүнсний эрхийн бичиг болон  хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 
нэг мэргэжилтэн хариуцдаг тул үүнийг хялбархан шалгаж болдог байна. 

Хүмүүс ажлын саналыг хүлээж авсан/татгалзсан эсэхийг мэдэхийн тулд мэргэжилтнүүд 
янз бүрийн арга хэрэглэдэг байна. Үүнд: 

• Үйлчилгээнд хамрагдагч иргэнтэй шууд холбогдох; 

• ажил олгогчтой холбоо тогтоох; 

• хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний өгсөн мэдээллээр; 

• тодорхой хугацааны дагуу мөшгөх замаар; 

• холбогдох мэргэжилтэнтэй ярилцсаны дараа өөрөө хүснэгт үүсгэж, холбогдох 
мэдээллийг бөглөх замаар; 
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• Үйлчилгээнд хамрагдагч иргэн шууд ажил дээр өөрийн биеэр ирж, нийгмийн 
ажилтнуудад мэдэгдэнэ. 

Би ажлын саналыг шууд утсаар асуудаг. Ихэнхдээ хүүхэд харах хүн байхгүй, 
нөхөр нь ийш тийш явсан гэж ярьдаг. Ажлын цаг бага байх, улирлын болон 
цагийн ажил байх, цалин нэмэх гэх мэт олон нөхцөл асуудаг. Нөгөө талд нь 
ажил олгогчид байнгын ажил хийх, хөдөлмөрч хүнтэй авмаар байна гэдэг  

- Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын (эмэгтэй)  нийгмийн ажилтантай хийсэн 
ярилцлага. 

 

Хүмүүс ажлын саналаас шууд татгалздаггүй. Гэсэн хэдий ч тэдний араас  
мөрдөж мөшгөөд явахаар зарим нь ажлаасаа гарсан эсвэл бүр очоогүй байдаг. 
Бидний зүгээс л санаачилж шахахгүй бол идэвх санаачилгаараа ирдэг нь ховор.   
 
- Хан-Уул дүүргийн (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн 

ярилцлага 

 

Үйлчилгээнд хамрагдагчдаас ажлын санал тавихад татгалзсан байдал 
гараагүй байна. Ажил олгогчийн хамтын ажиллагаа дутмаг байна гэж бодож 
байна. Одоо байгаа ажлын байрнуудад мэргэшил шаарддаг. Ажил олгогчид 
туршлагагүй ажилчдыг бэлтгэж авдаг болоосой.  

- Баянхонгор Эрдэнэцогт сумын (эмэгтэй) нийгмийн ажилтантай хийсэн 
ярилцлага 

 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар шинэ журмын дагуу, ялангуяа 
аймгийн төв, дүүрэгт харьцангуй олон өрх ХТДҮ үйлчилгээ авахаа зогсоож байгаа ба 
хүнсний талон авдаггүй сумд нэмэгдэж байна. Энэ нь зөвхөн ажил эрхлэлт нэмэгдэж 
байгаатай холбоотой бус харин ХХҮЕГ-с өрхийн мэдээллийг янз бүрийн захиргааны 
мэдээллийн санг ашиглан өрх машин эсвэл орон сууц эзэмшдэг эсэхийг харах 
боломжтой бусад сангийн мэдээлээлтэй тулгалт хийж шалгасантай холбоотой.  

Үйлчилгээнд хамрагдаж байсан иргэд үйлчилгээнээс хасагдсаны дараа үзүүлсэн хариу 
үйлдэл өөр өөр байна. Зарим нь яагаад хасагдсан талаар тайлбар асууж, дахин үнэлгээ 
хийлгэх хүсэлт гаргаж байгаа бол дийлэнх нь шинэ журмыг тайлбарлаж өгсний дараа 
хүлээн зөвшөөрсөн байна. Энэ нь нийгмийн ажилтнуудад итгэл найдвар төрүүлж байгаа 
бөгөөд, энэ нь тэднийг ажил хөдөлмөр эрхлэх эрмэлзэлтэй болгоно гэсэн хүлээлттэй 
байна.  Үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэд ажил хайж эхэлсэн эсвэл ажил хийж байгаагаа 
нуухаа больсныг нийгмийн ажилтнууд тэмдэглэн хэлж байв. 

Манай Сонгинохайрхан дүүрэгт 2021 оны 7 дугаар сараас хойш 500 өрх  
үйлчилгээнээс хасагдсан. Гол шалтгаан нь 2 машинтай, 200 гаруй малтай 
байсан. Хасагдсан өрхүүдийн зүгээс машин минийх биш, манай хамаатных 
байсан, эвдэрсэн гэх мэтээр өргөдөл ирсэн. Бид айл өрхүүдээс Улсын нэгдсэн 
бүртгэлийн мэдээллийн сангаас гэрчилгээ авчрахыг шаардсан бөгөөд дараа нь 
дахин үнэлгээ хийх шийдвэр гаргах эрх бүхий Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр 
(АМЗХ) хэлэлцэнэ. Түүнчлэн хөдөлмөрийн чадвартай иргэд хүнсний талон 
хөтөлбөрт хамрагдахгүй гэдгийг мэдэж, хийж буй ажлаа илэн далангүй ярьж 
эхэлсэн.  

- Сонгинохайрхан дүүргийн (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага 
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Шинэ журмын дагуу 240 өрхийн ХЭБ авах эрхийг зогсоосон. Хоёр гэр бүл яагаад 
хасагдсан бэ гэж асуусан. Хоёр гэр бүл 2017 оноос хойш 5 жилийн турш хүнсний 
талон авч байгаа. Бид дахин үнэлгээ хийсэн боловч эдгээр өрхүүд байнгын 
асаргаанд байдаг 0-3 насны хүүхэдтэй байсан хэдий ч шаардлага хангаагүй. 
Эхнэр, нөхөр хоёрын нэг нь ажилтай байсан. Эдгээр өрхүүдэд албан ёсны 
бүртгэлгүй ажил хийдэг иргэд бий. Хүнсний талоныг цуцалсан нь ажилд ороход 
нөлөөлсөн эсэхийг тодорхой хэлэх боломжгүй. Хяналтын мэргэжилтэнтэй 60 
өрхөөр явсан, тэдгээр өрхүүдийн бодит байдал сайн байна гэж үнэлсэн.  

- Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн халамжийн (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Аймгийн хэмжээнд 300 өрхийн ХЭБ авах эрхийг зогсоосон. Бид дахин үнэлгээ 
хийлгэх 5 өргөдөл хүлээн авсан. Хэдийгээр хоёр өрх 200 гаруй малтай ч 
өнгөрсөн өвлийн зудаас хойш мал нь цөөрсөн. Энэ 2 айлыг авч үлдэх шийдвэр 
гарсан. Халамжийг ажлын байраар хангах хөтөлбөрийн тухайд Баянцагаан 
суманд дугуй засвар, авто засварын газар байгуулсан нь сайн үр дүнд хүрч 
байна. Мөн оёдол, нэхий, гутал урлах гэх мэт бүлгээрээ ажиллаж байгаа. Иргэд 
баяртай байна.  

- Баянхонгор аймгийн Нийгмийн халамжийн (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Шинэ журам хүнсний эрхийн бичиг хүлээн авагчдын талаарх ойлголтыг 
өөрчилсөн гэж бодож байна. Хүнсний эрхийн бичиг авахаа больсон хосууд 
хоёулаа ажилд орсон гэж дэлгүүрийн эзэн хэлсэн. Тэгэхээр ажил хийгээд 
амьдралаа өөд нь татах боломж байна гэдгийг ойлгоод байна гэж үзэж байна. 
Гэхдээ бүх хүн ийм биш. Ер нь л бол хүмүүс  хасагдах дургүй байдаг. Ажилд орсон 
эсэхээ мэдэгдээрэй гэхээр биднийг үл тоомсорлодог.  

 

- Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын нийгмийн халамжийн (эмэгтэй) 
мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 

 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд журмын шинэчлэлтэй холбоотой зарим ахиц 
дэвшлийн талаар онцолж байна. Үүнд: 

• Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх  үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд мэдээлэл түгээх 
янз бүрийн эх сурвалжаар дамжуулан журамтай танилцсан; 

• Хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй иргэдийн тоо нэмэгдэж, иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
албанд ажил хайгчаар бүртгүүлдэг болсон; 

• Түр ажлын байраар хангагдаж, зарим хүмүүс хүртэл байнгын ажлын байртай 
болсон; 

• Ажил эрхэлж буй хүмүүсийн өрхийн орлого нэмэгдсэн; 

• Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хандлага өөрчлөгдөж, өөрсдийгөө ажилтай 
болсон гэж мэдээлэх болсон; 

• Үйлчилгээнд хамрагдсан зарим иргэд сайн дураараа хүнсний талон авахаас 
татгалзсан; 

• Орон нутгийн Засаг дарга, хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний дэмжлэг, хамтын 
ажиллагаа нэмэгдэж байна; 
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• Гомдол багассан; яагаад үйлчилгээнээс хасагдсан талаарх ойлголт нэмэгдэж байна. 

Уг журам, шаардлага тавигдсанаар өмнө нь зөвхөн хүнсний эрхийн бичиг авч 
болно гэж боддог байсан хүмүүсийн тоо эрс цөөрсөн. Харин тэд идэвхтэй ажил 
хайж, энд тэнд ажиллаж байсан тухайгаа мэдээлж эхэлсэн. Бүтэн цагаар 
ажилладаггүй ч түр болон улирлын чанартай ажил олж, ажил хайх нь нэмэгдэж 
байна. 

- Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын (эмэгтэй) нийгмийн ажилтантай хийсэн 
ярилцлага 

 

Журам шинэчлэгдэж, мэдээлэл өгснөөс хойш иргэдийн хандлага өөрчлөгдсөн. 
Өмнө нь Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлье гэхээр уурладаг байсан 
бол одоо өөрсдөө ирж бүртгүүлээд сургалтад хамрагддаг болсон. Хөдөлмөрийн 
алба нь ажилд чиглүүлэх, бизнесийг хөгжүүлэх зэрэг сургалтуудыг явуулдаг.  

- Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 

 

Байнгын ажлын байртай өрхүүд ямар ч гомдолгүйгээр үйлчилгээнээс хасагддаг. 
Хэвлэл мэдээлэл, телевиз, радиогоор сайдын ярьж байгааг айл өрхүүд сайн 
ойлгосон байна лээ. Тухайлбал, "Хүүхдүүд бага байхад сайн дэмжлэг болсон, одоо 
дараагийн айлд дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй гэж ярьдаг айл бий [Сүхбаатар 
аймгийн Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага]". 

Харин хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй, ажлын байрны саналаас татгалзсан 
шалтгаанаар сум, хороо, дүүрэгт тодорхой тооны иргэд   үйлчилгээнээс хасагдсан 
талаар хэд хэдэн мэргэжилтэн хэлж байна. Үйлчилгээнд хамрагдаж буй зарим иргэдийн 
хариуцлагагүй, идэвхгүй байдлыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд онцолж байв. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн шалгуур үзүүлэлттэй холбоотой журмын дагуу 
үйлчилгээнээс хасагдсан 9 иргэн байна. Манайхаас 2-3 удаа санал тавьсны 
дараа бүртгүүлээгүй, өргөдөл өгөөгүй хүмүүс. Тэд "Ажил хийж хүнсний эрхийн 
бичиг авч байгаа нь ямар учиртай юм бэ. Стресстэй, ядаргаатай юм” гэж хэлж 
байгаа.  

- Хан-Уул дүүргийн (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага]. 

 

Аав нь тэтгэвэрт гарсан, ганц хүүхэд нь ажил хийдэг айл бий. Бид аавд нь 3 
удаа ажил санал болгоод хийгээгүй. Ээж нь бас ажил хийх сонирхолгүй. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн албаар дамжуулан цэцэрлэгт ажилд орсон ч ажлын цаг 
урт байна гээд ажлаасаа гарсан. Иймд журмын дагуу тэр айлыг үйлчилгээнээс 
хассан. 

- Хан-Уул дүүргийн (эмэгтэй) нийгмийн ажилтантай хийсэн ярилцлага 

 

2 өрхийг хассан. Журмыг танилцуулж, мэдээлэл өгсөн. Тухайн өрхтэй 2 удаа 
ярьсан боловч хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй. Бид тэднээс заавал 
ажил хийх ёстой гэж асуугаагүй; бид зөвхөн бүртгүүлэхийг хүссэн.  

-    Сүхбаатар аймгийн Баруун-урт сумын (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
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Хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтнүүд  үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ажиллаж байгаагаа хэлсэн. Гэхдээ хөдөө орон нутагт 
ажлын байр хомс, ур чадвар шаарддаг тул тэдэнд тохиромжтой бус байдаг гэжээ. 
Мэргэжилгүй иргэд ажил олгогчтой гэрээ байгуулаагүй, ажлын цаг, цалин хөлс гэх мэтийг 
тохироогүй үед хүндрэлтэй тулгардаг. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлж, ажилд орох ёстойг хүмүүс 
мэддэг ч хүнсний эрхийн бичиг авдаг, тэр дундаа хүүхэд, өндөр настнуудыг 
асардаг эмэгтэйчүүд олон байдаг. Хэдийгээр журмын дагуу ажиллах боломжгүй 
гэж үзсэн ч боломжтой бол гэрийнхээ ойролцоо ажиллах, уян хатан цагаар 
ажиллахыг илүүд үздэг.  

- Сонгинохайрхан дүүргийн (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага 

 

Улаанбаатар хотод ажлын байр, ялангуяа байнгын ажлын байр хөдөө орон нутгийг 
бодвол илүү байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Хот, хөдөөгийн аль алинд байдаг гол 
ажлын байрууд нь барилга, худалдаа, үйлчилгээний салбарт байна. Эдгээр салбарт 
байгаа ажлын байрууд нь тусгай мэргэжил шаарддаггүй тул  үйлчилгээнд хамрагддаг 
иргэдэд тохиромжтой. Мөн ажил олгогчид уян хатан шалгуур тавьдаг, боловсрол, ур 
чадвар, мэргэшил гэхээсээ илүүтэй зөв харилцаа, дадал зуршил асуудаг гэдгийг 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд онцолж байв. 

Янз бүрийн төрлийн ажлын байр бий. Гэхдээ бид үйлчилгээнд хамрагдаж буй 
иргэдэд тохиромжтой гэж үзсэн ажлын байрыг санал болгохыг хичээдэг. 
Дэлгүүр, зоогийн газар, барилгын ажил, манаач гэх мэт ажлын байрнаас гадна 
хадлан, малчдад туслах зэрэг улирлын чанартай ажлын байр бий. Боломжийг 
ашигладаг сайхан хүмүүс байдаг ч ХЭБ-ийн үйлчилгээнд хамрагдагчдын ихэнх 
нь үүнийг нухацтай авч үздэггүй; долоо хоног эсвэл дээд тал нь 2 долоо хоног 
ажиллаад больчихдог. Үүнд нь ажил олгогчид сэтгэл хангалуун бус байдаг  

- Сүхбаатар аймгийн (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Аймагт хүнсний ногоо, тариа тарьдаг. Өдрийн хөлс 30-40 мянган төгрөг 
байдаг бол ургац хураалтын улиралд 60 мянган төгрөг болж нэмэгддэг. 
Ажилчны хомсдолд орохоор үнэ нь бүр ч өндөр байдаг. Энэ бол сайхан боломж 
юм. Том талбайд ногоо тарьдаг айл ХЭБ авдаг өрхөөс 10 хүн ажилд авна гэсэн. 
Биднээр зуучлуулаад ч юм уу, танил тал, ах дүүсээрээ ч юм уу манай аймагт 
ийм ажил олддог.  

- Сэлэнгэ аймгийн Зүүн-бүрэн сумын (эмэгтэй) нийгмийн ажилтантай хийсэн 
ярилцлага 

 

ХХҮЕГ-аас ядуу, эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулж тусгайлан зохион байгуулдаг бусад үйл 
ажиллагааны нэг бол нийтийг хамарсан ажил болон олон нийтийн ажил юм.  

