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НЭГ. ОРШИЛ 

1.1. Бодлогын судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага 

Энэхүү судалгаа нь Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн 

засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” бодлогыг үндэсний, салбарын, 

орон нутгийн бодлоготой уялдуулан боловсруулахад ашиглах “Бодлогын судалгаа” 

юм.  

Бүс нутгийн хүрээн дэх үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага: 

- Үндэсний хөгжлийн газар нь “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтын дагуу “Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого”-ыг боловсруулах ажлыг холбогдох төрийн захиргааны төв болон 

нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналд үндэслэн хамтран 

боловсруулах чиг үүрэгтэй. Энэ чиг үүргийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Эдийн 

засгийн байнгын хорооны 2017 оны 15 дугаар тогтоолын 5 дугаар заалтад 

тус газарт Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулах 

талаар чиглэл өгсөн. 

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг 2001 онд УИХ-аас баталсан бөгөөд 

одоогийн Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага, олон 

улсын харилцаа тухайн үеийн нөхцөл байдлаас  ихээхэн өөрчлөгдөөд байна. 

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд үндэслэн боловсруулсан Монгол 

Улсын Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн, Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжих хугацаа (нэгдүгээр үе шат-2006-2010 он, 

хоёрдугаар үе шат-2011-2015 он) дууссан. 

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 

Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн 

үзэл баримтлал-2030”, “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр”-тэй уялдуулан шинээр боловсруулах шаардлагатай байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хүрээн дэх үндэслэл, хэрэгцээ, 

шаардлага: 

- Улаанбаатар хотын хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах, сумын төв, 

хөдөөгийн хүн амыг орон нутагтаа тогтвортой амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн 

ажлын байраар тогтвортой хангах ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай 

байна. 

- Хөдөлмөрийн зах зээл дээр бэлэн байгаа ажиллах хүчнийг улс орныхоо 

хөгжилд бүрэн ашиглах, зохистой ажлын байрыг бий болгох чиглэлээр 

томоохон төсөл хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэх хэрэгцээ  

шаардлага байна. 
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- Төрөөс хэт цөөн хүн амтай сумдын хүн ам зүй, эдийн засаг, нийгмийн 

байдалд дүн шинжилгээ хийж, түүнд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион 

байгуулах шаардлагатай байна. 

- Төр, засгаас ядууралд өртөх эрсдэлтэй хүн амыг ажлын байранд зуучилж, 

ажлын байр хадгалах, мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг ахиулах, жижиг 

зээл олгох, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мөн 

ядууралтай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжин ажиллах 

шаардлагатай байна.  

 

1.2. Судалгааны зорилго: 

Энэ судалгааны зорилго нь Монгол Улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, учир 

шалтгааныг илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.  

1.3. Судалгааны ажлын хамрах хүрээ 

Монгол Улсын эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогыг 

хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлоготой уялдуулан, асуудлыг улс үндэсний 

(олон улсын түвшинд), бүсийн (хөрш болон, бүс нутгийн орнуудын хамтын 

ажиллагааны хүрээг хамруулан), аймаг, орон нутгийн түвшинээр харьцуулан 

судалж, шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодорхойллоо. Судалгааны хамрах хүрээнд 

хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн салбар болон 

шилжилт хөдөлгөөн, ядуурал зэрэг хүн амын хөгжлийн зарим асуудлыг авч үзлээ.  

1.4. Судалгааны ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө   

Судалгааны ажлын төлөвлөгөөг 7 хоногийн хуваарьтай боловсруулав.  
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

   

Үйл ажиллагаа (ажлууд) 

Ажил гүйцэтгэх хугацаа (7хоногоор ) 

I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII 

Гэрээ хийх, нарийвчилсан төлөвлөгөө 

гаргах 

            

Судалгааны ажлын арга зүй, хамрах хүрээг 

тодорхойлох 

            

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбарын хууль тогтоомж, бодлогын 

баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх 

            

Олон улсын чиг хандлагыг судлах              

Эхлэлийн тайлан боловсруулж, 

захиалагчид хүргүүлэх 

            

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох, 

нэгдсэн дүгнэлт өгөх 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбарын статистик тоон мэдээлэл 

цуглуулах,  

            

Статистик мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх             

Салбарын нөхцөл байдлыг үнэлж, 

тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, 

нэгдсэн дүгнэлт өгөх  
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Дунд хугацааны тайлан боловсруулж, 

захиалагчид хүргүүлэх 

            

Тулгамдсан асуудлуудыг  шийдвэрлэх арга зам, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн оновчтой хувилбаруудыг 

тодорхойлох, салбарын хөгжил, байршлын зураглал боловсруулах 

Бодлогын шинжилгээнд ашиглах 

мэдээллийн эх үүсвэрүүдийг судлах 

            

SWOT, PESTEL шинжилгээ хийх             

Дүн шинжилгээний үр дүнг ArcGIS  дээр 

боловсруулж, хөгжил байршлийн зураглал 

гаргах 

            

Судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан 

санал зөвлөмж бичих 

            

Салбарын хөгжлийн бодлогын боломжит 

болон оновчтой хувилбаруудыг 

боловсруулах 

            

Салбарын хөгжлийн бодлогын нөлөөллийн 

урьдчилсан үнэлгээ хийж, эцсийн тайланг 

боловсруулж, хүргүүлэх  
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ХОЁР. АРГА ЗҮЙ АРГАЧЛАЛ 

 

2.1. Олон улсын онолын чиг хандлага 

Дэлхий нийтээр хямрал, ажилгүйдэл, ядуурал, тэгш бус байдал зэрэг саад  

бэрхшээлүүдтэй тулгарч, шийдвэрлэх арга замыг хайж байна. НҮБ-ын төрөлжсөн 

байгууллага ОУХБ нь энэ асуудлуудыг онолын түвшинд нухацтай судалж, олон 

улсын болон бүс нутаг, гишүүн орнуудын хэмжээнд засгийн газар, ажил олгогч, 

ажиллагчдын санал бодол, байр суурийг сонсох өргөн хүрээтэй хэлэлцүүлэг, 

уулзалт, ярилцлагуудыг үе шаттай зохин байгуулсны эцэст гарсан үр дүнг нэгтгэн 

1999 онд Олон улсын хөдөлмөрийн 87 дугаар бага хурлын чуулганаас “Зохистой 

хөдөлмөрийн үзэл баримтлал”-ыг дэвшүүлэн тавьжээ. Энэ үзэл баримтлалыг 

даяршлийн нөхцөлд өсөлт, хөгжлийн тогтвортой, тэнцвэртэй харилцаа,  нийгмийн 

шударга ёсыг хангах чухал хэрэгсэл гэж үзэж байна. НҮБ-аас 2015 онд баталсан  

Тогтвортой Хөгжлийн зорилгууд” –ын 8-д Зохистой хөдөлмөрийг тусгасан нь  аль ч 

улс орны хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого, үйл ажиллагааны 

онол, арга зүйн чиг хандлага болж байна. Зохистой хөдөлмөрийн үзэл баримтлал 

нь 4 үндсэн асуудал дээр төвлөрч байна: 

1. Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний үндсэн эрх. Энэ нь эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр 

хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор хангагдах ёстой бөгөөд хэнийг ч 

албадан хөдөлмөрлүүлэх, хөдөлмөрийг нь мөлжих ёсгүй гэсэн зарчим. Энэ 

зорилгоор албадлагын хөдөлмөр, хүүхдийн хөдөлмөр, хөдөлмөрийн хүрээнд 

дэх аливаа алагчлал, ялгаварлалыг устгаж, хөдөлмөрчдийн эвлэлдэн нэгдэх 

буюу үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, хамтын гэрээ, хэлэлцээр хийх замаар 

хөдөлмөрийн нөхцөл, цалин хөлс, нийгмийн баталгаагаа сайжруулах эрхийг 

хамгаалахыг чухалчилж  байна. 

2. Зохистой ажлын байр, зохистой хөдөлмөр эрхлэлт. Ажлын байрыг тоон 

үзүүлэлтээр төдийгүй чанарын талаас нь авч үзэж тогтвортой, амьжиргаанд 

хүрэлцэхүйц цалин хөлс, орлоготой, эрүүл, аюулгүй орчин нөхцөлтэй ажлын 

байрыг зохистой гэж тодорхойлж байна. Ажилтай мөртлөө ядуу аж төрж байгаа 

хэсэгт анхаарал хандуулахыг онцолж байна. 

3. Нийгмийн хамгаалал. Хүн бүр наад захын нийгмийн баталгаагаар хангагдах 

ёстой гэсэн зарчим. Нийгмийн хамгааллын өнөөгийн тогтолцоог  сайжруулах, 

нэмэлт арга хэмжээ төлөвлөх зэргээр нийгмийн хамгааллын гадна үлдэж 

байгаа хэсгийг бүрэн хамруулахыг гол зорилгоо болгож байна. 

4. Нийгмийн зөвшилцөл. Хөдөлмөрийн хүрээнд засгийн гаар, ажил олгогчид 

болон хөдөлмөрчдийг нийгмийн түншүүд гэж тодорхойлж, тэдний харилцан 

ойлголцол, хамтын хүчин чармайлт зохистой хөдөлмөрийн үзэл баримтлалыг 

хэрэгжүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг хүлээж байна.  

2.2. Судалгааны ажлын арга, аргачлал 
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Судалгаа нь бодлого судлалын арга зүйн зарчмыг баримталж, бодлогын өөрчлөлт 

хийхэд гарч болох үр нөлөөг таамаглахын зэрэгцээ тодорхой асуудлыг 

шийдвэрлэх бодлогын хувилбар боловсруулахад чиглэгдэнэ. 

Бодлогын судалгаа нь “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг 

журам”-ын дөрөвд заасан “нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-г, бодлогын 

шинжилгээ нь журмын тавд заасан “нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ”-г хийхэд тус 

тус чиглэгдэнэ.  

Судалгааг хоорондоо харилцан уялдаатай бодлогын судалгаа, бодлогын 

шинжилгээ гэсэн хоёр үе шатаар боловсрууллаа.  Үүнд:  

 бодлогын  судалгаа (бодит байдлын судалгаа) нь тус салбарын бодлогын 

хэрэгжилтийн үйл явцад үүссэн, шийдэх шаардлагатай асуудлыг 

тодорхойлж, нэгдсэн санал, дүгнэлт зөвлөмж гаргахад; 

 бодлогын шинжилгээ нь бодлогын судалгааны үр дүнд үндэслэн, 

бодлогын боломжит хувилбаруудыг тогтоож, тэдгээрийн үр ашиг, хэтийн 

нөлөөллийг тооцоолон, оновчтой гэж үзсэн хувилбаруудыг санал болгоход 

чиглэгдэнэ.  

“Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгаа”-нд  дараах судалгааны 

аргыг ашиглалаа.  

Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомжид шинжилгээ хийх. Салбарын 

хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүд Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалд нийцэж, өөр хоорондоо хэрхэн уялдаж, хэрэгжиж байгаа болон  

санхүүжилтийн эх үүсвэр зэргийг судалж харьцуулан дүгнэлт хийлээ. Энэ 

шинжилгээнд Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Бүсчилсэн 

хөгжлийн удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар 

баримтлах бодлого, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Нийгмийн 

даатгалын багц хууль, Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол 

сургалтын тухай хууль, Гадаадад ажиллах хүч илгээх, гадаадаас ажиллах хүч 

мэргэжилтэн авах тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, Ахмад 

настны тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль зэрэг 

салбарын хууль тогтоомжийн зохицуулж буй харилцаа, хэрэгжилт, уялдаа холбоог 

авч үзэж, дүгнэлт хийлээ.    

Хоёр дахь мэдээллийн эх үүсвэр ашиглан салбарын нөхцөл байдалд дүн 

шинжилгээ хийх. Үндэсний статистикийн газрын мэдээ, мэдээлэл, Ажиллах 

хүчний түүвэр судалгаа, Өрхийн нийгэм,эдийн засгийн судалгаа, Цалин хөлсний 

судалгаа болон хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн 

байгууллагуудын тайлан, мэдээлэл зэрэг мэдээллийн 2 дахь эх үүсвэрийг ашиглан 

ядуурал, ажилгүйдлийн түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
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байдал, нийгмийн даатгалд хамрагдалт, нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ, 

хүртэх үр ашгийн үзүүлэлтүүдийг бүс, аймаг, нийслэл, жендэрээр харьцуулан  

дүгнэлт хийж, санал зөвлөмж боловсруулахад ашиглалаа.  

Монгол Улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын гол үзүүлэлтүүдийг 

олон улсын, бүс нутгийн, хөрш зэргэлдээ орны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан жишиж 

дүн шинжилгээ хийлээ. 

Дээрх судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөв хандлага, тулгарч буй хүндрэл 

бэрхшээл болон цаашид гарч болох эрсдлүүдийн талаар нэгдсэн дүгнэлт, санал 

зөвлөмж боловсруулж, захиалагчийн санал шүүмжийг тусгалаа.  

Бодлогын шинжилгээг бодлогын судалгааны үр дүнд үндэслэн хийлээ. Ингэхдээ 

хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн бодлогын боломжит 

хувилбаруудыг боловсруулж, тэдгээрийн ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, хүн 

амын шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулахад оруулах хувь нэмрийн урьдчилсан 

нөлөөллийг тооцоолж, оновчтой хувилбаруудыг санал болголоо. Бодлогын 

шинжилгээнд бүс, аймаг, нийслэлийн онцлог, хүн амын насны бүлэг, жендэрийн 

ялгааг харгалзаж үзсэн болно. 

Боломжит болон оновчтой хувилбаруудыг сонгож боловсруулахдаа дараах гадаад, 

дотоод мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглалаа. Үүнд: 

 Монгол Улсын нэгдэн орсон ОУХБ-ын конвенци, зөвлөмжүүд, нэгдэн 

ороогүй боловч тухайн асуудалд нэн ач холбогдол бүхий бусад  

конвенци,зөвлөмжүүд; 

  ОУХБ, АХБ болон ДБ-ны шугамаар хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

салбарт ажилласан зөвлөхүүдийн өгсөн дүгнэлт зөвлөмж  бусад материалууд; 

 Монгол Улсад хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын бодлогын асуудлаар 

ажилласан гадаад, дотоодын зөвлөхүүдийн тайлан; 

  Монгол Улстай хөгжлийн ижил түвшинтэй болон өндөр хөгжилтэй  

орнуудын туршлага; 

 Монгол Улстай ижил нөхцөлөөс шилжилт хийсэн зүүн европын орнууд 

болон ОХУ, БНХАУ, БНВУ зэрэг бүс нутгийн онцлогтой улс орнуудын туршлага.  

Санал болгох хувилбаруудын урьдчилсан нөлөөллийн үнэлгээнд өмнө хийгдсэн 

судалгаа,бусад  эх үүсвэрээс ашигласан болно.   

 

ГУРАВ. БОДЛОГЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ 

 

3.1. Одоо мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүдийн 

хэрэгжилт, уялдаж буй байдалд өгөх үнэлгээ  
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Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан иргэний хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын эрх  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл:1 

4/ ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр 

хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй. Хэнийг ч хууль 

бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй; 

5/ өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон 

хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй; 

 10/ нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, 

олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх 

эрхтэй. Нам, олон нийтийн бусад бүх байгууллага нийгэм, төрийн аюулгүй байдлыг 

сахиж, хуулийг дээдлэн биелүүлнэ. Аль нэгэн нам, олон нийтийн бусад 

байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө болон гишүүний нь хувьд хүнийг 

ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг хориглоно. Төрийн зарим төрлийн албан 

хаагчийн намын гишүүнийг түдгэлзүүлж болно; 

 11/ улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд 

эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, 

эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ. Гэр бүл, эх нялхас, 

хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална; 

18/ улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, түр буюу байнга оршин суух 

газраа сонгох,гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрхтэй. Гадаадад 

явах, оршин суух эрхийг үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, 

нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд зөвхөн хуулиар хязгаарлаж болно. 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомжууд  

Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын салбарт Монгол Улсын 34 хууль үйлчилж байна.2 

Эдгээр хуулийг Үндсэн хуульд заасан иргэний хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

эрхийн хүрээгээр ангилвал:  

А. Ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, 

цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх, албадан хөдөлмөрөөс ангид байх 

эрхтэй холбоотой хуулиуд: 

1) Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 

2)  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай 

                                                 
1www.Legelinfo.mnМонгол Улсын үндсэн хууль 
2www.mlsp.sov.mn ХНХЯ-ны цахим хуудас. Хууль,эрх зүй 
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3) Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах 

тухай 

4) Хөдөлмөрийн тухай 

5) Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн тухай 

6) Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай 

7) Ажлын таван өдөртэй долоо хоногт шилжүүлэх тухай 

8) Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай 

Б. Өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон 

хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй холбоотой 

хуулиуд; 

1) Нийгмийн даатгалын тухай 

2) Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай 

3) Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай 

4) Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай 

5) Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 

6) Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай 

7) Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 

шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай 

8) Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, 

тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,хуулийн зүйл, заалт 

хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай 

9) Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 

нөхөн төлүүлэх тухай 

10) Нийгмийн халамжийн тухай 

11) Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай 

12) Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай 

13) Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай 

14) Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 

15) Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

16) Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах 

тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

17) Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох тухай 

В. Нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон 

нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй 

холбоотой хуулиуд: 
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1) Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай(Энэ хууль нь хөдөлмөр,нийгмийн 

хамгааллын салбарын хууль тогтоомжид шууд хамаарахгүй ч уг салбарын үйл 

ажиллагаа нийгмийн түншлэлийн зарчимд суурилдаг, ҮЭ нь нийгмийн 

түншлэлийн нэг тал байдаг учир эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангахад чухал ач 

холбогдолтой) 

Г. Улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, 

эмэгтэй тэгш эрхтэй байх, гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, 

эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэх, гэр бүл, эх нялхас, 

хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаалахтай холбоотой хуулиуд: 

1. Ахмад настны тухай 

2. Гэр бүлийн тухай 

3. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

4. Хүүхдийн эрхийн тухай 

5. Хүүхэд хамгааллын тухай 

6. Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай 

7. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай 

8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 

9. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 

Монгол Улс НҮБ-ын Эхчүүдийн эрхийг хамгаалах тухай, Эмэгтэйчүүдийг алагчлах 

бүх хэлбэрийг устгах тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 

эрхийн тухай зэрэг хүний үндсэн эрхтэй холбоотой хэд хэдэн конвенци, ОУХБ-ын 

19 конвенцид нэгдэн ороод байна.(Хавсралт) 

Эдгээр олон улсын конвенци болон Монгол Улсын хууль тогтоомж нь хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын салбарын хууль,эрх зүйн орчинг бүрдүүлж байна. 

Бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрийн хоорондын уялдаа, холбоо 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн 

талаар баримтлах бодлого (УИХ-ын 2004 оны 04 дүгээр сарны 23-ны өдрийн 21 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан, 2015 онд хэрэгжих хугацаа нь дуусгавар болсон)-ын 

хүн ам, хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын талаарх  дараах заалтууд уялдаж байна. 

