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            Зохистой ажлыг шалгах Монгол бол WageIndicator.org  
           болон http://mysalary.mn/home-ийн бүтээгдэхүүн юм 

 

01/13  Ажил & Цалин хөлс 
 

1.  Би Засгийн газраас тогтоосон цалингийн доод хэмжээгээр цалинждаг.  

2.  Би тогтмол цалин авдаг. (өдөр бүр, долоо хоног тутам, хоёр долоо хоног, сар тутам)  

02/13            Нөхөн олговор 

3.  
Би илүү цагаар ажиллахдаа, үргэлж нөхөн олговор авдаг.  
(илүү цагийн үнэлгээ өндөр тогтоогдсон) 

 

4.  
Би шөнийн цагаар ажиллахдаа, шөнөөр ажилласны төлөө өндөр нөхөн 
олговор авдаг. 

 

5.  
Олон нийтийн амралт эсвэл долоо хоногийн амралтын өдрүүдээр ажиллах үед 
би амралтын нөхөн олговор авдаг. 

 

6.  
Би долоо хоног бүрийн амралтын өдөр эсвэл олон нийтийн амралтын 
өдрүүдээр ажиллахдаа, түүндээ тохирсон нөхөн олговор авдаг. 

 

03/13            Жилийн амралт & Олон нийтийн амралтын өдөр 

7.  Та хэдэн долоо хоногийн цалинтай амралт авах эрхтэй вэ? * 
 

8.  
Би олон нийтийн (үндэсний ба шашны) амралтын үеэр ажиллахдаа цалин 
авдаг. 

 

9.  Би долоо хоногт дор хаяж нэг өдөр буюу долоо хоногт (24 цаг) амардаг.  

04/13 Хөдөлмөр эрхлэлтийн аюулгүй байдал 

10.  Би ажлаа эхлэхдээ ажил үүргийн тодорхойлолт, заавраар хангагдсан.  

11.  
Манай байгуулага байнгын ажлын байран дээр гэрээний цагийн ажилтан 
авдаггүй.  
(хэрэв байнгын ажлын байранд гэрээний ажилтан авдаг бол "NO" гэдгийг сонгоорой. 

 

12.  Миний туршилтын хугацаа 6 сар байна  

13.  
Манай байгууллагын зүгээс хөдөлмөрийн гэрээ дуусахаас өмнө зохих 
мэдээлэл өгдөг (эсвэл тодорхой төлбөр төлдөг) 

 

14.  

Манай байгууллагын зүгээс хөдөлмөрийн харилцаа дуусгавар болсон 
тохиолдолд ажлаас халагдсаны тэтгэмж санал болгодог. (Хуулинд зааснаар гэнэт 

ажлаас халагдсаны тэтгэмж. Энэ нь ажилтны цалингийн хэмжээ болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хугацаанд үндэслэнэ) 

 

05/13               Гэр бүлийн үүрэг хариуцлага 

15.  
Манай байгуулага хүүхэд асрах чөлөө олгодог. 
 (Энэ чөлөө нь шинэ аавуудад\ хамтран амьдрагсдад шинэ хүүхэд төрөх үед олгодог) 

 

16.  

Манай байгууллага хүүхэд асрах (цалинтай болон цалингүй) чөлөөгөөр 
хангадаг.  
(Энэ чөлөө нь амаржсаны болон хүүхэд асрах чөлөө дууссан тохиолдолд олгодог. Үүнийг эцэг 
эхийн аль нэг нь юмуу хоёулаа дараалан авч болно.) 

 

17.  
Миний ажлын хуваарь гэр бүлийн үүрэг хариуцлагатай хослуулахад хангалттай 
уян хатан байдаг.  
(Хагас цагийн ажил эсвэл бусад уян хатан цагийн сонголтоор дамжуулан) 

 

Шалгах 
Үндэсний зохицуулалттай 

Үндэсний зохицуулалтгүй 
 

NR        Тийм           Үгүй 

 

*     7-р асуултын хариу, зөвхөн 3 эсвэл 4 ажлын долоо хоног байвал энэ нь "ТИЙМ" -тэй тэнцүү байна. 

1            3 
 

2                           4+ 
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06/13             Амаржих & Хөдөлмөрлөх 

18.  
Би төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах эмнэлгийн үйлчилгээг үнэ 
төлбөргүй авдаг. 

 

19.  
Жирэмсэн үедээ би шөнийн цагаар (шөнийн ажил) буюу аюултай ажил 
хийхээс чөлөөлөгддөг 

 

20.  
Миний жирэмсний болон амаржсаны амралт дор хаяж 14 долоо хоног 
үргэлжилдэг. 

 

21.  
Жирэмсний болон амаржсаны амралтын үеэр би багадаа өмнөх цалингийнхаа 
2/3-ийг авдаг. 

 

22.  

Би жирэмсний болон амаржсаны амралтын хугацаанд ажлаас халагдахаас 
хамгаалагдсан. (Ажилчид нь жирэмслэлттэй хамааралгүй шалтгаанууд болох 
буруутай үйлдэл, ур чадвар гэх мэт шалтгаанаар ажлаас чөлөөлөгдөж болно) 

 

23.  
Би жирэмсний болон амаржсаны амралтаас буцаж ирэхэд ижил / төстэй 
төрлийн ажил эрхлэх эрхтэй 

 

24.  Манай байгуулага ажлын цагаар хүүхдээ хооллох, асрах чөлөө олгодог.  

07/13    Эрүүл мэнд & Аюулгүй байдал 

25.  Манай байгуулага  ажлын байрны эрүүл, аюулгүй байдалд анхаарал тавьдаг  

26.  
Манай байгуулага хамгаалалтын хувцас болон үнэгүй бээлий зэрэг хувийн 
хамгаалалтын эд зүйлсээр хангадаг 

 

27.  

Манай байгуулага нь  аваар осол гарсан үед яаралтай гарах гарцууд болон 
эрүүл мэндийн эрсдлийн талаарх мэдлэг олгох эрүүл, аюулгүй ажиллагааны 
сургалтанд хангалттай хамруулдаг. 

 

28.  
Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийн талаар жилд 
хамгийн багадаа нэг удаа  хөдөлмөрийн байцаагч шалгадаг. 

 

08/13            Өвчний чөлөө & Үйлдвэрлэлийн ослын тэтгэмж 

29.  
Манай байгууллага цалинтай өвчний чөлөө олгодог бөгөөд өвчний эхний 6 
сард цалингийнхаа 45% -ийг авдаг 

 

30.  
Би өвчний болон осол гэмтэл бэртлийн үед эмнэлгийн үнэгүй үйлчилгээ авах 
боломжтой 

 

31.  Өвчний эхний 6 сарын хугацаанд миний ажлын байр хамгаалагдсан байна  

32.  
Би үйлдвэрлэлийн осол\ ажлын байрны бэртэл, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний үед хангалттай нөхөн олговор авдаг 

 

09/13           Нийгмийн хамгаалал 

33.  Би 60 нас хүрээд тэтгэвэр авах эрхтэй  

34.  
Би ажиллаж байх хугацаандаа нас барвал миний ойрын төрөл садан зарим 
төрлийн тэтгэмж хүртэх боломжтой 

 

35.  Би ажилгүй болсон тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмж авдаг 
 

36.  
Би мэргэжлийн бус өвчнөөс болон осол, бэртлээс шалтгаалан орлогогүй 
болсон тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмж авах эрхтэй 

 

 

NR          Yes   No 



DECENETWORKCHECK.ORG 

Монгол 

10/13           Шударга хандлага 

37.  
Манай байгууллага ямар ч ялгаварлалгүйгээр адил / төстэй ажил (адил үнэ 
цэнэтэй ажил) -д ижил хэмжээний цалин хөлс олгодог 

 

38.  
Манай байгууллага ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай тэмцэх хатуу арга 
хэмжээг авдаг 

 

39.  
Би ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр хөдөлмөр эрхлэх боломжоор (томилгоо, 
урамшуулал, сургалт, шилжүүлэг) тэгш эрхтэй хангагддаг: * 

 

i. Хүйс/Жендер  
ii. Гарал угсаа  
iii. Арьсны өнгө  
iv. Шашин шүтлэг  
v. Улс төрийн үзэл бодол  
vi. Иргэншил / Төрсөн газар  
vii. Нийгмийн гарал үүсэл / Нийгмийн бүлэг  
viii. Гэр бүлийн үүрэг хариуцлага / Гэр бүлийн байдал  
ix. Нас  
x. Хөгжлийн бэрхшээлтэй / ХДХВ-ДОХ  
xi. Үйлдвэрчний Эвлэлийн гишүүн болон холбогдох үйл ажиллагаа  
xii. Хэл  
xiii. Бэлгийн чиг хандлага (гомосекс, бисексуал эсвэл гетеросексуал чиг хандлага)  
xiv. Гэрлэлтийн байдал  
xv. Биеийн байдал  
xvi. Жирэмслэлт / Амаржих  

40.  
Би эмэгтэй хүнийхээ хувьд эрчүүдтэй адил салбарт ажиллаж, мэргэжлээ 
сонгоход эрх чөлөөтэй байж чаддаг 

 

11/13             Насанд хүрээгүйчүүд болон Залуучууд 

41.  Ажлын байранд 15-аас доош насны хүүхдүүд ажиллуулахыг хориглодог  

42.  
Ажлын байранд 18-аас доош насны хүүхдүүд аюултай ажил хийхийг 
хориглодог 

 

12/13             Албадан хөдөлмөрлөх 
43.  