Хэдийгээр хүнсний талон хүртдэг хүмүүсийг энэ ажилд хамруулах гэж 
заагаагүй ч бид тэднийг нийтийг хамарсан ажилд түлхүү хамруулж байна. 
Өдрийн 28 мянган төгрөгийн тогтсон хөлстэй учраас иргэд идэвхтэй 
оролцдог. Харин ийм ажил жилд 2-хон удаа гардаг.  

- Баянхонгор аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан  (эмэгтэй) мэргэжилтэнтэй 
хийсэн ярилцлага 
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Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар олон нийтийг хамарсан ажил 
улирлын чанартай, цалин хөлс нь тогтмол, ур чадвар шаарддаггүй учраас оролцоо маш 
сайн байдаг байна. 

Хөдөлмөрийн хэлтсээс энэ жил цэцэрлэгжүүлэлт, булаг шанд хамгаалах гэсэн 
ажлыг хоёр арга хэмжээ зохион байгуулсан. Зорилтот өрх, хүнсний талон 
хүлээн авагч өрхийн 27 иргэн хамрагдсан. Тэд 10 хоног ажилласан. Тогтмол 
цалинтай учраас хүмүүс оролцох дуртай, нөгөө талаар мэргэжлийн ур чадвар 
шаарддаггүй учраас оролцох боломж өндөр байна.  

- Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 

 

Олон нийтийг хамарсан ажлын зэрэгцээгээр зарим сум, хороо, аймгийн ЗДТГ-аас зохион 
байгуулж буй олон нийтийн ажлыг онцоллоо.  

Төрөөс гаргасан журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтийг хамарсан ажил, 
олон нийтийн ажил зохион байгуулдаг. Хоолны талон авсан хүмүүс олон 
нийтийн ажилд илүү идэвхтэй оролцдог. Бид хүнсний талон авсан хүмүүст 
олон нийтийн ажилд оролцохын давуу талыг тайлбарладаг. Ажлын хөлсийг 
өдөр бүр эсвэл бүр цаг тутамд авдаг. Өдрийн 30 гаруй мянган төгрөгийн 
хөлстэй ажил бий. Зарим нь өдрийн 30-40 мянган төгрөгийн хөлстэй, 
тариалалтын ажлыг 10-21 хоног хийдэг. Засгийн газраас “Оролцоо” төслөөр 
18-34 насны залуучуудыг сургаж, 2-3 хүнийг байнгын ажлын байртай болгосон.  

- Хан-Уул дүүргийн (эмэгтэй) нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн 
ярилцлага 

 

Ажил олгогчдын хайж буй ур чадвар, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын ур чадварын 
хоорондын үл нийцэл болон хөдөө орон нутагт ажлын байрны боломж хомс байгааг 
үнэлгээний энэ хэсэгт харууллаа..Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд 
харагдаж буй байдал муугүй байгаа болон “Оролцоо төсөл” зэрэг шинэ санаачилгууд 
тодорхой хэмжээний найдвар төрүүлж байгаа ч хэдий ч үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
хангалтгүй байна. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд болон хөдөлмөр эрхлэлтийн 
албадын уялдааг сайжруулах, ажилд зуучлуулсны дараа юу болж байгааг хянах 
шаардлагатай тул  хөдөлмөр эрхлэлтийн алба болон ажил олгогчдын хоорондын 
харилцаа холбоог сайжруулах хэрэгтэй.   
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6 Дүгнэлт, зөвлөмж 
Ихэнх оронд нийгмийн халамж хүртэгчдэд тавьдаг хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл, 
хугацааны хязгаарын тухай асуудал ихээхэн маргаантай сэдэв байдаг бөгөөд нь улс 
төрийн нөхцөл байдлаас их шалтгаалдаг. Энэхүү үнэлгээ нь захиргааны мэдээлэл, ХЭБ-
ийн хөтөлбөрт хамрагдагчдын тоон болон чанарын судалгаа, нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүд, нийгмийн ажилтнууд, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлага зэрэг мэдээллийн олон эх сурвалжийг ашигласан 
ба нотлох баримт бүхий мэдээлэлд үндэслэсэн хэлэлцүүлэг хийхэд хувь нэмрээ 
оруулахыг хичээсэн. 

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн дийлэнх нь ядуу, нэн ядуу, олон хүүхэдтэй, ам 
бүл олонтой, мөн багагүй хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эзэлж байгаа ба энэ нь 
бусад өрхтэй харьцуулахад 3 дахин их байгааг үнэлгээний үр дүн харуулж байна.   

Үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн дунд хөдөлмөрийн насны хүн амын  хувь бусад 
хүн амаас доогуур байгаа хэдий ч ажилгүйдлийн түвшин маш өндөр байгаа нь илүү 
анхаарал татаж байна. Тэд ажил хайж байгаа хэдий ч ажил олж чадахгүй байна.  
Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын хувийн жин болон ажилгүйдлийн түвшин өндөр 
байгаа нь ихэвчлэн тэдний боловсролын түвшин доогуур,  эрүүл мэндийн байдал, асран 
хамгаалах үүрэгтэй  (хүүхэд болон гэр бүлийн бусад гишүүдийг асрах)  холбоотой байна.  
 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөр  эрхэлдэг, ажилгүй, ажиллах хүчнээс 
гадуурх хүн амын дунд  ур чадварын мэдэгдэхүйц ялгаа байгааг үнэлгээний үр дүн 
харуулсан. Энэхүү ур чадварын ялгаатай байдал нь ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй 
иргэдийн дунд ажиллах хүчний оролцооны түвшин яагаад бага байгааг илтгэж байна. 
ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн ажлын цаг урт, ажлын 
нөхцөл хүнд байгаа талаарх  үнэлгээний үр дүн нь тэд ажил хийх дургүй гэсэн нийтлэг 
ойлголтоос өөр дүр зураг харуулж байна.  

Өргөн тархсан энэхүү ойлголтыг үгүйсгэх бас нэг үр дүн нь иргэд тасралтгүй уг 
үйлчилгээнд хамрагдаад байдаггүйг ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын мэдээллээс харж 
болохоор байна. ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдалтын дундаж хугацааг тооцоолох мэдээлэл 
дутмаг байсан ч 2013 оны 4-р сард ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн ердөө 30 
орчим хувь нь – гуравны нэгээс бага нь - 2021 оны 9-р сард ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдсан хэвээр байна.  

ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт 2011-2013 оны хооронд 
нэмэгдсэн талаарх тодорхой баримт байгаа ба энэ нь хүнсний эрхийн бичиг нь ажил хийх 
урам зоригийг бууруулдаг гэсэн таамаглалын эсрэг байна. 

Өрхийн нийт хэрэглээтэй харьцуулахад хүнс тэжээлийн дэмжлэг маш бага хэмжээний 
дэмжлэг юм. 2018 оны ӨНЭЗС-ний үр дүнгээс харахад хүнс тэжээлийн дэмжлэг өрхийн 
нийт хэрэглээний дөнгөж 6 хувийг бүрдүүлж байна. (Хавсралт D). Иймд хүнс тэжээлийн 
дэмжлэг нь ажил хөдөлмөр хийхэд саад болохгүй бөгөөд харин ч нийгмийн халамжийн 
тусламж дэмжлэг олгох нь дунд болон урт хугацаанд нэн ядуу өрхүүдийг дэмжих 
зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээ юм.  

Тиймээс хэрэв хүмүүс ажлын байрны саналыг хүлээж аваагүй эсвэл хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд ХТДҮ үйлчилгээг зогсоож байгаа нь эдгээр 
өрхүүдийн амьжиргаанд сөрөг үр дагавар учруулах эрсдэлтэй. Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
албанд бүртгүүлэх, ажлын байрны саналыг хүлээж авахад ямар бэрхшээлүүд тулгарч 
байгааг  илүү сайн ойлгож ажиллах хэрэгтэй. Хүмүүс гомдол гаргахгүй байгаа гэж зарим 
нийгмийн ажилтнууд хэлж байгаа нь өрөөсгөл ойлголт юм.  Энэ нь ХТДҮ үйлчилгээнд 
хамрагдагчид "идэвхгүй" гэхээсээ илүү нийгмийн ажилтнууд болон ийм өрхүүдийг 
дэмжих ёстой байгууллагуудын идэвхгүй байдлыг харуулж байна. 
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ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ зайлшгүй 
хэрэгтэй гэдгийг үнэлгээний үр дүн харуулж байгаа ба  "Оролцоо" төсөл зэрэг олон 
хөтөлбөрөөр дамжуулан тэднийг дэмжих ёстой нь харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч, ийм 
төрлийн хөтөлбөрүүд зардал өндөртэй, үйлчилгээг хүргэхэд хялбар биш, амжилтад 
хүрэх баталгаагүй байдаг. Тиймээс, хэрэв иргэд ажлын байрны саналыг хүлээж аваагүй 
бол хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг зогсоох, үйлчилгээнд хугацааны хязгаар тавих нь 
зохимжгүй бөгөөд сөрөг үр дагаварт хүргэх эрсдэлтэй. 

ХНХЯ-нд өгөх үнэлгээний бодлогын гол зөвлөмж нь хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 
үргэлжлүүлэн дэмжих хэрэгтэй гэхдээ хүнс тэжээлийн дэмжлэг олгохдоо ажлын байрны 
саналыг хүлээн авах нөхцөл тавьж буй арга барилыг эргэн харах хэрэгтэй гэж зөвлөж 
байна. 

Түүнчлэн, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хугацаа тавих талаар тусгаж буй нь 
тохиромжгүй болохыг нотлон харуулж байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний хувьд ХНХЯ: i) ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдагчдын 
мэргэжил, ур чадварын доогуур байдлыг харгалзан тэдэнд тохирсон үйлчилгээ үзүүлэх, 
ii) зөвхөн нийгмийн ажилтан, хөдөлмөр эрхлэлтийн алба төдийгүй ажил олгогч, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн алба хоорондын мэдээлэл солилцох ажлыг эрчимжүүлэх, ажлын саналыг 
хүлээж авсан байдал, ажилласан хугацаа, тасалдсан шалтгаануудын талаар илүү их 
мэдээлэл цуглуулах хэрэгтэй. Ийм мэдээлэл нь илүү сайн сургалтын загвар 
боловсруулах, түүнчлэн ажил олгогч болон хөдөлмөрийн зах зээлийг хянахад хэрэгтэй 
мэдээллүүдийг өгч чадна. 
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ХАВСРАЛТ A. ХҮНС ТЭЖЭЭЛИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ, ТҮҮНД 
ОРСОН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ  

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам  
Он/Тушаалын 

дугаар  
Мөнгөн дүн Босго оноо Өөрчлөлт 

2014 оны А/32 
дугаар 
тушаал 

Насанд хүрсэн нэг 
гишүүн – 10000 
Хүүхэд – 5000  

201.025 болон 
түүнээс доош  

 

Нэмэлт өөрчлөлт 
2015 оны А/20 
дугаар 
тушаал  

Насанд хүрсэн нэг 
гишүүн  – 13000 
Хүүхэд – 6500  

240.3176 болон 
түүнээс доош  

‐ 3.11 -р заалт нэмэгдсэн: Судалгаанд хамрагдсан өрхийн ам бүлийн гишүүдээс сүүлийн 3 хүртэлх 
жилийн хугацаанд хугацаат цэргийн алба хаах болон хорих газарт хоригдохоор явсан тохиолдолд 
өрхийн гишүүдийн бүртгэлд хэвээр үлдээж, байхгүй байх хугацааны мөнгийг түр түдгэлзүүлж, буцаж 
ирсэн нөхцөлд үргэлжлүүлэн олгоно.  

‐ Мөн журмын 4.1, 6.2, 6.5, 9.4, 5.2.1, 5.2.2 9.5 дахь хэсгүүдэд агуулга болон найруулгын өөрчлөлт орсон 
байна.  

2017 оны 
А/205 дугаар 
тушаал  

Насанд хүрсэн нэг 
гишүүн – 16000 
Хүүхэд – 8000  

292.5 болон 
түүнээс доош  

‐ Хүнсний эрхийн бичгийн загварыг шинэчилсэн.  

2018 оны А/13 
дугаар 
тушаал  

Насанд хүрсэн нэг 
гишүүн – 16000 
Хүүхэд – 8000 

Нийслэлд – 292.5, 
Аймагт – 310.0 
болон түүнээс доош 

‐ 1.3-1.11 дэх хэсэг буюу хүнсний эрхийн бичгийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ, үйлчилгээнд 
хамрагдах нөхцөлтэйгөөр олгох заалтуудыг нэмсэн.  

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам 
2021 оны 
А/103 дугаар 
тушаал 

Насанд хүрсэн нэг 
гишүүн  – 16000 
Хүүхэд – 8000 

Нийслэлд – 292.5, 
Орон нутагт – 310.0 
болон түүнээс доош 

‐ 2014 оны А/32 дугаар тушаал хүчингүй болсон.  
Дараах заалтуудад өөрчлөлт орсон:  
‐ 1.5.2 Тухайн орон нутгийн Засаг даргын захирамжаар жилдээ 2 удаа нийтийг хамарсан ажилд 
хамрагдсан байх.  

‐ 1.5.3 Сум, хорооны нийгмийн ажилтнаас зохион байгуулсан сургалт болон бусад үйл ажиллагаанд 
идэвхтэй оролцсон байх.  

‐ 1.12 Хүнсний эрхийн бичиг нь өрхийн гишүүн – иргэний тухайн сарын хүнсний хэрэгцээнд дэмжлэг 
үзүүлэхэд зориулсан төлбөрийн нэгжийг төлөөлөх банкны цахим карт байна.  

‐ 1.13 Хүнсний эрхийн бичиг нь цахим хэлбэртэй байна.  
Дараах заалтууд нэмэгдсэн: 
‐ 1.14 Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэн НӨАТ-ын баримт олгодог ААН, Зах, 
Бөөний төвд худалдаа эрхэлдэг хүнсний дэлгүүрээс хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг авна.  
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‐ 2.9 Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсэж болзошгүй албан тушаалтан болон амьжиргааг дэмжих 
зөвлөлийн гишүүн тус үйлчилгээнд хамрагдахыг хориглоно. Хэрэв амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 
гишүүн нь тус үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл, шаардлагыг хангасан тохиолдолд гишүүнээс татгалзах 
эрхтэй. 

‐ 3.9 Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа өрхийг тус үйлчилгээнд хамрагдаж эхэлсэн 
сараас тооцон 2 жил болмогц дахин үнэлгээ хийж, энэ журмын 1.2-т заасан нөхцөлийг хангасан 
тохиолдолд хүнсний эрхийн бичгийг үргэлжлүүлэн олгоно. 

‐ 3.10. Энэ журмын 5.2.4-т заасны дагуу өрхийн мэдээ, тоо баримтыг холбогдох төрийн байгууллагын 
мэдээллийн сантай хийсэн тулгалтаар 200-аас дээш малтай өрх, 2-ээс дээш орон сууцны байшин, 2-
оос дээш бие даасан тохилог сууц, 2-оос дээш авто машинтай өрхийг хамруулах эсэхийг нягталж, 
өөрчлөлт орсон нь тогтоогдвол тус үйлчилгээнээс хасах шийдвэрийг Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 
хурлаар гаргана. 

‐ 4.12. Өрхийн гишүүн-иргэн нь байнга оршин суух хаягт амьдардаггүй болон хаягийн зөрчилтэй 
тохиолдолд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтээ бичгээр тухайн амьдарч байгаа 
хаягийн дагуу сум, хорооны нийгмийн ажилтанд гаргана. 

‐ 4.13. Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь мөн журмын 4.12-д заасан өрхийн гишүүн иргэний хүсэлтэд 
үндэслэн, дахин үнэлгээнд хамруулж, энэ журмын 1.2–т заасан нөхцөлийг хангаж байгаа тохиолдолд 
сум, хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөл-өөр хэлэлцүүлэн шийдвэрлэнэ. 