Тухайлбал, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд “2.3.3. нийгэм, соёлын хүрээнд: 

хүн ам тухайн нутагтаа тогтвор, суурьшилтай ажиллаж, амьдрах, сурч боловсрох, 

эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүртэх, мэдээлэл авах эрхээ чөлөөтэй эдлэх, аймаг, 

орон нутгийнхаа амьдралд идэвхтэй, эрх тэгш хамтран оролцох, улмаар хөдөөгийн 

хүн амын хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, урлаг, 

мэдээлэл, ахуйн үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлж, бүс нутгийн харьцангуй жигд 

хөгжлийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх” ,“3.10.3. хүн амын нутагшилт, суурьшилтын 
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олон төвтэй тогтолцоог бүрдүүлж, суурин болон нүүдлийн амьдралын хэв маягийг 

оновчтой хослох” гэж заасан нь Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар 

баримтлах бодлогын 1.3.1-д “Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг багасган байгаль 

орчны даац, түүний нөөцтэй уялдуулан хүн амын зохисгүй бөөгнөрлийг сааруулж, 

дагуул хот, бүсийн тулгуур төвүүд болон бүлэг сууринг түшиглэсэн орон нутагтаа 

суурин амьдрах хүн амын байршлыг дэмжинэ”; 1.1-д Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалтай уялдуулан зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, нийгмийн шаардлагад 

нийцсэн хүн амын байршлыг дэмжиж дотоод шилжих хөдөлгөөний сөрөг үр 

дагаврыг арилган, гадаад шилжих хөдөлгөөний үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.” гэсэн 

заалттай тус тус уялдаж байна. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалтай холбоотой 

Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих төрийн зохицуулалтын дараах заалтууд нь Монгол 

Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын зорилтуудтай 

дараах байдлаар уялдаж байна. 

Монгол Улсын төрөөс хүн амын 

хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн 

үзэл баримтлал 

3.Хүн амын амьдралын чанарыг 

сайжруулах талаар” “Хүн ам эрүүл 

орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх, 

амьдрал ахуйгаа сайжруулах, мэдлэг 

боловсрол эзэмшин нийгмийн 

амьдралд үр бүтээлтэй оролцох, 

хөгжих орчныг нь бүрдүүлэх замаар 

хүний амьдралын чанарыг сайжруулах 

чиглэл баримтална.”  

4.7.2.а. бүс нутгийн байгаль орчны 

даац, чадавхийг бүрэн зохистой 

ашиглах,  орон нутгийн хүн амын 

хөдөлмөрийн дадлага, чадварыг 

дээшлүүлэх шаардлагад зохицсон 

жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн сүлжээ 

бүрдүүлэх 

3.4.1. Ядуурлыг бууруулах, 

ажилгүйдлийг багасгахад иргэдийг 

идэвхтэй оролцуулж, тэдэнд хөгжлийн 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх замаар 

нийгмийн эмзэг хэсгийн амьжиргааны 

баталгаажих түвшинд амьдрах эрхийг 

хангана. 

4.7.4.в. хөдөөгийн хүн амын ядуурлыг 

бууруулах, ажил эрхлэлтийг дэмжих 

сум дундын зориулалтын санхүүгийн 

механизм бий болгох, алслагдсан 

болон говийн бүс нутагт ажлын байр 

бий болгосон хөрөнгө оруулагчдыг 

татварын бодлогоор урамшуулах 

 

Бүс нутгийн байгаль орчны даац, чадавхийг бүрэн зохистой ашиглах,  орон нутгийн 

хүн амын хөдөлмөрийн дадлага, чадварыг дээшлүүлэх шаардлагад зохицсон 

жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн сүлжээ бүрдсэн эсэх нь тодорхойгүй байна. 

Хөдөөгийн хүн амын ядуурлыг бууруулах, ажил эрхлэлтийг дэмжих сум дундын 

зориулалтын санхүүгийн механизм бий болгох, алслагдсан болон говийн бүс 

нутагт ажлын байр бий болгосон хөрөнгө оруулагчдыг татварын бодлогоор 

урамшуулах зохицуулалтын хүрээнд сум бүрт орон нутгийн хөгжлийн сан 
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байгуулсан бөгөөд аймаг, сумын төв нь нийслэл хотоос 550 км-ээс хол байршилд 

үйл ажиллагаа тогтмол явуулдаг 3-аас дээш ажиллагчтай, орон нутгийн төсөвтэй 

харьцдаг татвар төлөгч 550 км-ээс хол байршдаг бол 50 хувийн, 1000 км-ээс хол 

байршдаг бол 90 хувийн хөнгөлөлт эдлэх хуулийн заалт үйлчилж байгаа ч үр дүн 

нь тодорхойгүй байна.  

Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, Монгол 

Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт хүн 

амын өсөлтийг дэмжих, хүний хөгжлийг хангах, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах 

гэсэн  зорилтууд нийтлэг байдлаар тусгагджээ. Ингэхдээ хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа нь нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хүрээнд 

төлөвлөгдсөн бөгөөд бүсийн болон орон нутгийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх эдийн 

засаг, нийгмийн бодлого, үйл ажиллагаа үндсэндээ тусгагдаагүй байна. Энэ нь 

дараах учир шалтгаантай гэж үзэж байна:  

1) Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбар нь иргэний үндсэн эрх, нийтлэг ашиг 

сонирхлыг хангах, хамгаалах үндсэн зорилготой, нийгмийн суурь үйлчилгээний 

салбар учраас үндсэн бодлого, үйл ажиллагаа нь Монгол улсын иргэн бүрт 

тэгш хүрэх ёстой. Тиймээс бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрт дэвшүүлсэн 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэх гол арга хэрэгсэл нь нийгмийн хамгааллын бодлого, 

үйл ажиллагаа болж байна.  

2) Хөдөлмөр,нийгмийн хамгаалалын салбар нь үндсэн эрхээ эдэлж чадахгүй 

байгаа, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэсэгт хүрч 

үйлчлэх үүрэгтэй. Энэ чиглэлээр тусгай хөтөлбөр, төсөлд хамрагдах иргэдийг 

хууль тогтоомжид заасны дагуу хүн амын бүлгээр, амьжиргааны түвшингээр  

гэсэн 2 үндсэн шалгуураар сонгодог. Жишээ нь: ахмад настан, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд, эхчүүд, өрх толгойлсон ганц бие эх эцгүүд гэх зэрэг 

хүн амын бүлэгт зориулсан хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. Харин хүнс 

тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний зорилтот бүлгийг өрхийн 

амьжиргааны түвшингээр тодорхойлж байна. Дээрх шалгуурт нийцэж  байгаа 

бол иргэн ямар бүс, аймаг, сум, багт амьдарч байгаагаас үл хамааран 

нийгмийн халамжийн хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой байна.  

3) Манай улс төсвийн нэгдсэн удирдлага зохицуулалттай учир бүс, аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд тусгай хөтөлбөр баталж хэрэгжүүлэхийн тулд  

хөрөнгө нөөц төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах эрх зүйн зохицуулалт 

хязгаарлагдмал учир нэгдсэн журмаар нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 

хамрагдахаас өөр сонголтгүй  байна.  

Тиймээс тухайн бүс, аймаг, нийслэлийн эрэлт хэрэгцээг үндэслэн хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ, дэмжлэг туслалцааны хэлбэрийг сонгох, хөрөнгө 

санхүүгийн хуваарилалт, зохицуулалт хийх нь илүү үр дүнтэй байж болох юм. 
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Хүн амын өсөлт, шилжилт хөдөлгөөн. Бүсийн түвшинд авч үзвэл зарим нааштай 

өөрчлөлт гарсан байна. Монгол Улсын хүн ам 2005 -2010 онд 1.65 хувиар, 2010-

2015 онд 2.06 хувиар, 2015-2017 онд 1.86 хувиар тус тус өсчээ. Бүсээр нь авч 

үзвэл баруун бүсийн хүн ам 2005-2010 онд 2.2 хувиар буурсан ч 2010-2015 онд 3.4 

хувиар, 2015-2017 онд 1.94 хувиар өссөн байна. Хангайн бүсийн хүн ам 2005 -2010 

онд 0.34 хувиар буурсан ч 2010-2015 онд 1.26 хувиар, 2015-2017 онд 1.85 хувиар 

тус тус өссөн байна. Зүүн бүсийн хүн ам 2005 -2010 онд 0.44 хувиар буурсан ч 

2010-2015 онд 2.1 хувиар, 2015-2017 онд 2.47 хувиар тус тус өссөн байна. Төвийн 

бүсийн хүн ам 2005 -2010 онд 1.76 хувиар, 2010-2015 онд 1.11 хувиар, 2015-2017 

онд 2.04 хувиар тус тус өсчээ. Улаанбаатарын бүсийн хүн ам  2005 -2010 онд 3.9 

хувиар, 2010-2015 онд 2.4 хувиар, 2015-2017 онд 1.56  хувиар тус тус өссөн байна. 

Баруун болон Зүүн бүсийн хүн амын бууралт зогссон ч Төвийн болон 

Улаанбаатарын бүсийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн идэвхтэй хэвээр байна. 

Нийслэлийн Засаг даргаас авсан захиргааны арга хэмжээний үр дүнд сүүлийн 

жилүүдэд хөдөөнөөс хотод шилжин ирэгсдийн тоо буурсан боловч, цаашид 

идэвхжих шалтгаан нөхцөл нь хэвээр байна. Тухайлбал, 2018 онд Олон улсын 

шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын захиалгаар 4 аймгийг сонгон хамруулж 

хийсэн “Монгол Улс: Хүн амындотоод шилжих хөдөлгөөний судалгаа”-ны 

дүгнэлтэд шилжих хөдөлгөөн хотжилтод хувь нэмэр оруулсан хэвээр байгаа 

бөгөөд хотын хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөдөлмөрлөх боломж хайсан ихэвчлэн 

залуу насны хүмүүс, үндсэндээ эдийн засгийн шалтгаанаар уугуул нутгаа орхин 

явж байгаа тухай дурджээ3. Нийслэл хотын хүн амын төвлөрөлд шилжилт 

хөдөлгөөнөөс гадна хүн амын ердийн өсөлт ихээхэн нөлөөлж байна. Хөдөөд 

ажлын байрны олдоц, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээний чанар хүртээмж 

хангалтгүй байгаа нөхцөлд хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулах 

зорилт хэрэгжихэд төвөгтэй хэвээр байна.   

Ядуурлыг бууруулах зорилт. Ядуурлын түвшин 2006 онд улсын хэмжээнд 32.2 

хувь байсан бол 2016 онд 29.6 хувь болсон байна. Ядуурлын түвшинг бүсээр авч 

үзвэл Баруун бүсэд -36 хувь, Хангайн бүсэд – 33.6 хувь, Төвийн бүсэд 26.8 хувь, 

Зүүн бүсэд 43.9 хувь, Улаанбаатарын бүсэд 24.8 хувь, бүс дотроо аймгуудын 

түвшин өөр байна. (Хөгжил, байршлийн зургийг үзнэ үү) Байршлаар авч үзвэл, 
нийслэлд 24.8 хувь, аймгийн төвд 31.8 хувь, сумын төвд 32.3 хувь, хөдөөд 38.0 

байна. Энэ ядуурлыг бууруулахап чиглэсэн бодлогыг бүс нутгаас илүү хөдөө рүү 

чиглүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.  

Хүснэгт 1. Ядуурлын түвшин, бүсээр 

                                                 
3 Олон Улсын Шилжилт Хөдөлөгөөний Байгууллага (ОУШХБ ). Монгол Улс: Хүн амын дотоод 
шилжих хөдөлгөөний судалгаа. Хуудас 60. 

Бүсүүд 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 
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Эх үүсвэр: ҮСХ, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Мянганы хөгжлийн 

үзүүлэлтүүд. www.1212.mn 

Ядууралтай тэмцэх талаар дорвитой арга хэмжээ авахгүй бол Монгол Улсын 

Тогтвортой хөгжил-2030-д дэвшүүлсэн ядуурлыг тэглэх зорилт хэрэгжихэд 

хүндрэлтэй байна.  

Дүгнэлт зөвлөмж   

1. Нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн 

хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцид заасан иргэний 

хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын үндсэн эрхийг хангах, хамгаалах эрх зүйн 

орчин бүрдсэн байна.  

2. Нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, бодлого төлөвлөлт хүний 

үндсэн эрхийг хангах, иргэдийн нийтлэг ашиг сонирхлыг хамгаалах зарчимд 

суурилж, хүн амын бүлгүүдийн нийтлэг болон онцлог хэрэгцээнд үндэслэж 

байна.   

3. Хөдөлмөр, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн салбарын хууль тогтоомж, 

бодлогын баримт бичгүүд нь хоорондоо уялдаа холбоотой байгаа боловч 

ядуурал, ажилгүйдэл, шилжилт хөдөлгөөн, хүн амын орон сууц, цэвэр усны 

хангамж, байгаль орчны доройтол, дэд бүтцийн хүртээмж зэрэг зэрэг хөгжлийн 

олон асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд холбогдох бусад салбаруудын хууль 

тогтоомж, хөгжлийн бодлоготой уялдуулах шаардлагатай байна.   

4. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагын дагуу хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын 

хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлогыг хэсэгчлэн боловсронгуй болгох, 

хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай байна. Ялангуяа ОУХБ-аас Монгол 

Улсын нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомж ОУХБ-ын 102 дугаар конвенцитэй 

нийцэж буй эсэх үнэлгээнд өгсөн зөвлөмжүүд (Хавсралт 1)-ийг харгалзан хууль 

тогтоомжоо боловсронгуй болгохыг зөвлөж байна.  

 

3.2.Тухайн салбарын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн хандлага, өөрчлөлт, 

өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ 

Улсын дүн 36.1 32.2 29.3 35.2 38.7 38.8 33.7 27.4 21.6 29.6 

Баруун бүс 51.1 38.7 36.7 47.1 48.7 52.7 40.5 32.3 26.0 36.0 

Хангайн бүс 38.7 37.7 35.0 46.6 55.2 51.9 49.1 38.5 25.3 33.9 

Төвийн бүс 34.4 34.0 30.4 30.7 29.3 29.9 28.1 28.2 22.2 26.8 

Зүүн бүс 34.5 36.5 44.1 46.7 43.9 42.3 40.0 33.4 31.4 43.9 

Улаанбаатар 27.3 20.4 17.1 21.9 26.7 31.2 25.8 19.9 16.4 24.8 
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Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн хандлага, 

өөрчлөлтийн талаара мэдээлэл хомс байна. Харин хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын холбогдолтой зарим асуудлыг бүсчлэлийн зарчмаар авч үзсэн 

тохиолдол байна. Тухайлбал, төрийн албан хаагчдад говийн нэмэгдэл олгох 

шийдвэрийг тухайн үеийн засгийн газраас гаргажээ. Энэ нь хэд хэдэн үндэслэл 

шалтгаантай. Нэгд, орон нутгийн хүний нөөцийн хэрэгцээг үндэслэн төрийн албан 

хаагчдыг санал харгалзахгүйгээр шууд томилдог, ингэхдээ төрсөн аймаг, сумаас 

нь өөр газарт ажиллуулах зарчим баримталж байсан. Хоёрт, томилогдсон 

боловсон хүчнийг тухайн газарт нь тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй 

ажиллуулахыг эрмэлздэг байсан. Гуравт, говь нутгийн эдийн засаг, байгаль, уур 

амьсгал өвөрмөц, нутгийн бус хүн дасан зохицоход цаг хугацаа, дэмжлэг 

шаардлагатай гэж үздэг байжээ. Өнөөдөр говийн бүсийн эдийн засаг, дэд бүтэц, 

нийгэм, соёлын амьдрал ихээхэн өөрчлөгдсөн, аиргэн хүн ажиллаж амьдрах 

газраа чөлөөтэй сонгох болсон учир цалингийн нэмэгдлийг говийн бүс гэсэн ганц 

шалгуураар тогтоон олгох нь учир дутагдалтай  байна. 

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан “4.7.4.г хүн амын 

амьжиргааны доод түвшин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүс нутгийн 

ялгавартай тогтоох”; “4.7.4.д алслагдсан болон говь нутагт ажиллаж байгаа төрийн 

албан хаагч, багш, эмч нарт цалин хөлсний нэмэгдэл урамшуулал олгох, 

амьдралын нөхцөлийг нь сайжруулах, тогтвор суурьшилтай аж төрөхөд нь дэмжлэг 

үзүүлэх” зохицуулалтын хэрэгжилтийг авч үзвэл:   

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг бүсийн ялгаатайгаар Үндэсний статистикийн 

хорооноос тогтоон зарлаж байна. Хүн амын амьжиргааны доод түвшин нь 

үндэсний хэмжээний хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, тэтгэврийн доод хэмжээг 

тогтооход харгалзах үзүүлэлт бөгөөд ХХДХ нь  хамгийн өндөр тогтоогдсон бүсийн 

амьжиргааны доод түвшингээс багагүй байхаар ХХДХ-ний тухай хуульд заасан 

байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр,тэтгэмжийн тухай хуульд бүрэн 

тэтгэврийн доод хэмжээ нь ХХДХ-ний 75 хувиас, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод 

хэмжээ  нь ХХДХ-ний 50 хувиас багагүй байхаар заажээ. ХХДХ –г Монгол Улсын 

нутаг дэвсгэрт бүсийн ялгаагүй мөрдөж байгаа нь амьжиргааны өртөг доогуур бүс 

нутгийн иргэдэд илүү ашаиг тустай байна. 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүс нутгийн ялгаатай тогтоох арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлээгүй, хэрэгжих боломжгүй гэж үзэж байна. Нийгмийн даатгалын 

шимтгэл төлөх хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын доод хэмжээ нь 

ХХДХ-нээс багагүй байхаар хуулиар зохицуулсан байна. Нийгмийн даатгал нь нэг 

талаас орлого бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, нөгөө талаас даатгуулагч өөрийн 

оруулсан хувь нэмэртэйгээ уялдаатай үр ашиг хүртэх зарчимтай. Энэ зарчмыг 

зөрчиж нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бүс нутгийн ялгаатай тогтоовол бага 

шимтгэл төлсөн бүс нутгийн даатгуулагчийн нийгмийн даатгалаас хүртэх үр ашиг 
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нь багасах болно. Тиймээс энэ зохицуулалт иргэдийн эрх ашгийн эсрэг 

үйлчлэхээр, агуулгын хувьд зөрчилтэй байна.  

Алслагдсан болон говь нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагч, багш, эмч нарт 

цалин хөлсний нэмэгдэл урамшуулал олгох, амьдралын нөхцөлийг нь сайжруулах, 

тогтвор суурьшилтай аж төрөхөд нь дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалт хийгдээгүй. 

Харин хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа эмч, багш зэрэг төрийн үйлчилгээний 

албан хаагчдад нэмэгдэл олгож байна. Бүх бүс нутагт эдийн засаг, нийгэм, соёлын 

амьдралын тулгамдсан асуудлууд ижил төстэй түвшинд байхад алслагдсан гэсэн  

шалгуураар нийт иргэдийг хамруулахгүйгээр зөвхөн төрийн албан хаагчдад 

цалингийн нэмэгдэл тогтоон олгох нь  шударга биш юм.  

Олон улсын нийтлэг чиг хандлагыг ажиглавал хөрөнгө оруулалтыг татварын 

хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөөр дэмжих, эрүүл мэнд, боловсролын,  үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зам тээвэр, харилцаа холбоо , эрчим хүчний хангамж 

зэрэг дэд бүтцийг сайжруулах  замаар бүс нутгийн ялгааг арилгах нь илүү үр 

дүнтэй гэж үзэж байна.  

Оросын Холбооны Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооны үед 

ашиглаж байсан “районный коэффициент” тогтоох аргыг өнөө ч мөрдөж байна.  