Би мэдэгдэл хийгээд эсвэл дараа нь ажлаа дуусгавар болгох эрхтэй  

44.  
Миний ажил олгогч миний ажлын байрыг албадан ажиллуулах буюу 
хөдөлмөрийн мөлжлөгөөс хамгаалдаг 

 

45.  
Миний ажлын нийт цаг дахь илүү цагийн ажил долоо хоногт 56 цагаас 
хэтэрдэггүй 

 

13/13            Албадан хөдөлмөр 
46.  Миний ажлын байранд ҮЭ байдаг.  
47.  Би ажлын байран дээрээ ҮЭ-д нэгдэх эрхтэй  

48.  
Миний ажил олгогч ажлын байрандаа хамтын хэлэлцээ хийх боломжийг 
олгодог 

 

49.  Би хамтран ажиллагчидтайгаа өөрсдийн нийгэм, эдийн засгийн ашиг 
сонирхлоо ялгаварлан гадуурхахаас айхгүйгээр "ажил хаях" замаар хамгаалж 
чадна 

 

 

NR          Yes   No 

* та хамгийн багадаа 9 сонголтонд "тийм" гэж хариулсан бол, 39 асуултын нийлбэр эерэг оноотой байх болно. 
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Үр дүн 
 
Таны хувийн оноо нь таны ажил олгогчийн ажил эрхлэлтийн талаарх үндэсний хууль тогтоомжийг хэрхэн 
биелүүлж байгааг харуулдаг. Таны ЗохистойАжлынШалгуур \Decent Work Check\ - ыг тооцоолохын тулд, та ТИЙМ 
хариултыг тэмдэглэх бүрт 1 оноо хуримтлуулж. Дараа нь хүснэгтийн утгуудтай харьцуулна. 
 
 
 ....  нь таны хуримтлагдсан "ТИЙМ"-ийн хэмжээ? 
 

Монгол Улсын оноо << ... >> удаа Олон улсын хөдөлмөрийн стандарттай холбоотой 49 асуултанд 
"ТИЙМ" хариулт 

 
Хэрвээ таны оноо 1-18 хооронд байвал 

 
Энэ оноо үнэхээр итгэмээргүй юм! Таны ажил олгогч бид 21-р зуунд амьдарч байгаа гэдгийг мэдэж байгаа юу? Та 
өөрийн эрхээ асуу. Хэрэв танай компанид эсвэл үйлдвэрийн салбарт идэвхитэй нэгдэл байгаа бол нэгдэж, 
тусламж хүсч болно. 
 
 

Хэрвээ таны оноо 19-38 хооронд байвал 
 
Таны харж байгаагаар сайжруулах хангалттай боломж бий. Гэхдээ эдгээр бүх асуудлыг нэг дор шийдвэрлэх 
хэрэггүй. Хамгийн хэцүү газраас эхэл. Үүний хажуугаар өөрийн эвлэл эсвэл WageIndicator \ЦалингийнҮзүүллэлт-д 
өөрийн нөхцөл байдлын талаар мэдэгд, ингэснээр тэд сайжруулахад танд туслаж магадгүй. Бидэнд имэйл 
илгээхдээ, өөрийн гомдолын талаар тодорхой мэдээлэл өгч, боломжтой бол ажил олгогчийн нэрийг бичээрэй. 
Түүнчлэн, танай компани Компанийн Нийгмийн Хариуцлагын кодыг албан ёсоор дагаж мөрддөг эсэхийг 
шалгаарай. Хэрэв тийм бол, тэд хамгийн наад зах нь ОУХБ-ны стандартад нийцсэн байх ёстой. Хэрэв тэд ийм 
кодыг хараахан дагаж мөрддөггүй бол хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Олон компаниуд үүнийг хийж байна. Та магадгүй 
үүнийг хийх боломжтой. 
 

Хэрвээ таны оноо 39-50 хооронд байвал 
 
Та аюултай бүсээс хол байна. Таны ажил олгогч хөдөлмөрийн хууль тогтоомж болон холбоотой зохицуулалтуудыг 
ихэнхийг дагаж мөрддөг. Гэхдээ үргэлж сайжруулах орон зай байдаг. Дараагийн удаа та өөрийн ажлын нөхцөл 
байдлын талаар удирдлагатай ярилцаж, бэлдээд DecentWorkCheckDecent \АжлынЗохистойШалгуур\ -ын шалгах 
хуудсаар шалгаарай. 



  DECENTWORKCHECK.ORG 

National Regulations 

01/13           Ажил болон цалин хөлс 
 

Ажил болон цалин хөлсний зохицуулалтууд:   
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль, 2010 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 
 

Доод хэмжээ 
 
Доод хэмжээ нь Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулиар 
зохицуулагдана.  Тодорхой боловсрол, тусгай мэргэжил үл шаардах энгийн ажилд гүйцэтгэж буй 
ажилтанд төлвөл зохих хамгийн доод хязгаарыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ гэнэ. 
 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хүн амын амьжиргааны түвшингээс доогуур байх ёсгүй. 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг дараахь хүчин зүйлийг харгалзан тогтоох буюу өөрчилнө:.хүн амын 
амьжиргааны өртгийн өөрчлөлт;.хөдөлмөрийн бүтээмж, дундаж цалингийн зохистой харьцаа;.нийгмийн 
даатгалын болон халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ; эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
түвшин. 
 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг Засгийн газар, ажил олгогчийн болон ажилтан (нийгмийн түншлэл)-
ны  эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах улсын хэмжээний байгууллагын төлөөлөл бүхий 
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо тогтооно. 
 
Үндэсний хороо нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоохтой холбогдсон дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 

• хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох, шинэчлэх тухай тогтоол гаргах; хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний талаархи мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх; 

• хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох зорилгоор дэргэдээ хөдөлмөрийн бүтээмж, цалин 
/хөлс/-гийн асуудлаар мэргэшсэн судлаачдын баг ажиллуулах; 

• хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох, мөрдүүлэхтэй холбогдсон аргачлал, зааврыг гаргах. 
  
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг ажил олгогчийн болон ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
төлөөлөн хамгаалах салбарын байгууллагууд харилцан тохиролцож, салбарын болон салбар дундын 
хэлэлцээрээр Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооноос тогтоосон хэмжээнээс 
нэмэгдүүлэн тогтоож болно. 
  
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо дээр заасан хүчин зүйлийг харгалзан 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр жилд нэг удаа тогтоох бөгөөд Хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг тогтоох, өөрчлөх саналыг Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороонд 
төлөөлөл бүхий аль нэг тал, эсхүл талууд хамтран гаргаж болно. Улс орныг бүхэлд нь хамарсан эдийн 
засгийн хямрал, гамшгийн болон онцгой байдлын нөхцөлд нийтийн эрх ашгийн үүднээс хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг тодорхой хугацаанд тогтвортой байлгах болон нийгмийн хамгааллын бусад арга 
хэмжээтэй хослуулан түр хугацаагаар бууруулан мөрдөхөөр гаргасан Засгийн газрын саналын дагуу 
шинэчлэн тогтоож болно. 
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Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн тухай гомдлыг ажилтан, эсхүл 
түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллага нь хөдөлмөрийн улсын 
байцаагч буюу шүүхэд гаргаж болно. 
 
Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан 
хариуцлага хүлээлгэнэ. 
 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур үндсэн цалин /хөлс/ олгосны улмаас ажилтанд учирсан 
хохирлыг ажил олгогч бүрэн нөхөн төлнө. 
 
Эх сурвалж:  Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль (2010)-ийн § 2-8;  Монгол Улсын 
Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §48. 
  

Цалин хөлс 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу, цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал 
урамшууллаас бүрдэнэ. 
 
Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно.  
Адил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтанд адил хэмжээний цалин хөлс тогтооно. Нарийн 
мэргэшил, мэдлэг, мэргэжил шаардагдах болон онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн үнэлгээ илүү байна. 
Хэрвээ Хөдөлмөрийн нормоо биелүүлээгүй нь ажилтны буруугаас шалтгаалаагүй бол гүйцэтгэсэн ажилд 
нь ногдох хөлс болон үндсэн цалингийн зөрүүг нөхөн олгоно. Ажилтан өөрийн буруугаас хөдөлмөрийн 
нормоо биелүүлээгүй бол гүйцэтгэсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс олгоно. 
 