Хүнсний эрхийн бичиг олголтыг зогсоох  
‐ 5.1.6. Энэхүү журмын 1.3-т заасан иргэн нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд 
заасны дагуу харьяа аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан байгууллага, 
хөдөлмөрийн биржид ажил хайгч иргэнээр бүртгүүлсэн байх бөгөөд тухайн байгууллагуудаас иргэнд 2 
буюу түүнээс дээш ажлын байранд зуучлахад ажил эрхлэхээс татгалзсан. 

‐ 5.1.7. Өрхийн гишүүн иргэн нь хүнсний эрхийн бичгийг бусдад дамжуулсан, барьцаанд тавьсан, 
зөвшөөрөгдөөгүй бүтээгдэхүүн худалдан авсан нь тогтоогдвол; 

‐ 5.2.3. хүнсний эрхийн бичгийг 2 сарын хугацаанд аваагүй болон ашиглаагүй. 
‐ 5.2.4. холбогдох төрийн байгууллагын мэдээллийн сантай 200-аас дээш малтай өрх, 2-оос дээш орон 
сууцны байшин, 2- оос дээш бие даасан тохилог сууц, 2-ээс дээш авто машинтай өрхийн мэдээ, тоо 
баримтыг сар бүр тулгалт хийхэд энэ журмын 3.10-т заасан өөрчлөлт илэрсэн бол. 
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ХАВСРАЛТ B. ТООН СУДАЛГААНЫ ЗАГВАР  

Тоон судалгааны асуулгын арга: 

Үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэнээс тоон судалгааны 
аргаар мэдээлэл цуглуулсан ба мэдээлэл цуглуулалтыг урьдчилсан CSPro талбар бүхий 
таблетаар (компьютерт суурилсан ярилцлагаар), цагийн байдал, КОВИД цар тахалтай 
холбоотойгоор судалгааны холын зайн арга болох утсаар авсан.  

Судалгааны асуулгаар дараах мэдээллийг тодруулсан. 

 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн 
байдал; 

 Ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй шалтгаан, ажил олоход тулгардаг хүндрэл 
бэрхшээлийг тодруулах; 

 Ажилгүй байгаа хугацаа, ажлын туршлага, ажлын байрны хэлбэр; 
 ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн ур чадвар 

(боловсролоос гадна ажлын туршлага, сургалт гэх мэт) 
 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан байдал (хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байгууллагад бүртгүүлсэн эсэх, зөвлөгөө, сургалт, нийтийг хамарсан арга хэмжээ, 
дэмжлэгтэй ажлын байр); 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд хамрагдахгүй байгаа шалтгаан; 
 
Түүврийн зохиомж 

Судалгааны түүврийн эх олонлог нь хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 
хамрагдаж буй нийт иргэд юм.  Харин түүврийн ХТДҮ үйлчилгээний захиргааны 
мэдээллийн сангаас тодорхойлсон бөгөөд,   дараах 2 хувьсагчаар судалгаанд хамрагдах 
ёстой иргэдийн жагсаалтыг бэлдсэн. 

1. Байрлал  
 Хотууд ( Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт) 
 Аймгийн төв, сумууд  

2. Нас 
 Насны доод хязгаар 15 
 Насны дээд хязгаар-64 

Энгийн санамсаргүй түүвэрт доорх томьёог ашиглан түүврийн хэмжээ болон алдааны 
зөрүү хоорондын харилцааг тооцсон.  

Түүврийн хэмжээ тооцсон томьёо: 

 
 

     Страта Түүвэр 
a = 5%  Хотууд 300 
Za/2 = 1.96  Аймгийн төв, сумууд 300 

p = 0.55  Нийт 600 
 

Дээрх томьёонд хувьсагчдыг орлуулан тооцоход түүврийн хэмжээ 300 гарсан. 
Түүврийн хэмжээ 300, P- 0.5 үед 5 хувийн ач холбогдлын түвшинд алдааны зөрүү 0.057 
байна. P утга бага үед алдааны магадлал буурна.  Жишээ P- 0.7 (0.3) үед алдааны 
магадлал 0.052 хүртэл буурч, P- 0.9 (0.1) үед 0.034 хүртэл багасна. 

 

𝑋
𝑍 / 𝑝 1 𝑝

𝑀𝑜𝐸
 𝑛

𝑁 ∗ 𝑋
𝑋 𝑁 1
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Зураг 1: P- 0.5 ба түүврийн хэмжээ харилцан адилгүй байх үед итгэх интервал  
(95 хувь) 

 

 
Байрлал харилцан адилгүй үед (Улаанбаатар хот, аймгийн төв, сумын төв) эсвэл бүс 
нутаг харилцан адилгүй үед (баруун, төв, зүүн аймгууд) бид 300-г тухайн үзүүлэлтийн 
тоогоор үржүүлэх хэрэгтэй.  Жишээ нь: Улаанбаатар хотын хувьд тусдаа тооцоолол 
хийхийн тулд улсын бусад нутаг дэвсгэрт түүврийн тоо 300 байх шаардлагатай. Тиймээс 
2 өөр стратад нийт түүврийн хэмжээ 600 байхад тохиромжтой гэж үзсэн.  

Судалгаанд ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй 600 иргэний түүвэрлэлтийг хамруулсан 
бөгөөд 95%-ийн итгэх түвшинтэй, 5 хувийн алдаатай байхаар тооцсон. Гэхдээ 
судалгаанд оролцохоос татгалзах, түүвэрт хамрагдахгүй оролцогч жагсаалтад орсон 
байх зэрэг эрсдэлийг тооцон өрхийн гишүүн, иргэний жагсаалтыг 1500 хүнтэй байхаар 
тогтоосон. 

Асуулгын хуудас  

Удирдлага, зохион байгуулалт 

Тоон судалгааг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтийн Нийгмийн 
хамгааллын бодлогын судалгааны сектор зохион байгуулж ажилласан.  

 Судалгааны асуудал тодорхойлох; 
 Түүврийн зохиомж боловсруулж, түүвэрлэлт хийх; 
 Судалгааны асуултуудыг боловсруулах; 
 Судалгааны мэдээллийг цуглуулах; 
 Судалгааны мэдээллийг кодлох, боловсруулах; 
 Үр дүнг боловсруулах; 
 Үндсэн тайлан боловсруулж тархаах; 
 Судалгааны бүх үе шатны ажилбарыг архивлах. 

Мэдээлэл цуглуулах баг, түүний чиг үүрэг 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах багт судалгааны багийн ахлагч, мэдээлэл цуглуулах 
багийн ахлагч 2, ярилцлага авагч 10, дата мэдээллийн хяналт 1 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулж ажиллуулсан.  
 
Мэдээлэл цуглуулалт 
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 Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтад вэб-д суурилсан судалгааны анхан шатны 
мэдээлэл цуглуулалтын CSPro програм хангамж ашигласан.  Уг аппликэйшн нь 
ухаалаг төхөөрөмж болох гар утас таблетын ANDROID үйлдлийн системийг 
дэмжиж ажилдаг.  

 Асуулгын дагуу мэдээлэл авч, оруулж байгааг судалгааны мэдээлэл 
цуглуулахтай зэрэгцүүлэн хийсэн бөгөөд ингэснээр судалгааны явцыг хянах 
боломжтой байдаг.  

Мэдээлэл боловсруулалт, үр дүнг боловсруулах 

Судалгаанд оролцогчдоос цуглуулсан мэдээллийг програмд хөрвүүлэхэд CSPro, үр 
дүнг боловсруулж, анализ хийхэд SPSS, Stata программ хангамжийг ашигласан.  
 
Нэр томьёоны тайлбар  
 
№ Нэр, томьёо Ойлголт, тодорхойлолт Эх сурвалж 
1. Хүнс тэжээлийн 

дэмжлэг 
үзүүлэх 
үйлчилгээ 

Хүнсний хангамж зайлшгүй 
шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд 
хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор хүнсний бүтээгдэхүүн 
худалдан авах эрхийн бичиг олгох, 
санхүүжилт хийх үйлчилгээ 

Нийгмийн 
халамжийн тухай 
хууль,  ХНХ-ын 

сайдын 2021 оны 06 
дугаар сарын 25-ний 
өдрийн A/103 дугаар  
тушаалын хавсралт 

2.  Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор 
бусдын хэрэглээнд зориулан 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ 
үзүүлэх үйл ажиллагаа юм.  

ҮСХ-ны дарга, ХНХ-
ын сайдын 2019 оны 
01 дүгээр сарын 17-
ны өдрийн A/09/A/08 
дугаар хамтарсан 

тушаалаар 
батлагдсан" 

3.  Хөдөлмөрийн 
насны хүн ам 

15, түүнээс дээш насны хүн амыг хэлнэ. 
Хөдөлмөрийн насны хүн амыг ажиллах 
хүч болон ажиллах хүчнээс гадуурх хүн 
ам гэж ангилна. 

4.  Ажиллагч Зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын 
хэлбэрийн хүрээнд, цалин хөлс, орлого 
олох зорилгоор бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлж буй 
хөдөлмөрийн насны хүнийг хэлнэ. 
Хөдөлмөр эрхлэгчдийг ажлын 
байрандаа байгаа болон түр эзгүй 
байгаа гэж хоёр бүлэгт хувааж авч үзнэ. 

5.  Цалин хөлстэй 
ажиллагч 

Ажиллаж буй эдийн засгийн нэгжээ 
эзэмшдэггүй, үйл ажиллагааны 
шийдвэрт оролцохгүйгээр тухайн нэгжид  
албан болон албан бусаар хөдөлмөр 
эрхлэн, ажилласан цаг, хийж гүйцэтгэсэн 
ажлынхаа (зарим тохиолдолд хийж 
гүйцэтгэсэн ажлынхаа үйл ажиллагаа тус 
бүрт) эсвэл худалдаа, үйлчилгээ (тоо 
хэмээ, захиалгын тоогоор) үзүүлснийхээ 
төлбөр болгон мөнгөн болон мөнгөн бус 
хэлбэрээр цалин хөлс авдаг ажиллагч 
юм.  

6.  Боломжит 
ажиллах хүч 

Цалин хөлс, орлого олох зорилгоор 
хөдөлмөр эрхлэхийг сонирхож байгаа 
боловч тодорхой нөхцөл байдлын 
улмаас ажил хайх оролдлого нь 
хязгаарлагдсан эсвэл шууд ажил хийх 
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боломжгүй байгаа, тухайн хугацаанд 
хөдөлмөр эрхлээгүй хүн. 

7.  Ажиллах 
хүчнээс гадуурх 
хүн ам 

Сургуульд суралцаж байгаа, гэрийн  
ажилтай, өндөр настан, өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгосон, хөгжлийн  
бэрхшээлтэй болон ажил хайх итгэл 
алдарсан зэрэг шалтгаанаар тухайн  
хугацаанд ажиллах хүчинд хамаарахгүй 
хөдөлмөрийн насны хүн амыг ойлгоно. 

8.  Ажилгүй хүн Сүүлийн 7 хоногт хөдөлмөр эрхлээгүй, 
хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор ажил хайж 
байгаа болон ажил хийхэд бэлэн байгаа  
хөдөлмөрийн насны хүн. 

9.  Хөдөлмөр 
эрхлээгүй хүн  

Тухайн хугацаанд буюу сүүлийн 7 хоногт  
цалин хөлс, орлого олох зорилгоор ямар 
нэгэн ажил хийгээгүй, ажиллагч гэдэг 
тодорхойлолтод хамаарахгүй байхыг 
хэлнэ. 

ҮСХ-ны дарга, ХНХ-
ын сайдын 2019 оны 
01 дүгээр сарын 17-
ны өдрийн A/09/A/08 
дугаар хамтарсан 

тушаалаар 
батлагдсан" 

10.  Ажил хайгч Ажилгүй хүн эсвэл ажиллагч боловч 
ажлын нөхцөлөө сайжруулах, нэмэлт 
орлого олох зорилгоор Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж 
бүртгүүлсэн хүн юм. 

11.  Хөдөлмөрийн 
нөхцөл 
 

Хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах 
чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу 
хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын 
байрны болон үйлдвэрлэлийн орчны 
хүчин зүйлийг хэлнэ. 

Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай 

МУ-ын хууль 

12.  Амьжиргааг 
дэмжих зөвлөл 
 

Иргэнийг нийгмийн халамжийн үйл 
ажиллагаанд хамруулах эсэх талаар 
шийдвэр гаргах, халамжийн үйл 
ажиллагаатай холбогдсон гомдлыг 
хүлээн авч шийдвэрлэх үүрэг бүхий 
нутгийн захиргааны болон иргэний 
нийгмийн байгууллагын төлөөллөөс 
бүрдсэн Амьжиргааг дэмжих орон тооны 
бус зөвлөл сум, хороонд ажилладаг. 

Нийгмийн 
халамжийн тухай 
МУ-ын хууль 

13.  Зорилтот бүлэг 
 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 
зайлшгүй хэрэгтэй хүн амын бүлэг. 

Нийгмийн 
халамжийн үр 

дүнтэй тогтолцоо, 
Дэлхийн Банк 

14.  Босго оноо 
 

Нийгмийн халамж, хөгжлийн үйлчилгээг 
зорилтот бүлэгт хүргэхэд зориулан 
амьжиргааны түвшин тогтоох 
судалгааны мэдээлэлд үндэслэн 
төсвийн боломж бололцоонд тохируулан 
босго оноо тогтоодог. 

Өрхийн 
амьжиргааны 

түвшин тодорхойлох 
аргачлал 

15.  Өрхийн 
амьжиргааны 
түвшинг 
тодорхойлох 
аргачлал 

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн 
амьжиргааны түвшинг тодорхойлох 
аргачлалын зорилго нь өрхийн 
амьжиргааны түвшинг шууд илэрхийлэх 
орлогын талаарх мэдээлэл, арга, 
аргачлал байхгүй үед түүнийг орлохуйц 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан амьжиргааны 
түвшний үнэлгээ хийж, үр дүнг үндэслэн 

Өрхийн 
амьжиргааны 

түвшин тодорхойлох 
аргачлал 
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төрөөс үзүүлэх аливаа төрлийн 
нийгмийн тусламж, үйлчилгээнд 
хамруулах өрх, иргэнийг тодорхойлох, 
өрхийн амьжиргааны түвшний үндэсний 
хэмжээний нэгдсэн цахим мэдээллийн 
сан бүрдүүлэхэд оршино. 

16.  Нийгмийн 
даатгалын 
шимтгэл 

Нийгмийн даатгалд даатгуулах 
зорилгоор даатгуулагч болон ажил 
олгогчоос хуульд заасан хугацаанд 
нийгмийн даатгалын санд төлөх 
урьдчилсан төлбөрийг; 

Нийгмийн даатгалын 
тухай хуулийн 2 

дугаар зүйлийн 4 дэх 
хэсэг 

17.  Өрхийн орлого Өрхийн төсвийн үндэс бөгөөд тогтсон 
болон тогтмол бус хугацаанд орж ирж 
байгаа бараа, үйлчилгээ, мөнгөн орлого 
юм. 