Районный коэффициент тогтоох тухай заалтыг  Хөдөлмөрийн хуулиндаа тусгаж, 

Холбооны Засгийн газар тогтоож, өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 

байгууллага цалин хөлсөө, төрөөс иргэдэд олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөн 

олговрыг районный коэффициентээр өсгөн олгож байна. Бүс нутгийн зам тээвэр, 

дэд бүтэц, байгалийн нөхцөл, уур амьсгал зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөлөл 

иргэдийн ажиллаж, амьдрах нөхцөл, амьжиргааны өртөг, эрүүл мэндэд хир их 

сөрөг нөлөө, нэмэлт ачаалал бий болгож байгааг судалж районный 

коэффициентийг тогтоосон бөгөөд Дорнод Сибирийн өмнөд хэсэг, Алс Дорнод, 

Хойт хязгаар болон түүнтэй дүйцэх бүс нутгийг хамааруулсан байна. Районный 

коэффициент нь 1.10 – аас эхлэх бөгөөд Бурятад 1.20, Братскт 1.40, Бүгд 

Найрамдах Алтай Улсад 1.70 гэсэн коэффициент мөрдөх жишээтэй юм.   

 

Монгол Улсын газар нутгийн тухайд уур амьсгал, байгаль цаг уурын эрс тэс ялгаа 

байхгүй, дэд бүтэц сайжирч байгаа зэргийг харгалзан үзвэл төрийн албан хаагчдад 

бүсийн нэмэгдэл тогтоон олгохоос илүү бүс нутгийн  хөгжлийг хөрөнгө оруулалт, 

татвар, санхүүгийн бодлого, дэд бүтцийн хөгжлөөр дэмжих нь зохистой гэж үзэж 

байна. 

 

3.3. Салбарын хөгжлийн цаашдын чиг хандлага  

 

Монгол Улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хөгжлийн үндэс суурь  

тавигдсан,  олон улсын хөгжлийн нийтлэг чиг хандлага, стандартын дагуу хөгжих 
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нөхцөл бүрдэж байна. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, 

нийгмийн даатгалын байгууллагуудын улсын хэмжээний бүтэц, зохион байгуулалт 

бий болж, иргэн бүрт хэрэгцээт үйлчилгээг нь үзүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллаж  

байна. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн 

газрын хэрэгжүүлэгч 4 агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын дэргэд 

тэдгээрийн харьяа газар, хэлтэс, /Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс (нийслэлд газар), Хүүхэд гэр бүл, залуучуудын 

хөгжлийн хэлтэс (нийслэлд газар), сум, дүүргийн Засаг даргын дэргэд Нийгмийн 

даатгалын тасаг, нийслэлийн дүүрэгт хэлтэс, хороо бүрт нийгмийн ажилтан 

ажиллаж байна. Нийгмийн хамгааллын салбар нь үйл ажиллагаандаа Монгол 

Улсын холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газраас баталсан дүрэм, журам, 

стандартуудыг мөрдөхийн зэрэгцээ Монгол Улсын нэгдэн орсон конвенци 

зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг хүлээж байна. НҮБ, ялангуя түүний 

төрөлжсөн байгууллага болох ОУХБ-ын конвенциуд нь хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын харилцааны хэм хэмжээг тодорхойлсон стандарт болж мөрдөгдөж 

байна. Энэ нь хөдөлмөрлөх, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа авах эрх нь хөсөрдөж, 

зөрчигдөж байгаа хүн бүрт хүрч үйлчлэх туслах чиг үүрэгтэй хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын салбарт бүсчилсэн бодлого, төлөвлөлтийн арга тохирохгүй гэдгийг 

харуулж байгаа юм. Тиймээс нийгмийн хамгааллын салбарын одоогийн засаг 

захиргааны нэгжид суурилсан нэгдмэл зохион байгуулалт (сүлжээ)-ыг хэвээр  

хадгалах нь зохистой.  

 

Нийгмийн хамгааллын салбарт ашиглаж байгаа цахим технологийг улам 

боловсронгуй болгох, иргэдтэй ажиллах үйлчилгээний шинэ арга хэлбэрүүдийг 

нэвтрүүлэх шаардлагатай. Ялангуяа мэргэшсэн нийгмийн ажилтан, сэтгэл 

зүйчдийг бэлтгэх, гэр бүл төвтэй, оролцоонд түшиглэсэн үйлчилгээний арга 

барилыг түлхүү хөгжүүлэх хэрэгцээ өндөр байна.   

   

3.4. Бодлогын залгамж чанарт хийсэн судалгаа 

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого нь зах зээлийн эдийн засагт 

шилжих үеэс эхлэн өөрчлөгдөж, хувьсаж байна. Ингэхдээ улс үндэстний онцлог 

бүхий бодлогын залгамж чанар алдагдаж, ач холбогдол нь буурч байна. Үүнд: 

1) Ажиллах хүчний бодлого. Монгол Улс өмнөх тогтолцооны үед үндэсний 

ажиллах хүчнээ бүрэн дүүрэн ашиглах бодлогыг ямагт баримталж ирсэн бол 

өнөөдөр гадаадаас ажиллах хүч авах  бодлогоор үндсэндээ солигдсон байна. 

Оюутолгой зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын төсөлд эхний ээлжинд 

гадаадын ажилчдыг авч ажилуулах зайлшгүй шаардлагатай байсан ч энэ төсөл 

дээр ажиллах үндэсний ажилчдыг бэлтгэх бодлого өнөөдөр  тодорхойгүй 

хэвээр байна.  
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2) Малчдын талаар баримтлах бодлого. Мал аж ахуй нь Монгол Улсын эдийн 

засгийн нэн чухал салбар учир малчдын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын  

талаар төрөөс тусгайлсан бодлого авч хэрэгжүүлж байсан уламжлалтай. Мал 

хувьчлагдсанаар малчдын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын эрх орхигдож, ган 

зуд зэрэг байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөлөлд эмзэг өртөмхий болсон байна. 

Өнөөдөр малчдын ердөө 12 хувь нь нийгмийн даатгалд хамрагдсан байна.  

3)  Хүүхдийн мөнгөний асуудал. 1957 онд батлагдсан Олон хүүхэд төрүүлсэн 

эхийг одонгоор шагнах, улсын тэтгэврийг өргөтгөн нэмэгдүүлэх тухай Монгол 

Улсын хуульд 5 ба дээш хүүхэд төрүүлсэн эхийг 2 - р зэргийн, 8 ба дээш хүүхэд 

төрүүлсэн эхийг 1-р зэргийн одонгоор шагнах, 1962 онд оруулсан нэмэлт 

өөрчлөлт оруулсан хуульд 3 хүүхэд төрүүлэн өсгөсөн эхчүүдийн дараагийн 

төрүүлсэн 4, 5, 6 дахь хүүхэд тус бүрд 8 нас хүртэл нь жил дутам 300 төгрөг; 6 

хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхчүүдийн дараагийн төрүүлсэн 7, 8, 9 дэх хүүхэд тус 

бүрд 8 нас хүртэл нь жил дутам 600 төгрөг; 9 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхчүүдийн 

дараагийн төрүүлсэн 10 ба түүнээс дээш хүүхэд тус бүрд 8 нас хүртэл нь жил 

дутам 800 төгрөг олгохоор тус тус заасан байдаг.  зохицуулжээ. Энэ бодлогын 

гол зорилго нь олон хүүхэдтэй айлын амьжиргааг дэмжих, хүүхэд төрүүлж, 

өсгөж хүмүүжүүлж буй эхийн хөдөлмөрийг үнэлэх, хүн амын өсөлтийг 

урамшуулахад чиглэгдэж байсан бол өнөөдөр хүүхдийн тоог харгалзахгүйгээр 

хүүхэд бүрт 20000 төгрөг олгодог болоод байна. Энэ бодлого нь хүүхэд бүр 

нийгмийн халамж, хамгаалалд хамрагдах эрхэд нийцэж байгаа ч орлого 

багатай, ядуу гэр бүлд өсч байгаа хүүхдийн сурах, хөгжих, эрүүл өсөх зэрэг 

бусад эрхийг хангахад дорвитой дэмжлэг болж чадахгүй байна.  

 

ДӨРӨВ. САЛБАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН  ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ  

4.1. Салбарт тулгамдаж байгаа асуудал, хүндрэл, бэрхшээлийг тодорхойлох, 

түүнийг шийдвэрлэх арга замууд 

4.1.1. Хөдөлмөр 

Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний  үндсэн эрх 

Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний үндсэн эрхийг хангах  зорилтын хэрэгжилт нь 

ОУХБ-ын холбогдох конвенци буюу стандартыг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн орох, 

тэдгээрт нийцүүлэн үндэсний хууль тогтоомжоо боловсронгуй болгож байгаа 

байдлаар үнэлэгдэнэ. Энэ чиглэлээр эхний ээлжинд ОУХБ-ын дараах 8 конвенцид 

нэгдэн орсон байх ёстой:  

 Албадлагын хөдөлмөрийн тухай ОУХБ-ын 29 дүгээр конвенци, 

 Албадлагын хөдөлмөрийг устгах тухай ОУХБ-ын 105 дугаар конвенци, 

 Адил шан хөлс олгох тухай ОУХБ-ын 100 дугаар конвенци, 
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 Алагчлахгүйбайх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт)тухай ОУХБ-ын 111 

дүгээр конвенци, 

 “Эвлэлдэн дотор нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг 

хамгаалах тухай” 87 дугаар конвенци 

 “Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай” ОУХБ-ын98 

дугаарконвенци 

 Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай ОУХБ-ын 138 дугаар конвенци 

 Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах тухай ОУХБ-ын 182 

дугаар конвенци. 

Монгол Улс дээрх 8 конвенцид бүгдэд нь нэгдэн орсноор хөдөлмөрийн хүрээнд 

хүний үндсэн эрхийг хангахад чиглэсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд дэвшил 

гаргасан байна. Эдгээр конвенцид нийцүүлэн үндэсний хууль тогтоомжоо 

боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийг УИХ-д өргөн бариад байна.  

Цаашид хөдөлмөрийн хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож, хөдөлмөрийн 

хүрээнд хүний үндсэн эрхийн хэрэгжилтийг улам сайжруулах  шаардлагатай. 

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт 

“Хөдөлмөр эрхлэлт” гэж иргэдийн хувийн болон нийтийн хэрэгцээг хангахтай 

холбоотой, тэдэнд цалин хөлс, орлого авч ирдэг, хууль тогтоомж зөрчөөгүй үйл 

ажиллагаа.4-г хэлнэ.  

ОУХБ нь амьжиргаанд хүрэлцэхүйц цалин хөлстэй, бүх хүнд тэгш хандлага, адил 

боломж олгосон, хөдөлмөрийн тааламжтай нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл 

мэндээр хангасан, бүтээмжтэй,  ач холбогдолтой, хувь хүн хөгжиж дэвших боломж 

бүхий ажлын байранд ажиллахыг зохистой хөдөлмөр эрхлэлт гэж үздэг. 

Монгол Улс Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Гадаадад ажиллах хүч 

гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай хууль, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлж, ОУХБ-ын дараах 

конвенцид нэгдэн оржээ. Үүнд: 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагын 122 дугаар конвенц 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагын 155 дугаар конвенц 

                                                 
4Занятость-Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Занятость 
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 Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 159 дүгээр конвенци. 

Монгол Улсын Засгийн газар 2016 оны 320 дугаар тогтоолоор “Төрөөс хөдөлмөр 

эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого”-ыг баталсан бөгөөд уг бодлогод“зохистой 

хөдөлмөр эрхлэлт” гэж хөдөлмөрийн таатай нөхцөл, нийгмийн хамгааллын  

баталгаагаар хангагдсан бөгөөд төр, хувийн хэвшил, нийгмийн түншлэлд 

тулгуурласан бүтээмжтэй, тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлтийг”5 ойлгоно гэж 

тодорхойлсон нь цалин хөлс, тэгш боломж, ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл 

мэнд, хувь хүний хөгжих боломж зэрэг шалгууруудыг орхигдуулсан, “зохистой 

хөдөлмөр”, “зохистой хөдөлмөр эрхлэлт”-ийн тодорхойлолтын ялгаа заагийг 

бүрхэгдүүлсэн байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдал  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 2010 оны үзүүлэлтүүдийг 2017 оныхтой харьцуулбал 15-аас 

дээш насны хүн ам 19.1 хувиар; эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо 18.3 хувиар;  

ажиллагчдын тоо 19.7 хувиар;  ажилгүй иргэдийн тоо 5.0 хувиар  тус тус өссөн 

байна. Энэ хугацаанд ажиллах хүчний оролцооны болон хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түвшин бараг өөрчлөлтгүй, ажилгүйдлийн түвшин 1,1 пунктээр буурсан байна. Энэ 

ньнэг талаас,ажлын байр тогтворгүй, шинээр ажлын байр бий болох эдийн засгийн 

нөхцөл сул, нөгөө талаас ажиллагчдын мэргэшил, ур чадвар ажлын байрны 

шаардлага хангаагүйгээс ажилд орж чадахгүй,ажлаас чөлөөлөгдөх зэрэг олон 

шалтгаантай байна.  

Хүснэгт 2. Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал /2010-2017/ 

Үзүүлэлт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15 ба 

түүнээс 

дээш насны 

хүн ам 

1,863,383. 1,798,389. 1,812,118. 1,937,120. 1,941,512. 2,022,934. 2,107,016. 2,220,413

. 

Эдийн 

засгийн 

идэвхтэй хүн 

ам 

1,147,146. 1,124,711. 1,151,146. 1,198,333. 1,206,554. 1,243,895. 1,275,650. 1,357,425

. 

Ажиллагчид 

1,033,708. 1,037,681. 1,056,441. 1,103,601. 1,110,698. 1,151,223. 1,147,843. 1,238,333

. 

Ажилгүй 

иргэд 

113,438. 87,030. 94,705. 94,732. 95,856. 92,672. 127,807. 119,092. 

Эдийн 

засгийн 

идэвхгүй хүн 

ам 

716,237. 673,678. 660,972. 738,787. 734,958. 779,039. 831,366. 862,988. 

Ажиллах 

хүчний 

оролцооны 

61.6 62.5 63.5 61.9 62.1 61.5 60.5 61.1 

                                                 
5Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого, 1.4.1 дэх заалт  
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түвшин 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

түвшин, % 

55.5 57.7 58.3 57. 57.2 56.9 54.5 55.8 

Ажилгүйдли

йн түвшин 

9.9 7.7 8.2 7.9 7.9 7.5 10. 8.8 

Эх үүсвэр: ҮСХ, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Хөдөлмөр эрхлэлт, 

Ажилгүйдэл, Дундаж цалин 

 

Ажиллагчдыг хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар авч үзвэл 2010-2017 оны хооронд 

нийт ажиллагчдын 50 орчим хувь нь цалин хөлстэй ажиллагч, 20 орчим хувь нь 

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 25 –28 хувь нь  малчин, үлдсэн хувь нь ажил олгогч, 

өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд цалин хөлсгүй оролцогч, нөхөрлөл, хоршооны 

гишүүн зэрэг ажиллагчид байна. 2010 оноос хойш ажиллагчдын хөдөлмөр 

эрхлэлтийн статусын бүтцэд төдийлөн өөрчлөлт гараагүй байна. Энэ нь эдийн 

засгийн өсөлт, бүтэц, зохион байгуулалтад нааштай өөрчлөлт гараагүй, албан 

сектор ажлын байр нэмэгдэхгүйг харуулж байна.  

 

Дүрслэл 1.15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн статусаар  

 

Эх үүсвэр: ҮСХ, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Хөдөлмөр 

эрхлэлт.ажилгүйдэл, дундаж цалин. www.1212.mn 
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Мал аж ахуй эрхлэгч**

Өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд  цалин, хөлсгүй оролцогч

Бусад
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15 ба түүнээс дээш насны ажиллагчдын тоог бүсээр авч үзвэл Баруун бүсэд 14.0 

хувь нь, Хангайн бүсэд 20.6 хувь нь, Төвийн бүсэд 17.3 хувь нь, Зүүн бүсэд 6.7 

хувь нь, Улаанбаатарын бүсэд 41.4 нь байршиж байна. ((Хөгжил, байршлын 

зураглалыг үзнэ үү) 

Албан сектор 

Албан секторт буюу цалин хөлстэй ажиллагчдын тоо, эзлэх хувийн жин 

нэмэгдэхгүй байгаа нь ажиллах хүчний хэрэгцээ өсөх, ажлын байрны хүртээмж, 

чанар сайжрах боломж хязгаарлагдмал байгааг харуулж байна.  

НДЕГ-ын тайлан мэдээгээр 2017 онд 43504 ажил олгогч нийгмийн даатгалд 

хамрагдсаны 8.0 хувь нь Баруун бүсэд, 12.2 хувь нь Хангайн бүсэд, 12.8 хувь нь 

Төвийн бүсэд, 5.1 хувь нь Зүүн бүсэд, 61.9 хувь нь Улаанбаатарын бүсэд байна. 

Ажил олгогчдыг ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзвэл бүсүүдийн хооронд 

мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй байна. (Хөгжил, байршлын зураглалыг үзнэ үү) 

Хүснэгт 3. Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчдын тоо 2017, 

ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Бүсүүд Бүгд 

ААНБ-ын ажиллагчдын тоо 

1-9 10-49 50-99 100-199 
200 –аас 

дээш  

Баруун бүс  100 72.0 22.0 4.0 1.5 0.5 

Хангайн бүс  100 76.2 18.7 3.3 1.3 0.5 

Төвийн бүс  100 73.0 21.2 3.5 1.3 1.0 

Зүүн бүс  100 74.9 20.1 3.1 1.0 0.9 

Улаанбаатарын бүс 100 78.3 16.3 2.6 1.7 1.1 

Эх үүсвэр: НДЕГ-ын 2017 оны тайлан мэдээ  

Албан секторт ажиллагчид буюу цалин хөлстэй ажиллагчид 

Нийгмийн даатгалын тайлан мэдээгээр 2017 онд нийгмийн даатгалд албан 

журмаар даатгуулсан 725430 даатгуулагч байна. Албан журмаар даатгуулагчдыг 

бүсээр авч үзвэл 7.2 хувь нь Баруун бүсэд, 11.0 хувь нь Хангайн бүсэд, 13 хувь нь 

Төвийн бүсэд, 4.6 хувь нь Зүүн бүсэд, 64.1 хувь нь Улаанбаатарын бүсэд байна. 

Ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоогы бүлгээр авч 

үзвэл 12.7 хувь 1-9 ажиллагчтай ААНБ-д, 25.9 хувь 10-49 ажиллагчтай ААНБ-д,  

14.7 хувь нь 50-99 ажиллагчтай ААНБ-д, 15.6 хувь нь 100-199 ажиллагчтай ААНБ-

д, 31.1 хувь нь 200-аас дээш ажиллагчтай ААНБ-д ажиллаж байна. (Хөгжил, 

байршлын зураглалыг үзнэ үү) 
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Хүснэгт 4. Албан секторт буюу цалин хөлстэй ажиллагчдын тоо 2017, 

ажиллагчдын тооны бүлгээр 

Бүсүүд 

Ажиллагчид 

Бүгд 1-9 10-49 50-99 100-199 
200-аас 

дээш 

Улсын дүн 725430 92342 188159 106328 113132 225469 

Баруун бүс 52523 6358 19480 11277 7793 7615 

Хангайн бүс 79787 9972 25920 13892 11469 18534 

Төвийн бүс 94503 10586 28324 17088 12351 26154 

Зүүн бүс 33357 4129 11599 5735 3739 8155 

Улаанбаатарын бүс 465260 61297 102836 58336 77780 165011 

Эх үүсвэр: НДЕГ-ын 2017 оны тайлан мэдээ 

Цалин хөлс 

Ажиллагчдын дундаж цалин сүүлийн 2 жилд 10 хувиар өссөн байна. Өрхийн 

мөнгөн орлогод цалингийн эзлэх хувийн жин 2010-2014 онд 49-51 орчим хувь 

байсан бол 2015 онд 53 хувь, 2016-2017 онд 55 хувь болж өссөн байна. 