Ажилтанд үндсэн цалин дээр нь ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгож болно. Нэмэгдэл хөлсний 
хэмжээг хамтын гэрээгээр тогтооно. Ажилтанд ажлын байрны тодорхойлолтыг үндэслэн мэргэшлийн 
зэргийн, хөдөлмөрийн нөхцөлийн болон бусад нэмэгдлийг хамтын гэрээгээр тогтоон олгоно. 
 

Ажилтны цалин хөлсийг сард хоёр ба түүнээс дээш удаа, тогтоосон өдөр, цаг, өдөр, долоо хоногоор 
тооцон олгож болно. Ажилтны хүсэлтээр цалин хөлсийг нь урьдчилан олгож болно. 
 

Ажилтны цалин хөлснөөс зөвхөн дор дурдсан тохиолдолд суутгал хийж болно: ажилтны нэг сарын 
дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээний хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай ажил олгогчийн шийдвэр 
гарсан;.хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол..Ажилтны нэг сарын цалин хөлснөөс хийх нийт 
суутгалыг /орлогын албан татварыг оролцуулахгүйгээр/ цалин хөлсний 20 хувиас, харин хүүхдийн 
тэтгэлэг гаргуулах болон хэд хэдэн суутгал нэгэн зэрэг хийх бол цалин хөлсний 50 хувиас хэтрүүлж 
болохгүй. Ажилтан нь түүний цалин хөлснөөс суутгал хийх тухай шийдвэр буюу суутгалын хэмжээг эс 
зөвшөөрвөл гомдлоо хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст гаргаж болно. Ажилтны нэг сарын дундаж 
цалин хөлснөөс хэтэрсэн хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргана..Ажил олгогч 
ажилтны цалин хөлснөөс хууль бусаар суутгал хийсэн бол уг суутгасан мөнгийг эгүүлэн олгох тухай 
гомдлыг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст гаргана. 
 

Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §47, 49-51, 60-63. 
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02/13           Нөхөн олговор 
 
Нөхөн олговрын зохицуулалтууд: 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 
 

Илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс 
 
Ажлын цаг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдана. Долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл, 
ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна. Хөдөлмөрийн хуулиар Ажил, үйлдвэрлэлийн 
онцлогоос шалтгаалан өдрийн болон долоо хоногийн ажлын цагийг баримтлах боломжгүй бол ажлын 
цагийг нэгтгэн бодох журмыг хэрэглэж болохыг зөвшөөрсөн. 
  
Ажлын цагийг дараах тохиолдлуудад богиносгоно: 

(a) Долоо хоногийн ажлын цаг нь 15 насны ажилтанд 30 цаг хүртэл, 16-17 насны болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй ажилтанд 36 цаг хүртэл байна. 

(b) Хөдөлмөрийн стандарт болон мэргэжлийн байгууллагаас хийсэн үнэлгээг баримтлан ажлын 
байрны хэвийн бус нөхцөлийг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон бол ажил олгогч нь түүнийг 
үндэслэн ажилтны ажлын цагийг богиносгох үүрэгтэй. 

(c) Ажилтны ажлын цагийг эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрийн дагуу 
богиносгоно. 

(d) Үйлдвэрлэл дээр мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны 
ажлын цагийг суралцаж байх хугацаанд нь ажил олгогч богиносгох үүрэгтэй. 

(e) Тахир дутуу болон одой хүний гүйцэтгэж байгаа ажлын шинж байдлаас хамааран ажилтны 
саналыг харгалзан ажлын цагийг богиносгож болно. 

  
Өдрийн ажлын цагийн хязгаар (8 цаг)-аас хэтэрч ажиллавал илүү цагт тооцно. Хамтын болон 
хөдөлмөрийн гэрээгээр тохиролцоогүй бол  ажилтан илүү цагаар ажиллахыг хориглоно. Хамтын болон 
хөдөлмөрийн гэрээнд тохиролцоогүй бол дор дурдсанаас бусад тохиолдолд ажилтныг ажил олгогчийн 
санаачилгаар илүү цагаар ажиллуулахыг хориглоно: 

a. улс орныг батлан хамгаалах, хүний амь бие, эрүүл мэндийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай 
ажил гүйцэтгүүлэх; 

b. гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос сэргийлэх, тэдгээрийн хор уршгийг нэн даруй арилгах; 
c. нийтийн усан хангамж, цахилгаан, дулааны эрчим хүч, тээвэр, холбооны хэвийн ажиллагааг 

алдагдуулсан гэмтлийг арилгах; 
d. урьдчилан мэдэх боломжгүй бөгөөд яаралтай хийхгүй бол аж ахуйн нэгж, байгууллагын буюу 

түүний салбар, нэгжийн хэвийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй саадыг арилгах хойшлуулшгүй 
ажил гүйцэтгүүлэх. 

 
Хөдөлмөрийн хуулиар ажил олгогч ажилтныг хоёр ээлжинд дараалан ажиллуулахыг хориглоно. 
 
 
 



  DECENTWORKCHECK.ORG 

National Regulations 

Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 
1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно.  Нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг 
хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна. Ажил олгогч илүү цагаар ажилласан ажилтанд хөлс 
олгохын оронд биеэр амрах сонголтыг өгч болно. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §53, 71, 73, 74, 107 
  

Шөнийн цагаар ажилласны нэмэгдэл 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар орон нутгийн цагаар 22:00-06:00 хүртэлх хугацааг шөнийн цагт тооцохоор 
тогтоосон.  Шөнө ажилласан ажилтан шөнийн цаг ажилласны нэмэгдэл хөлс авна. Шөнийн цагаар 
ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба 
хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна. 
 
Ажил олгогч нь жирэмсэн эмэгтэй, найм хүртэлх насны хүүхэдтэй эх, 16 хүртэлх насны хүүхэдтэй ганц 
бие эхийг өөрөө зөвшөөрөөгүй тохиолдолд шөнийн буюу илүү цагаар, түүнчлэн албан томилолтоор 
ажиллуулахыг хориглоно. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §50, 54, 72, 102 
  

Ажил, амралтын цаг 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар долоо хоногийн амралтын өдрүүд болоод нийтээр амрах баярын 
өдрүүдийг хуульчилж өгсөн байдаг. Хөдөлмөрийн тухай хуулиар дараах тохиолдолд долоо хоногийн 
амралтын болоод нийтээр амрах баярын өдрүүдээр ажиллуулахыг зөвшөөрсөн байдаг: 

(a) улс орныг батлан хамгаалах, хүний амь бие, эрүүл мэндийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай 
ажил гүйцэтгүүлэх; 

(b) гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос сэргийлэх, тэдгээрийн хор уршгийг нэн даруй арилгах; 
(c) нийтийн усан хангамж, цахилгаан, дулааны эрчим хүч, тээвэр, холбооны хэвийн ажиллагааг 

алдагдуулсан гэмтлийг арилгах; 
(d) урьдчилан мэдэх боломжгүй бөгөөд яаралтай хийхгүй бол аж ахуйн нэгж, байгууллагын буюу 

түүний салбар, нэгжийн хэвийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй саадыг арилгах хойшлуулшгүй 
ажил гүйцэтгүүлэх. 

  
Дээрх тохиолдлуудад, ажилтны амралтыг биеэр эдлүүлнэ.  Биеэр эдлүүлээгүй тохиолдолд, ажилтан 
ажилласан цагийнхаа хөлсийг 1.5 дахин нэмэгдүүлж авна. Дээрх шаардлагатай тохиолдлуудаас гадна 
Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоноор нийтээр амрах баярын болон долоо хоног бүрийн амралтын 
өдөр ажиллуулж болно. Энэ тохиолдолд ажилтныг өөр өдөр нөхөн амруулах, эсхүл амралтыг ээлжийн 
амралттай нь хамтатган олгож болно. 
  