ҮСХ, Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн 

судалгаа 

18.  Ажилд зуучлах Ажил хайж байгаа иргэнд хүсэл 
сонирхол, мэргэжил, ур чадварт нь 
тохирсон ажил олоход, ажил олгогчид 
эрэлт хэрэгцээнд нь нийцсэн ажилтан 
олоход туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг; 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

тухай хууль 

19.  Ажил, 
мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, 
зөвлөгөө өгөх, 
мэдээллээр 
хангах 
үйлчилгээ 

Тодорхой ажил, мэргэжил, ажлын 
байрны талаарх мэдээ, мэдээллийг 
иргэдэд хүргэх, ажил, мэргэжлээ сонгох 
болон хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг 
үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамрагдах 
нөхцөлийн талаар зөвлөгөө өгөх, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллээр 
хангах үйлчилгээ хамаарна. Үйлчилгээг 
ганцаарчилсан болон хэсэг, бүлгээр 
зохион байгуулна. 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

тухай хууль 

20.  Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
сургалт 

 Ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд өртөж 
болзошгүй иргэн, ажил олоход 
хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан, 
хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхдэд 
богино хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар 
эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх зорилготой 
сургалт. 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

тухай хууль 

21.  Хөдөлмөрт 
бэлтгэх арга 
хэмжээ 

Ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, 
сургууль завсардсан, хөдөлмөрийн 
насанд хүрсэн хүүхдэд хүнтэй харилцах 
ур чадвар эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн 
харилцааны мэдлэг олгох, хөдөлмөрийн 
дэг журам, үйлдвэрлэлийн горимд 
дасан зохицоход нь туслах зэрэг 
зайлшгүй хэрэгцээт багц үйлчилгээ, 
дэмжлэг, туслалцааны хэлбэртэй байна. 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

тухай хууль 

22.  Нийтийг 
хамарсан ажил 

Ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд өртөж 
болзошгүй иргэн, ажил олоход 
хүндрэлтэй иргэн болон ажилгүй 
иргэнийг түр хугацаагаар ажиллуулах, 
орлого нэмэгдүүлэх төрөл бүрийн арга 
хэмжээний хэлбэрээр зохион 
байгуулдаг 

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

тухай хууль 

23.  Албан салбар Төрийн байгууллага, төрийн өмчит аж 
ахуйн тогтолцоотой үйлдвэрийн газар 
буюу зах зээлийн бус хуулийн этгээдүүд  

ҮСХ-ны дарга, ХНХ-
ын сайдын 2019 оны 
01 дүгээр сарын 17-
ны өдрийн A/09/A/08 



АХБ TA 9893-MON: Хүнсний эрхийн бичгийн үнэлгээ 

© Оксфорд Полиси Менежмент                                                                                                                            6 

болон зах зээлд борлуулах зорилгоор 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ  
үзүүлэх үйл ажиллагааг эрхэлж буй 
албан ёсны бүртгэлд бүрэн хамрагдсан  
хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн 
хяналт дор (орлогын албан татварын  
талаарх мэдээлэлд бүрэн хамрагдсан) 
үйл ажиллагаа явуулж буй хувь хүн,  
өрхийн аж ахуйн үйл ажиллагаа юм. 

дугаар хамтарсан 
тушаалаар 
батлагдсан" 
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ХАВСРАЛТ C. ТООН СУДАЛГАА 

C. 1 Утсаар авсан судалгаа  

C.1.1 Хүн ам зүй  

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны 
иргэдийн хүн ам зүйн төлөв байдлын хүрээнд  гэрлэлтийн байдал, боловсролын түвшин, 
өрхийн орлогын бүтэц, ажил мэргэжлийн онцлог, сайн хийж чадах ажлуудын талаар 
нарийвчлан авч үзэх болно. 

Гэрлэлт, гэр бүлийн байдал: Олон улсын аргачлалын дагуу 15, түүнээс дээш насны 
хүн амын гэрлэлтийн байдлыг авч үздэг ч манай улсын хуульд нийцүүлэн 18, түүнээс 
дээш насны хүн амын гэрлэлтийн байдлыг гэрлэсэн, огт гэрлээгүй, тусгаарласан, 
бэлэвсэн, хамтран амьдрагчтай гэсэн 5 бүлгээр авч үзсэн. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг 
үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн 57.0% гэрлэсэн, 
30.4% огт гэрлээгүй, 5.3% бэлэвсэн, 3.9 % хамтран амьдрагчтай, 3.4% нь салсан 
тусгаарласан байна. Огт гэрлээгүй хүмүүсийн 50.0% 16-25 насны залуу хүмүүс эзэлж 
байгаа бөгөөд, 25 болон түүнээс дээш насны иргэдийн гэр бүлийн байдал харьцангуй 
тогтвортой байна. 

Зураг 2: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн гэрлэлтийн байдал,  
дүнд эзлэх хувиар 

 

Хүйсийн хувьд гэрлэсэн болон хамтран амьдрагчтай эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс их, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд салсан болон тусгаарласан, огт гэрлээгүй, өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй  харьцуулахад өндөр байна.  Насны бүлгээр авч үзвэл 35-
39, 40-44 насныхны гэр бүлийн байдал харьцангуй тогтвортой буюу өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүдийн тоо бага байна. 

Зураг 3: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн гэрлэлтийн байдал, 
хүйсээр, дүнд эзлэх хувиар 

 

 

57.0

3.4

5.3

3.9

30.4

Гэрлэсэн

Салсан/тусгаарласан

Бэлэвсэн

Хамтран амьдрагчтай

Огт гэрлээгүй

52.9

4.7
8.1

3.2

31.2
Гэрлэсэн

Салсан/тусгаарласан

Бэлэвсэн

Хамтран амьдрагчтай

Огт гэрлээгүй

62.1
1.8

1.9

4.9

29.3
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Өрхийн шинж чанар: 2021 оны 9-р сарын байдлаарх ХТДҮҮ-д хамрагдаж буй иргэдийн 
захиргааны нэгдсэн мэдээллийн сангийн тоо мэдээллээс авч үзэхэд 5 болон түүнээс 
олон гишүүнтэй өрхийн тоо нийт өрхийн 68.8%-ийг эзэлж байна. Үйлчилгээнд хамрагдаж 
буй өрхийн ам бүлийн тооны хувьд 5-6 гишүүнтэй өрхийн тоо 48.8%, 7 болон түүнээс 
дээш гишүүнтэй өрхийн тоо 28.2%, 3-4 гишүүнтэй өрхийн тоо 21%, 1-2 гишүүнтэй өрхийн 
тоо 1.94%-ийг эзэлж байна.  

Зураг 4: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн ам бүлийн тоо, байршлаар, эзлэх хувиар 

 

 Хотод амьдардаг өрхийн хувьд нийт орлогын хамгийн өндөр эх үүсвэр цалингийн орлого 
41.9%,  хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 32.2% байгаа бол хөдөө орон нутагт энэ нь эсрэгээрээ 
байна. Хөдөө орон нутгийн хувьд хүүхдийн мөнгө болон, халамжийн тэтгэмжийн 
орлогууд өрхийн нийт орлогын тал хувийг бүрдүүлж байгаа бол цалингийн орлогын эзлэх 
хувь хотын бүстэй харьцуулахад 12.0%-р бага байна. Үүнээс дүгнэхэд хүнс тэжээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн нийт орлогын дийлэнх хэсгийг 
тэтгэвэр тэтгэмжийн орлогууд бүрдүүлж байгаа бөгөөд, хүүхдийн мөнгө, ахмад настны 
тэтгэвэр, бусад халамжийн тэтгэмжүүд өрхийн амьжиргааг дэмжиж байгаа нь 
ажиглагдлаа.   

Зураг 5: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн орлогын бүтэц, байршлаар 

  

Өрхийн амьжиргаанд нөлөөлж байдаг гол хүчин зүйлийн нэг нь өрхийн орлого юм. Улсын 
хэмжээнд 2021 оны 3-р улирлын байдлаар өрхийн сарын дундаж орлого 1 636.4 мянган 
төгрөг байна.9 Харин үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхүүдийн сарын дундаж мөнгөн 
орлого 896.0 мянган төгрөг, байршлаар авч үзвэл хотод 1 016.6 мянган төгрөг, хөдөө 
орон нутагт 812.2 мянган төгрөг байна. Үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн сарын 
дундаж мөнгөн орлогыг улсын дундажтай харьцуулбал 619.8 төгрөгөөр бага буюу 38.0%-

 
9 1212.mn /Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан/ 

2.33 1.67 1.94
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22.7 21.0

49.0 48.7 48.8

30.0
27.0 28.2

Хот Хөдөө Нийт
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Хот
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р бага орлоготой байна.  Өрхийн орлогын бүлгийг дараах 7 ангиллаар авч үзвэл, сарын 
дундаж мөнгөн орлого нь 901 мянган төгрөгөөс дээш өрхүүдийн ихэнх нь хотод  амьдарч 
байгаа бол 901 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрхүүдийн ихэнх хувь нь хөдөө 
амьдарч байна.  

601-900 мянган төгрөгийн орлоготой өрхүүдийн эзлэх хэмжээ хот болон хөдөөд 
харьцангуй ойролцоо буюу 1 пунктын зөрүүтэй байна. Харин 301-600 мянган төгрөгийн 
орлоготой өрхүүдийн эзлэх хэмжээ хот болон хөдөөд хамгийн өндөр буюу 7.3  пунктын 
зөрүүтэй байна. 

Зураг 6: Өрхийн орлогын бүлэг, байршлаар, дүнд эзлэх хувиар 

 

Үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн ам бүлийн тоонд эзлэх байнгын асаргаатай иргэн, 0-
6 насны хүүхэд, ахмад настай гишүүдийн эзлэх хувийг доорх зурагт харуулав.  Нийт 
өрхийн гишүүдийн 17.8% нь 0-6 насны хүүхэдтэй бол, 1.3% нь байнгын асаргаатай 
хүүхэдтэй, 3.9% нь байнгын асаргаатай иргэнтэй, 2.6% нь 65-аас дээш насны ахмад 
настантай байна. Байршлаар авч үзвэл дээрх бүлгийн гишүүдийн эзлэх хувь хотын бүсэд 
арай илүү өндөр жинг эзэлж байна.  

 Зураг 7: Нийт өрхийн гишүүдэд эзлэх байнгын асаргаатай иргэн\хүүхэд, 0-6 насны 
хүүхэд, ахмад настны  эзлэх хувь, байршлаар 
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Боловсролын түвшин, ажил мэргэжил 

Хөдөлмөрийн насны хүн амын боловсролын түвшинг хүйсээр авч  үзэхэд, эрэгтэйчүүд 
болон эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь буюу 42-43% нь бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна. 
Эрэгтэйчүүдийн хувьд бага болон бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшсэн хүмүүсийн хувь 
өндөр байхад, эмэгтэйчүүдийн 7.5% нь техникийн болон мэргэжлийн, 3.8 тусгай 
мэргэжлийн, 8.9% нь дээд боловсрол эзэмшсэн буюу эрэгтэйчүүдийнхээс өндөр байна.   

 Зураг 8: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн боловсролын түвшин 
хүйсээр,  дүнд эзлэх хувиар 

 

Хөдөлмөрийн насны иргэдийн боловсролын түвшинг байршлаар харвал бага болон 
боловсролгүй иргэдийн эзлэх хувийн жин хөдөө илүү өндөр байгаа бөгөөд хоттой 
харьцуулбал 2.5-3 дахин өндөр байна. Бусад боловсролын түвшнийг харвал 
мэдэгдэхүйц ялгаа ажиглагдахгүй байна.  

Зураг 9: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн боловсролын түвшин 
байршлаар,  дүнд эзлэх хувиар 

 

Сурсан салбар чиглэл: Хөдөлмөрийн насны иргэдийн 81.4% нь бүрэн дунд болон 
түүнээс доош боловсрол эзэмшсэн буюу мэргэжилтэй, боловсролтой иргэдийн тоо маш 
бага хувийг эзэлж байна. Мэргэжилтэй, боловсролтой буюу техникийн болон тусгай 
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мэргэжлийн дунд, дээд боловсролтой иргэдийн хувьд инженер, үйлдвэрлэл болон 
үйлчилгээний чиглэлээр сурч төгссөн хүмүүсийн хувийн жин харьцангуй өндөр байгаа 
бөгөөд багш, хүмүүнлэг хэл урлаг, ШУ, математик, ХАА, мал эмнэлгийн чиглэлээр сурч 
төгссөн хүмүүсийн тоо бага байна.  Эрэгтэй хүмүүсийн 9.3% нь инженер, үйлдвэрлэл 
чиглэлээр төгссөн бол эмэгтэйчүүд бусад салбар чиглэлээр сурсан нь илүү өндөр жинг 
эзэлж байна. 

Хүснэгт 1: Үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны иргэдийн сурсан 
салбар чиглэл хүйсээр, дүнд эзлэх хувиар 

Сурсан салбар чиглэл Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 
Ерөнхий боловсрол \Бүрэн дунд түүнээс 
доош боловсролын түвшинтэй иргэд\ 

85.2 78.3 81.4 

Багшийн сургалт 0.0 1.9 1.0 
Хүмүүнлэг, хэл, урлаг 0.3 1.8 1.1 
Нийгмийн ухаан 1.8 2.9 2.4 
ШУ, математик 0.0 0.4 0.2 
Инженер, үйлдвэрлэл 9.5 6.3 7.8 
ХАА, мал эмнэлэг 0.3 1.5 0.9 
Эрүүл мэнд, халамж 0.8 2.5 1.7 
Үйлчилгээ 2.1 4.6 3.4 

Нийт 100.0 100.0 100.0 
 

Эзэмшсэн ажил мэргэжлийг үндэсний ажил мэргэжлийн код буюу /YAMAT/ ангиллын 
дагуу бүлэглэсэн бөгөөд үйлдвэрлэл, барилга гар урлал, үйлчилгээний ажилтан эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн хувьд хамгийн өндөр хувийг эзэлж байна. Эрэгтэйчүүдийн 55.8% нь 
үйлдвэрлэл, барилга гар урлал, үйлчилгээний ажилтнаар мэргэжил эзэмшсэн байхад 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 32.9% байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд худалдаа үйлчилгээний 
ажилтан, мэргэжилтэн чиглэлээр эрэгтэйчүүдээс илүү сурч төгссөн байгаа бол, 
эрэгтэйчүүдийн хувьд үйлдвэрлэл, барилга гар урлал, үйлчилгээний ажилтан, машин 
механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч чиглэлээр илүү сурч төгссөн байна.  

Зураг 10: Эзэмшсэн ажил мэргэжлийн ангиллаар, хүйсээр, дүнд эзлэх хувиар 

 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээсээ сурсан болон ажилласан туршлага дээрээ 
үндэслэн ямар ажлыг хамгийн сайн хийж чадах талаар лавлаж асуусан бөгөөд, 
үйлдвэрлэл, барилга гар урлал, үйлчилгээний чиглэлийн ажлыг хамгийн сайн хийж 
чадна гэж хариулсан буюу нийт хөдөлмөрийн насны иргэдийн 22% нь энэ салбар 
чиглэлд ажиллах боломжтой гэжээ. Үйлдвэрлэл, барилга гар урлал, үйлчилгээний 
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салбарт ажиллах боломжтой ажиллагчдыг хүйсээр нь харвал нийт эрэгтэй хүмүүсийн 
33.0% нь ажиллах боломжтой бол, эмэгтэйчүүдийн хувьд 12.6% нь байна. Нийт 
эмэгтэй хөдөлмөрийн насны иргэдийн 26.5% нь энгийн ажил мэргэжлээр ажиллах 
боломжтой гэж хариулсан бөгөөд удаах байранд худалдаа үйлчилгээний ажлууд 
багтаж байна.  

C.1.2 Хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв, хөдөлмөр эрхлэлтийн түүх  

C.1.2.1 Ажиллагчид  
Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч буй 15-64 насны иргэдийн 39.7% нь буюу 38,1 мянган хүн 
хөдөлмөр эрхэлж байна. Тэдгээрийн 47.8% нь эрэгтэйчүүд, 52.2% нь эмэгтэй ба 46.5% 
нь хотод, 53.5% нь хөдөө амьдарч байна.  

Зураг 11: Ажиллагчид, боловсролын түвшин, эзлэх хувиар 

 

Хөдөлмөр эрхэлж  байгаа иргэдийн 45.6% нь бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна. 
Дээд болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн хүмүүс 20.3%-г эзэлж байгаа бол огт 
боловсролгүй иргэд 4.9% нь байна. 

Зураг 12: Ажиллагчид, гэрлэлтийн байдал, эзлэх хувиар 

 

Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүнс тэжээлийн дэмжлэг авдаг хүмүүсийн 60.1% нь гэрлэсэн 
27.1% нь огт гэрлээгүй. Харин салсан болон бэлэвсэн хүмүүс 9.7% байгаа ба хамтран 
амьдрагчтай хүний эзлэх хувь 3.1% байна. 