Дүрслэл 2. ААНБ-ЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, мян, төг 

 

Эх үүсвэр: ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, Хөдөлмөр 

эрхлэлт.ажилгүйдэл, дундаж цалин www.1212.mn 

2017 оны байдлаар ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж  цалин  944,5 мянга, 

үүнээс  эрэгтэй ажиллагчдынх 1029,4, эмэгтэй ажиллагчдынх 860,4 мянган төгрөг 

байна.  
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Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзвэл дундаж цалин уул уурхай, 

олборлох үйлдвэрт хамгийн өндөр, зочид буудал, нийтийн хоолны салбарт 

хамгийн доогуур байна. Энэ нь эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын дундаж цалингийн 

түвшин ялгаатай байхад нөлөөлж байна. Өөрөөр хэлбэл, эмэгтэй ажиллагчид 

олонтой салбаруудын дундаж цалин доогуур, эрэгтэй ажиллагч олонтой  салбарын  

байна. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин улсын дундажаас өндөр, эмэгтэйчүүдийнх 

улсын дундажаас доогуур байгаа нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн зонхилон 

ажилладаг салбараас хамаарч байна.  

Ажиллагчдыг цалин хөлсний түвшингөөр бүлэглэн авч үзвэл 50 орчим хувь нь 700 

мянга ба түүнээс доош төгрөгийн цалинтай байна. Энэ нь гурван хүн тутмын  нэг 

нь өөрийн болон тэжээлгэгчийн өдөр тутмын хэрэглээг АДТ-ний хэмжээнд 

хангахгүй, эсхүл хангах төдий цалин авч байна.  

Дүрслэл 3. ААНБ-ЫН АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ БҮЛГЭЭР 

 

Эх үүсвэр: ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан.  

Ажиллагчдын дундаж цалинг бүсээр авч үзвэл, Улаанбаатарын бүсийнх хамгийн 

өндөр буюу 1062.4 мянган төгрөг, Баруун бүсийнх хамгийн бага буюу 626.3 мянган 

төгрөг байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзвэл,  

ажиллагчдын тоо олон болох хирээр дундаж цалингийн түвшин өндөр байна. 

Өөрөөр хэлбэл,  ажиллагчдын дундаж цалин ажиллаж байгаа ААНБ-ынх нь том, 

жижгээс  хамаарч байна. 

Хүснэгт 5. Ажиллагчдын дундаж цалин 2017, бүсээр, ААНБ-ын ажиллагчдын 

тооны бүлгээр 
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Бүсүүд 

Дундаж 

цалин, 

мян.төг 

ААНБ-ын ажиллагчдын тоо 

1-9 10-49 50-99 100-199 
200 –аас 

дээш 

Баруун бүс 626.32 438.53 613.09 648.40 693.38 715.62 

Хангайн бүс 767.77 440.58 592.32 680.34 726.13 1,280.48 

Төвийн бүс 774.53 470.45 641.43 710.07 842.22 1,051.91 

Зүүн бүс 705.63 457.17 615.74 689.18 760.78 945.58 

Улаанбаатар 1,062.44 717.17 849.56 989.60 996.47 1,380.20 

Эх үүсвэр: НДЕГ-ын тайлан мэдээ 

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь цалин хөлсний хэмжээний доод стандарт 

юм. ОУХБ 1970 онд Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ тогтоох тухай 131 дүгээр 

конвенци, Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ тогтоох тухай 135 дугаар 

зөвлөмжийг баталсан. 

Монгол Улс ОУХБ-ын энэ конвенцид нэгдэн ороогүй ч 1998 онд Хөдөлмөрийн 

хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийг анх батлан мөрдүүлсэн, 2011 онд уг 

хуулийг шинэчлэн найруулсан байна.  Уг хуульд “Тодорхой боловсрол, тусгай 

мэргэжил үл шаардах энгийн ажилд хөдөлмөрийн гэрээ болон хөлсөөр ажиллах 

гэрээ, тэдгээртэй адилтгах бусад гэрээгээр ажиллаж байгаа ажилтан болон 

ажиллагч /цаашид “ажилтан” гэх/-ийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах 

зорилгоор эрх бүхий этгээдээс тогтоосон цагийн үндсэн цалин /хөлс/-гийн нийтээр 

дагаж мөрдвөл зохих хамгийн доод хязгаарыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 

гэнэ.”6 гэж тодорхойлсон нь ОУХБ-ын 131 дүгээр конвенцийн агуулгад нийцэж 

байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг 2011 он 

хүртэл Засгийн газар ажил олгогчдийн болон хөдөлмөрчдийн төлөөлөгчидтэй 

зөвшилцөн гаргаж байсан бол 2011 оноос эхлэн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 

гурван талт хороо шинэчлэн тогтоож байна. ХХДХ-ний тухай хуульд зааснаар 

ХХДХ –г 2 жил тутам шинэчлэн тогтоох ёстой ч 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс 

2017 оны 1 дүгээр сарын 1 хүртэл хугацаанд шинэчлэн тогтоогүй байна. Хуулийн 

ийм зөрчил 2011 оноос өмнө  хэд хэдэн удаа давтагдсан байна.  

Дүрслэл 4. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, төгрөгөөр 

                                                 
6Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг 
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Эх үүсвэр: НДЕГ-ын 2017 оны тайлан мэдээ  

Амьжиргааны доод түвшинг бүсчлэн тогтоосон бол хөдөлмөрийн хөлсний доод 

хэмжээ нь хамгийн өндөр тогтоогдсон амьжиргааны доод түвшингээс багагүй байх 

бөгөөд ажилтан, түүний гэр бүлийн хэрэгцээг наад зах нь амьжиргааны доод 

түвшин хангах учиртай.  

Дүрслэл 5. ХХДХ, АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШНИЙ ХАРЬЦАА 

 

Эх үүсвэр: НДЕГ-ын тайлан мэдээ, ҮСХ, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан.  

9
,6

0
0

1
2

,0
0

0

1
8

,0
0

0

2
4

,7
5

0

3
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

4
2

,5
0

0

5
3

,0
0

0

6
9

,0
0

0

8
0

,0
0

0

9
0

,0
0

0

1
0

8
,0

0
0

1
4

0
,4

0
0

1
9

2
,0

0
0

2
4

0
,0

0
0

3
2

0
,0

0
0

САРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД 
ХЭМЖЭЭ,ТӨГ

0.

50,000.

100,000.

150,000.

200,000.

250,000.

300,000.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ХХДХ ба АДТ-ний харьцаа

Баруун бүс Хангайн бүс Төвийн бүс Зүүн бүс Улаанбаатар Сарын ХХДХ,төг



28 
 

Хүн ам зүйн ачааллаар нэг тэжээгчидойролцоогоор нэг тэжээлгэгч ногдож байна. 

ХХДХ 2018 онд хамгийн бага тогтоогдсон АДТ-нөөс 37.9 хувиар, хамгийн өндөр 

тогтоогдсон АДТ-нээс 21.2 хувиар тус тус өндөр байна. Өөрөөр хэлбэл, ХХДХ -гээр 

цалинждаг ажилтан өөрийн хэрэглээгхангаад, тэжээлгэгчийнхээ хэрэглээний 21.2- 

37.9  хувийг хангаж байна.  

Дундаж цалин болон ХХДХ-ны харьцаа нь цалин хөлсний дундаж түвшин, доод 

түвшингээс хир өндөр байгааг илэрхийлнэ. 

Хүснэгт 6. ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин, ХХДХ-ний харьцаа 

  2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 

ААНБ-ын сарын 

дундаж цалин 

/мян.төг/ 

300,4 341,5 424,2 557,6 796,6 808,0 861,9 944,5 

Сарын 

ХХДХ/мян.төг/ 108,0 108,0 140,0 140,0 192,0 192,0 192,0 240,0 

Дундаж цалин, 

ХХДХ -ний 

хоорондын 

харьцаа 2.8 3.2 3.0 4.0 4.0 4.2 4.5 3.9 

Эх үүсвэр: ҮСХ. Статисикийн мэдээллийн нэгдсэн сан.www.1212.mn, НДЕГ-ын 

тайлан, мэдээ 

Дундаж цалин 2009 онд ХХДХ-нээс 2.8 дахин өндөр байсан бол 2017 онд 3.9 дахин 

өндөр байна. Дундаж цалин 2009-2017 онд 3.1 дахин өссөн бол ХХДХ энэ 

хугацаанд 2.2 дахин өсчээ.  

Өрхийн орлого ба цалин хөлс  

Өрхийн сарын дундаж орлогод цалин хөлсний эзлэх хувь 2010-2017 онд улсын 

дундажаар 45-50 хувь байсан бол Улаанбаатарын бүсийнх улсын дундажаас 

дээгүүр, бусад бүсийнх улсын дундажаас доогуур байна 

Дүрслэл 6. ӨРХИЙН ОРЛОГОД ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ЭЗЛЭХ ХУВЬ 
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Эх үүсвэр: ҮСХ, Статистикийн Мэдээллийн нэгдсэн сан.  

Өрхийн нэг хүнд ногдох цалин хөлсний орлогыг ҮСХ-ны статистикийн мэдээллийг 

ашиглан хот, хөдөөгөөр тооцож үзвэл хотынх улсын дундажаас өндөр, 

хөдөөгийнхөөс 2 дахин их байна. Энэ нь хот хөдөөгийн ажлын байрын хүрэлцээ, 

хөдөлмөрийн орлогын ялгаатай байдлыг харуулж байна. 

Дүрслэл 7. ӨРХИЙН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ, хот, 

хөдөөгөөр  
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Эх үүсвэр: ҮСХ, Статисикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Ядуурал. Өрхийн орлого, 

зарлага, дундаж хэрэглээ, АДТ. www.1212.mn 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд 

Ажлын байран дахь аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн зохион байгуулалт 

хангалтгүй,үйлдвэрлэлийн ослын тоо буурахгүй байна.2016 онд үйлдвэрлэлийн 

ослын 332 тохиолдол гарсан бол 2017 онд мөн төдийтооны осол гарчээ. 2017 онд 

үйлдвэрлэлийн ослын 332 тохиолдлоос 44 нь хурц хордлого байна. Салбараар нь 

авч үзвэл, уул уурхай, боловсруулах үйлдвэр, барилга, тээвэр ба агуулах, төрийн 

удирдлага ба батлан хамгаалах, боловсрол, эрүүл мэнд, үйлчилгээний 

салбаруудад осол илүү гарсан байна. Өөрөө хэлбэл өсөлттэй салбаруудад 

хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуй сайнгүй байна. 

Дүрслэл 8.ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ТОХИОЛДОЛ, эдийн засгийн салбараар, 

2017 

 

Эх үүсвэр: ҮСХ, Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Хөдөлмөр 

эрхлэлт.ажилгүйдэл, дундаж цалин. www.1212.mn 

 

Үйлдвэрлэлийн ослын улмаас амь насаа алдсан, эрүүл мэндээр хохирсон 

ажилтны нийгмийн хамгааллын зардлыг ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас гаргаж 

байгаа бөгөөд 2018 оны эхний 9 дүгээр сарын байдлаар уг сангаас олгосон 
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тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн зардал өмнөх оны мөн үеэс нэмэгдсэн байна. Үүнээс 

үзвэл ажлын байран дахь хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 

стандартыг чанд мөрдөх, аливаа дарамт шахалт, таагүй хандлагыг таслан 

зогсооход чиглэсэн хяналтын үр ашигтай тогтолцоо шаардлагатай байна.  

 

Мал аж ахуй ба албан бус сектор  

 

Монгол Улсын эдийн засагт зохион байгуулагдаагүй болон албан бус сектор өргөн 

хүрээтэй байна. ҮСХ-ноос гаргасан мэдээгээр 2017 оны байдлаар 169.7 мянган 

малчин өрх,  303.5 мянган малчин, 229.0 мянган малтай өрх байна. Малтай өрхийг 

малын тоогоор нь бүлэглэвэл 34.9 хувь нь 100 ба түүнээс доош толгой, 20.5 хувь 

нь 101-200 толгой, 28.2 хувь нь 201-500 толгой, 11.9 хувь нь 501-999 толгой, 4.4 

хувь нь 1000-аас дээш толгой малтай байна. Малтай 3 өрх тутмын 1 нь 100 ба 

түүнээс доош толгой, 2 өрх тутмын 1 нь 200 –гаас доош толгой малтай байна. 

Малчдын тоог бүсээр авч үзвэл 2017 оны байдлаар нийт малчдын 26.1 хувь нь 

Баруун бүсэд,  41.0 хувь нь Хангайн бүсэд, 19.9 хувь Төвийн бүсэд, 12.0 хувь нь 

Зүүн бүсэд, 1 хувь нь Улаанбаатарын бүсэд байршиж байна. (Хөгжил, байршлын 

зураглалыг үзэх) 

Дүрслэл 9. МАЛТАЙ ӨРХИЙН ТОО, малын тооны бүлэглэлээр 

 

Эх үүсвэр:ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсан сан. Мал аж ахуй. www.1212.mn 

200-гаас доош толгой малын ашиг шим дундажаар 4 ам бүлтэй өрхийг хэрэгцээг 

бүрэн хангаж чадахгүй учир хөдөөд ядуурал нэмэгдэхэд нөлөөлж байна.  
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Нийт ажиллагчдын 20 орчим хувь нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид буюу албан 

бус секторт ажиллагчид байна. Тэдний эрхэлж буй үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүний 

хэмжээ, орлогын түвшний талаар статистик мэдээлэл хомс байна. НДЕГ-ын 

тайлан мэдээнээс үзвэл 2017 онд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн 9,5 хувь нь 

нийгмийн даатгалд хамрагдсан байна. Тиймээс хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн 

үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэмжээ, орлого, өрх гэр бүлийн амьжиргааны түвшний 

талаар нарийвчилсан судалгаа хийх, статистик мэдээллийг сайжруулах 

шаардлагатай байна.  

Ажилгүйдэл 

Олон улсын аргачлалаар Ажилгүйдэл  5 хувиас доош байвал ердийн буюу хүлээн 

зөвшөөрөгдөх түвшинд тооцогддог. Монгол Улсын ажилгүйдлийн түвшин 2010-

2017 оны хооронд 7.5-10  хувь буюу хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1.5-2.0 

дахин өндөр байна. Ажилгүй иргэдийн 50 гаруй хувийг 20-34 насны залуус эзэлж, 

15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин улсын дундажаас 2.5-2.8 дахин 

өндөр байна. Ажилгүй иргэдийн дотор эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 

эмэгтэйчүүдийнхээс өндөр  байна. Энэ нь ажлын байрны хомсдол, бүтээмж 

багатай, сонирхол багатай ажлын байр, цалин хөлсний доогуур түвшин, бизнесийн 

үйл ажиллагааны тогтворгүй байдал зэргээс шалтгаалж байж болзошгүй. 2018 оны 

эхний 8 сарын байдлаар ажил хайж хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 

бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн 14.6 хувь нь орон тооны цомхотголоор ажлаас 

халагдсан байна. 

Дүрслэл 10.15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО, мян.хүн 

 

Эх үүсвэр:ҮСХ. www.1212.mnХөдөлмөр эрхлэлт.ажилгүйдэл, дундаж цалин 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтээс хийсэн ”Залуучуудын 

ажилгүйдэл, идэвхгүй байдлын судалгаа”-гаар залуучуудын  хөдөлмөр эрхлээгүй 

шалтгааныг тодруулахад 49.5 хувь буюу хоёр хүн тутмын нэг нь ажил хайгаад 
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олдоогүй, 38.1 хувь нь хүүхэд асарч байгаа, 10.1 хувь нь гэрийн ажилтай, 9.4 хувь 

нь жирэмсэн, 2.1 хувь нь ажиллахыг хүссэн ч шантарсан, 1.9 хувь нь ажил хийхийг 

хүсээгүй гэсэн байна. Мөн тэдний 53.5 хувь нь харьяа ХХҮГ-т ажил хайгчаар 

бүртгүүлсэн, 29.6 хувь нь хамаатан болон найз нөхдөөсөө сурагласан, 27.4 хувь нь 

сонингоос ажлын зар хайсан байна. Энэ нь ажлын байрны хомсдолд  хамгийн их 

өртөгсөд нь залуучууд гэдгийг харуулж байна.  

Хүснэгт 7. Ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр 

Насны 

бүлэг 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Бүгд 9.9 7.7 8.2 7.9 7.9 7.5 10. 8.8 

  15-19 18. 14. 8. 13.6 17.4 18.8 24.6 24.8 

  20-24 20. 16.1 17. 17.3 17.4 17.7 25.2 22.3 

  25-29 12. 9.5 9.6 9.3 9.7 8.6 13.1 13.1 

  30-34 8.9 7.1 6.8 7. 7.3 6.3 8.9 8.5 

  35-39 8.6 5.5 7.8 6.7 6.1 6.8 7.9 6.6 

  40-44 7.1 6.4 6.2 5.7 6.1 5.6 7.6 6.1 

    45-49 7.8 5.7 8. 6.4 5.3 6.4 7.9 5.9 

    50-54 5.8 5.5 6.1 6.2 7.1 4.7 7.2 6.3 

    55-59 4.5 4.4 3.4 3.6 5. 3.7 4.9 4.5 

    60-64 1.3 1.1 1.3 0.7 0. 0. 0.   

    65-69 0.7 1. 2.9 0. 0. 0. 0.   

    70+ 0. 0.7 0.5 0. 0. 0. 0.   

Эх үүсвэр:ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Хөдөлмөр эрхлэлт. 
Ажилгүйдэл, Дундаж цалин. www.1212.mn 

Ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар 

Ажилчдын эзэмшсэн мэргэжил, ур чадвар ажлын байрны шаардлага, хөдөлмөрийн 

зах зээлийн эрэлтэд нийцэхгүйгээс ажилгүй байгаа иргэд цөөнгүй байна.  2018 оны 

эхний 8 сарын байдлаар хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж 

бүртгүүлсэн иргэдийн 48.4 хувь нь бүрэн дунд, 19.3 хувь нь дипломын болон 

баклаврын дээд, 7.2 хувь нь техникийн болон мэргэжлийн, 5.8 хувь нь суурь, 4.9 

хувь нь тусгай мэргэжллийн, 2,.1 хувь нь бага, 1.1 хувь нь магистр доктор, 1.2 хувь 

нь боловсролгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, ажил хайж байгаа 2 хүн тутмын1 нь ЕБС-

ийн 12 дугаар анги төгссөн, 3 хүн тутмын 1 нь их дээд сургууль төгссөн байна.  

2017 оны байдлаар төрийн өмчийн 50, төрийн бус өмчийн 33, нийт 83 техникийн 

болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад 35.8 мянган залуус 

суралцжээ. 