Насанд хүрээгүй хүүхдийг амралтын өдрүүдээр ажиллуулахыг хориглодог. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн  §53, 74, 78, 110 
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Нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласны нэмэгдэл 
хөлс 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар нийтээр амрах баярын өдөр болон долоо хоногийн амралтын өдрөөр 
ажилласан ажилтныг нөхөн амруулахыг зөвшөөрдөг. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтныг 
нөхөн амруулаагүй бол дундаж цалин хөлсийг нь 2.0 дахин нэмэгдүүлж олгоно. долоо хоногийн 
амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр 
нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §52, 53, 74, 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  DECENTWORKCHECK.ORG 

National Regulations 

03/13           Ээлжийн амралт ба амралтын өдрүүд 
 
Ээлжийн амралт ба амралтын өдрүүдийн зохицуулалтууд: 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 
 

Цалинтай амралт 
 
Эллжийн амралт эсхүл цалинтай амралт Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагддаг. Ээлжийн амралт 
нь үндсэн болон нэмэгдэл хугацаатай. Нэмэгдэл амралтын хугацаа тухайн ажил олгогчид ажилласан 
хугацаанаас хамаарна. Ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 15 өдөр байна. Хөдөлмөрийн 
хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтны ээлжийн амралтын үндсэн хугацаа 20 ажлын өдөр байдаг.  
Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа тохиолдолд нэмэгдэл амралтын хугацаа ажилтны 
ажилласан 6 дахь жилээс эхэлдэг.  Дор дурдсан нэмэгдэл амралт олгоно: 

i. 6-10 жилд ажлын 3 өдөр; 
ii. 11-15 жилд ажлын 5 өдөр; 

iii. 16-20 жилд ажлын 7 өдөр; 
iv. 21-25 жилд ажлын 9 өдөр; 
v. 26-31 жилд ажлын 11 өдөр; 

vi. 32, түүнээс дээш жилд ажлын 14 өдөр. 
 
Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажилласан жилийг харгалзан ажилтанд үндсэн амралт дээр нь дор дурдсан 
нэмэгдэл амралтыг хамтын гэрээнд зааснаар олгоно: 
6-10 жилд ажлын 5, түүнээс дээш өдөр; 

i. 11-15 жилд ажлын 7, түүнээс дээш өдөр; 
ii. 16-20 жилд ажлын 9, түүнээс дээш өдөр; 

iii. 21-25 жилд ажлын 12, түүнээс дээш өдөр; 
iv. 26-31 жилд ажлын 15, түүнээс дээш өдөр 
v. 32 түүнээс дээш жилд ажлын 18, түүнээс дээш өдөр. 

 
Ажилтанд ээлжийн амралтын хугацаанд ээлжийн амралтын олговор олгоно. Ээлжийн амралтын 
олговрыг ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлсний хэмжээгээр тогтооно. 
 
Чөлөөтэй байгаа хугацаанд тэтгэмж олгох, эсэх асуудлыг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн 
дотоод журамд зааснаар зохицуулна. Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын 
зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож 
болно. Мөнгөн урамшуулал олгох журмыг хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол ажилтантай 
тохиролцсоны үндсэн дээр ажил олгогчийн шийдвэрээр зохицуулна. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §55, 79, 80 
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Нийтээр амрах баярын өдрүүд 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар нийтээр амрах дараах өдрүүд байдаг: Шинэ жил: нэгдүгээр сарын 1; Цагаан 
сар: билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн 1, 2, 3; Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр: 
гуравдугаар сарын 8; Хүүхдийн баяр: зургадугаар сарын 1; Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 
ойн баяр: долдугаар сарын 11, 12, 13, 14, 15; .Их Эзэн Чингис хааны өдөр: Их Эзэн Чингис хаан 
мэндэлсэн билгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн 1; Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо 
сэргээсний баярын өдөр: арван хоёрдугаар сарын 29; Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр: 11 дүгээр 
сарын 26. 
  
Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол дундаж цалин хөлсийг нь 2.0 
дахин нэмэгдүүлж олгоно. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §52, 76 
  

Долоо хоногийн амралтын өдрүүд 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар долоо хоногийн амралтын өдөр 2 байхаар тогтоосон. Бямба, Ням гаригт 
нийтээр амарна. Ажил, үйлдвэрлэлийн онцлогоос шалтгаалан Бямба, Ням гаригт амрах боломжгүй 
ажилтныг долоо хоногийн өөр дараалсан хоёр өдөр амруулна. Нийтээр амрах баярын өдөр, долоо хоног 
бүрийн амралтын өдөр ойрхон тохиосон тохиолдолд долоо хоногийн ажил, амралтын өдрийг Засгийн 
газрын шийдвэрээр зохицуулж болно. 
 
Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмаараа  завсарлага эхлэх, дуусах цагийг тогтооно. Ажилтанд 
амарч, хооллоход нь зориулан завсарлага олгоно. Ажил, үүргийн онцлогоос шалтгаалан завсарлах 
боломжгүй ажилтай ажилтныг ажил олгогч хооллох бололцоогоор хангана. Ажлын дараалсан хоёр 
өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай байна. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §70, 75,77 
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04/13           Хөдөлмөр эрхлэлтийн баталгаа 
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн  нөхцлийн зохицуулалт: 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 
 

Хөдөлмөрийн гэрээ 
 
Хөдөлмөрийн тухай хууль хөдөлмөрийн гэрээг зохицуулна. Хөдөлмөрийн гэрээнд дараахь гол 
нөхцөлийг тохирно: 

• ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр; 

• ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг; 

• үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ; 

• хөдөлмөрийн нөхцөл. 
 
Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр хийх ба нэг хувийг ажилтанд өгнө. Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр 
байгуулаагүй тохиолдолд ажилтнаас ажил, үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж болохгүй. Хөдөлмөрийн гэрээ нь 
талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үед талууд 
дээр заасан гэрээний гол нөхцөлийн аль нэгийг тохироогүй бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсанд 
тооцохгүй. Хөдөлмөрийн гэрээ нь хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хэлэлцээрт нийцсэн байна. Хууль 
тогтоомж, хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан нөхцөлөөс дордуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл хүчин 
төгөлдөр бус байна. Аль нэг тал дангаараа хөдөлмөрийн гэрээний заалтыг өөрчилж болохгүй. 
 
Контрактыг бичгээр байгуулна. Контракт нь 5 жил хүртэл хугацаатай байна.  Талууд контракт байгуулах 
үедээ хугацаа, ажилтны гүйцэтгэх ажлын эцсийн үр дүн, ажил олгогчийн өмнө хүлээх үүрэг, контрактыг 
дүгнэх журам, ажилтны мэдэлд олгож буй хөрөнгийн хэмжээ, түүнийг эзэмших, ашиглах, захиран 
зарцуулах журам, ажилтанд олгох урамшуулал, хангамж, хөнгөлөлт болон үйл ажиллагааны хүрсэн үр 
дүн, ашгаас олгох хувь хэмжээ, түүнд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой заасан байна. Контрактыг дүгнэх 
үед ажилтан үүргээ зохих ёсоор биелүүлсэн гэж үзвэл цаашид сунгаж болно. 
 
Эцэст нь, хөдөлмөрийн гэрээний зарим заалт хүчин төгөлдөр бус байх нь түүнийг бүхэлд нь хүчин 
төгөлдөр бус гэж үзэх үндэслэл болохгүй. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §21-30 
  

Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа 
 
Хөдөлмөрийн гэрээ нь хугацаатай буюу хугацаагүй байна. Хөдөлмөрийн гэрээ нь ажил, албан тушаал нь 
хууль болон бусад шийдвэрийн үндсэн дээр хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд ажиллах 
ажилтантай эзгүй байгаа ажилтныг ажилдаа эргэж орох хүртэл, улирлын болон түр ажилд тухайн ажлын 
үргэлжлэх хугацаагаар, шинээр орж байгаа ажилтан болон дагалдан суралцагчтай ажил олгогчоос 
хөдөлмөрийн дотоод журмаараа тогтоосон туршилтын болон дагалдан ажиллуулах хугацаагаар хийгдэж 
болно. 
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Дээр хэлсэнчлэн, хөдөлмөрийн гэрээ нь хугацаатай буюу хугацаагүй байна. Контракт нь таван жил хүртэл 
хугацаатай байна.   Контрактыг дүгнэх үед ажилтан үүргээ зохих ёсоор биелүүлсэн гэж үзвэл цаашид 
сунгаж болно. 
 
Хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээний хугацаа дуусмагц талууд түүнийг цуцлах санал тавиагүй бөгөөд 
ажилтан ажлаа гүйцэтгэсээр байгаа бол уг гэрээг анх заасан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно. 
 
Хуулинд хөдөлмөрийн гэрээг сунгах тооны дээд хязгаар болон хөдөлмөрийн гэрээний үргэлжлэх нийт 
хугацааны (нэмэлт сунгалтуудыг тооцон) дээд хязгаарыг заасан ямар нэгэн зүйл заалт байхгүй байна. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §23, 25 
 

Туршилтын хугацаа 
 
Туршилтын хугацааг ажил олгогч дотоод журмаараа кохицуулах бөгөөд туршилтйн хугацаа 3 сар хүртэл 
байна. 
 
Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг заагаагүй бол ажилтныг туршилтын хугацаагүйгээр ажилд 
авсанд тооцно. 
 