Хүснэгт 2: Ажиллагчид, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйсээр 
Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал 
тодорхойлолт 

Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд 

Менежер 0 0.66 0.3 

Мэргэжилтэн 0.7 10.2 5.7 

Техникч болон туслах/ дэд мэргэжилтэн 1.0 2.9 2.0 

Контор, үйлчилгээний ажилтан 0.7 0 0.3 

Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан 19.7 22.8 21.3 

Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын мэргэшсэн  
ажилтан 
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Үндэсний ажил мэргэжлийн ангилал 
тодорхойлолт 

Эрэгтэй Эмэгтэй Бүгд 

Үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, холбогдох ажил,  
үйлчилгээний ажил 

29.7 17.1 23.2 

Машин механизм, төхөөрөмжийн операторч, угсрагч 13.2 2.3 7.5 

Энгийн ажил, мэргэжил 25.5 35.7 30.8 

Нийт 100.0 100.0 100.0 
 

Нийт хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 30.1% нь энгийн ажил мэргэжлийн ангиллын 
ажил хийж байна. Тухайлбал цэвэрлэгч, угаагч, барилгын туслах ажилтан, галч, манаач, 
ачигч,  угаагч, хөдөө аж ахуйн туслах ажилтан гэх мэт ажил хийж байна. Түүний дараа 
үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал холбогдох ажил, үйлчилгээний ажлыг 23.1% нь хийж 
байна. Худалдаа, үйлчилгээний ажилтан гэсэн ангилалд 21.3% нь ажиллаж байгаа бол 
менежер болон контор, үйлчилгээний ажилтан гэсэн ангилалд тус бүр 0.3% нь л ажиллаж 
байна.  

Ажиллах хүчний судалгааны 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хөдөө аж ахуй, ой, 
загас агнуурын ажилтнаар 24.7% нь ажиллаж байгаа бол ХТДҮҮ-нд хамрагдаж байгаа 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн 30.1% энгийн ажил мэргэжлийн ангилалд байгаа нь 
ялгаатай байна. 

Ажил мэргэжлийн ангиллыг хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар задлан харвал төрийн 
болон төсөвт байгууллагад цалинтай энгийн ажил мэргэжлийн ажил хийж байгаа хувь 
хамгийн өндөр байна. Мэдээж хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын мэргэшсэн ажилтнаар 
мал аж ахуй эрхлэгч голчлон ажиллаж байгаа бол хувийн байгууллагад цалин хөлстэй 
ажиллагч  худалдаа, үйлчилгээний ажилтнаар ихэнхдээ ажиллаж байна.  

 Зураг 13: Ажиллагчдын ажил мэргэжлийн ангилал, хүйсээр, эзлэх хувь 

 
Ажил мэргэжлийн ангиллыг хүйсийн хувьд авч үзвэл эрэгтэйчүүдийн 29.7% нь 
үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал холбогдох ажил, үйлчилгээний ажил, 25.5% нь энгийн 
ажил, мэргэжил, 19.7% нь худалдаа, үйлчилгээний ажилтан, 13.2% нь машин механизм, 
төхөөрөмжийн операторч, угсрагч хийж байгаа бол эмэгтэйчүүдийн 35.7% нь энгийн 
ажил, мэргэжил, 22.8% нь худалдаа, үйлчилгээний ажилтан, 17.1% нь үйлдвэрлэл, 
барилга, гар урлал холбогдох ажил, үйлчилгээний ажил, 10.2% нь мэргэжилтэн хийж 
байна.  
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Байршлаар ажил мэргэжлийн ангиллыг авч үзвэл хотод 31.1% нь энгийн ажил, мэргэжил, 
27.4% нь үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал холбогдох ажил, үйлчилгээний ажил, 26.7% нь 
худалдаа, үйлчилгээний ажилтан байгаа бол хөдөөд 30.6% нь энгийн ажил, мэргэжил, 
19.4% нь үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал холбогдох ажил, үйлчилгээний ажил, 16.7% нь 
худалдаа, үйлчилгээний ажилтан, 13.9% нь хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын мэргэшсэн 
ажилтнаар ажиллаж байна. 

Зураг 14: Ажиллагчид, хөдөлмөр эрхлэлтийн статус, эзлэх хувь 

 

Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийг статусаар авч үзвэл дийлэнх нь буюу 69.4% нь хувийн 
байгууллагад цалинтай ажил хийж байна. Төрийн байгууллагад цалинтай ажил хийж 
байгаа иргэд 19.0%, мал аж ахуй, газар тариалан эрхэлж байгаа иргэд 10.3% байна.  
Бусад гэсэн ангилалд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, төрийн бус байгууллагад ажиллагч, 
өрхийн аж ахуй эрхлэгч зэрэг иргэд орж байгаа. 

Хүснэгт 3:  Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэд, ам бүлийн тоогоор 

Ам бүлийн тоо 
Хөдөлмөр эрхэлж буй 

хүний тоо 
Хувь 

1 131 0.3 

2 959 2.5 

3 959 2.5 

4 5 130 13.5 

5 9 244 24.3 

6 11 375 29.9 

7 4 941 12.9 

8 5 318 13.9 

Нийт 38 057 100.0 
 

Хөдөлмөр эрхэлж байгаа нийт иргэдийн 29.9% нь 6 ам бүл, 25.3% нь 5 ам бүл, 13.9%  нь 
8 ам бүл, 13.5% нь 4 ам бүл, 13.9% нь 7 ам бүлтэй байна.  
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Зураг 15: Ажиллагчид, ажилд орсон мэдээллийн эзлэх хувь 

 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд  
ихэвчлэн ах дүү, найз нөхөд хамаатны хүмүүсээр дамжуулан ажилд орсон гэж 
хариулсан. Зарын дагуу ажилд орсон хүмүүс 28.5%, ажил олгогчтой шууд очиж уулзаад 
ажилд орсон хүмүүс 21.2% байгаа бол хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагаар  дамжуулан 
ажилд зуучлуулсан хувь маш бага байна. Бусад гэсэн ангилалд 8% байгаа ба тэдгээр 
иргэд өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгосон, мал аж ахуй эрхлэгч, урилгаар ажлын 
байрандаа очсон гэсэн хариултууд өгчээ. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар задлан харвал төрийн болон төсөвт байгууллагад 
ажилд орохдоо ихэвчлэн зарын дагуу, хувийн байгууллага, мал аж ахуй, газар тариалан 
эрхлэхээр ажилд орохдоо ах дүү, найз нөхөд, хамаатны дэмжлэгээр ажилтай болжээ. 

C.1.2.2 Ажлын цагийн үзүүлэлт  
Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөр эрхэлдэг 
иргэдийн 2 хүн тутмын нэг нь 7 хоногт 48-аас дээш цаг ажиллаж байна. Хөдөө ажиллаж 
байгаа иргэдийн 58.3% нь хотод ажиллаж байгаа иргэдийн 49.6% нь 7 хоногт 48-аас дээш 
цаг ажиллаж байна. Харин бүрэн бус цагаар буюу долоо хоногт 40-өөс доош цаг ажиллаж 
байгаа иргэд 21.2%-ийг эзэлж байна.  

Хүснэгт 4: Ажиллагчид, 7 хоногт ажилсан цагаар, байршлаар 

 Ажлын цаг Хот Эзлэх 
хувь 

Хөдөө Эзлэх 
хувь 

Бүгд Эзлэх 
хувь 

0 цаг 524 2.9 943 4.6 1,467 3.8 

1-14 цаг 1,573 8.9 754 3.7 2,327 6.1 

15-29 цаг 917 5.2 1,508 7.4 2,426 6.4 

30-34 цаг 393 2.2 377 1.8 770 2.0 

35-39 цаг 524 2.9 566 2.8 1,090 2.8 

40-48 цаг 4,981 28.1 4,337 21.3 9,317 24.5 

48-аас дээш цаг 8,781 49.6 11,878 58.3 20,660 54.3 

 Нийт 17,694 100.0 20,363 100.0 38,057 100.0 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар харвал 48-аас дээш цаг буюу илүү цагаар 
ажилласан нь мал аж ахуй эрхэлсэн иргэдийн 83.0%, хувийн байгууллагад цалинтай 
ажил хийж байгаа иргэдийн 59.5%, төрийн болон төсөвт байгууллагад цалинтай ажил 
хийсэн иргэдийн 31.0%, газар тариалан эрхэлсэн иргэдийн 4 хүн тутмын нэгийг эзэлж 
байна. 

Ажил мэргэжлийн ангиллаар харвал машин механизм, төхөөрөмжийн операторч, 
угсрагчаар ажиллаж байгаа нийт ажиллагчдын 84.2%, хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын 
мэргэшсэн ажилтны 4 хүн тутмын 3 нь 7 хоногт 49-өөс дээш цаг ажиллаж байгаа бол 
техникч болон туслах/дэд мэргэжилтэн хийж байгаа ажиллагчдын 41.5% нь 7 хоногт 40-
өөс доош цаг ажилласан байна. 
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Зураг 16: Ажиллагчид, ажлын байрны хэлбэр, байршлаар 

 

Хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийг ажлын байрны хэлбэрээр харвал 54.0% нь байнгын, 
гурван хүн тутмын нэг нь түр болон улирлын чанартай, 12.7% нь тохиолдлын чанартай 
ажлын байранд ажиллаж байна. 

Хөдөлмөр эрхэлж буй байршлаар ажлын байрны хэлбэрээр харвал хотод 2 хүн тутмын 
нэг нь байнгын ажлын байранд, хөдөөд 56.5% нь байнгын ажлын байранд хөдөлмөр 
эрхэлж байна. Түр болон улирлын чанартай ажлын байранд хот, хөдөө ялгаагүй 3 хүн 
тутмын нэг нь ажиллаж байна. Харин хотод ажил хийж байгаа иргэдийн 15.6%, хөдөөгийн 
10.2% нь тохиолдлын ажилтай байгаа нь энэ хэмжээгээр ажилгүй болох эрсдэлтэйг 
харуулж байна. 

Үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, холбогдох ажил, үйлчилгээ, энгийн ажил, мэргэжлийн 
ажил хийж байгаа иргэдийн тал нь, түр болон тохиолдлын ажил хийж байна. Энэ 
хэмжээгээр буюу 10 мянган хүн ажилгүй болох эрсдэлтэй байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар нь харвал хувийн байгууллагад цалин хөлстэй 
ажиллагчид илүү улирлын болон тохиолдлын шинжтэй ажил хийж байна. Төрийн болон 
төсөвт байгууллагад ажиллаж байгаа иргэд дийлэнх нь байнгын ажлын байранд 
ажиллаж байна. 

Хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийг тухайн ажлын байрандаа ажилласан жилээр нь авч 
үзвэл 1 жилээс бага ажилласан ажиллагчид 34.9%, 1-5 жил 42.9%, 6-аас дээш жил 
ажилласан иргэд 22.2% байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар нь задлан харвал мал 
аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдийн 71.0% нь 10-аас дээш жил ажилласан, төрийн болон 
хувийн байгууллагад цалин хөлстэй ажиллаж байгаа иргэдийн тал нь 1-5 жил ажиллаж 
байгаа, газар тариалан эрхэлж байгаа иргэдийн тал нь 1 жилээс бага хугацаанд 
ажилласан туршлагатай байна. 

C1.2.3 Цалин орлого  
Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн дундаж цалин 490.5 
мянган төгрөг байна. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 562.5 мянган төгрөг, 
эмэгтэйчүүдийнх 424.4 мянган төгрөг байна. 
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Зураг 17: Дундаж цалин, боловсролын түвшингээр, мян.төгрөг 

 

Боловсролын түвшин ахих тусам цалин өсдөг байхад ХТДҮҮ-нд хамрагддаг хөдөлмөр 
эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд энэ хамаарал ажиглагдахгүй байна. Тухайлбал бага 
боловсрол эзэмшсэн хүн дээд боловсрол эзэмшсэн хүнтэй ижилхэн цалин авсан байна. 
Бага боловсролтой иргэдийг хийж байгаа ажлаар нь харахад эрэгтэй энгийн ажил 
мэргэжлийн ажиллагчид байна.   

Зураг 18: Дундаж цалин, хөдөлмөр эрхлэлтийн статус, мянган төгрөг 

 

Мал аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдийн орлого харьцангуй бага байна. Энэ нь хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа малчин өрхийн малын тоо толгой бага байдагтай 
холбоотой байж болох юм. 
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Зураг 19: Дундаж цалин, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, мянган төгрөг 

 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч буй хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн дундаж цалин хотод 507.5 
мянган төгрөг, хөдөөд 475.6 мянган төгрөг байна. Машин механизм, төхөөрөмжийн 
операторч, угсрагчийн цалин хамгийн өндөр, хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын 
мэргэшсэн ажилтны цалин хамгийн бага нь байна. 

Хүснэгт 5 : Ажиллагчид, сарын дундаж цалингийн бүлгээр, байршлаар, хүйсээр 
Цалингийн 
интервал 

Хот 
Эзлэх 
хувь 

Хөдөө 
Эзлэх 
хувь 

Эрэгтэй 
Эзлэх 
хувь 

Эмэгтэй 
Эзлэх 
хувь 

Бүгд 
Эзлэх 
хувь 

0-200 
мянган 
төгрөг 

3,146 17.8 3,959 19.4 3,270 17.9 3,835 19.3 7,105 18.7 

200-400 
мянган 
төгрөг 

3,408 19.3 5,656 27.8 2,516 13.9 6,549 32.9 9,064 23.8 

400-600 
мянган 
төгрөг 

6,160 34.8 5,845 28.7 5,638 30.9 6,367 32.1 12,005 31.5 

600-800 
мянган 
төгрөг 

3,015 17.0 2,828 13.9 3,835 21.1 2,007 10.1 5,843 15.3 

800-1,000 
мянган 
төгрөг 

1,442 8.1 943 4.6 1,614 8.9 770 3.8 2,384 6.3 

1,000-1,200 
мянган 
төгрөг 

262 1.5 566 2.8 639 3.5 189 0.9 828 2.2 

1,200 
мянган 
төгрөгөөс 
дээш 

262 1.5 566 2.8 697 3.8 131 0.7 828 2.2 

 Нийт  17,694 100.0 20,363 100.0 18,209 100.0 19,848 100.0 38,057 100.0 
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Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд цалингийн 
хэмжээ нь 400-600 мянган төгрөг 31.5 хувь, 200-400 мянган төгрөг 23.8%, 200 мянгаас 
доош 18.7%, 600-800 мянган төгрөг 15.35%, 800 мянгаас дээш нь 10.6% байна.  

Эндээс Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ /ХХДХ/10-ээс доош цалин хөлсөөр 42.5% нь 
ажилласныг харуулж байна.  

2021 оны 3-р улирлын байдлаарх аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын 
дундаж цалин11-тай харьцуулахад дийлэнх нь түүнээс 2-3 дахин бага цалинтай. Харин 
медиан цалин12-тай харьцуулахад 90 орчим хувь нь түүнээс доогуур цалингаар ажиллаж 
байна. 

Хүйсээр ялган харвал хөдөлмөр эрхэлж буй эмэгтэйчүүдийн тал нь ХХДХ-ээс доогуур 
цалин хөлстэй байна. Харин эрэгтэйчүүдийн ХХДХ-ээс доош цалин хөлс авч байгаа хувь 
31.7 байна.  

Байршлын хувьд хөдөө ажиллаж байгаа иргэд ХХДХ-ээс доогуур цалинжиж байгаа дүр 
зураг илүү их харагдаж байна. Харин 800 мянган төгрөгөөс дээш цалинтай иргэд хотод 
голдуу байна. 

Зураг 20: Ажиллагчид, сарын цалингийн бүлгээр, байршлаар 

 

Ажиллагчдын цалинг байршлаар авч үзэхэд хөдөөд ХХДХ-ээс доош цалинжиж байгаа 
хувь их байна.  

Ажилласан цагийг задлан харвал 200 мянга ба түүнээс доош цалинтай ажиллагчдын 
50% нь 7 хоногт 30-аас доош цаг ажилласан байна. 

Мал аж ахуй эрхэлж байгаа иргэд илүү их ХХДХ-ээс доогуур орлоготой гэсэн дүр зураг 
харагдаж байна. 