Дүрслэл 11. МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙГ 

ТӨГСӨГЧДИЙН ТОО, мян.хүн 
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Эх үүсвэр:ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Боловсрол. www.1212.mn  

МСҮТ-ээс гадна мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагууд мэргэжлийн ур 

чадвар эзэмшүүлэх богино хугацааны сургалт эрхэлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих хөтөлбөрийн хүрээндхувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэл дээрх 

сургалт зохион байгуулж байна. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны 

институтээс  2015-2016 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн болон дээд боловсролын 

сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг хамруулан хийсэн “Төгсөгчдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн судалгаа-2017”–гаар их дээд сургууль төгсөгчдийн 68.4 хувь нь 

хөдөлмөр эрхэлж байгаа, тэдний 69.6 хувь нь мэргэжлээрээ хөдөлмөр эрхэлж 

байгаа, 9.8 хувь нь өөрийн боловсролын түвшнээс доогуур худалдагч, касс, зөөгч, 

бармен, үйлчлэгч, үсчин, гоо сайханч зэрэг ажил хийж байгаа гэсэн дүн гарчээ. 

Тэгвэл МБСБ төгсөгчдийн 49.0 хувь нь хөдөлмөр эрхэлж, тэдний  48.9 хувь нь 

эзэмшсэн мэргэжлээрээ ажиллаж байна7. Энэ нь дээд мэргэжилтэй боловсон 

хүчин бэлтгэх тогтолцоонд гажуудал үүссэн, мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх 

бодлого өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагаас хоцорч байгааг харуулж байна. 

Ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг хангахгүй 

байгаа нь гадаадаас мэргэжилтэй ажилчид авах хэрэгцээг бий болгож байна.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн дагуу хөдөлмөрэрхлэлтийг дэмжих 

үйл ажиллагаа нь төсөл хөтөлбөр хэлбэрээр хэрэгжиж байна. Хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих үндэсний зөвлөлөөс албан ба албан бус секторт ажиллагчдыг 

                                                 
7ХНХСИ.“Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа-2017”, Хуудас 10 
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дэмжих зорилгоор үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. 2017 онд Ажлын 

байрыг дэмжих хөтөлбөр, Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх 

хөтөлбөр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, 

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн ур чадвар олгох  хөтөлбөр, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг дэмжих хөтөлбөр гэсэн 6 хөтөлбөрт 48,3 мянган хүн хамрагдаж 24,3 

тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Дэмжлэгийн гол хэлбэр нь сургалтад хамруулах, зээл, 

санхүүжилт олгох, малжуулах үйл ажиллагаа бөгөөд нийт 27.9 мянган хүн байнгын 

болон түр ажлын байртай болсон  байна. Түүнээс гадна хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгчдийг дэмжих зориулалтаар 20,0 тэрбум төгрөгийн зээлийг 2224 хүнд олгож, 

2451 хүнийг байнгын ажлын байртай болгожээ. 

Үндэсний хөтөлбөрүүдийг ХЭДС –гаас санхүүжүүлдэг бөгөөд тус сангийн орлого  

улс, орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө, сангийн чөлөөт үлдэгдэл, түүний 

хадгаламжийн хүү, гадаадын иргэнийг ажиллуулсан ажлын байрны төлбөр, гадаад 

улс, олон улсын байгууллага, бусад байгууллага иргэдээс өгсөн хандив, ХБИ-нийг 

ажиллуулаагүйн төлөөх төлбөр, жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн 

төлөгдсөн хөрөнгө зэрэг эх үүсвэрээс бүрдэх зохицуулалттай. 

2018 оноос эхлэн улсын төсвөөс ХЭДС-д хөрөнгө хуваарилж эхэлж байгаа боловч 

ггадаадын иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны 

төлбөр, жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө гол эх 

үүсвэрийг бүрдүүлж байна. Хөрөнгийн хүрэлцээгүй байдал албан бус сектор, 

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих, иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэх үйл 

ажиллагааны хүртээмжийг хязгаарлаж байна.   

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшилцөл 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хүрээнд Засгийн газар, ажил олгогч эзэд,   

хөдөлмөрчид гэсэн гурван талын зөвшилцөл хангах үндсэн зарчмыг ОУХБ 

баримталж, холбогдох конвенци, зөвлөмжүүдийг батлан, гишүүн улс орнууддаа 

хэрэгжүүлэхийг уриалж байна. Монгол Улс Олон улсын хөдөлмөрийн хэм 

хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай ОУХБ-ын 144 

дүгээр конвенцид 1997 онд нэгдэн орж, үндэсний хүүль тогтоомжоо нийцүүлэх арга 

хэмжээ авч байна. 

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38.1-д заасны дагуу Засгийн газар, ажил олгогчийн 

болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах улсын 

хэмжээний байгууллагын төлөөлөл бүхий Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван 

талт Үндэсний хороо, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 28.1-д заасны 

дагуу Засгийн газар, ажил олгогч болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

төлөөлөн хамгаалах улсын хэмжээний байгууллагын төлөөлөл бүхий Хөдөлмөр 
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эрхлэлтийн үндэсний болон аймаг, нийслэл, дүүргийн зөвлөл орон тооны бусаар 

байгуулагдан ажиллаж байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо нь хөдөлмөрийн 

асуудлаар төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд нөлөөлөх, нийгмийн 

зөвшлийн гурван талт тогтолцоог хөгжүүлэх;иргэний хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй 

холбогдсон эдийн засаг, нийгмийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хүрээнд 

үүссэн хамтын маргааныг зохицуулах;хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт 

улсын хэлэлцээрийн биелэлтэд хяналт тавих, эдийн засаг, нийгмийн бодлогын 

нийтлэг асуудлаар зөвлөлдөхзэрэг эрхтэй. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 

тухай хуулийн 5.1-д заасны дагуу 2011 оноос Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 

хэмжээг тогтоох эрхтэй болсон. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл нь төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар 

баримтлах бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулах, хэлэлцэх, 

зарим төсөл хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах;хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааны талаарх  тайлан, мэдээлэл болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл 

ажиллагааны үр дүнд хийсэн хөндлөнгийн байгууллагын хяналт, шинжилгээ, 

үнэлгээний тайланг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах, шаардлагатай асуудлыг 

холбогдох байгууллагад оруулж шийдвэрлүүлэх, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

сангийн төсвийг хуваарилах асуудлыг хэлэлцэж, зөвлөмж гаргах, тус сангийн 

орлого, зарлагын байдалд хяналт тавих; хөдөлмөр эрхлэлтийн болон ажиллах хүч 

гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах бодлого, хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хийсэн хяналт, шинжилгээний дүнг 

хэлэлцэх, түүнд үндэслэн хууль тогтоомж, хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох 

талаар зөвлөмж гаргаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх зэрэг эрхийг 

хэрэгжүүлж байна.  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Үндэсний хороо 

зөвлөлүүдийннарийн бичгийн дарга гарыг орон тоондоо багтаан ажиллуулах, өдөр 

тутмын үйл ажиллагааны болон орон нутагт ажиллахтай холбоотой зардал 

хөрөнгийг шийдвэрлэх зорилгоор тусгай төсөв баталж өгөх зэрэг дэмжлэг үзүүлж 

байна.   

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт механизм хэрэгжих хууль, эрх зүйн үндэс 

бүрдэж, гурван тал харилцан бие биеэ хүлээн зөвшөөрөх, хамтран ажиллах 

эрмэлзэл бий болсон нь ололт, дэвшил боловч цаашид уг механизмыг улс төрийн 

болон бусад нөлөөнөөс ангид, асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх арга хэрэгсэл 

болгон хөгжүүлэх нь чухал байна. 2018 онд эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх 

ухаан зэрэг төрийн үйлчилгээний салбарын ажиллагчдын жагсаал, цуглаан, ажил 

хаялтын уриа лозунг, мэдэгдэл, мэдээллээс үзвэл цалин хөлс, нийгмийн баталгаа 

сайжруулахыг шаардахын зэрэгцээ Засгийн газар нийгмийн зөвшилцөл хангалтгүй 

дангаараа шийдвэр гаргаж, хөдөлмөрчдийн эрх ашигт хохирол учруулсан гэсэн 
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байр суурийг олон удаа илэрхийлсэн нь уг механизмыг төлөвшүүлэхэд анхаарах 

шаардлагатайг харуулж  байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлт ба эдийн засгийн өсөлт  

Эдийн засгийн бүтэц,өсөлт хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтэд тааламжтай нөлөө 

үзүүлэхгүй байна. Эдийн засагт зонхилох үүрэг гүйцэтгэж байгаа хөдөө аж ахуйн 

болон уул уурхайн салбар нь гадаад дотоод хүчин зүйл,байгаль, цаг уурын 

нөлөөллөөс хэт хамааралтай, хүртээмжтэй өсөлт бий болгож чадахгүй байна. 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2010-2017 оны хооронд 17.3 хувиас 1.2 хувийн 

хооронд, уул уурхайн үйлдвэрлэл 19.4 хувийн өсөлтөөс 5.5 хувийн бууралтын 

хооронд, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 16.6 хувийн бууралтаас 21.1 хувийн 

өсөлтийн хооронд хэлбэлзжээ. Энэ хугацааны хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 54.5-

58.3 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 7.5-10 хувь байна. Энэ нь эдийн засгийн өсөл 

тхангалттай ажлын байр бий болгохгүй байгаатай холбоотой.  

Дүрслэл 12. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН МЭДРЭМЖ 

 

Эх үүсвэр: ҮСХ. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. www.1212.mn 

4.1.2. Нийгмийн даатгал 

Нийгмийн даатгалд хамрагдалт 

Монгол Улсад Нийгмийн даатгалын тогтолцоо 1995 оноос бий болсон шинэхэн 

салбар юм. Нийгмийн даатгал нь тэтгэврийн, тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн осол 

мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, ажилгүйдлийн, эрүүл мэндийн гэсэн таван 

төрөлтэй. Эрүүл мэндийн даатгалд бүх нийтээр албан журмаар, тэтгэврийн 
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даатгалд цалин хөлстэй ажиллагчид буюу албан секторт ажиллагчид албан 

журмаар, малчид хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид сайн дураар даатгуулж байна. 

2016 оны байдлаар Эрүүл мэндийн даатгалд суурин хүн амын 89.4 хувь нь  

хамрагджээ. Албан журмаар нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажиллагчид ( шимтгэл 

төлөлт нь тасарсан, завсардсныг оруулаад) нийт ажиллагчдын 70.6 хувийг, сайн 

дураар даатгуулагчид 20.2 хувийг эзэлж байна.  

Хүснэгт 8. Нийгмийн даатгалд даатгуулагчдын тоо, хэлбэрээр 

Үзүүлэлт 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Бүгд 609. 658. 757.2 863.2 978.3 1,018.6 989. 1,028. 

  Заавал 

даатгуулагчдын 

тоо 

557.3 594.3 675.6 761.9 830.2 832.9 799.8 799.5 

  Сайн дурын 

даатгуулагчдын 

тоо 

51.7 63.7 81.6 101.3 148.1 185.7 189.2 228.5 

Эх үүсвэр:ҮСХ. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар. 2016 он  

Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн орлого тогтвортой биш, улирлын 

чанартай, хүрэлцээгүй зэргээс шимтгэлээ тогтвортой төлж нийгмийн даатгалын ач 

тусыг хүртэж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, ажлын байрны хүртээмж чанартай 

холбоотой хүндрэл бэрхшээл нийгмийн даатгалд нөлөөлж байна. (Хөгжил, 

байршлын зураглалыг үзнэ үү) 

Дүрслэл 13. НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ДААТГУУЛАГЧДЫН ТОО, даатгалын 

хэлбэрээр  
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Эх үүсвэр:ҮСХ. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар. 2017 он  

УИХ-аас Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын 

шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын сангаас олгох 

тэтгэвэр,тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2017 

онд баталсан боловч хэрэгжүүлэх хугацааг 2020 он хүртэл хойшлуулаад байна. 

Эдгээр хууль нь малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, хүүхдээ асарч байгаа 

эхчүүдэд нийгмийн даатгалд хамрагдах сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой боловч цаашид шимтгэл тогтвортой төлөх оновчтой механизм бий 

болгох шаардлагатай. Иймд малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн 

даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх нь салбарын өмнө тулгамдсан асуудал болж 

байна. 

Нийгмийн даатгалын санхүүжилт 

Нийгмийн даатгалын санхүүжилтийн гол эх үүсвэр нь шимтгэлийн орлого, бөгөөд 

орлогоороо зарлагаа нөхөх зарчмаар ажилладаг. Нийгмийн даатгалын сангуудын  

зарлага байнга өсөн нэмэгдэж байна. Тухайлбал, 2017 онд нийгмийн даатгалын 

сангуудын зарлагын нийт дүн 2010 оныхоос 3.6 дахин, үүнээс тэтгэврийн 

даатгалынх З.8 дахин, тэтгэмжийн даатгалынх 4.0 дахин, эрүүл мэндийн 

даатгалынх 2.9 дахин, үйлдвэрлэлийн осол,мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 

даатгалынх 2.4 дахин, ажилгүйдлийн даатгалынх 2.5 дахин нэмэгджээ.  

Хүснэгт 9. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага, төрлөөр 

     
Үзүүлэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Нийгмийн 

даатгалын 

сангийн 

зарлага, 

сая.төг 

531,417.6 607,106.5 943,399.9 1,054,178.5 1,301,122.3 1,560,370. 1,786,181.8 1,890,083.5 

   Тэтгэврийн 

даатгалын 

сангийн 

зарлага, 

сая.төг 

371,374.4 452,982.3 732,242.2 821,709.4 998,536.4 1,210,787.2 1,330,959.4 1,416,713.1 

   Тэтгэмжийн 

даатгалын 

сангийн 

зарлага, 

сая.төг 

25,008.1 32,157.2 48,546.5 59,379.5 78,448.4 90,285. 94,292.8 100,264.2 

   Эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

сангийн 

зарлага, 

сая.төг 

102,516.2 91,585.7 119,022.6 126,314.5 177,342. 204,941.2 273,069.5 293,885.9 

   ҮОМШӨ-ний 

даатгалын 

сангийн 

18,526.6 21,782.2 31,914. 29,001.2 29,045.1 31,022.4 48,855.2 44,064.4 
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зарлага, 

сая.төг 

   Ажилгүйд 

лийн 

даатгалын 

сангийн 

зарлага, 

сая.төг 

13,992.3 8,599.1 11,674.6 17,773.9 17,750.4 23,334.2 39,004.9 35,155.9 

Эх үүсвэр:ҮСХ. НДЕГ-ийн тайлан мэдээ. 2017 он  

Энэ хугацаанд нийгмийн даатгалын сангийн орлогын нийт дүн 2.5 дахин, үүнээс 

тэтгэврийн даатгалынх 1.9  дахин, тэтгэмжийн даатгалынх 6.3 дахин, эрүүл 

мэндийн даатгалынх 4.0 дахин, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 

өвчний даатгалынх 4.7  дахин, ажилгүйдлийн даатгалынх 2.0 дахин өссөн байна.  

Хүснэгт 10. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, даатгалын төрлөөр 

Статистик 

үзүүлэлт 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нийгмийн 

даатгалын 

сангийн 

орлого, 

сая.төг 

622,718.8 719,989.1 799,217. 1,018,823.3 1,140,580.6 1,187,436.3 1,314,634.2 1,546,316.4 

Тэтгэврийн 

даатгалын 

сангийн 

орлого, 

сая.төг 

462,795.2 496,432.9 491,924.3 635,012.1 704,409. 718,716.6 767,532.6 880,311.6 

Тэтгэмжийн 

даатгалын 

сангийн 

орлого, 

сая.төг 

17,996.2 25,046.6 35,450.1 67,282.8 78,408.3 81,098.1 86,874.2 112,720.9 

Эрүүл 

мэндийн 

даатгалын 

сангийн 

орлого, 

сая.төг 

91,257.5 122,576.3 166,613. 204,087.4 231,728. 248,068.4 302,608.8 366,423.2 

ҮОМШӨ-ийн 

даатгалын 

сангийн 

орлого, 

сая.төг 

31,556.7 49,273. 67,942.7 86,676.3 99,740.8 109,748. 125,136.2 147,845.7 

Ажилгүйдлийн 

даатгалын 

сангийн 

орлого, 

сая.төг 

19,113.2 26,660.3 37,286.9 25,764.7 26,294.5 29,805.2 32,482.4 39,015.1 

Эх үүсвэр:ҮСХ. НДЕГ-ын тайлан мэдээ. 2017 он  

2017 оны байдлаар нийгмийн даатгалын 4 төрлийн сан орлогоороо зарлагаа 

нөхөж, тэтгэврийн даатгалын сантөсвөөс татаастай ажиллаж байна. Тэтгэврийн 

даатгалын санд улсын төсвөөс 2017 онд 570.2 тэрбум төгрөгийн татаасолгосон нь 

цэргийн албан хаагчдын тэтгэвэр, 1995 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон 
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иргэдийн тэтгэвэр, сангийн алдагдлыг нөхөхөд зарцуулагдсан байна. Тэтгэврийн 

даатгалын сангийнхөрөнгийн 75 орчим хувийг өндөр насны тэтгэвэрт зарцуулж 

байна.  

Хүснэгт 11. Тэтгэвэр авагчдын тоо, тэтгэврийн төрлөөр 

Үзүүлэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Бүгд, мян.хүн 337.5 332.3 334.6 336.9 345.8 387.3 376.9 393.5 

Өндөр настны 218.8 219.6 224.7 230.3 242.5 268.4 269. 282.6 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн 70. 67. 65.8 64.5 65.4 77.9 70.1 72.7 

Тэжээгчээ алдсаны 35.1 32.1 29.9 27.4 23.3 25.6 22.5 22.2 

Цэргийн 13.6 13.6 14.2 14.7 14.6 15.4 15.3 16. 

Эх үүсвэр:ҮСХ. НДЕГ-ын тайлан мэдээ. 2017 он  

Хүн амын насны бүтцийн өөрчлөлт (Хавсралт 2)-өөс үүдэлтэй тэтгэвэр авагчдын 

тооны өсөлтөөс гадна, зарим популист улс төрийн шийдвэр нь тэтгэврийн 

даатгалын сангийн алдагдал өсөхөд нөлөөлж байна. Тухайлбал, татварын 

өөрчлөлтийн хүрээнд 2007 онд ажил олгогч, ажилтаны төлөх тэтгэврийн 

даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 19 хувиас 14 хувь болгож бууруулснаас 

тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого багассан,  2012 онд батлагдсан Ажилласан 

жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хууль хэрэгжсэнээр жилд 

200 орчим тэрбум төгрөгөөр тэтгэврийн даатгалын сангийн зарлага нэмэгдсэн, 

2015 онд батлагдсан Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль 

хэрэгжсэнээр даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн цалин хөлсний хэмжээ зохиомлоор 

өсч, тэтгэврийн сангийн зардал нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. Сайн дураараа 

тэтгэвэрт эрт гарах эрх бүхий олон хүүхэдтэй эхчүүд, эмэгтэйчүүд, хөнгөлөлттэй 

нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтоолгох ажил мэргэжлийнхэн, төрийн албан хаагчдыг 

хүчээр, олноор нь тэтгэвэрт гаргах хандлага нийтлэг байгаа нь тэтгэвэр авагчдын 

тоо нэмэгдэхэд нөлөөлж байна.  