No other provisions on probation period could be identified within the law. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §23 
  

Дуусгавар болох үндэслэл 
 
Хөдөлмөрийн гэрээ нь ажил олгогч болон ажилтны санаачилгаар дуусгавар болж болно. 
Хөдөлмөрийн гэрээ дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно: 

• талууд харилцан тохирсон; 

• ажил олгогч иргэн, ажилтан нас барсан; 

• хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусаж, цаашид сунгагдахгүй болсон; 

• хууль тогтоомжид заасан эрх бүхий байгууллага шаардсан; 

• ажлаас буруу халагдсан ажилтныг урьдах ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоосон; 

• ажилтан цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан; 

• ажилтан гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас уг ажил үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломжгүй ял 
оногдуулсан шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон; 

• хөдөлмөрийн гэрээг ажилтны буюу ажил олгогчийн санаачилгаар цуцалсан. 
 
Хууль болон хөдөлмөрийн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол ажилтан хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай 
өргөдлөө ажил олгогчид өгсөн өдрөөс хойш 30 хоног өнгөрмөгц ажлын байраа орхих эрхтэй, энэ 
тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдсанд тооцно.  Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар үндэслэл хамрагдах 
хүний хугацааны хүрээнээс хамаараад 30-45 өдрийн хооронд байдаг. Ажил олгогч нь аж ахуйн нэгж, 
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байгууллага болон түүний салбар, нэгж татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, эсхүл ажилтны тоог 
цөөрүүлсэн; .ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, албан 
тушаалдаа тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон үндэслэлээр хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухайгаа ажилтанд 
нэг сарын өмнө мэдэгдэх бөгөөд аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний салбар, нэгж татан буугдсаны 
улмаас ажилтнуудыг бөөнөөр халах тохиолдолд ажилтны төлөөлөгчдөд 45 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ. 
 
Дараах тохиолдолд: ажилтан 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн; ажилтан хөдөлмөрийн 
сахилгын зөрчлийг давтан гаргасан, эсхүл хөдөлмөрийн харилцааг шууд зогсоохоор хөдөлмөрийн 
гэрээнд тухайлан заасан ноцтой зөрчил гаргасан; мөнгө болон эд хөрөнгө хариуцсан ажилтан ажил 
олгогчийн итгэлийг алдсан буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан нь тогтоогдсон бол хөдөлмөрийн 
гэрээг ажил олгогчийн санаачилгаар цуцалж болно. 
 

Дээр дурдсанаас өөр үндэслэлээр, контрактыг дүгнэх үед ажилтан контрактад заасан хийвэл зохих 
ажлынхаа үр дүнг хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хангаагүй буюу хангалттай ажиллаж чадаагүй гэж өмчлөгч 
үзсэн;  өөр ажил олгогчтой хөдөлмөрийн зэрэгцсэн гэрээ буюу контракт байгуулсан; ажил олгогч өмчлөх 
эрхээ бусад этгээдэд бүрмөсөн шилжүүлсэн; контрактаар ажилтанд шилжүүлсэн эд хөрөнгийг үр 
ашиггүй зарцуулсан, үрэгдүүлсэн, өмчлөгчөөс олгосон эрх мэдлийг хэтрүүлсэн нь нотлогдсон бол 
контрактыг дуусгавар болгож болно. Дээрх үндэслэлээр контрактыг дуусгавар болгож байгаа 
тохиолдолд, үндэслэлээр контрактыг цуцалж байгаа тохиолдолд ажил олгогч энэ тухайгаа ажилтанд 
хоёр сар, түүнээс дээш хугацааны өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй бөгөөд гурван сар, түүнээс дээш хугацааны 
дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно. 
 

Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §37-41 
 

Ажлаас халагдсаны тэтгэмж 
 

Ажлаас халагдсаны тэтгэмж Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдана. ажлаас халагдсан ажилтанд 
нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно. Ажлаас халагдсаны 
тэтгэмжийг дараах тохиолдолд олгоно. 

• цэргийн зарлан дуудах хуудас авсан ажилтныг цэргийн жинхэнэ албанд татсан тухай цэрэг 
татлагын комиссын шийдвэр гартал; 

• аж ахуйн нэгж, байгууллага болон түүний салбар, нэгж татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, эсхүл 
ажилтны тоог цөөрүүлсэн; 

• ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, албан тушаалдаа 
тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон; 

• ажилтан 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн; 
 

Ажилтан сахилгын зөрчилтэй холбоотой үндэслэлээр ажлаас халагдсаны тэтгэмж авахгүй. Бөөнөөр халах 
үед ажил олгогч нь ажлаас халагдсаны тэтгэмжийн хэмжээг ажилтны төлөөлөгчидтэй хийсэн 
хэлэлцээгээр тохирч тогтооно. 
 

Хуулинд ажилтны ажилласан хугацаанаас хамааран ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх эрхийн 
талаар тодорхойлсон заалтууд байхгүй.  
  

Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 42 
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05/13           Гэр бүлийн хариуцлага 
 
Эцэг эхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцлийн зохицуулалтууд: 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 
 

Эх (эцэг)-ийн чөлөө 
 
Жирэмсний болон амаржсаны амралт 
Эхэд жирэмсний болон амаржсаны 120 хоногийн амралт олгоно. 
 
Хүүхдээ 196, түүнээс дээш хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн болон үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн 
аргаар тасалсан, 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй хүнд энэ 
хуулийн 104.1-д заасан жирэмсний болон амаржсаны амралт олгоно. 
 
Хүүхдээ 196 хоног хүртэл тээгээгүй дутуу төрүүлсэн болон үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн 
аргаар тасалсан эмэгтэй хүнд өвчний учир чөлөөлөх ердийн журмыг баримтлан ажлаас чөлөө олгоно. 
No provisions on paternity leave could be identified within the law. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 104 
  

Эх (эцэг)-ийн чөлөө 
 
Эх (эцэг)-ийн чөлөө Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдана бөгөөд энэ “Хүүхэд асрах чөлөө” юм.  
Ажил олгогч нь амаржсаны болон ээлжийн амралтаа эдэлсэн, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх эцэг 
өөрөө хүсвэл түүнд хүүхэд асрах чөлөө олгоно. Мөн 3 хүртэл насны хүүхэдтэй эцэг өөрөө хүсвэл чөлөө 
авч болно. 
 
Хүүхэд асрах чөлөө дууссан, эсхүл дуусаагүй боловч эх эцэг өөрөө хүсвэл ажил олгогч нь түүнийг ажил, 
албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах үүрэгтэй бөгөөд хэрэв орон тоо нь хасагдсан, ажилтны тоог 
цөөрүүлсэн бол түүнд өөр ажил олж өгнө. Мөн энэ заалт 3 хүртэл насны хүүхэдтэй эцэг эхэд хамаарна. 
 
Хүүхэд асрах чөлөөний сунгалтыг цалинтай, цалингүй олгох тухай, мөн хэдий хугацаанд үргэлжлэх тухай 
одоогийн хуулинд тодорхой заагаагүй ба өөр ямар нэгэн тавигдах шаардлага, нөхцөл огт тусгаагүй 
байна. 
 
Нярай хүүхэд үрчлэн авсан эхэд хүүхдийг нь 60 хоногтой болтол хугацаагаар амаржсан эхийн нэг адил 
чөлөө олгоно. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн  § 105-106 
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Эцэг эхийн уян хатан ажлын цаг / Ажил-амьдралын тэнцвэржилт 
 
Ажил олгогч нь найм хүртэлх насны хүүхэдтэй эх, 16 хүртэлх насны хүүхэдтэй ганц бие эхийг өөрөө 
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд шөнийн буюу илүү цагаар, түүнчлэн албан томилолтоор ажиллахыг үаардах 
эрхгүй. 
 
Хуулинд тодорхойлсон өөр заалтууд байхгүй. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 102 
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06/13           Эмэгтэй хүний хөдөлмөр 
 
Жирэмсэн, амаржсан эмэгтэй болон түүний хөдөлмөрийн зохицуулалтууд 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, 1994 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 
Эрүл мэнд, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал: "Эмэгтэй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын 
жагсаалт", 1999 
  

Үнэ төлбөргүй эмнэлгийн үйлчилгээ 
 
Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр төр, аж ахуйн нэгж, байгууллага эсхүл хувь хүнд ажиллаж байгаа 
хүмүүс заавал даатгуулагч  байна. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нийгмийн даатгалд сайн дураар 
даатгуулна.  Нийгмийн даатгал нь эрүүл мэндийн даатгал болон түүнийг төлөгч эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг үнэ төлбөргүй авахаар тусгасан. 
  
Эх сурвалж:  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн § 3,4,10. 
 