C1.2.4 Албан бус хөдөлмөр эрхлэлт 
Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийн тодорхойлолтод хөдөө аж ахуйн бус салбарт нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлдөггүй, өвчтэй байсны тэтгэмж, ээлжийн амралт олгодоггүй 
нөхцөлд цалин хөлстэй ажиллагчдыг хамруулдаг. Манай судалгааны хувьд ХАА, газар 
тариалан эрхэлж байгаа иргэд нийт ажиллагчдын 10.3%-г эзэлж байгаа тул нийт 

 
10 Одоо ХХДХ 420 мянган төгрөг. Эх сурвалж: Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний 
хорооны 2018 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоол 
11 1,335.1 мянган төгрөг, Эх сурвалж: ҮСХ, Аж ахуй нэгж байгууллагын ажиллагчдын дундаж цалин, III 
улирал 
12 993 мянган төгрөг, Эх сурвалж: ҮСХ, Аж ахуй нэгж байгууллагын ажиллагчдын медиан цалин, III улирал 
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ажиллагчдаас албан бус хөдөлмөр эрхлэлт хэдэн хувьтай байгааг тодруулж, дараах 
хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 6: Хөдөлмөр эрхэлж буй ажиллагчид, нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн байдлаар, байршлаар 

 Нийгмийн даатгалын 
шимтгэл 

  
Ээлжийн амралтын 

олговор 
  

Өвдсөн эсвэл гэмтэж 
бэртсэн үеийн нөхөн 

олговор 

Төлдөг эсэх Хот Хөдөө Бүгд Хот Хөдөө Бүгд Хот Хөдөө Бүгд 

Тийм 7,340 10,747 18,087 5,636 9,239 14,875 4,325 7,919 12,244 

 Эзлэх хувь 41.48 52.78 47.53 31.8 45.3 39.0 24.4 38.9 32.2 

Үгүй 10,354 9,616 19,970 12,058 11,124 23,182 13,369 12,444 25,813 

  Эзлэх хувь 58.52 47.22 52.47 68.1 54.63 60.9 75.6 61.1 67.8 

Нийт 17,694 20,363 38,057 17,694 20,363 38,057 17,694 20,363 38,057 

  100.0 100.0 100.0 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөр эрхэлдэг 
иргэдийн 47.5% нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг, 39.1% нь ээлжийн амралтын 
мөнгө авдаг, 32.2% нь өвдсөн эсвэл гэмтэж бэртсэн үеийн нөхөн олговор авдаг гэж 
хариулсан. Эндээс ХТДҮҮ-нд хамрагдаж буй ажил хийдэг хүмүүсийн талаас илүү нь 
албан бус хөдөлмөр эрхлэгч байна гэж үзэж болох юм. Байршлаар авч үзвэл хотод 
илүүтэй албан бус хөдөлмөр эрхлэлт байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа эсэхийг 
задлан харвал төрийн болон төсөвт байгууллагад цалин хөлстэй ажил (98.2%) хийж 
байгаа иргэд бараг бүгд төлдөг байна. Харин хувийн байгууллагад цалин хөлстэй ажил 
хийж байгаа 39.3% болон мал аж ахуй 14.2%, газар тариалан 10.3% эрхэлж байгаа 
иргэдийн шимтгэл төлөлтийн хувь маш бага байна. Эндээс  төрийн байгууллагаас өөр 
газар ажил хийж байгаа иргэдийн албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин өндөр байгааг 
харж болохоор байна. 

C.1.2.5 Давхар ажил эрхэлсэн байдал 
Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн 2.7% нь буюу нэг мянган хүн үндсэн ажлаасаа гадна өөр 
давхар ажил/бизнес эрхэлсэн байна. Тэдний 63.5% нь хотод, 36.5% нь хөдөө давхар 
хөдөлмөр эрхэлжээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар авч үзэхэд давхар ажил хөдөлмөр 
эрхэлж байгаа иргэдийн тал нь хувийн байгууллагад цалин хөлстэй ажил болон хувиараа 
хөдөлмөр эрхэлсэн гэж хариулсан. 

C.1.2.6 Ажлын туршлагатай ажиллагчид 
Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд дундаж ажилласан жил 4.4 байна.  

Хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдээс өмнө нь ажил хийж байсан туршлагатай эсэхийг лавлан 
асуухад 58.3% нь туршлагатай, 41.7% нь туршлагагүй байсан. Үүнийг ажилласан жилээс 
нь хамааруулан авч үзвэл ажлын туршлагатай гэж хариулсан иргэд тухайн ажлын 
байран дээрээ дунджаар 3.3 жил ажиллаж байгаа бол ажлын туршлагагүй гэж хариулсан 
иргэд одоо ажиллаж байгаа ажлын байрандаа дунджаар 5.8 жил ажиллаж байна. 

Байршлын хувьд хотод ажиллаж байгаа иргэдийн 61.5%, хөдөө ажиллаж байгаа 
иргэдийн 55.6% нь ажлын туршлагатай байна. 

Харин тухайн ажилд орохоосоо өмнө өөр ажил хийж байгаагүй буюу ажлын туршлагагүй 
иргэдээс яагаад ажил хийж байгаагүй талаар тодруулахад оюутан, сурагч, хөдөлмөрийн 
насанд хүрээгүй байсан (30.5%), хүүхэд хардаг, гэрийн ажилтай байсан (29.5%), ажил 
олдохгүй байсан (21.2%), эрүүл мэндийн шалтгаантай байсан (14.1%) гэж хариулжээ. 
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C.1.2.7 Сургалтын хэрэгцээт байдал, сургалтын төрлөөр 
Судалгаанд оролцогчдоос тухайн ажлын байрандаа эрхэлж байгаа ажлаа сайжруулахын 
тулд сургалтад суух хэрэгцээ байгаа эсэхийг тодруулахад 43.3% нь тийм 56.7% нь үгүй 
гэж хариулсан. Энэ хандлага нь хот, хөдөөд ойролцоо байгаа бол ажил мэргэжлийн 
ангиллаар ялгаатай байна. Тухайлбал мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа иргэдийн 64.4% 
нь, худалдаа, үйлчилгээний ажилтнуудын 54.6% нь сургалт хэрэгтэй гэсэн. 

Сургалт хэрэгтэй гэж хариулсан ажиллагчдыг насаар нь харвал 15-24 насны 
залуучуудын 54.5% нь, 35-39 насны иргэдийн 53.2% байна. Харин 45 наснаас дээш 
ажиллагчдын сургалтад суух идэвх буурч байна. 

Боловсролын түвшингээр сургалт хэрэгтэй байгаа эсэхийг задлан харвал тусгай 
мэргэжлийн дунд боловсролтой ажиллагчдын 65.6%, дээд боловсролтой ажиллагчдын 
60.1%, бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн ажиллагчдын 50.1% нь, бага боловсролтой 
иргэдийн 46.3%, боловсролгүй ажиллагчдын 31.5%, техникийн болон мэргэжил 
боловсрол эзэмшсэн ажиллагчдын 27.5%, суурь боловсрол эзэмшсэн ажиллагчдын 
23.9% нь хэрэгтэй гэсэн байна. 

 Зураг 21: 20Сургалтын хэрэгцээ, ажил мэргэжлийн ангилал, эзлэх хувь 

 

Хэрэгцээтэй байгаа сургалтыг ангилан харвал мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг 
хамгийн эхэнд хэлж байна. Түүний дараа оёдол, эсгүүр, хүнд машин механизмын 
оператор, тогооч, талх нарийн боовны чиглэлээр, гагнуур, гадаад хэл, компьютерын 
болон үсчин, гоо сайханч, маникюрын сургалтыг нэрлэж байна.  

C.1.2.8 Ажлын байран дах хүндрэл бэрхшээл 
Хөдөлмөр эрхэлж буй ХТДҮҮ-нд хамрагддаг иргэдийн 21.2% нь ажлын байран дээр ямар 
нэгэн хүндрэл бэрхшээл тулгардаг гэж хариулсан. Дийлэнх хүндрэл бэрхшээл нь ажлын 
байрны нөхцөл муу байгаагаас, ажлаа тууштай хийх боломж нөхцөл, хязгаарлагдмал, 
ажлын ачаалал их байгаагаас шалтгаалж байна. Тухайлбал ажил гэрийн зай хол, 
шөнийн цагаар ажилладаг байдал зэрэг дурдаж байсан. 

Ажлын байран дахь хүндрэл бэрхшээлийг ажил мэргэжлийн ангиллаас нь задлан харвал 
мэргэжилтнүүд ажлын ачаалал их, иргэдтэй үл ойлголцох (зан харилцаа) гэж байгаа бол 
техникч болон туслах/ дэд мэргэжилтэн ажлаа тууштай болон сайн хийх боломж, нөхцөл 
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хязгаарлагдмал, худалдаа, үйлчилгээний ажилтан, хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын 
мэргэшсэн ажилтан, үйлдвэрлэл, барилга, гар урлал, холбогдох ажил, үйлчилгээний 
ажил, машин механизм, төхөөрөмжийн операторч, угсрагч хийж байгаа хүмүүсийн 
дийлэнх нь ажлын байрны нөхцөл муу гэж хариулжээ. Харин энгийн ажил мэргэжлээр 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд ажлын байрны орчин нөхцөл муу, ажлаа 
тууштай хийх боломж нөхцөл хязгаарлагдмал, ажлын ачаалал их зэргийг дурдаж байна. 

C.1.3 Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгаан, хөдөлмөр эрхлэлтийн түүх  

Хөдөлмөр эрхэлдэггүй ХТДҮҮ-нд хамрагдаж байгаа иргэд 57 827 байгаагаас 13 
999 хүн ажил хайж байгаа буюу ажилгүй байна. Үлдсэн 43 828 хүн нь ажиллах хүчнээс 
гадуурх хүн ам болж байна.  

Зураг 22: Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа иргэд, ажил хайж байгаа эсэх, насны бүлгээр 

 

Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа иргэдийн хувьд 35-44 насны хүмүүс их байна. Ажил хайж 
байгаа иргэдээр нь задлан харвал 30-44 насныхан хүмүүс олон байгаа бол ажил хайхгүй 
иргэдийн дотор 15-24 насны залуучууд, 35-44 насны дунд насныхан, 50-аас дээш 
насныхан олонх болж байна.  

C.1.3.1 Ажилгүй иргэд  
Хөдөлмөр эрхлэхгүй ч гэсэн ажил хайж байгаа иргэдийг ажилгүй иргэн гэж тооцож 
байгаа.13 Ажилгүй иргэдийн 61.8% нь эрэгтэй, 38.2% нь эмэгтэйчүүд байна. Тэдний 30.0 
хувь нь хотод, 70.0 хувь нь хөдөө байна. 

       Ажилгүйдлийн түвшин: 26.9% 

Улсын хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 7.4%14 байхад ХТДДҮ-нд хамрагдаж буй 
иргэдийн ажилгүйдлийн түвшин 3 дахин өндөр байна.  

Ажил хайхдаа ихэвчлэн зарын дагуу хайсан ба зарим иргэд танил, найз нөхөд, 
хамаатнуудаасаа ажил сурагласан. Харин 19.9% нь хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 
бүртгүүлэн ажил хайсан байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлсэн хувь нь 
хөдөө 23.1%, хотод 12.5% байсан.  

 
13”Үндэсний статистикийн хороо, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн А/09 / А/08 тоот хамтарсан тушаал”-аар Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох 
аргачлалыг шинэчлэн баталсан. 
14 Үндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгааны 2021 оны III улирлын товч танилцуулга 
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Харин ажил хайгаад ажил олдохгүй байгаа шалтгаанд ажлын байр байхгүй, нас 
тохирохгүй, мэдлэг ур чадварт нийцэхгүй, цалин хөлсөө тохиролцож чадаагүй, Ковид-19 
цар тахлаас шалтгаалаад, хүйс болон царай зүс гологдсон гэсэн хариултуудыг өгсөн. 
Хөдөө ажлын байр байхгүй гэж 40.4% нь хариулсан бол хотод хүүхэд болон өндөр настан 
хардаг болохоор, мэдлэг чадвар, насанд тохирсон ажлын байр олдохгүй байна гэж 
хариулсан. 

Зураг 23: Ажилгүй иргэд, боловсролын түвшингээр, эзлэх хувь 

 

ХТДҮҮ-нд хамрагдаж байгаа ажилгүй иргэдийн хувьд бүрэн дунд ба бүрэн бус дунд 
боловсролтой иргэд их байна.  

Зураг 24: Ажилгүй иргэдийн тоо, насны бүлэг, хүйсээр 

Ажилгүй иргэдийг насны бүлгээр нь авч үзвэл 30-44 насны эрэгтэй хүмүүс зонхилж 
байна. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд 45-49 насны хүмүүс ихэнхдээ ажилгүй байна. 

C.1.3.2 Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам  
Хөдөлмөр эрхлээгүй ч ажил хайхгүй байгаа ХТДҮҮ-нд хамрагдаж байгаа хөдөлмөрийн 
насны иргэд 43 828 байна. Эдгээр иргэдийн хувьд ажил хайхгүй байгаа шалтгаан, өмнө 
нь ажил хийж байсан эсэхийг тодруулсан. 
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Зураг 25: Ажил хайхгүй байгаа шалтгаан, эзлэх хувиар 

 

Ажил хайхгүй байгаа иргэдээс шалтгааныг тодруулахад өвчтэй буюу эрүүл мэндийн 
хувьд ажил хийх боломжгүй гэж 31.5% нь хариулсан ба түүний дараа хүүхэд хардаг гэж 
24.6% нь хариулсан. Энэ 2 шалтгаан нь нийлээд хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа шалтгааныг 
56.1%-тай тайлбарлаж байна. Тиймээс энэ шалтгааныг хэлсэн иргэдийг дэлгэрүүлэн 
судлан үзсэн. 

Өвчтэй буюу эрүүл мэндийн шалтгаантай хүмүүсийн хувьд насны бүлэгт хуваан дараах 
зурагт харуулав. 

Зураг 26: Эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажил хайхгүй байгаа иргэд, насны бүлгээр 

 

Эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажил хайхгүй байгаа иргэдийг насаар нь авч үзвэл 35-44 
насны иргэд их байгаа ба хүйсийн хувьд 57.35 нь эрэгтэйчүүд, 42.75 нь эмэгтэй байна. 

Харин хүүхэд харж байгаа шалтгаанаар ажил хайхгүй байгаа иргэдийг хүйсээр харвал 
94.75 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр хүмүүсийн хувьд 6-аас доош насны хүүхдийн тоогоор 
дараах зурагт харуулав. 
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Зураг 27: Хүүхэд хардаг шалтгаанаар ажил хайхгүй иргэд, 6-аас доош насны хүүхдийн 
тоогоор 

 

Хүүхдээ харж байгаа хүмүүсийн 36.0% нь 6 наснаас доош насны буюу сургуулийн өмнөх 
насны 1 хүүхэдтэй байгаа бол 5% орчим нь таван хүүхэдтэй байна. 

C.1.3.3 Ажлын туршлагатай иргэд 
Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа ч өмнө нь ажил хийж байсан иргэд 33 470 байна.  Тэдний 
46.7% эрэгтэй, 53.3% нь эмэгтэй ба 4 хүн тутмын 3 нь хувийн байгууллагад цалин 
хөлстэй ажил хийж байсан. Өмнө нь хийж байсан ажлаасаа гарсан шалтгаан нь эрүүл 
мэндийн асуудал, түр ажил байсан, хүүхэд харах хэрэгтэй болсон гэсэн хариултуудыг 
хамгийн их өгсөн. 

Зураг 28: Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа ч өмнө нь ажил хийж байсан иргэд, боловсролын 
түвшингээр 

 

 

Эдгээр хүмүүсийн 45.0% нь бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байгаа бол 12.0% нь 
техникийн болон мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн байна. 

C.1.3.4 Огт ажил хийж байгаагүй иргэд 
Хөдөлмөрийн ямар ч туршлагагүй буюу өмнө нь ажил хийж байгаагүй иргэд 24 357 
байна. Тэдний 64.8% нь хөдөө, 35.2% нь хотод, 37.8 нь эрэгтэй, 62.2% нь эмэгтэй. 
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Зураг 29: Хөдөлмөр эрхлээгүй, ажлын туршлагагүй иргэдийн боловсролын түвшин, эзлэх 
хувь 

 

Ажил хийхгүй, туршлагагүй хүмүүсийн хувьд бүрэн дунд болон бүрэн бус боловсрол 
эзэмшсэн, боловсролгүй иргэд дийлэнх нь байна. 