Дүрслэл 14. НИЙТ ТЭТГЭВЭР АВАГЧДЫН ТОО, мян.хүн 
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Эх үүсвэр: НДЕГ-ын тайлан мэдээ 

 

Дүрслэл 15.  ТЭТГЭВЭРТ ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, тэрбум.төг 

 

Эх үүсвэр: НДЕГ-ын тайлан мэдээ  

Тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдлыг бууруулах зорилгоор 2018 оноос уг санд 

төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх, 2019 оны 1 дүгээр сарны 

1-нээс тэтгэвэр тогтоолгох насны доод хэмжээг жилд 3 сараар нэмэгдүүлэх, 

тэтгэвэр бодох дундаж цалин хөлс тооцох хугацааг жил тутам 1 жилээр 

нэмэгдүүлж 7 жил буюу 84 сар болгох зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа 

нь иргэд, олон нийт, улстөрийн зарим хүчний зүгээс шүүмжлэлд өртөж байна.  

300.

310.

320.

330.

340.

350.

360.

370.

380.

390.

400.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Нийт тэтгэвэр авагчдын тоо, мян.хүн

0.

200,000.

400,000.

600,000.

800,000.

1,000,000.

1,200,000.

1,400,000.

1,600,000.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Тэтгэвэрт зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, 
тэрбум.төг



43 
 

Тэтгэврийн хэмжээ  

Өнөөгийн байдлаар бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 280.0 мянган төгрөг, хувь 

тэнцүүлсэн тэтгэврийн хэмжээ 243.0 мянган төгрөг, дундаж тэтгэвэр 

355.6мянгантөгрөг байна. Нийт тэтгэвэр авагчдын 50 орчим хувь нь доод 

хэмжээний тэтгэвэр авч байна.Тэтгэврийн хэмжээнь тэтгэвэр бодох цалин хөлсний 

ерөнхий түвшингээс хамааралтай байна.1995 оноос өмнө ба хойно тогтоолгосон  

тэтгэврийн зөрүү бүрэн арилаагүй, шинээр хэрэгжсэн хууль, эрхийн актын 

үйлчлэлээр тэгш бус байдал нэмэгдсэн нь тэтгэврийн даатгалын хуримлагдсан 

асуудал болж байна. Ажиллагчдын цалин хөлсний өсөлт, эдийн засгийн 

салбаруудын цалин хөлсний ялгаа зэргийг тооцвол цаашид тэтгэврийн доод 

хэмжээгээр тэтгэвэр авагчдын тоо буурахгүй хандлага ажиглагдаж байна. Энэ нь 

ахмад настныг ядуурлаас хамгаалж, баталгаатай орлоготой байлгах зорилгоор 

нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатайг харуулж байна.  

Тэтгэврийн шинэчлэл 

“Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн 

чиглэл”-ийг УИХ-аас 1999 онд баталжээ. Энэхүү үндсэн чиглэлийг батлахдаа  

“одоогийн тэтгэврийн тогтолцооны тэтгэвэр бодох арга нь төлсөн шимтгэлтэйгээ 

шууд хамааралгүйгээс хуваарилалт шударга бус, хувь хүний тэтгэврийн даатгалын 

сангийн хөрөнгийг үнэгүйдлээс хамгаалах болон өсгөж арвижуулах механизм 

бүрдээгүй, эдийн засгийн шинэчлэл, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилтэй шууд 

уялдаагүй байгаа зэрэг сөрөг үр дагавраас зайлсхийхийн тулд хуваарилалтын 

тогтолцоог үе шаттайгаар хагас хуримтлалын тогтолцоонд шилжүүлэх 

шаардлагатай” гэж дүгнэжээ. Ингэхдээ тэтгэврийн даатгалын хуваарилалтын 

тогтолцоонд нэрийн дансны аргыг хэрэглэж, 2005 оноос хойш хагас хуримтлалын 

тогтолцоонд шилжих угтвар нөхцөл бүрдүүлэх, 1960 оны 1 дүгээр сарын 1 ба 

түүнээс хойш төрсөн хүмүүсийн ажилласан бүх хугацаанд төлсөн байвал зохих 

шимтгэлийг нэрийн дансанд шилжүүлэн тооцох аргыг хэрэглэхээр заажээ.  

“Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн 

чиглэл”- д  

 нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж малчид, ажил олгогчид, хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгчдийг сайн дураар нийгмийн даатгалд даатгуулахыг төрөөс 

дэмжих, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насыг алс ирээдүйд эрэгтэйчүүд 

болон эмэгтэйчүүдийн хувьд адилхан байлгах, 

 эмэгтэйчүүдийн хувьд 55 буюу олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн тохиолдолд 50 

настайдаа өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхээ өөрсдийн хүсэлтээр 

чөлөөтэй сонгодог болох,  

 хөдөлмөрийн хүнд хортой, халуун, газрын дор ажиллаж байгаа хүмүүст 

хөнгөлөлттэй журмаар эрт тэтгэвэр тогтоодог одоогийн журмыг хөдөлмөрийн 
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нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандартыг хангах 

төрийн бодлоготой уялдуулан боловсронгуй болгох замаар салбарын нэмэгдэл 

даатгалын тогтолцоо бий болгох зэрэг ажлын нөхцөлийг сайжруулах 

бодлоготой уялдуулж боловсронгуй болгох, салбарын тэтгэврийн нэмэгдэл 

даатгалын тогтолцоо бий болгох, 

 тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 19 хувийг ойрын жилүүдэд хэвээр мөрдөж, 

үйл ажиллагааны зардал, тэтгэврийн доод хэмжээ, тэжээгч, тахир дутуугийн 

тэтгэвэрт зарцуулах зориулалтаар тэтгэврийн даатгалын сангийн нийт орлогын  

4.0 хувийг тусгай санд төвлөрүүлэх, 

 тэтгэврийн санд зохих нөөц хуримтлагдсан нөхцөлд 2005 оноос эхлэн төсөвт 

дарамт учруулахгүйгээр даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийн 3.0 хүртэл хувийг 

шимтгэлд оруулах, 2011 оноос энэ хувийг нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх 

зэрэг зарчмын олон асуудал тусгасан боловч дийлэнх нь хэрэгжээгүй байна. 

“Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн 

чиглэл”-ийн хүрээнд Тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансны тухай хуулийг 1999 онд 

баталсан. Уг хуулийн дагуу эхний даатгуулагч 2015 онд тэтгэвэр тогтоолгох ёстой 

байсан боловч нэрийн дансны журмаар бодсон тэтгэвэр одоогийн тэтгэвэр тогтоох 

журмаар бодсоноос даруй 2 дахин доогуур тогтоогдох учир 2015 онд уг хуульд 

өөрчлөлт оруулж, Нийгмийн даатаглын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 

хууль болон энэ хуулийн аль нэгээр сонгож тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй байхаар 

зохицуулсан нь асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж чадаагүй байна.  

Тэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, Тэтгэврийн 

даатгалын нэрийн дансны тухай хуулийн аль аль нь тэтгэврийн даатгалын 

хуваарилалтын хэлбэрт хамаарна. Тэтгэврийн даатгалын хуваарилалтын 

тогтолцоо нь 2 үндсэн зарчимд суурилж байна. Нэг нь цалин хөлсөнд суурилсан 

зарчим буюу тухайн хүний авч байсан цалин хөлсний хэдэн хувийг тэтгэвэрт 

үлдээх вэ гэсэн тооцоогоор тэтгэврийг боддог. Манай өнөөдрийн тэтгэврийн 

тогтолцоо  нь энэ зарчим дээр суурилж, 20 жил шимтгэл төлсөн бол сүүлийн 60 

сарын дундаж цалин хөлсний 45 хувиар, 20-иас илүү шимтэл төлсөн жил тутамд 

1.5 хувиар нэмэгдүүлж тооцож байна. Тэтгэврийн даатгалын хуваарилалтын 

тогтолцооны нөгөө арга нь шимтгэлд суурилсан зарчим буюу хэдий хэмжээний 

шимтгэл төлсөн байна төдий хэмжээний тэтгэвэр авна гэсэн зарчимд суурилж 

байна. Энэ нь нэрийн дансны тогтолцоо бөгөөд тухайн даатгуулагчийн төлсөн 

шимтгэлийг нэрийн дансанд нь бүртгэж, инфляцийн түвшингээр өсгөн “хийсвэр” 

хуримтлал үүсгэнэ. Энэ хийсвэрээр хуримтлуулсан дүнг нэг тэтгэвэр авагчийн 

тэтгэвэр авах дундаж хугацаа /15 жил/-нд хувааж тэтгэврийн хэмжээг тогтоодог. 

Энэ зарчим нь илүү шударга мэт боловч эв санааны нэгдлийн зарчимд харш, 

нийгмийн хамгааллын талаасаа ач холбогдол муутай, ялангуяа бага орлоготой 
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хэсэгт хүнд тусдаг учир нийгмийн хамгааллын нэмэлт арга хэмжээтэй хослуулж 

хэрэглэж  байна.  

УИХ-аас 2015 онд “Тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого 

/2015-2030/”-ийг баталж, “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл 

баримтлах үндсэн чиглэл”-ийг хүчингүй болгосон байна. Энэ бодлогод: 

a) тэтгэврийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэх чиглэлээр явуулах үйл 

ажиллагаа: 

 хөдөлмөрийн гэрээ, түүнтэй адилтгах бусад гэрээгээр ажиллаж  хөдөлмөрийн 

хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос ажилтан, төрийн албан хаагчид заавал 

даатгуулах өнөөгийн зарчим хэвээр үйлчлэх; 

 малчин, хувиараа болон албан бус хөдөлмөр эрхлэгчид зориулсан албан 

журмын тэтгэврийн даатгалын тусгай хөтөлбөр бий болгох; 

 өндөр орлоготой даатгуулагч хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалд сайн дурын 

үндсэн дээр даатгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх. 

 

б) Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр:  

 тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй, 

амьжиргааны түвшин доогуур, орлогогүй ахмад настанд нийгмийн халамжийн 

тэтгэвэр олгох; 

 1960 оноос өмнө төрсөн иргэнд үйлчлэх эв санааны зарчимд үндэслэсэн 

тэтгэврийн даатгалын хуваарилалтын одоогийн тогтолцоог үргэлжлүүлэн 

мөрдөж, энэ тогтолцоонд параметрийн шинэчлэл хийх замаар тэтгэврийн 

сангийн санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг хангах; 

 1960 оноос өмнө төрсөн иргэнд үйлчлэх эв санааны зарчимд үндэслэсэн 

тэтгэврийн даатгалын хуваарилалтын одоогийнтогтолцооны хүрээнд олгох 

тэтгэврийн хэмжээг даатгуулагчийн авч байсан цалин хөлс, шимтгэл төлсөн 

хугацаанд үндэслэн тогтоох; 

 1960 оноос 1979 оны хооронд төрсөн даатгуулагчид цалин хөлс, шимтгэл 

төлсөн хугацаанд суурилсан тогтолцоо болон шимтгэлийн хийсвэр нэрийн 

дансны тогтолцоо /цаашид “нэрийн дансны тогтолцоо” гэх/-ны аль таатай 

нөхцөлөөр тэтгэврээ тогтоолгох сонголт олгох; 

 1979 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчийн 

тэтгэврийг нэрийн дансны тогтолцоонд үндэслэн тогтоох бөгөөд энэ 

тохиолдолд тэтгэврийн хэмжээг тэнцвэртэй байлгах зарчмыг баримтлан 

холбогдох хуульд тухайн үед нь өөрчлөлт оруулах; 
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 1979 оноос хойш төрсөн иргэнд үйлчлэх нэрийн дансны тогтолцоо нь 

шимтгэлийн орлогоороо тэтгэврийн зардлаа нөхдөг хуваарилалтын 

санхүүжилттэй байх; 

 2030 оноос тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хэсэгчлэн хагас хуримтлалын 

тогтолцоонд, цаашид бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжүүлэх гэсэн 

заалтууд тусгагдсан байна. Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах 

бодлого /2015-2030/ нь дараах сул талтай байна.  Үүнд:  

 Монгол Улсад тохирох тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог эргэлт буцалтгүй 

сонгож, түүнийг хөгжүүлэх бодлого тодорхойлохгүй. Хуримтлал, хагас 

хуримтлалын тогтолцоонд шилжих зорилт өмнө хэрэгжээгүй, хэрэгжих 

боломжгүй байхад 2030 оноос шилжих зорилт дахин тавьж байгаа нь бодитой 

бус байна.  

 Тэтгэврийн даатгалын хуваарилалтын цалинд суурилсан тогтолцоо буюу  

Тэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, 

шимтгэлд суурилсан тогтолцоо буюу Тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансны 

тухай хуулийг зэрэгцүүлэн мөрдөх нь тэтгэврийн даатгалыг шинэчлэл биш, 

даатгуулагчид, олон нийтийн ойлголтыг будлиулах, итгэлийг алдах сөрөг үр 

дагавартай.  

 Олон давхаргат тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны үзэл баримтлал нь 

тодорхойгүй, ялангуяа суурь тэтгэврийг төсөв болон тэтгэврийн даатгалын 

сангаас санхүүлэхээр заасан нь ойлгомжгүй байна. Олон давхаргат тэтгэврийн 

тогтолцооны давхарга бүр нь тодорхой зорилтот бүлэгт чиглэсэн,  

санхүүжилтийн баталгаатай эх үүсвэртэй байж хэрэгжих учиртай.  

4.1.3. Нийгмийн халамж  

Хамрах хүрээ 

Нийгмийн халамжийн салбар нь  Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Ахмад настны 

тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хууль, Алдар цолтон 

ахмад настанд төрөөс тэтгэмж, хөнгөлөлт олгох тухай, Эх,олон хүүхэдтэй эх, эцэгт 

тэтгэмж олгох тухай хуулийн дагуу  үзүүлэх тэтгэвэр,тэтгэмж,хөнгөлөлт тусламж, 

үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. Нийгмийн халамжид хамрагдах зорилтот бүлгийг  

хүн амын категори, өрхийн орлого гэсэн 2 үндсэн зарчмаар тодорхойлдог. 

Хүүхдийн мөнгө, хүнсний эрхийн бичгээс бусдыг нь хүн амын бүлэг буюу 

категориар тодорхойлж байна. 2017 оны байдлаар Нийгмийн халамжийн сангаас 

хүүхдийн мөнгийг оруулахгүйгээр давхардсан тоогоор 1287,0 мянган иргэн 

тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж дэмжлэг авч 297,8 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Дээр нь 

“хүүхдийн мөнгө”-ийг оруулж тооцвол нийгмийн халамжаас давхардсан тоогоор 2.3 

сая гаруй иргэнд 540.0 –өөд тэрбум төгрөг зарцуулсан дүн гарч байна.  
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Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээг орлогын түвшингээр тогтоох  оролдлогыг хэд 

хэдэн удаа туршиж байсан ч амжилт олоогүй. Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр 

2012 оноос “Орлогыг орлуулан тооцох  арга”-аар өрхийн амьжиргааны түвшний 

судалгаа хийж, мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгон, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа 

зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох аргачлалыг баталж 2012 оноос 

“Хүнсний эрхийн бичиг” хөтөлбөрт, 2018 оноос “Хүүхдийн мөнгө” хөтөлбөрт 

хамрагдах хүрээг тодорхойлж байна. 

Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан нь нийгмийн халамжид төдийгүй бусад салбарын 

зорилтот бүлгийг тодорхойлох, тэдэнд чиглэсэн үйлчилгээ нэвтрүүлэхэд ашиглаж  

болох давуу талтай боловч судалгааны мэдээллийн чанараас хамааран алдаа 

гарах магадлалтай, судалгаа явуулах, мэдээлэл боловсруулах, мэдээллийн санг 

удирдах  зэрэг нь зардал өндөртэй зэрэг сул талуудтай.  

Эдийн засгийн нөхцөл байдал, санхүүгийн чадвар сул байгаа нөхцөлд нийгмийн 

халамжийн зарим томоохон хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээг орлогын түвшингээр 

тогтоох аргыг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд дэмжих нь төсвийн 

зардлыг хэмнэх зорилготой холбоотой. Харин НҮБ, болон хүний эрхийн 

байгууллагууд зохион байгуулагдаагүй, албан бус сектор давамгайлсан эдийн 

засагтай улсад орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшин 

тодорхойлох нь нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай хэсгийг бүрэн 

хамруулахгүй үлдээх эрсдэлтэй тул бүх нийтийн буюу /универсаль/ зарчмыг илүү 

үр дүнтэй гэж үзэж байна. Энэ хоёр зарчмын аль алийг анхааран үзвэл зохистой 

бөгөөд орлогыг орлуулан тооцох аргачлалын үр дүнд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх 

нь зүйтэй юм. Цаашид нийгмийн халамжийн төрөл хэлбэр, хамрах хүрээг оновчтой 

тогтоож, тогтвортой хэрэгжүүлэх арга, аргачлалыг боловсруулах, улс төрийн хэт 

популист хандлагаас ангижруулах шаардлагатай байна. 

Хүртээмж  

Нийгмийн халамж нь нийгмийн баялгийг дахин хуваарилах замаар хүн амын ядуу, 

эмзэг хэсгийг дэмжижөртөмхий байдлыг бууруулах, ядуурлаас хамгаалах үүрэгтэй.  

Тиймээс нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, үйлчилгээний 

хүртээмжчухал ач холбогдолтой. Нийгмийн халамжийн төрөл, хэлбэрүүдээс хүний 

өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад сар бүр олгогддог нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, 

асаргааны мөнгөн тэтгэмж чухал үүрэгтэй байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсээгүй, эрэгтэй 60, 

эмэгтэй 55 болон түүнээс дээш настай иргэн; 16 насанд хүрсэн одой иргэн; 

хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд;18 

хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 насанд хүрсэн 

эх, 50 насанд хүрсэн эцэг авч байна. Өнөөдрийн байдлаар нийгмийн халамжийн 
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тэтгэврийн хэмжээ155000 төгрөг байхад бүсчлэн тогтоосон амьжиргааны доод 

түвшин 174000-198000 төгрөг байна. Энэ нь нийгмийн халамжийн тэтгэврийг наад 

зах нь  амьжиргааны доод түвшинд хүргэж нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн үг юм.   

Асаргааны тэтгэмжийг бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон эрсдэлт нөхцөлд 

байгаа хүүхдийг асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа; хүүхэд хамгааллын 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд 

хамрагдсан байгаа; тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон 

хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа; 

эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа хүн авч байна. Өнөөдрийн 

байдлаар асаргааны мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээ нь 70000 төгрөг байна. Үүнийг 

бүсчлэн тогтоосон амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулбал 35.5-40.2 хувьтай нь 

тэнцэж байна. Энэ нь ахмад настан, хөгжжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд, өвчтэй 

хүнийг төвлөрсөн асрамжийн газарт асран сувилах үйл ажиллагааны өртөг, 

зардлаас үлэмж доогуур байна.  