Хор хөнөөлгүй ажил 
 
Жирэмсэн эмэгтэй, найм хүртэлх насны хүүхэдтэй эх, 16 хүртэлх насны хүүхэдтэй ганц бие эхийг өөрөө 
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд шөнийн буюу илүү цагаар, түүнчлэн албан томилолтоор ажиллуулахыг 
хориглоно. Түүнчлэн жирэмсэн эмэгтэйг амралтын өдрүүдээр ажиллуулахыг хориглосон бөгөөд эрүүл 
мэндийн оношилгоонд чөлөө өгөх талаар хуулинд тодорхой зүйл заагаагүй. 
 
Эрүүл мэндийн дүгнэлтийн үндсэн дээр жирэмсэн эмэгтэй эсхүл хүүхдээ асрах эхийн ажилын цагийг 
богиносгодог. Цаашлаад, Хөдөлмөрийн нөхцөлийг хөнгөлөхөөр эмнэлгийн дүгнэлт гарсан бол 
жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй хүний ажлын цагийг хорогдуулах буюу эрүүл мэндэд нь харшлахгүй 
өөр ажилд шилжүүлж болно. 
  
Хэдийгээр жирэмсэн эмэгтэй ажиллаж байхад нь хориглох тодорхой мэргэжлүүдийн талаар хуулинд 
тусгаагүй, Засгийн газрын шийдвэрээр эмэгтэй хүний өргөх, зөөх ачааны хэмжээг хязгаарласан ерөнхий 
заалтууд байдаг. Үүнээс гадна, Эрүл мэнд, нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаалаар "Эмэгтэй хүн 
ажиллуулахыг хориглосон ажлын жагсаалт" гаргасан байдаг бөгөөд хууль эмэгтэй хүн болон хүүхдэд 
аюултай, ядраадаг мэргэжлийн жагсаалт гаргахыг зааж өгсөн байдаг. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 101,102, 107,108; Эрүүл мэнд, 
нийгмийн хамгааллын Сайдын тушаал: "Эмэгтэй хүн ажиллуулахыг хориглосон ажлын жагсаалт", 1999 
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Жирэмсний болон амаржсаны амралт 
 
Жирэмсний болон амаржсаны чөлөө Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагддаг. Эхэд жирэмсний 
болон амаржсаны 120 хоногийн амралт олгоно (жирэмсэний 60 хоног, амаржсаны дараа 60 хоног). 
  
Хүүхдээ 196, түүнээс дээш хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн болон үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн 
аргаар тасалсан, 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй хүнд 120 
хоногийн (энэ хуулийн 104.1-д заасан) жирэмсний болон амаржсаны амралт олгоно. 
  
Хүүхдээ 196 хоног хүртэл тээгээгүй дутуу төрүүлсэн болон үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн 
аргаар тасалсан эмэгтэй хүнд өвчний учир чөлөөлөх ердийн журмыг баримтлан ажлаас чөлөө олгоно. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 108 
 

Орлого 
 
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс 
сүүлийн 6 сард нь уг шимтгэлийг тасралтгүй төлсөн даатгуулагч эх жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж 
авах эрхтэй. Энэ заалтыг хангасан даатгуулагч эх, хүүхдээ 196-гаас доошгүй хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн 
буюу үр хөндүүлсэн, жирэмслэлтийг эмнэлгийн аргаар тасалсан, мөн 196 хоног тээгээгүй боловч 
амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн бол жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй. 
 
Хөдөлмөр эрхэлж байгаад хууль тогтоомжид заасны дагуу хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд дахин 
хүүхэд төрүүлсэн эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгоно. Энэ тохиолдолд уг эхийн чөлөөтэй 
байсан хугацааны хоёр удаагийн төрөлт хамаарагдана. 
 
Тэтгэмжийн даатгалд даатгуулж шимтгэл төлсөн хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг болон төрийн албан 
хаагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 
сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 100 хувиар тооцож 4 сарын хугацаанд 
нийгмийн даатгалын сангаас олгоно. 
 
Тэтгэмжийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 
тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 
дунджаас 70 хувиар тооцож 4 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын сангаас олгоно. 
 
Эх сурвалж:  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн §19. 
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Ажлаас халахыг хориглох 
 
Ажил олгогч нь жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эхийг аж ахуйн нэгж, байгууллага татан 
буугдсан болон ажилтан хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг давтан гаргасан, эсхүл хөдөлмөрийн 
харилцааг шууд зогсоохоор хөдөлмөрийн гэрээнд тухайлан заасан ноцтой зөрчил гаргасан; мөнгө болон 
эд хөрөнгө хариуцсан ажилтан ажил олгогчийн итгэлийг алдсан буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргасан 
нь тогтоогдсоноос бусад бусад тохиолдолд ажлаас халахыг хориглоно. 
 
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 100 
  

Ажил, үүргээ гүйцэтгээгүй үед ажил, албан тушаалыг хэвээр хадгалах 
 
Жирэмсний болон амаржсаны амралттай болон хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа тохиолдолд ажил олгогч 
ажил эсхүл ажлын байрыг нь хэвээр хадгална. Цаашлаад, Хүүхэд асрах чөлөө дууссан, эсхүл дуусаагүй 
боловч эх эцэг өөрөө хүсвэл ажил олгогч нь түүнийг ажил, албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах 
үүрэгтэй бөгөөд хэрэв орон тоо нь хасагдсан, ажилтны тоог цөөрүүлсэн бол түүнд өөр ажил олж өгнө. 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн § 35, 106 
 

Хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлага нэмж олгох 
 
Амрах, хооллох, нийтийн завсарлагаанаас гадна хүүхдээ хөхүүлэх, асрахад зориулан зургаан сар хүртэлх 
насны хүүхэдтэй буюу нэг хүртэлх насны ихэр хүүхэдтэй эхэд хоёр цагийн, зургаан сараас нэг хүртэлх 
насны, түүнчлэн нэг нас хүрсэн боловч эмнэлгийн дүгнэлтээр зайлшгүй асаргаа хүүхэдтэй эхэд нэг цагийн 
завсарлага нэмж олгоно. Хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлагыг ажилласан цагт оруулан тооцно. 
Хөдөлмөрийн нөхцөлийг хөнгөлөхөөр эмнэлгийн дүгнэлт гарсан бол жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй 
эмэгтэй хүний ажлын цагийг хорогдуулах буюу эрүүл мэндэд нь харшлахгүй өөр ажилд шилжүүлж болно 
  
Эх сурвалж:  Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн  § 103, 107 
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07/13  Ажлын байран дахь аюулгүй ажилгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй 
  
Ажлын байрны эрүүл ахуйн дүрэм журмууд 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 2008 он 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, 2003 он 
Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 он 
  

Ажил олгогчийн үүрэг 
 
Ажил олгогч нь эрүүл, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллах шаардлагатай. Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулиар ажил олгогчид машин механизм, тоног төхөөрөмж ашиглах, 
өргөх, тээвэрлэх, гал унтраах зэрэг аюулгүй байдлын шаардлагыг ажилчдад нарийвчлан танилцуулах 
шаардлагатай. Ажил олгогчид бүх ажилчдыг урьдчилсан болон тогтмол үзлэг шинжилгээнд (ажлын 
гүйцэтгэлтэй холбоотой) үнэ төлбөргүй хамруулах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй. 
  
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулинд ажил олгогчийн үүрэг хариуцлагыг тусгасан 
бөгөөд үүнд: аюулгүй, эрүүл ажлын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, бий болгох; болзошгүй аюулд өртсөний 
дараа ажлыг зогсоох, ажлын байранд учирч болох аюул, ослыг арилгах, хянах эрсдлийг үнэлэх, ажлын 
нөхцлийг үнэлэх, аюулгүй ажиллагааны сургалт зохион байгуулах, сургалтад хамрагдаагүй ажилчдыг 
ажиллуулахыг хориглох. 
 
Ажилчид аюулгүй, эрүүл ажлын байранд ажиллах, үйлдвэрлэлийн осол аваар ослын даатгалд хамрагдах 
эрхтэй бөгөөд учирч болзошгүй аюулд өртсөн тохиолдолд ажлыг зогсоох эрхтэй. 
 
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008)-ийн §9-14, 18, 28 
  

Үнэ төлбөргүй хамгаалалт 
 
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай хууль нь ажил олгогчид нь ажилтныг түүний ажлын 
нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах 
үүрэгтэй. 
  
Ажил олгогч нь ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг турших, худалдаж авах, хадгалах, угааж 
цэвэрлэх, засварлах, ариутгах зардлыг ажил олгогч хариуцна. 
 
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008) -ийн §15 
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Сургалт 
 
Ажил олгогчид нь шинээр ажилд орж байгаа иргэн, нэг ажлаас өөр ажлын байранд шилжиж байгаа 
ажилтан, үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий болон тэдгээртэй адилтгах 
эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 
сургалтанд хамруулах шаардлагатай. 
 
Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи сургалтыг жилд хоёроос доошгүй 
удаа зохион байгуулж, нийт ажилтныг хамруулан, шалгалт авч байна. 
 
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008) -ийн §17, 28 
  

Хөдөлмөрийн хяналтын систем 
 
Хөдөлмөрийн хяналтын системийн тухай Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн хуулиудад тусгагдсан байдаг. Төрийн хяналт шалгалтын бие даасан хууль байдаг. 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд улсын байцаагч, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, түүний 
албан тушаалтны эрх, үүргийг тодорхойлсон. Улсын байцаагчид нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
хууль тогтоомж, төрийн эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон тусгай дүрмийг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж, 
дүрмийг сахин биелүүлэх; шалгаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд чөлөөтэй нэвтрэх эрхтэй холбогдох 
байгууллагуудад тохиролцсоны үндсэн дээр хянан байцаагчид холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг татан 
оролцуулж, мэргэжлийн байгууллага лабораторийн шинжилгээ, нотолгоог явуулах мэргэжлийн 
туршлагыг баталгаажуулах; хяналт шалгалт хийх зорилгоор байгууллагаас ирүүлэх мэдээлэл, бусад 
холбогдох баримт бичгийг чөлөөтэй олж авах; шинжилгээнд зориулж бүтээгдэхүүнээс дээж авах, үнэ 
төлбөргүй авах; эдгээр шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд тухайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 
бүрэн зогсоох, хорио цээрийг арилгах хүртэл шууд, шууд бусаар буюу хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд хор хөнөөл учруулж болзошгүй аливаа ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бүрэн буюу 
хэсэгчлэн зогсоох; хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол хяналт шалгалтад тодорхойлсон аливаа 
зөрчил дутагдлыг зогсоож, тухайн байгууллага нь тэдэнд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийг шаардах 
эрхтэй. 
 
Улсын мэргэжлийн хяналтын газар (УМХГ) -ны тухай хууль нь улсын байцаагчдын тодорхой эрх мэдлийг 
зохицуулдаг. 
 
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008)-ийн § 9,22,23,32. Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай хууль (2003), Хөдөлмөрийн хууль (1999)-ийн §139-140 
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08/13  Өвчний чөлөө 
 
Өвчтэй байх үеийн зохицуулалтууд 
Нийгмийн даатгалаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, 1994 он 
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, 2003 он 
Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хууль, 1992 он 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, 
тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль, 1994 он 
 

Цалинтай чөлөө 
 
Хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдсан ажлын эхний 5 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос, 6 дахь 
өдрөөс эхлэн чадвар нь сэргээгдэх, эсхүл тахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрх үүсэх хүртэл хугацааны 
тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын сангаас тус тус олгоно. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацааг 
тухайн орон нутгийн мэргэжлийн эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанарын хяналтын комисс, уг 
комисс байхгүй бол ерөнхий эмч, эрхлэгч, их эмч тогтооно. 
 
Нөхөн олговрын хэмжээг нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоор тодорхойлдог бөгөөд ажилтны 
ажиллаж байсан жилээс хамааран тооцно. Ажилтан нь жилд  нэг удаа эрүүл мэндийн чөлөө, олгох 
тэтгэмжийг нэг дор авах эрхтэй: 

• 3-5 жилийн хооронд – цалингийн 50% 

• 5-14 жилийн хооронд –цалингийн 55% 

• 14 түүнээс дээш жил – цалингийн 75% 
  
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгох хугацааны нэг удаагийн дээд хязгаар нь хөдөлмөрийн 
чадвар алдсан ажлын эхний 5 өдрийг оролцуулан ажлын 66 өдрөөс хэтрэхгүй байна. Харин хорт хавдар 
болон сүрьеэгээр анх өвчлөхөд ажлын 132 өдрийн хугацаанд тэтгэмж олгож болно. Хэрэв өвчтэй байх 
хугацаа 132 хоногоос дээш бол “хөгжлийн бэрхшээлтэй” гэсэн ангилалд хамааруулна. 
  
Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн §17-19 
 

Үнэ төлбөргүй эмнэлэгийн үйлчилгээ авах 
  
Иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны хүрээнд хэвтэн эмчлүүлэгчид болон амбулаторийн 
тусламж үйлчилгээг авч байгаа даатгуулагчид эрүүл мэндийн үйлчилгээг адил хүртэнэ. Иргэний эрүүл 
мэндийн даатгалын тухай хуулинд бүх иргэдэд заавал даатгуулах шаардлагатай. 
 
Эх сурвалж: Иргэдийн эрүүл мэндийн тухай хууль (2003)-ийн 6-9, 12 
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Ажлын байрны баталгаа 
 
Ажил олгогч нь ажилтны өвчтэй байх хугацаанд ажлын байрыг хэвээр хадгална. Өвчтэй байх хугацаа нь 
өвчний хэлбэрээс хамааран 66-132 хоног байна. 
 
Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох тухай хууль (1994)-ийн §19 Монгол 
улсын хөдөлмөрийн тухай хууль (1999) -ийн §35.1.3 
  

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж 
 
Хууль тогтоомжийн дагуу үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэмжийг ажлын 
байрандаа болон бусад газарт ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад, ажил эхлэхийн өмнө ажилд бэлтгэх буюу 
дууссаны дараа ажлын байр, багаж хэрэгслээ эмхэлж цэгцлэх үед, ажилдаа ирэх, буцах замдаа осолд 
орсон тохиолдолдуудад олгоно. Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эсрэг нийгмийн 
даатгалын сан нь даатгуулагчидад дараах тэтгэмж олгодог: Тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж, болон хөдөлмөрийн чадвараа нөхөн сэргээлтийн 
зардал. 
 
Даатгуулагч үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа удаан 
хугацаагаар буюу байнга алдаж тахир дутуу болсон бол тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй.  
Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах 
комисс тогтооно. 
 
Тахир дутуугийн тэтгэврийг даатгуулагчийн сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос 
хөдөлмөрийн чадвараа 10 хүртэл хувиар алдсан бол 10 хувиар, 10-аас дээш хувиар алдсан бол 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээгээр тогтооно. Хөдөлмөрийн чадвараа 30, түүнээс дээш 
хувиар алдаж тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийн хэмжээ нь Засгийн газраас 
тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 хувиас багагүй байна.  Хөдөлмөрийн чадвараа 30% 
-иас бага алдсан бол даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэмжийг 6 сарын хугацаатай буюу эмнэлгийн 
комиссоос тогтоосон хугацаанд авах эрхтэй. 
 
Тэтгэвэр тогтоолгосон боловч 12 сараас доошгүй хугацаанд ажил, хөдөлмөр эрхэлж, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн авч байгаа тэтгэврийн хэмжээг анхны тэтгэвэр тогтоолгосон 
дундаж цалингаас 12 сар тутамд 1.5 хувиар бодож нэмэгдүүлэн тогтооно. 
 
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас даатгуулагч нас барсан бол түүний 
асрамжид байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгон 
авах эрхтэй.  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг нас барсан даатгуулагчийн авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, 
түүнтэй адилтгах орлогын дундаж болон хөдөлмөрийн чадваргүй гэр бүлийн гишүүдийн тооноос 
хамааруулан тооцож олгоно.  Үүнд: хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 3 ба түүнээс дээш бол 100 хувь, 
хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 2 бол 75 хувь, хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 1 бол 50 хувь тус тус 
олгоно. 
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Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрийг тахир дутуу хүмүүсийг нас барах хүртэл нь мөн хөдөлмөрийн чадваргүй 
19 хүртэлх насны хүүхдэд олгоно. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа 30 ба түүнээс дээш хувиар алдсан даатгуулагч хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ 
/протез, ортопед/ хийлгэх, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөх рашаан сувилалд эмчлүүлэхэд 
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар нөхөн 
сэргээхтэй холбогдсон төлбөр авах эрхтэй. 
 
Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан   өвчний 
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль (1994)-ийн §3-16 
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09/13  Нийгмийн баталгаа 
 
Нийгмийн баталгааг зохицуулах дүрэм журмууд 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, 1994 он       
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдэлийн тэтгэмжийн тухай хууль, 1994 он 
 

Тэтгэврийн эрх 
 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нь өндөр насны тэтгэвэр олгохтой 
холбогдох харилцааг зохицуулна. Даатгуулагч нь нийтдээ 20-иос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэл төлсөн бөгөөд 60 нас хүрсэн бол өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй. Харин 20-иос 
доошгүй жил шимтгэл төлсөн бөгөөд 55 нас хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгон авч болно. Төрүүлсэн болон З хүртэл настайд нь үрчлэн авсан дөрөв, түүнээс дээш хүүхдээ 6 
настай болтол өсгөсөн эх 20-иос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол 50 насандаа 
өөрийн хүсэлтээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй.  Нийтдээ 20-иос доошгүй жил, үүнээс 10-
аас доошгүй жил нь газрын дор ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй 55 нас хүрсэн 
бол тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй.  
 