C.1.3.5 Сургалтын хэрэгцээ  
Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа иргэдээс ямар төрлийн сургалтад хамрагдах сонирхолтой 
байгааг төрлөөр нь асуусан.  

Ажил хийж байгаагүй иргэдийн 4,4 мянга нь сургалтад суух шаардлагагүй гэж 
хариулсан.  

Харин сургалтад суух хүсэлтэй байгаа иргэдийг одоо хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа ч ажил 
хайж байгаа иргэд, ажлын туршлагатай иргэд, ерөөсөө ажил хийж байгаагүй иргэд гэж 3 
ангилаад дараах хүснэгтэд харууллаа. 

Хүснэгт 7: Хөдөлмөр эрхлэхгүй байгаа иргэдийн сургалтын хэрэгцээ, төрөл 

Ажил хайж байгаа иргэд Ажлын туршлагатай иргэд Ажил хийж байгаагүй 

Гагнуур  Мэргэжлийн сургалт Тогооч 

Оёдол, хувцас засвар Үсчин, гоо сайхан Гар урлал 

Авто засвар Барилга Компьютер 

Тогооч Компьютер Оёдол, хувцас засвар 

Компьютер Гагнуур Гагнуур 

ХММО Гар урлал Мужаан 
Мужаан Жолооны  Мэргэжил олгох сургалт 

Үсчин, гоо сайхан Гутал засвар Ерөнхий боловсрол 

Мэргэжил дээшлүүлэх Авто засвар  

 Ногоо тарих  

 Санхүүгийн мэдлэг олгох  

 Мал маллах  
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C.2 ӨНЭЗС болон Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэдийн мэдээллийн сан 

Хүснэгт 8: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг хүртэгчид (хүйс, нас, байршлаар) 

 
ХЭБ-ийн 

мэдээллийн сан  
Амьжиргааны түвшин тогтоох 

судалгааны мэдээлэл  2018 ӨНЭЗС 

 2018 Sep-21 
   Үе 1   Үе 2   Үе 3  ХЭБ авдаг эсэх  

 
 (2010-12) (2013) (2017)  Үгүй Тийм Нийт 

                      
           
Хүйс           
Эрэгтэй 48.0 47.1  47.0 47.2 47.7  48.6 47.7 48.5 

Эмэгтэй 52.0 52.9  53.0 52.8 52.3  51.4 52.3 51.5 

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Байршил           
Улаанбаатар 36.3 35.2  23.2 28.9 33.2  46.2 41.3 45.8 

Аймгийн төв 34.3 37.5  32.4 31.8 31.7  19.5 34.0 20.5 

Хөдөө 29.4 27.4  44.4 39.3 35.1  34.3 24.7 33.7 

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Бүс           
Баруун 16.3 17.0  20.6 19.0 17.3  13.0 16.0 13.2 

Хангай 24.1 25.5  29.1 27.0 25.4  18.2 19.8 18.3 

Төв 11.4 11.0  13.9 12.9 12.4  16.2 10.3 15.8 

Зүүн 12.0 11.4  13.2 12.1 11.6  6.6 12.6 7.0 

Улаанбаатар 36.3 35.2 23.2 28.9 33.3 46.2 41.3 45.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Насны 
бүлэг           
<18 41.4 49.2  48.4 47.9 47.5  36.0 49.8 36.9 

18-34 27.2 22.3  29.0 27.8 26.2  25.6 22.6 25.4 

35-59 26.9 25.1  20.7 22.2 23.7  30.2 24.6 29.8 

60+ 4.5 3.4  1.9 2.1 2.6  8.3 3.0 8.0 

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх         
Тийм     93.2 92.3  96.1 93.0 95.9 

Үгүй     6.8 7.7  3.9 7.0 4.1 

     100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
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Хүснэгт 9: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдагсад, өрхийн 
үнэлгээгээр (өрхийн хэмжээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх, ядуурал) 

    

Амьжиргааны түвшин 
тогтоох судалгааны 

мэдээлэл  
2018 ӨНЭЗС 

 
ХЭБ-ийн 
мэдээлэл    Үе 1   Үе 2   Үе 3  

ХЭБ           
авдаг эсэх  

 2018 
9 сар 

21  (2010-12) (2013) (2017)  Үгүй Тийм Нийт 
                      

           
Өрхийн хэмжээ          
Нэг 0.6 0.5  2.1 2.5 0.6  13.3 0.9 12.7 

Хоёр 2.4 3.0  5.6 6.3 2.8  17.6 5.0 17.0 

Гурав 9.0 9.6  14.0 15.1 11.1  19.8 10.1 19.4 

Дөрөв 20.0 18.2  23.3 23.4 21.7  23.1 17.2 22.8 

Тав 27.0 23.9  22.4 23.1 26.4  15.4 20.1 15.6 

Зургаа 21.3 22.6  16.1 15.5 19.2  7.2 21.7 7.9 
Долоо, түүнээс 
дээш 19.8 22.2  16.5 14.2 18.2  3.7 25.0 4.7 

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Хөгжлийн бэрхшээл (Өрхөд 1, түүнээс олон гишүүн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй)   
Үгүй     73.3 67.9  88.0 70.7 87.2 

Тийм     26.7 32.1  12.0 29.3 12.8 

     100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Ядуурал 

Ядуу биш 75.2 17.5 71.3 

Ядуу         24.8 82.5 28.7 

        100.0 100.0 100.0 

Аж байдлыг тодорхойлсон байдал        
Нэн муу     18.9 25.8     
Муу     42.1 47.5     
Дундаж     32.7 24.4     
Сайн      5.8 2.3     
Маш сайн     0.6 0.1     

     100.0 100.0     
Тэнцүү 5 бүлэг           
Хамгийн ядуу        16.2 72.9 20.0 

Хоёр дах        20.2 17.1 20.0 

Гурав дах        21.0 6.0 20.0 

Дөрөв дэх        21.3 2.5 20.0 

Хамгийн баян        21.3 1.5 20.0 

        100.0 100.0 100.0 
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Хүснэгт 10: Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдагсад, 
боловсролын түвшин, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх, хүйсээр, 3-24 насны бүлгээр 

 
ХЭБ-ийн 
мэдээлэл  

Амьжиргааны түвшин тогтоох 
судалгааны мэдээлэл  2018 ӨНЭЗС 

 2018 2021/09 
   Үе 1   Үе 2   Үе 3  ХЭБ авдаг эсэх  

 
 (2010-12) (2013) (2017)  Үгүй Тийм Нийт 

                      
           
Хүйс (3-24)           
Эрэгтэй 50.6 50.5  48.4 48.8 49.7  51.4 49.7 51.3 

Эмэгтэй 49.4 49.5  51.6 51.2 50.3  48.6 50.3 48.8 

 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх (3-
24)        
Тийм     96.7 96.6  98.6 97.4 98.5 

Үгүй     3.3 3.4  1.4 2.6 1.5 

     100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Боловсролд хамрагдалт (%)         
3-6     66.4 64.9     
7-15     95.6 95.9  98.9 97.0 98.7 

16-20     57.0 53.8  75.0 57.2 73.5 

21-24     12.9 9.5  21.6 7.9 20.8 

           
Боловсролын түвшин (18-29)         
Боловсролгүй  11.3 8.7 2.3 5.2 2.5 

Бага  8.7 6.5 1.8 5.7 2.0 

Суурь  20.0 18.8 6.9 18.6 7.7 

Бүрэн дунд       45.4 46.1  40.6 40.4 40.6 

Мэргэжлийн/Техникийн     7.2 11.2  13.7 23.6 14.3 

Дээд     7.4 8.7  34.7 6.5 33.0 

     100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
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Хүснэгт  11: Хөдөлмөрийн насны иргэд (эрэгтэй=18-60, эмэгтэй=18-55) 

 
Амьжиргааны түвшин тогтоох 

судалгааны мэдээлэл  
2018 ӨНЭЗС 

   Үе 1   Үе 2   Үе 3  ХЭБ авдаг эсэх  

 (2010-12) (2013) (2017)  Үгүй Тийм Нийт 
                

        
Хүйс         
Эрэгтэй 45.4 45.5 46.5  49.6 47.7 49.5 

Эмэгтэй 54.6 54.5 53.5  50.4 52.3 50.5 

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
эсэх         
Тийм  88.8 87.6  95.5 88.4 95.1 

Үгүй  11.2 12.4  4.5 11.6 4.9 

  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Насны бүлэг        
18-24 25.5 24.6 23.4  17.7 21.6 18.0 

25-34 33.5 31.8 30.2  30.6 27.8 30.4 

35-44 25.3 26.3 27.3  26.2 29.2 26.4 

45-59 15.7 17.3 19.1  25.5 21.4 25.3 

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Боловсролын түвшин        
Боловсролгүй    11.2 10.8  2.8 8.3 3.1 

Бага  11.5 10.7 3.8 10.7 4.2 

Суурь  26.6 24.3 11.0 23.3 11.7 

Бүрэн дунд    39.2 41.1  31.8 31.8 31.8 

Мэргэжлийн/Техникийн    6.5 7.4  19.0 21.3 19.2 

Дээд  5.0 5.7  31.6 4.7 30.0 

  100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 

Ажил эрхлэлт        
Өнгөрсөн 7 хоногт ажил эрхэлсэн 40.5 26.4  62.3 40.9 61.0 
Сүүлийн 12 сард ажил 
эрхэлсэн 46.2 49.3 32.7  70.0 54.0 8.0 
Сүүлийн 7 хоногт ажил 
хайсан     2.1 4.3 2.2 

Ажилгүй     27.9 41.8 28.7 

        
Ажил эрхлэлтийн байдал        
Цалинтай  46.8 43.6  66.1 73.0 66.4 
Цалингүй  17.2 7.7  1.4 2.6 1.4 
Хувиараа: Малчин  24.4 43.4  21.4 14.0 21.1 
                      Хөдөө аж ахуй  0.2 0.2  0.3 0.4 0.3 
                      Бусад бизнес  11.5 5.1  10.9 10.1 10.8 

 
 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
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ХАВСРАЛТ D Олон улсын нотлох баримтуудын 
хураангуй  

Энэхүү хавсралтаар хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн талаарх олон улсын 
судалгаа болон хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл, халамжаас хамааралтай байдлын 
талаарх нотлох баримтуудын тоймыг орууллаа. 

D.1 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр 

Өлсгөлөн байдал, хоол тэжээлийн дутагдлыг бууруулах нь олон улсын хамтын 
нийгэмлэгийн гол зорилтуудын нэг хэвээр байна. Энэ нь Мянганы хөгжлийн зорилтод нэн 
тэргүүнд тавигдаж байсан бөгөөд Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд, тухайлбал “Өлсгөлөнг 
зогсоож, аюулгүй, тэжээллэг, хүрэлцэхүйц хоол хүнс авах боломжоор хангах” зорилтын 
хүрээнд үргэлжилж байна. Илүү сайн хүнс тэжээлээр хангахын тулд зөвхөн хэрэглээний 
түвшинг нэмэгдүүлэх төдий биш харин хоол хүнсний чанар, нэр төрлийг сайжруулахад 
анхаарах шаардлагатай. Энэхүү зорилгыг биелүүлэхийн тулд  нийлүүлэлтийн сүлжээ 
болон хоол хүнсний эрэлтийг хангах талаар олон түвшинд анхааран ажиллах 
шаардлагатай бөгөөд эрэлтийг хангахаас гадна хүнсний нэр төрөл, шим тэжээлт 
байдалд анхаарсан нийгмийн хамгааллын тусгай хөтөлбөрүүдийн үүрэг чухал юм.  

Хүнсний эрхийн бичиг олгох, хүүхдийг сургууль дээр хооллох, хоол хүнсээр ажиллах, 
бэлэн бусаар хоол хүнсний дэмжлэг үзүүлэх зэргийг багтаасан хүнс тэжээлийн тодорхой 
загвар бүхий нийгмийн хамгааллын олон хөтөлбөрүүд байдаг. Дэлхийн банкны 
үнэлгээнд15  дурдсанаар эдгээр нь маш түгээмэл арга хэмжээнүүд юм. ОУХБ-ын 
мэдээлснээр16  2020 оны 2-р сараас 12-р сарын хооронд КОВИД-19-ийн эсрэг нийгмийн 
хамгааллын нийт хариу арга хэмжээний 8 хувь нь хоол хүнс, хоол тэжээлийн хөтөлбөрт 
зарцуулагдсан байна. Хүүхдийн хоол тэжээлд үзүүлэх мөнгөн шилжүүлгийн нөлөөллийн 
талаарх олон улсын судалгаанууд тогтмол эерэг үр дүн гарсан талаар тэмдэглэсэн 
байдаг17. 

Гэсэн хэдий ч бүх арга хэмжээ ижил үр дүнтэй байдаггүй. Эрэлтийг хангахдаа зан үйлийн 
өөрчлөлт болон хоол хүнсний чанарын хяналтыг хослуулсан арга хэмжээнүүд илүү 
амжилттай хэрэгжсэн байдаг. Түүнчлэн шилжүүлгийн арга хэлбэр илчлэгийн хэмжээ, 
хүнсний нэр төрөлд чухал нөлөө үзүүлдэг. Хүнс талон нь хүнсний хэрэглээг нэмэгдүүлээд 
зогсохгүй илүү олон нэр төрлийн хүнс хэрэглэх боломжийг олгодог ба хүнсний талоноор 
үйлчилж буй дэлгүүрүүдэд хяналт тавьж, худалдан авсан хүнсний бүтээгдэхүүний 
чанарыг баталгаажуулах арга хэмжээ болдог.  

Эквадор улсад саяхан хийсэн туршилтаар хүнсний тусламж - бэлэн мөнгө, талон, бэлэн 
бус шилжүүлэг - ийн хоол тэжээлийн илчлэг болон хүнсний төрөл зүйлд үзүүлсэн нөлөөг 
харьцуулсан байна. Гурван арга хэмжээ гурвуулаа яг ижил дүнтэй арга хэмжээ байсан. 
Бүх арга хэмжээ хоол хүнсний хэмжээ, чанарыг сайжруулсан гэхдээ бэлэн бус шилжүүлэг 
илчлэгийн хэрэглээнд харин хүнсний талон хүнсний төрөл зүйлд хамгийн их нөлөөлсөн 
байна. Гэсэн хэдий ч бэлэн бус шилжүүлэг хамгийн зардал өндөртэй байсан бол хүнсний 
талон, бэлэн мөнгө удаалсан байна. Иймд хэрвээ хөтөлбөр хүнсний хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх зорилготой бол бэлэн мөнгө, хүнсний талон аль аль нь хамгийн үр дүнтэй 
ба хүнсний нэр төрлийг мөн нэмэгдүүлэх зорилготой бол хүнсний талон бэлэн мөнгөнөөс 
илүү үр дүнтэй байдаг нь тогтоогдсон. 

 
15 Дэлхийн Банк (2018): Нийгмийн аюулгүй байдлын сүлжээний төлөв байдал 2018. Вашингтон:  Дэлхийн 
Банк doi:10.1596/978-1-4648-1254-5. 

16 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (2021): Дэлхийн нийгмийн хамгааллын тайлан 2020–22: Нийгмийн 
хамгаалал - илүү сайн ирээдүйн төлөө. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Женев. 

17 Manley J. et al. (2020): Cash transfers and child nutrional outcomes: a systematic review and meta-analysis. 
BMJ Global Health, 2020; 5 :e003621. doi:10.1136/bmjgh-2020-003621 
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Индонези улсад саяхан хийсэн судалгаа18-гаар бэлэн бус шилжүүлэг  болон хүнсний 
талоны үр нөлөөг харьцуулж үзээд хүнсний талон нь ядуу өрхөд хүрдэг тусламжийн 
хувийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй хоол хүнсэнд сайн нөлөө үзүүлснээрээ илүү үр дүнтэй 
байна гэжээ. 