Хүний нэн шаардлагатай эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн 

бусад дэмжлэг, тусламж, хөнгөлөлтийн бодит хэмжээ  инфляцийн нөлөөгөөр буурч 

байна. Тиймээс нийгмийн халамжийн дэмжлэг, тусламж, үйлчилгээний зардлыг  

үнийн өсөлттэй уялдуулан нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 

 

НХЕГ-ын Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангаас гаргасан судалгаанаас үзвэл 

ядуурлын түвшингээс доогуур амьжиргаатай 163623 өрх байна. Энэ нь нийт 

өрхийн 29,8 хувьтай тэнцэж байна. Эдгээр өрхийг бүсээр авч үзвэл Баруун бүсэд 

15.0 хувь нь, Хангайн бүсэд 23.4 хувь нь,  төвийн бүсэд 15.0 хувь нь Зүүн бүсэд 9,5 

хувь нь, Улаанбаатарын бүсэд 37.1 хувь нь байна. Ам бүлийн тоогоор авч үзвэл 

1.01 ам бүлтэй өрх 1.0 хувийг, 2-3 ам бүлтэй өрх 20.1 хувийг, 4-5 ам бүлтэй өрх 

50.1 хувийг, 6-7 ам бүлтэй өрх 23.5 хувийг, 8 ба түүнээс дээш ам бүлтэй өрх 5.3 

хувийг эзэлж байна. Ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай өрхийн дотор 4 ба 

түүнээс дээш ам бүлтэй өрх 78.9 хувийг эзэлж байна. (Хөгжил, байршлийн 

зургийг үзнэ үү) 

 

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу ядуу өрхүүдэд хүнс тэжээлийн дэмжлэг 

үзүүлдэг бөгөөд 2017 онд 38046 ийм дэмжлэг авчээ. Эдгээр өрхийг бүсээр авч 

үзвэл Баруун бүсэд 15.1 хувь нь, Хангайн бүсэд 24.7 хувь нь, төвийн бүсэд 10.8 

хувь нь, Зүүн бүсэд 12.5 хувь нь, Улаанбаатарын бүсэд 36.9 хувь нь байна. Хүнс 

тэжээлийн дэмжлэг авсан өрхийн 90.5 хувь нь 4 ба түүнээс дээш ам бүлтэй байна. 

Эндээс үзвэл амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн дотор олон ам бүлтэй өрхийн 

эзлэх хувь өндөр байна. (Хөгжил, байршлийн зургийг үзнэ үү) 
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Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

 

Тогтвортой бодлого, санхүүгийн баталгаатай эх үүсвэр  нь нийгмийн халамжийн үр 

ашигтай тогтолцооны үндсэн нөхцөл байдаг. Манай улсын нийгмийн халамжийн 

салбарын бодлогод огцом өөрчлөлт цөөнгүй гарчээ. Үүний улмаас нийгмийн 

халамжид хамрагдагсдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ ихээхэн хэлбэлзэж 

байгаа ч халамжийн үндсэн хөтөлбөрүүдийн санхүүжилт бараг өөрчлөгдөөгүй 

байна. 

 

Дүрслэл 16. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГИЙН ЗАРЛАГА,тэрбум төгрөг 

 
Эх үүсвэр:ҮСХ. ХХҮЕГ –ын тайлан мэдээ. 2017 он, Тайлбар:  “Хүүхдийн 

мөнгө”ороогүй 

 

Дүрслэл 17. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИД ХАМРАГДСАН ХҮНИЙ ТОО, мян.хүн 
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Эх үүсвэр:ҮСХ. ХХҮЕГ-ын тайлан мэдээ.  2017 он 

 

Хүүхдийн мөнгө, залуу гэр бүлийн тэтгэмж, Хүний хөгжил сангийн хишиг, хувь зэрэг 

нийтлэг мөнгөн тэтгэмжүүдийг олгож байхад эдийн засгийн хямрал тохиож, 

төсвийн зардлаа танахад хүрч байсан удаа бий. Гэсэн хэдий ч нийтлэг мөнгөн 

тэтгэмж олгосноор зарим эерэг үр дүн гарсныг анхаарууштай. Хүний хөгжил 

сангаас хишиг, хувь олгоогүй бол эдийн засгийн хямралын нөхцөлд  ядруурлын 

түвшин өмнөх үеийнхээс 3 пунктээр өсөх байсан гэсэн дүгнэлтийг хөтөлбөрийн 

үнэлгээний тайланд дурджээ. Ядуурлын түвшин 2009 онд 38.5 хувь байсан бөгөөд 

эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 3 пунктаар нэмэгдсэн бол 41.5 хувьд хүрэх 

байсан ч хишиг, хувь олгосны үр дүнд 27.4 хувь болтлоо буурсан байна. Энэ нь 

санхүүгийн тогтвортой эх үүсвэртэй, нийтлэг мөнгөн тэтгэмж олгох нь ядуурлыг 

бууруулах үр дүнтэй арга хэрэгслийн нэг гэдгийг харуулж байна. Хүний хөгжил 

сангаас хишиг, хувь олгосноор хүн амын бүртгэл, мэдээллийн санг шинэчилж, 

цахим бүртгэлд суурилан иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах зэрэг 

шууд бус эерэг үр дүн  ч гарсан байна.  

 

Мөнгөн тэтгэмж нь нийгмийн халамжийн үр дүнтэй, өртөг багатай зохисой хэлбэр 

гэдгийг дэлхийн бусад орнууд ч хүлээн зөвшөөрч байна. Тиймээс эдийн засгийн 

өсөлт өндөр байх үед нийгмийн халамжийн хүрээг өргөжүүлж, эдийн засгийн 

хямрал, ган зуд болох зэрэг нийгмийн халамж нэн хэрэгцээтэй үед зогсоодог 

байдлаас татгалзаж, өрхийн амьжиргааг дэмжиж ядууралтай тэмцэхэд чиглэсэн 

нийгмийн халамжийн тогтвортой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.  

 

4.2. SWOT, PESTELI шинжилгээ 
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 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын  SWOT шинжилгээ 

 

Давуу тал(Strengths): 

- Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн  

- Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

тодорхой хэмжээнд бүрдсэн 

- Бодлого хариуцсан бүтэц зохион 

байгуулалт, хүний нөөц бүрдсэн 

- Бодлого, үйл ажиллагааны 

хүрээнд туршлага, сургамж 

хуримтлагдсан 

 

Сул тал (Weaknesses): 

- Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

хангалттай биш, тогтворгүй 

- Бодлогын залгамж чанар, 

уламжлал хангалтгүй  

- Бүтэц, зохион байгуулалт 

тогтворгүй, ойр ойрхон  

өөрчлөгддөг 

-  Хүний нөөцийн чадавхи сул 

 

Боломж(Opportunities): 

- Олон улсын конвенц зөвлөмжид 

тулгуурлан хууль эрх зүйн 

орчныг сайжруулах 

- Баялагийн хуваарилалтыг 

оновчтой болгох замаар 

санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх 

- Туршлага, сургамжаасаа 

суралцах 

- Гадаад, дотоодын байгууллагууд 

ялангуяа ОУХБ-ын техникийн 

туслалцааг авах  

Аюул занал(Threats): 

- Реформын шинжтэй өөчлөлтүүд 

(тэтгэврийн шинэчлэл зэрэг) 

олон нийтийн эсэргүүцэлтэй 

тулгарах 

- Улс төрийн популист шийдвэрт 

өртөх 

- Бодлого боловсруулах,  

хэрэгжүүлэхэд чадавхи, 

нийгмийн зөвшилцөл  дутагдах 
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Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын PESTELI шинжилгээ 

Political Улс 

төрийн 

Улс төрийн популист амлалтаар салбарын хууль тогтоомжид 

томоохон өөрчлөлтүүд орж байна.  

Салбарын яам, агентлаг хуваагдах, нийлэх зэргээр бүтэц,  

зохион байгуулалт байнга өөрчлөгдөж байна. 

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшилцлийн хүрээнд ҮЭ-ээс байнга 

шахалт, шаардлага тавьж байна  

Economic Эдийн 

засгийн 

Эдийн засгийн уналт, хямрал ойрхон давтамжтай болсон.Ажлын 

байр хомсдол, ажилгүйдлийн өндөр түвшин. Нийгмийн 

хамгааллын зардал хүрдацтай нэмэгдэж байгаа.  

Socio cultural 

Нийгэм соёлын 

Насжилт. Залуучуудын ажилгүйдэл өндөр. ХБИ-ний эрхийг 

хэрэгжүүлэх шаардлага. Өрх толгойлсон ганц бие эх/эцэг 

олширч байгаа. Ядуу айл өрх олон байгаа  

Technology 

Технологи 

Цахим үйлчилгээ хязгаарлагдмал. Олон нийтэд түшиглэсэн, 

оролцоонд суурилсан, зорилтот бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээний 

арга барил дутагдалтай 

Legal Хууль Хуулийн хэрэгжилт зарим талаар хангалтгүй, тавих хяналт сул 

Environment Ногоон ажлын байрны бодлого орхигдсон 

 

4.3. Дүгнэлт, санал, зөвлөмж 

Дүгнэлт: 

Монгол Улсад, ялангуяа хөдөө орон нутагт ажлын байрны хомсдол их байна. 

Нийслэл хотод албан сектор буюу аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажлын байрны хэт 

төвлөрөл бий болж, иргэдийн хөдөөнөөс нийслэл хот руу чиглэсэн шилжилт 

хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэх хүчин зүйлийн нэг болж байна. 

Хот, хөдөөгийн иргэд өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,  мал аж ахуй, хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэх замаар ажлын байрны хомсдолыг нөхөхийг хичээж байгаа 

боловч нийгмийн баталгаагүй, эдийн засаг, байгаль цаг агаарын хүчин зүйлсийн 

нөлөөлөлд өртөх эрсдэл өндөр, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээ, тусламж дэмжлэгийн 

хүрэлцээ хангалтгүй байна.  

Албан секторт ажиллагчдын цалин хөлсний ерөнхий түвшин доогуур, ажлын 

байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуй шаардлага хангахгүй байна. Ажиллагчдын 

цалин хөлснийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг 

сайжруулахад төрийн зохицуулалт, хяналт болон хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 

гурван талт механизмын  үйлчлэл сул байна. 
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Ажиллагчдын мэргэжлийн ур чадварын түвшин доогуур, ажлын дадлага туршлага 

дутмаг байгаа нь ажилгүйдлийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа залуучуудын ажилгүйдэлд 

өртөх  шалтгаан болж байна. 

Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалд хамрагдалтын хувь 

бага, ажиллагчдын цалин хөлсний түвшин доогуур, хүн амын насны бүтцийн таагүй 

өөрчлөлт, насжилт зэрэг нь нийгмийн даатгалын санхүүжилт,  тэтгэвэр тэтгэмжийн 

хэмжээнд сөргөөр нөлөөлөхүйц нөхцөл үүсгэж, тэтгэврийн шинэчлэл хийх 

зайлшгүй шаардлага бий болгож байна.  

Ажлын байрны хүртээмжгүй, тогтворгүй, чанаргүй байдал, ажилгүйдэл, 

амьжиргааны доройтол зэрэг нь нийгмийн халамжийн бодлого, үйл ажиллагаа, 

санхүүжилтийг тогтвортой хүртээмжтэй болгох, зорилтот бүлгийг оновчтой 

тодорхойлох замаар ядуурлыг бууруулахад чиглүүлэх , хүн амын хэт бөөгнөрөлийг 

дагаж нийслэлд төвлөрсөн ядуурал, нийгмийн сөрөг үр дагаварыг онцгой анхаарах 

шаардлагатай байна. 

Санал: 

Салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн дараах саналыг дэвшүүлж 

байна: 

1) Нийслэлийн хэт төвлөрлийг сааруулах, ядуурлыг бууруулах, иргэдийн 

уугуул нутагтаа ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн “хөдөө 

төвтэй” хөгжлийн загвар гаргах, 

2) Албан секторыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг 

нэмэгдүүлэхэд салбар дундын үйл ажиллагааг чиглүүлэх механизм бүрдүүлэх 

3) Үндэсний мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх, ажиллагчдын ур чадвар, 

мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэхэд зориулж сургалтын шинэ загвар, арга 

хэлбэрийг нэвтрүүлэх, 

4) Хоршооллын хөдөлгөөнийг ажлын байр нэмэгдүүлэх, албан бус секторыг 

албажуулах, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах арга хэрэгсэл болгож өрнүүлэх, 

5) Монгол Улсын Нийгмийн хамгааллын суурь түвшин (хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгаалал, эрүүл мэнд, боловсролын суурь үйлчилгээг багтаасан) тогтоох, орон 

байр, нийтийн тээвэр, эрчим хүч, ундны усны хэрэглээний доод стандартыг хангах 

бодлогыг цогцоор нь авч үзэх, 

6) Хөдөлмөрийн зах зээл дэх төрийн оролцоо, зохицуулалт, хяналтын 

механизмыг боловсронгуй болгох.  

Зөвлөмж: 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын салбарын хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг 

шийдвэрлэхэд дор дурдсан арга замуудыг ашиглахыг зөвлөж байна:  

Хөдөлмөр 
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1) Хөдөөд ажлын байрны, ялангуяа зохистой ажлын байрны хомсдлыг 

багасгах хүрээнд:  

а) “Хөдөө дэх зохистой ажлын байр” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.  

“Хөдөө дэх зохистой ажлын байр” хөтөлбөр нь хөдөөд албан секторт залуучуудад 

зориулан ажлын байр бий болгох зорилготой. Хөдөө аж ахуйн уламжлалт бус 

үйлдвэрлэл Тухайлбал, жимс,жимсгэнэ, нарийн ногооны хүлэмжийн аж ахуй, 

гахай, тахиа, зөгийн аж ахуй зэргийг төрийн, эсхүл төр-хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн зарчмаар төлөвлөгөөтэй байгуулах, бүтээгдэхүүний борлуулалтын 

сүлжээ, гадаад зах зээл зэргийг цогцоор шийдвэрлэж, хөдөөгийн 35 насны 

залуучуудад давуу эрх олгож, давтан болон үйлдвэрлэл дээрх сургалтаар сурган 

ажиллуулах.  

б) “Шинэ хоршоо” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.  

“Шинэ хоршоо” хөтөлбөр нь сумын иргэдэд ажлын байр, орлого нэмэгдүүлэх, 

малчдад туслах, малын ашиг шим, байгалийн баялгийг бүрэн, зохистой ашиглах, 

байгаль орчноо хамгаалах, сумын хөгжлийг дэмжих зэрэгт хувь нэмэр оруулах 

зорилготой.  

Хоршооны удирдлагыг сургах, гишүүдийг чадавхжуулах үйл ажиллагааг төрөөс 

санхүүжүүлж, хоршоо бүрт 50,0-100,0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг хэрэгцээнд нь 

тулгуурлан олгох. “Шинэ хоршоо” хөтөлбөрийг сум бүрт зэрэг эхлүүлэх, эсхүл 

хамгийн их ядууралтай сумдаас эхлэх зэрэг уян хатан зохицуулалт хийж болно. 

“Шинэ хоршоо” хөтөлбөрийн хүрээнд улсын болон орон нутгийн хөрөнгө 

оруулалтаар орон нутагт барих барилга, байгууламж, зам гүүрийн засвар 

үйлчилээний ажилд туслан гүйцэтгэх, малчдад сааль саах, сүү цагаан идээ 

боловсруулах, ноос ноолуур, мах бэлтгэх, отор нүүдэл хийх, хадлан тэжээл 

бэлтгэхэд туслах, хонь мал хариулах, хувцас, гэрийн бүрээс эдлэл оёх, засварлах, 

самар жимс, сонгино, мөөг зэрэг байгалийн баялаг ашиглах, сумын эмнэлэг, 

сургууль, цэцэрлэг зэрэг төрийн байгууллагад зарим үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр 

ажиллах. Шинэ хоршоо хөтөлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, жижиг дунд 

үйлдвэрийг дэмжих сангуудын санхүүжилтийг уялдуулах нь илүү хүртээмж, 

өгөөжтэй. Орон нутагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажилд орон нутгийн 

иргэдийг оролцуулахын тулд худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж, журамд 

тодорхой өөрчлөлт оруулах шаарлагатай.  

2) Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний үндсэн эрх, суурь зарчмуудыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд:  

а) Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний үндсэн эрх, суурь зарчмуудыг бүх нийтэд 

ухуулан таниулах, ухамсарлуулах үйл ажиллагаанд мэдээллийн бүх сувгийг 
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ашиглах. Хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний үндсэн эрх, суурь зарчмын талаарх гарын 

авлага, зурагт хуудас, комикс зэргийг гаргаж, ажлын байранд тавих, хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгсэл,цахим хуудас, нийгмийн сүлжээгээр сурталчлах, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын удирдлага, төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах 

зэрэг үйл аижллагааг тогтмолжуулах,  

б) Хөдөлмөрийн хяналтын агентлаг шинээр байгуулах. Энэ агентлаг нь 

хөдөлмөрийн хүрээн дэх хүний үндсэн эрх, суурь зарчмуудыг амьдралд 

хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартуудыг мөрдүүлж, 

болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж хамгаалах, мэдээлэл, сургалт 

сурталчилгаа хийх, зөвлөн туслах зорилготой. Одоогийн МХЕГ-ын хөдөлмөрийн 

хяналтын чиг үүргийг шилжүүлэх замаар агентлагийг нэмэлт зардал багатай 

байгуулах боломжтой. Энэ агентлаг нь сургалт, мэдээллийн төв, хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн лаборатори, үйлчилгээний нэгжүүдтэй, олон чиглэлээр мэргэшсэн 

мэргэжилтэн,  хөдөлмөрийн байцаагч, эрүүл ахуйчидтай ажиллаж байж үндсэн 

зорилгоо хангах болно.  

3) Хөдөлмөрийн хөлс төлөлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох хүрээнд: 

а) Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийг ойлголт, тодорхойлолтыг 

боловсронгуй болгох,  хэрэгжилтийг сайжруулах  

б) Аж ахуйн нэгж байгууллага бүрийг тарифын систем буюу үндсэн цалингийн 

схемтэй болгох. Тарифын системд тарифын зэрэглэл, тарифын коэффициент, 

тарифт цалин, албан тушаалын орон тоо, цалин гэсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

багтааж авч үзэж аж ахуйн нэгж, байгууллагад тарифын систем бий болгох 

аргачлал, зөвлөмжийг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт хороогоор батлан 

хэрэгжүүлэх.  

4) Ажилчдын мэргэжил, мэргэшил, ур чадварыг хөгжүүлэх хүрээнд:  

а) Аж ахуйн нэгж – МСҮТ-ийн хоршил загварыг хөгжүүлэх. Энэ загвар нь онолын 

хичээлийг танхимд, дадлагыг аж ахуйн нэгж дээр хийх, хичээлийн хөтөлбөрийн 30 

хувь нь онол, 70 хувь нь дадлага байх нь зохистой. Хоршилд 50-иас дээш 

ажиллагчтай аж ахуйн нэгжүүд, ялангуяа гадаадаас ажиллах хүч авч буй аж ахуйн 

нэгжүүдийг тусгай шалгуураар сонгон оролцуулах боломжтой,  

б) Аж ахуйн нэгж –их дээд сургууль (Жишээ нь, Шинжлэх ухаан технологийн их 

сургууль)-ийн хоршил загварыг хөгжүүлэх. 

Их, дээд сургуулийн багш нарт онолын мэдлэгээ үйлдвэрлэлийн дадлагатай 

хослуулах, ААН-ийн инженер, техникийн ажилтны онолын мэдлэг, мэргэжил, 

мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой. Аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн 

шинэ боломж болно. 
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5) Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх хүрээнд:  

а) Дээд сургууль төгссөн ажилгүй залуучуудыг “Дадлагажуулах хөтөлбөр” 

хэрэгжүүлэх. “Дадлагажуулах хөтөлбөр” нь дээд сургууль төгссөн ажилгүй залууст 

ажлын дадлага, туршлага эзэмшүүлж, ажилд орох боломж олгох зорилготой. 