Индонез улсын туршлагаас авах бас нэг чухал сургамж нь хоол тэжээл, сургуульд 
хамрагдалтад үзүүлж буй дэмжлэгийн урт хугацааны нөлөөллийн тухай юм. Хүүхдийн 
өсөлт хоцролт болон ерөнхий боловсролын сургуульд элсэлтийн түвшин богино 
хугацаанд сайжраагүй бөгөөд 6 жил дэмжлэг үзүүлсний дараа л сайжирсан шинж тэмдэг 
илэрчээ. Энэ нь бэлэн мөнгө хүлээн авагчдын тоонд нэн ядуу өрхүүд багтсан тохиолдолд 
үр дүн гарахад хугацаа шаардагддаг бөгөөд дэмжлэгийн аюулгүй байдал, тогтвортой 
байдал нь хүний хөгжилд хөрөнгө оруулалтыг хийх баталгаа болдог байна. 

Эдгээр баримтууд нь Монгол Улсад хүнсний талон олгох хөтөлбөрийг боловсруулахад 
чухал ач холбогдолтой юм. 

D.2   Нийгмийн халамжийн тэтгэмж авагчдад зориулсан 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 

Нийгмийн халамжийн тусламж дэмжлэгт хамрагдагчдад зориулсан хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ 1990-ээд онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн  
байгууллагын олон оронд бий болсон бодлого, тэдний улс төрийн уриа лоозон, 
“халамжийн хараат байдлыг” таслан зогсоох зорилготой холбоотой байсан. 

Энэ талаарх судалгааны хүрээ маш өргөн байдаг бөгөөд бид энд бүгдийг хамруулахыг 
зорьсонгүй. Харин хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний үүрэг,  ялгаатай нөхцөл байдал 
амьдрал дээр хэрхэн хэрэгжиж болохыг тайлбарлахын тулд Монгол улсын  хүнсний 
эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдагчдад энэ үйлчилгээ хэрхэн хамаарч, нөлөөлж 
байгаа талаар голлон авч үзнэ.  

Хүмүүс ядуу учраас нийгмийн халамжид хамрагддаг ба ажил хийдэггүй учраас ядуу 
гэсэн гол санаа, таамаглал нь нийгмийн халамж хүртэгчдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээ хэрэгтэй гэж үзэхэд хүргэдэг. Энэ тохиолдолд ядуурлаас гарах гарц нь 
хүмүүсийг ажил олоход нь дэмжих явдал бөгөөд нийгмийн халамж нь ажилгүйдэл, ажил 
эрхлэлт хоёрын хооронд гүүр болж түр зуурын үүрэг гүйцэтгэж байна гэсэн үг юм. 

Түүгээр ч зогсохгүй хөдөлмөрийн насны хүмүүс халамжийн дэмжлэгт удаан хугацаанд 
хамрагдсанаар ажил хийхээс зайлсхийж халамжаас хамааралтай болдог талаар зарим 
хүмүүс ярьж бичдэг.  

Гэсэн хэдий ч "халамж"-аас"хөдөлмөр эрхлэлт" -рүү шилжсэн орнуудаас хөгжиж буй 
олон орны бодит байдал өөр юм. Ядуурал нь ажилгүйдэлтэй холбоотой байх албагүй, 
харин бага цалинтай ажил, өрхийн тусгай хэрэгцээтэй (олон хүүхэдтэй, эсвэл хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүс гэх мэт асран халамжлах гишүүдтэй том өрхүүд) холбоотой.  
Түүнчлэн, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн  байгууллагын олон орнуудаас 
ялгаатай нь хөгжиж буй орнуудад өрхийн нэг гишүүн эсвэл өрхийн доторх хүн амын 
бүлэгт бус харин өрхийн түвшинд халамжийн дэмжлэгийг үзүүлэх магадлал өндөр 
байдаг бөгөөд энэхүү дэмжлэг өрхийн орлогын бусад эх үүсвэрт нэмэр болох төдий 
байдаг ба өрхийн нийт хэрэглээний зардал эсвэл өрхийн орлогын харьцангуй бага хувийг 
бүрдүүлдэг. Эцэст нь, дэмжлэгийн загварт Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн  
байгууллагын орнуудад ихэвчлэн байдаг шиг ажил эрхлэлт болон нийгмийн халамж 
хооронд шууд сөрөг холбоо байдаггүй. 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэгийн хувьд энэхүү дэмжлэг үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн 
нийт хэрэглээнд маш бага хувийг эзэлдэг гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. 2018 оны 

 
18 Banerjee et al. (2021): Food vs. Food Stamps: Evidence from an At-Scale Experiment in Indonesia; NBER 

Working Paper 28641, https://www.nber.org/papers/w28641. 
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ӨНЭЗС-ийн судалгаагаар хүнс тэжээлийн дэмжлэг өрхийн нийт хэрэглээний зардлын 
дөнгөж 6 хувьтай тэнцэж байна. Энэ нь хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч буй иргэд зөвхөн 
хүнс тэжээлийн дэмжлэгээс авсан мөнгөн дүнгээс хамаарах магадлал багатайг харуулж 
байна. Нөгөөтэйгүүр, ХТДҮ үйлчилгээнд хамрагдаж буй өрхийн шинж байдлаас харахад  
ам бүл олонтой, хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүд олонтой тул хэрэгцээ өндөртэй нь 
тодорхой байна. Эцэст нь, ажлын байрны саналыг хүлээн авах, хүнс тэжээлийн 
дэмжлэгийг зогсоох хоёрын хооронд шууд хамаарал байдаггүй. Энэ бүхэн нь хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг халамжийн хараат байдлыг бий болгох магадлал багатай гэсэн үг. 

Дээр дурдсан зүйлсийг хөгжиж буй орнуудын нийгмийн хамгааллын бусад 
хөтөлбөрүүдэд ч ашиглаж болох бөгөөд энэ нь халамжаас хамааралтай байдлын талаар 
хийсэн янз бүрийн судалгаанууд яагаад ийм нөлөө байгаа талаар нотолгоо олоогүйг 
тайлбарлаж байна. Жишээлбэл, Байрд нарын судлаачид  (2018) бага, дунд орлоготой 
улс орнуудад хийсэн хэд хэдэн туршилт болон үнэлгээгээр халамжийн хараат байдлын 
шинж тэмдэг байхгүй болохыг олж тогтоосон. Банержи нарын судлаачид (2017) 
санамсаргүй долоон хяналтын өгөгдлийг үнэлж үзээд бэлэн мөнгөний хөтөлбөрүүд 
хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулдаг болохыг олж тогтоогоогүй байна. 

Ерөнхийдөө дээр авч үзсэн зүйлс нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдагчдыг 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээгээр дэмжих шаардлагагүй гэсэн үг биш харин эсрэгээр, 
энэхүү үнэлгээнд цуглуулсан нотолгоонд үндэслэн, тэд ур чадвар багатай, эрсдэлтэй 
хөдөлмөр эрхэлж байх хандлагатай байгаа тул сургалтад хамруулах, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийцлийг бий болгох зэргээр боломжийг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарах хэрэгтэй.  
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ХАВСРАЛТ E Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ  

Энэхүү хэсэгт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдсан байдал буюу тэдний нас, хүйс, өрхийн орлого, гэрлэлтийн байдлаар үр дүнг 
гарган танилцуулж байна.   

Зураг 30: Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлсэн эсэх, эзлэх хувиар 

 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдаж буй хөдөлмөрийн насны 95 884 
иргэн байгаагаас хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлсэн 30 315  иргэн 
байгаагийн 26.26% нь ажилгүй иргэн байгаа бол 39.8% нь одоогийн байдлаар хөдөлмөр 
эрхэлж байна. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдийн хувьд тухайн ажилд орохоосоо өмнө 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 39.% нь бүртгүүлсэн байна. Ажилгүй иргэдийн хувьд 
73.7%, ажилтай иргэдийн 60.2% нь  хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлдэггүй 
байна.19 Ажилгүй байгаа иргэдийн 73.7% нь ажил хайж хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байгууллагад бүртгүүлээгүй ба хүйсээр харвал эмэгтэйчүүд илүү бүртгүүлээгүй байна.  

Хүснэгт 12: 1Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлээгүй шалтгаан, эзлэх 
хувиар 

Ажилгүй иргэд  Хот Хөдөө  Нийт  
Ар гэрийн боломжгүй 3.7 2.2 2.8 
Асаргаатай хүн хардаг 5.9 5.2 5.5 
Бичиг баримт байхгүй 0.7 0 0.3 
Бусад /бичнэ үү/ 9.7 7.5 8.4 
Малчин 0.7 5.2 3.4 
Мэдэхгүй 16.4 21.8 19.5 
Оюутан/сурагч 8.2 9.0 8.6 
Хүүхдээ хардаг 23.1 12.7 17.0 
Цаг зав байхгүй 5.9 5.2 5.5 
Шаардлага байхгүй 2.9 6.0 4.7 
Эрүүл мэндийн шалтгаантай  22.3 24.8 23.8 
  100 100 100 
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлээгүй ажилгүй иргэдийг суурьшлаар нь 
харвал хот 81.2%, хөдөө 69.3% нь хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлээгүй 
байна. Ажилгүй иргэдийн 23.8% нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас 17.0% нь хүүхдээ 
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хардаг гэсэн шалтгааны улмаас бүртгүүлээгүй байна. Мөн 19.5% нь хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлэх талаар мэддэггүй гэж хариулжээ.  

Хүснэгт 13: Ажилгүй иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүргүүлээгүй 
шалтгаан хүйсээр 

  Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт  
Ар гэрийн боломжгүй 2.5 3.1 2.9 
Асаргаатай хүн хардаг 3.9 6.7 5.5 
Бичиг баримт байхгүй 0.7 0 0.3 
Бусад /бичнэ үү/ 10.5 6.9 8.4 
Малчин 6.1 1.5 3.4 
Мэдэхгүй 24.5 16.1 19.6 
Оюутан/сурагч 4.3 11.8 8.7 
Хүүхдээ хардаг 1.8 27.9 17.1 
Цаг зав байхгүй 8.3 3.6 5.5 
Шаардлага байхгүй 3.3 5.8 4.8 
Эрүүл мэндийн шалтгаантай  33.9 16.7 23.8 
  100.0 100.0 100.0 
 

Ажилгүй иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгүүлээгүй шалтгааныг хүйсээр 
харвал эрэгтэйчүүдийн 33.9% нь эрүүл мэндийн шалтгаантай буюу эмэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад 2 дахин их байна. Харин эмэгтэйчүүдийн 27.9% нь хүүхдээ хардаг гэж 
хариулсан байна. Мөн эрэгтэйчүүдийн 24.5% нь хөдөлмөрийн эрхлэлтийн байгууллагад 
бүртгүүлэх талаар мэддэггүй гэж хариулсан нь эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад өндөр 
байна.  

Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдээс Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
үйлчилгээнд хамрагдаж зөвлөгөө авсан талаар асуухад ажилгүй иргэдийн 21.2%, 
ажилтай иргэдийн 32.5% нь ажилд орохоосоо өмнө зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. 

Зураг 31: Ажилгүй иргэдийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнд 
хамрагдаж зөвлөгөө аваагүй шалтгаан, эзлэх хувиар 

 

Ажилгүй иргэдийн хувьд энэ талаар мэдэхгүй гэсэн шалтгаанаар 30.3%, эрүүл мэндийн 
шалтгаанаар 22.0% нь үйлчилгээнд хамрагдаж зөвлөгөө аваагүй байна. Хүйсийн 
байдлаар нь харвал хамгийн өндөр хувьтай буюу эрэгтэйчүүдийн 30.6% нь эрүүл 
мэндийн шалтгаанаар, эмэгтэйчүүдийн 26.8% нь хүүхдээ хардаг шалтгаанаар 
үйлчилгээнд хамрагдаж зөвлөгөө мэдээлэл авдаггүй байна.  
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     Зураг 32: 21Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан эсэх 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ажил эрхэлж байгаа иргэдээс сургалтад хамрагдалтын талаар тодруулахад  25.2% нь 
ажилд орохоосоо өмнө хамрагдсан бол 74.8% нь хамрагдаагүй байна. Ажил эрхэлж 
байгаа эрэгтэйчүүдийн 22.6% эмэгтэйчүүдийн 27.5% нь ажилд орохоосоо өмнө ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамрагджээ. Харин 55-59 насны иргэдийн 
38.0% нь сургалтад илүүтэй хамрагддаг бол 15-19 насны залуус сургалтад 
хамрагддаггүй идэвхгүй байдаг байна. Ажил эрхлээгүй 40-44 насны иргэдийн 41.5% нь 
ямар нэгэн сургалтад хамрагдсан байна.  

Зураг 2233: Ажилтай иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр сургалтад 
хамрагдсан эсэх төрлөөр, эзлэх хувиар 

 

Ажил эрхэлдэг хүмүүсийг сургалтад хамрагдсан төрлөөр нь авч үзэхэд эмэгтэйчүүдийн 
хувьд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад 54.0, эрэгтэйчүүдийн хувьд 
Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтад 40.5% нь илүү хамрагддаг байна.  
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   Зураг 34: 23Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
сургалтуудыг зохион байгуулсан газрыг төрлөөр 

  

Дээрх үзүүлэлтээс харахад хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтуудыг зохион байгуулсан 
газрыг төрлөөр нь харахад ажилгүй иргэд ихэнхдээ Аймаг, дүүргийн ХХҮГ-аас зохион 
байгуулсан сургалтад хамрагддаг байна.  

Зураг 35: Сургалт хэр ач холбогдолтой байсан талаар 

 

  Зураг 36: 24Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бий болсон 
түр ажлын байр болон олон нийтийг хамарсан ажилд хамрагдсан байдал. 
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Түр болон олон нийтийн ажилд хамрагдсан байдлаар төрөлжүүлэн асуухад Ажилтай 
иргэдийн 42.0% нь ажилд орохоосоо өмнө хамрагдсан бол 58.0% хамрагдаагүй, Ажилгүй 
иргэдийн 36.7% хамрагдсан бол 63.3% нь хамрагдаагүй байдаг байна.  Иргэдийн 74.0% 
цэвэрлэгээний ажил хийсэн бол хамгийн бага хувьтай хашаа/ хайс будах/ хатгах гэсэн 
хариултыг өгчээ. Ажилгүй иргэнээс түр болон олон нийтийн ажилд хамрагдаагүй 
шалтгааныг асуухад хүүхдээ хардаг 16.2, эрүүл мэндийн шалтгаантай 27.2, асаргаатай 
хүн хардаг 4.7, цаг зав байхгүй 7.7, ар гэрийн боломжгүй 3.5, мэдэхгүй 25.0, бусад 15.6 
(мэдээлэл байхгүй, ковид-оос хойш гадуур гармааргүй, оюутан, малчин) гэсэн хариултыг 
өгчээ.20 

Зураг 37: Гэрээс түр болон олон нийтийн ажил хүртэлх зай, болон цалинтай 
ажилласан эсэх 

 

Ажилтай болон ажилгүй иргэдээс олон нийтийн болон түр ажлын байранд хэр хол зайтай 
ажилласан талаар тодруулахад 2 хүн тутмын нэг нь 0-5 км зайтай ажил хийсэн байгаа 
бол 3 хүн тутмын 2 нь 51 хүртэлх мянган төгрөгийн цалин авсан байна.21 

Зураг 38: Ажилгүй иргэн Сум хорооны нийгмийн ажилтнаас зохион байгуулсан 
зохион байгуулсан сургалт болон үйл ажиллагаанд оролцсон байдал 

 

Иргэдийн 66.4% нь хорооноос зохион байгуулж буй сургалт болон үйл ажиллагаанд 
оролцдоггүй ба шалтгааныг нь тодруулбал 3.7% нь асаргаатай хүн хардаг, 16.7% нь 
бусад буюу (малчин, мэдээлэл байгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй), 33.9% нь энэ талаар 
мэдэхгүй,  13.8% нь хүүхдээ хардаг, 23.9% нь эрүүл мэндийн шалтгаантай байдаг 
байна.22 
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