Хөтөлбөрт хамрагдах, аж ахуйн нэгж, байгууллага, залуучуудад тавигдах 

шалгуурыг улс, орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэрэгцээнд үндэслэн 

сонгох, төрийн байгууллага, ялангуяа хөдөөгийн боловсрол, эрүүл мэндийн  

байгууллагын үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэх, “Шинэ хоршоо” 

хөтөлбөртэй уялдуулах зэрэг олон боломжийг ашиглах. Нигер улсын 

Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байсан туршлага байна. 

б) “Залуучуудын инновацитай үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх. 

“Залуучуудын инновацитай үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр” нь залуучуудын 

өөрсдийнх нь үүсгэл санаачилга дээр суурилсан, тогтвортой ажиллах чадавхитай 

үйлдвэрийг дэмжих замаар эдийн засгийн өсөлтөд татан оролцуулах, өсөлтийг 

дэмжих зорилготой. Энэ хөтөлбөрийг “Шинэ хөдөө” хөтөлбөрийн зорилттой 

уялдуулж Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас санхүүжүүлэх боломжтой.  

6) Албан бус сектор, хувиараа хөдөлмөр эрхлэлтийг бүртгэлжүүлэх хүрээнд:  

а) Албан бус секторт ажиллагчдыг бүртгэх урамшуулалттай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. 

Энэ хөтөлбөр нь тэднийг албан ёсны бүртгэл мэдээлэлд хамруулж төрийн 

дэмжлэг туслалцаа авах, тухайлбал нийгмийн даатгалд хөнгөлөлттэй хамрагдах 

боломж олгох зорилготой. Худалдаа, үйлчилгээний төвүүдийг кассжуулж, 

төлбөрийг заавал кассаар хийх, албан бус секторт ажиллагчид, хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгчдийг бүртгэлийн гэрчилгээтэй болгох зэрэг арга хэмжээг  

хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, татварын 

байгууллага, худалдаа үйлчилгээний төвүүд хамтран зохион байгуулах, 

шаардагдах хөрөнгийг худалдаа үйлчилгээний төвүүд гаргах боломжтой.  

б) Залуу малчдад зориулсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр  хэрэгжүүлэх. 

Үүнд: аж ахуй эрхлэх талаар зөвлөгөө өгөх, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь нэг 

жилийн турш хариуцах (татаас олгох), хосолсон дэмжлэг бүхий хөтөлбөр, 

мэргэжлийн болон дагалдан сургалт, тэтгэлэг, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

төлбөр зэргийг багтаасан хөтөлбөр, 3 сарын, эсхүл 6 сарын дагалдан сургалттай.8 

Энэ хөтөлбөрийг “Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний 

хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, 

                                                 
8“Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн 
хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, зардал” Хуудас 87 
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зардал” тайланд санал болгосон. Энэ хөтөлбөр нь залуучуудын ажилгүйдлийг 

бууруулах, хөдөөнөөс шилжих хөдөлгөөнийг сааруулахад нөлөөлнө. 

Нийгмийн даатгал 

 

1) Нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд: 

а) Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус сектор ажиллагчдад 

зориулсан нийгмийн даатгалын урамшуулалт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Энэ 

хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Монгол дахь Суурин 

төлөөлөгчийн газраас хамтран гаргасан “Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд 

суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын суурь 

түвшний тодорхойлолт, зардал”9 тайланд санал болгосон байна. Үүнийг 

хэрэгжүүлэх нь нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, нийгмийн баталгааг 

сайжруулна.  

2) Нийгмийн даатгалын санхүүжилтыг тогтвортой, хүрэлцээтэй болгох хүрээнд:  

а) Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлж 2020 

он гэхэд 19 хувьд хүргэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуусах.  

б) Нийгмийн даатгалын, ялангуяа тэтгэврийн даатгалын сангийн зардлыг зүй 

бусаар нэмэгдүүлж байгаа хүчин зүйлсийн нөлөөллийг сааруулах. Үүнд, 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр сайн дураар эрт тэтгэвэрт гарах хуулийн заалтыг 

буруугаар ашиглаж байгаа явдалтай тэмцэх, улс төрийн амлалтуудыг зогсоох, 

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн 

хэрэгжилтийн гажуудал болон Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай 

хуулийн нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой заалтыг хүчингүй болгох.  

в) Байгалийн баялгийн орлогоос тэтгэврийн зардлын өсөлтийг санхүүжүүлэх 

зориулалтаар хуримтлал үүсгэх. Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийн 

дагуу уг санд хуримтлуулсан хөрөнгийн менежментийг сайжруулж, арвижуулах.  

3) Тэтгэвэр авагчдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах хүрээнд: 

а) “Өндөр насны тэтгэврийн гурван давхаргат тогтолцоог нэвтрүүлэх. Давхарга 0: 

бүх нийтийн суурь тэтгэвэр; Давхарга 1: нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, Давхарга 

2:Нэмэлт, хувийн хуримтлалын тэтгэвэр.”10 Үүнийг “Нийгмийн хамгааллын 

                                                 
9“Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн 
хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, зардал” Хуудас 58, Хүснэгт 14 
10“Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн 
хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, зардал” Хуудас 68, Хүснэгт 18 
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үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын 

суурь түвшний тодорхойлолт, зардал”11 тайланд санал болгосон байна. 

б) Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээг амьжиргааны доод түвшингээс 

багагүй тогтоож, инфляцийн түвшинтэй уялдуулан индексжүүлэх. 

4) Тэтгэврийн шинэчлэлийн хүрээнд: 

а) Тэтгэврийн даатгалын өнөөгийн тогтолцоонд параметрийн өөрчлөлт хийх. 

Үүнд: 

 тэтгэвэрт гарах насны доод хязгаарыг эмэгтэйчүүдийн хувьд 57, 

эрэгтэйчүүдийн хувьд 62 нас хүртэл нэмэгдүүлж, цаашид нэмэгдүүлэх эсэхийг 10-

аас доошгүй жил завсарласны дараа авч үзэх; 

 тэтгэвэр тогтоолгох хөдөлмөрийн дундаж хөлстооцох хугацааг тэтгэврийн 

даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 2О жилийн доторх аль дуртай дараалсан 7 

жилийн дундажаар тооцож байгааг жилд 3 сараас илүүгүй хугацаагаар уртасгаж, 

10 жилийн дундажаар тооцдог болох; 

б) төрийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалыг хуримтлалын зарчмаар бий болгох.  

1980 оны 1 дүгээр сарын 1 ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагч албан журмаар 

нэмэлт шимтгэл төлөх, уг шимтгэлийн хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтад ашиглахын 

тулд 4 хувиар нэмэлт шимтгэл төлж, 19 хувь нь тэтгэврийн санд, 4 хувь нь 

тэтгэврийн хуримтлалын санд ордог болгох. Ингэснээр тэтгэврийн даатгалын хагас 

ба бүрэн хуримтлал гэсэн боломжгүй хувилбараас татгалзаж, тэтгэврийн 

даатгалын шинэ хуучин тогтолцооны улмаас тэтгэврийн ялгаа, зөрүү үүсгэхгүй 

байх боломжтой. ОХУ энэ аргыг ашигласан байна.   

в) Тэтгэврийн хувийн нэмэлт даатгалд сайн дураар даатгуулах эрх зүйн орчин 

бүрдүүлэх 

Хувийн хэвшилд үүсгэн байгуулагдсан тэтгэврийн даатгалын үйл ажиллагааг 

судалж, давуу ба сул талыг тодорхойлсны үндсэн дээр хууль эрх зүйн орчин 

бүрдүүлэх.  

г) Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуулийг хүчингүй 

болгож, тэтгэврийн даатгалын бүрэн болон хагас хуримтлалын тогтолцоонд 

шилжих асуудлыг тэтгэврийн шинэчлэлийн бодлогоос хасах. 

Нийгмийн халамж  

1) Нийгмийн халамжийн санхүүжилтийг тогтвортой байлгах хүрээнд: 

                                                 
11“Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн 
хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, зардал” Хуудас 58, Хүснэгт 14 
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а) Эдийн засгийн  өсөлтөөс орж буй орлогын   1-ээс доошгүй хувийг ядууралтай 

тэмцэх зриулалтаар нийгмийн халамжид зарцуулахаар хуульчлах, 

2) Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг ядуурлыг бууруулах зорилттой 

уялдуулах хүрээнд: 

а) Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.1.2 –т заасан нийгмийн халамжийн 

дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмжийг 

өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлтэй олгох, 

б) Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх,12, гэр бүлийн 3 дахь хүүхдээс эхлэн 

хүүхдийн тооноос хамааруулан өсгөн нэмэгдүүлж олгох, 

в) Улаанбаатар хотын (оршуулгын газар, хогийн цэгийн орчим, траншейд 

амьдрагчид, гудамжны гуйлгачид зэрэг) нэн ядуу иргэдэд зориулсан нийгмийн 

халамжийн тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.  

 

---оОо--- 

 

 

                                                 
12“Нийгмийн хамгааллын үнэлгээнд суурилсан үндэсний хэлэлцүүлэг: Монгол Улсын нийгмийн 
хамгааллын суурь түвшний тодорхойлолт, зардал” Хуудас 37, Хүснэгт 10 
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25. 2018.Олон Улсын Шилжих Хөдөлгөөний байгууллага (ОУШХБ) Монгол Улс: 

Хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний судалгаа 
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Хавсралт 1  

 

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ОУХБ-ЫН 

102- ЫН 102 ДУГААР КОНВЕНЦИТЭЙ НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХ ҮНЭЛГЭЭ-нээс 

 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам /хуучин нэрээр/-ны хүсэлтээр Нийгмийн 

хамгааллын (доод хэм хэмжээний) тухай ОУХБ-ын1952 оны(102 дугаар) 

конвенцид нэгдэн орох боломжийг тодорхойлох зорилгоор нийгмийн 

хамгааллын хууль тогтоомжид хийсэн үнэлгээний тайланг 2015 онд ОУХБ 

хэвлэн нийтэлсэн байна. Уг тайланд “ОУХБ-аас батлан гаргасан 

нийгмийнхамгааллын хамгийн гол конвенц болох 102 дугаар конвенц нь олон 

улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийгмийн хамгааллын үзэл 

баримтлалыг тусгасан бөгөөд үүгээрээ улс орнууд үндэснийхээ түвшинд 

нийгмийн хамгааллын цогц тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлэхэд ашиглах үндсэн арга хэрэгсэл, бүсийн болон олон улсын 

түвшинд баримтлах жишиг болж байна. Конвенцид нийгмийн хамгааллын 

сонгодог буюу уламжлалт 9 салбар(эмнэлгийн тусламж,үйлчилгээ, өвчилсний 

тэтгэмж, ажилгүйдлийн тэтгэмж, өндөр насны тэтгэвэр,үйлдвэрлэлийн осол, 

мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, гэр бүлийн тэтгэмж, 

эхчүүдийн тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэвэр, тэжээгчээ 

алдсаны тэтгэвэр)-ыг тодорхойлж, салбар тус бүрт мөрдөх доод шаардлагыг 

тогтоож өгсөн байна. Монгол улсын нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомж энэ 

конвенциийн шаардлагад хэрхэн нийцэж байгаад хийсэн үнэлгээнд “Монгол Улс 

тус конвенциар тогтоосон доод шаардлагуудыг хангаж байгаа тул түүнд нэгдэн 

орох боломжтой хэмээн дүгнэж байна. Бүр тодруулбал, зарим тодруулга хийх 

буюу бага зэргийн параметрийн өөрчлөлт оруулах нөхцөлд Монгол Улс тус 

конвенцийн дараах бүлгүүдийг хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж дүгнэж байна. 

Үүнд: 

(1) Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ (II бүлэг): Зарчмын хувьд Монгол Улсад 

оршин суугаа гадаадын иргэд өвчилсөн, жирэмсэлсэн, амаржсан болон 

тэдгээрийн үр дагаварын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд хамрагдах 

боломжоор хангагдсан нөхцөлд. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын хүрээнд 

тусламж, үйлчилгээний төлбөрөөс даатгуулагчийн хариуцах хувь хэмжээг түүнд 

хэт их дарамт учруулахгүйгээр тогтооход чиглэсэн хамгаалалт байгааг 

баталгаажуулсан нөхцөлд. 

(2) Өвчилсний тэтгэмж (III бүлэг): Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 

олгох хугацааны жилийн дээд хязгаарыг халж, конвенцийн 3 дугаар зүйлийн 

дагуу (тэтгэмж олгох хугацааны талаарх зохицуулалтыг) түр мөрдөхгүй байх 

мэдэгдэл гаргасан нөхцөлд. 

(3) Ажилгүйдлийн тэтгэмж (IV бүлэг) 
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(4) Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, 

тэтгэмж (VI бүлэг). 

(5) Гэр бүлийн тэтгэмж (VII бүлэг): Монгол Улсад оршин суугаа гадаадын 

харъяат хүүхдүүдийг хамруулсан нөхцөлд. 

(6) Эхчүүдийн тэтгэмж (VIII бүлэг): тус улсад оршин суугаа гадаад улсын иргэн 

эмэгтэйчүүд жирэмсэлсэн, амаржсан болон тэдгээрийн үр дагаварын үед төрөөс 

хариуцах эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд хамрагдах эрхтэй болсон нөхцөлд. 

Үндэсний хууль тогтоомжийн тодорхой заалтуудад өөрчлөлт оруулж, хуулийн 

тодорхой зүйл, заалтууд практикт хэрхэн хэрэгжиж буйг тодруулсан нөхцөлд уг 

конвенцийн өөр 2 бүлэг, тухайлбал Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр 

(IXбүлэг), Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр(X бүлэг)-т нэгдэн орох боломж 

бүрдэнэ.”  

Энэхүү үнэлгээний тайланг гаргах үед тэтгэврийн шинэчлэл хийгдэж буйг 

тэмдэглэн ОУХБ-аас тэтгэврийн тогтолцооны цаашдын ирээдүй тодорхойлогдох 

хүртэл конвенцийн V бүлэг (Өндөр насны тэтгэвэр)-т нэгдэн орох асуудлыг 

хойшлуулахыг Засгийн газарт зөвлөж байна”.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13Монгол Улс,Засгийн газарт зориулсан тайлан. Нийгмийн хамгааллын (доод хэм хэмжээний) тухай 

1952 оны(102 дугаар) конвенцид нэгдэн орох боломжийг тодорхойлох зорилгоор нийгмийн 
хамгааллын хууль тогтоомжид хийсэнүнэлгээ. ОУХТ, Нийгмийн хамгааллын газар, Олон улсын 
хөдөлмөрийн товчоо, Женев, Хуудас .Х 
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Хавсралт 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх үүсвэр: ҮСХ, статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүн амын нас, хүйсийн суварга, оноор 
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Хавсралт 3 
 
Хүснэгт 1. Хүн ам, шилжилт хөдөлгөөн,ядуурлын үзүүлэлт (2017) 

 

Бүс,аймаг, 
нийслэл 

Хүн амын 
тоо,бүгд 
/хүн/ 

Шилжи
н явсан 
/хүн/ 

Шилжин 
явагсдын 
нийт хүн 
амд эзлэх 
хувь 

Шилжин 
ирсэн 
/хүн/ 

Шилжин 
ирэгс 
дийн 
нийт хүн 
амд 
эзлэх 
хувь 

Шилжин 
явалт, 
ирэлтийн 
зөрүү 

Шилжилт 
хөдөлгөөнд 
оролцогч 
дын нийт хүн 
амд эзлэх 
хувь 

1000 
хүнд 
ногдох 
хүн 
амын 
цэвэр 
өсөлт 
/хүн/ 

Хүн амын 
цэвэр 
өсөлт /хүн/ 

Ядуур 
лын 
түвшин 
/хувь/ 
2016 он 

Ажилгүйд
лийн 
түвшин 
/хувь/ 

Улсын дүн 3,177,899. 32,806. 1.03 37,443. 1.18 -4,637.00 2.21 18.4 58,473.34 29.6 8.8 

Баруун бүс 400,703. 3,587. 0.9 3,406. 0.85 181.00 1.75 0. 0. 36. 10.7 

  Баян-Өлгий 102,604. 353. 0.34 317. 0.31 36.00 0.65 24.3 2,493.28 34.4 12.4 

  Говь-Алтай 57,484. 604. 1.05 573. 1. 31.00 2.05 16.3 936.99 43.3 8.6 

  Завхан 71,551. 918. 1.28 852. 1.19 66.00 2.48 15.1 1,080.42 47.5 4.4 

  Увс 82,688. 1,009. 1.22 766. 0.93 243.00 2.15 20.2 1,670.3 24.2 13. 

  Ховд 86,376. 703. 0.81 898. 1.04 -195.00 1.85 19.8 1,710.24 36.8 13.5 

Хангайн бүс 593,645. 6,954. 1.17 7,856. 1.32 -902.00 2.49 0. 0. 33.6 9.8 

  Архангай 95,106. 744. 0.78 1,022. 1.07 -278.00 1.86 18. 1,711.91 37.6 5.4 

  Баянхонгор 86,594. 663. 0.77 853. 0.99 -190.00 1.75 18.6 1,610.65 38.8 5.6 

  Булган 61,289. 1,383. 2.26 1,168. 1.91 215.00 4.17 14.8 907.08 31.4 10.7 

  Өвөрхангай 115,098. 1,053. 0.91 1,152. 1. -99.00 1.92 16.1 1,853.08 23.5 7.6 

  Хөвсгөл 131,561. 1,102. 0.84 1,200. 0.91 -98.00 1.75 15.9 2,091.82 41.1 8.5 

  Орхон 103,997. 2,009. 1.93 2,461. 2.37 -452.00 4.30 17.1 1,778.35 29.1 23.5 

Төвийн бүс 504,319. 8,759. 1.74 12,458. 2.47 -3,699.00 4.21 0. 0. 26.8 8.3 

  Дорноговь 68,147. 1,224. 1.8 1,888. 2.77 -664.00 4.57 15.3 1,042.65 52.4 6.1 

  Дундговь 45,755. 593. 1.3 807. 1.76 -214.00 3.06 17.2 786.99 33.4 4.4 

  Өмнөговь 65,314. 784. 1.2 1,660. 2.54 -876.00 3.74 17.6 1,149.53 23.2 16.4 

  Сэлэнгэ 109,605. 2,181. 1.99 2,510. 2.29 -329.00 4.28 16.2 1,775.6 22.9 6.6 

  Төв 94,041. 1,557. 1.66 2,421. 2.57 -864.00 4.23 16.3 1,532.87 15.4 3.2 

  Дархан-Уул 104,074. 1,931. 1.86 2,533. 2.43 -602.00 4.29 15.5 1,613.15 36.4 14.2 

  Говьсүмбэр 17,383. 489. 2.81 639. 3.68 -150.00 6.51 17.9 311.16 17.3 7.8 
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Зүүн бүс 216,259. 2,075. 0.96 3,388. 1.57 -1,313.00 2.53 0. 0. 43.9 10.4 

  Дорнод 79,445. 683. 0.86 1,070. 1.35 -387.00 2.21 18.8 1,493.57 41.5 10.1 

  Сүхбаатар 61,131. 464. 0.76 628. 1.03 -164.00 1.79 19.1 1,167.6 47. 10.9 

  Хэнтий 75,683. 928. 1.23 1,690. 2.23 -762.00 3.46 16.9 1,279.04 43.8 10.3 

Улаанбаатар 1,462,973. 11,431. 0.78 10,335. 0.71 1,096.00 1.49 0. 0. 24.8 7.5 

  Улаанбаатар 1,462,973. 11,431. 0.78 10,335. 0.71 1,096.00 1.49 19.5 28,527.97 24.8 7.5 