Өндөр насны тэтгэврийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн, сарын дундаж 
хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 45 хувиар тогтооно. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд 1.5 хувиар, сар тутамд 0.125 хувиар өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлснөөс тооцож нэмэгдэл олгоно. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байгаад өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгосон даатгуулагчийн тэтгэврийг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан жил тутамд нь 1 
хувиар бодож нэмэгдүүлнэ. 
 
Өндөр насны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ нь Засгийн газраас тогтоосон сарын хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээ /цаашид "хөдөлмөрийн баталгаат хөлс" гэх/-ний 75 хувиас хувь тэнцүүлэн тогтоосон 
тэтгэврийн доод хэмжээ нь мөн хөлсний 50 хувиас тус тус багагүй байна.  
 
Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн §3-6, 22-28 
  

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 
 
Тэжээгч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барвал түүний асрамжид байсан гэр бүлийн 
хөдөлмөрийн чадваргүй дор дурдсан гишүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй: 

• хууль ёсоор тэжээх өөр хүн байгаа эсэхийг харгалзахгүйгээр төрүүлсэн буюу үрчлэн авсан 19 нас 
хүрээгүй хүүхэд /үүнд эцгээ нас барснаас хойш мэндэлсэн, төрсөн хүүхэд нь хамаарна; 

• хууль ёсоор тэжээх өөр хүнгүй 19 нас хүрээгүй ач, зээ, төрсөн дүү; 

• тэжээгчийн асрамжид байсан төрөлхийн тахир дутуу буюу 16 нас хүрээгүй байхдаа тахир дутуу 
болсон хүүхэд, ач, зээ, төрсөн ах,эгч, дүү; 

• эрэгтэй нь 60, эмэгтэй нь 55 нас хүрсэн буюу эсхүл тахир дутуу болсон эцэг, эх, эхнэр,нөхөр, хууль 
ёсоор тэжээх өөр хүнгүй өвөг эцэг,эмэг эх, төрсөн ах, эгч, дүү;   
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• найман нас хүрээгүй хүүхэд, хууль ёсоор асрах хүнгүй төрсөн дүү, ач, зээг нь асарч ажил хийгээгүй 
байгаа эцэг, эх буюу нөхөр, эхнэрийн аль нэг /нас, хөдөлмөрийн чадварыг харгалзахгүйгээр. 

 
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 5-аас доошгүй жил, үүнээс 1 жил нь тасралтгүй төлсөн 
тэжээгч нас барсан бол гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд нь түүний шимтгэл төлсөн нийт 
хугацаанд ногдох тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгож авах эрхтэй. 
 
Тэжээгч нь нас барсан бөгөөд өөр төрлийн тэтгэвэр авдаггүй тахир дутуу иргэнд хөдөлмөрийн чадвараа 
бүрэн алдсан хугацаанд нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоон олгож болно. 
  
Тэжээгчээ алдсаны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээг хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүнд хөдөлмөрийн 
баталгаат хөлсний 50 хувиар, 2 хүнд 75 хувиар, 3 ба түүнээс дээш хүнд 100 хувиар тус тус тогтооно. Харин 
тэжээгчээ алдсаны хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээ нь мөн хөлсний 50 хувиас багагүй 
байна. 
 
Тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байсан тэжээгч нас барсан бол тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хөдөлмөрийн 
чадвараа бүрэн алдсан жил тутамд нь 1,О хувиар бодож нэмэгдүүлнэ. 
 
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг тэжээгч нь нас барсан өдрөөс эхлэн хүүхдэд 19 нас хүртэл, тахир дутуу 
иргэнд хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хугацаанд нь, тэтгэврийн насанд хүрсэн иргэнд нас барсны 
дараагийн сар дуустал тус тус олгоно. 
  
Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн §12-16 
 

Ажилгүйдэлийн тэтгэмж 
 
Ажилгүйдэлийн тэтгэмж нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдэлийн тэтгэмжийн хуулиар 
зохицуулагдана. Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас 
доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах, 
мэргэжлийн сургалтад хамрагдах эрх анх үүснэ. Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан даатгуулагч 
ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 12 сар төлсөн нөхцөлд тэтгэмж авах эрх нь дахин үүснэ. 
Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзан сүүлийн З сарын 
хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас дор дурдсан хувь хэмжээгээр тооцож олгоно. 
Ингэхдээ шимтгэл төлсөн хугацаа 5 хүртэл жил бол 45%, 5-10 хүртэл жил бол 50%, 10-15 хүртэл жил бол 
60%, 15 ба түүнээс дээш жил бол 70% -иар тооцож олгоно.  Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн доод хэмжээ 
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооноос тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний 75 хувиас багагүй байнав Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг олгох хугацаа 76 ажлын 
өдөр байна. Ажилгүйдэлийн тэтгэмж сард 2 удаа олгогдоно. 
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Дараахь нөхцөлд даатгуулагчид олгож байгаа ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зогсооно. 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанаас боловсролын түвшин, мэргэжлийн чиглэлийг нь харгалзан санал 
болгосон ажлын байранд ажиллахаас 2 удаа татгалзсан;   

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, нийгмийн даатгалын байгууллага, ажил олгогчоос зохион байгуулсан 
цалин хөлстэй түр ажилд хүндэтгэх шалтгаангүйгээр ороогүй;  

• Даатгалын байгууллагаас сургалтын зардлыг нь хариуцаж зохион байгуулсан мэргэжлийн 
сургалтанд ороогүй; 

• Хорих ял эдлүүлэх тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон. 
 
Ажил олгогч болон даатгуулагч 5 жил дараалан ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж гаргуулаагүй 
бол дараагийн жилд төлөх даатгалын шимтгэлийг 1О хувиар хөнгөлнө. 
  
Эх сурвалж:  Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн § 2-12 
  

Тахир дутуугийн тэтгэмж 
 
Тахир дутуугийн тэтгэмж нь Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн хуулиар 
зохицуулагдана. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20-иос доошгүй жил, эсхүл тахир дутуу 
болохын өмнөх 5-н жилийн З жилд нь төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, тарилгын дараахь хүндрэл, 
ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар байнга буюу удаан хугацаагаар 
алдаж тахир дутуу болсон бол тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй. Хэрэв даатгуулагч дээрх 
нөхцөлийг хангаагүй боловч нийтдээ 3-аас доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байвал 
шимтгэл төлсөн нийт хугацаандаа ногдох тахир дутуугийн тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгож авах 
эрхтэй.   
 
Тахир дутуу болсныг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан, хагас /хэсэгчлэн/ алдсан гэж ангилна. 
Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, түүний хугацааг эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах комисс тогтооно. Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир дутуу болсон бол 
тахир дутуугийн тэтгэврийг, өндөр насны тэтгэвэрийн хэмжээтэй адил тогтооно. 
 
Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар алдаж тахир дутуу болсон бол тахир 
дутуугийн тэтгэврийг хөлсийг даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн, сарын дундаж 
хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 45 хувиар тогтооно. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд 1.5 хувиар, сар тутамд 0.125 хувиар өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлснөөс тооцож нэмэгдэл олгоно. Тахир дутуугийн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ нь 
өндөр насны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээтэй, тахир дутуугийн хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн 
доод хэмжээ нь өндөр насны хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээтэй тус тус адил байна. 
  
Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль (1994)-ийн 7-11 
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10/13   Тэгш эрх 
 
Тэгш эрхийг зохицуулах дүрэм журмууд: 
Үндсэн хууль, 1992 он 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай, 2011 он 
Эмэгтэйчүүд болон насанд хүрээгүй хүмүүсийн хийхийг хориглосон ажлын байрны жагсаалт,  Эрүүл 
мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар (1999 оны А / 204 тоот тушаал) 
Монголын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 он 
  

Цалингийн тэгш байдал 
 
Хөдөлмөрийн хуулинд зааснаар адил хөдөлмөр эрхэлж байгаа эрэгтэй, эмэгтэй ажилтанд адил 
хэмжээний цалин хөлс тогтооно. 
 
Ажил олгогч нь хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн ялгаварлан 
гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэн ажиллах үүрэгтэй. Ажлын байранд жендэрийн тэгш байдлыг 
хангахын тулд ажил олгогч ижил тэнцүү ажил, тэнцүү хэмжээний цалин хөлсний талаархи хууль 
тогтоомжийг баримтлан ажиллан мониторинг, үнэлгээ хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. 
  
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999) §49, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль (2011)-
ийн §11 
  

Бэлгийн дарамт 
 
Жендэрийн тэгш байдлын тухай хуульд зааснаар “бэлгийн дарамт” гэж бусдыг хүсээгүй байхад нь 
бэлгийн сэдлээ үг хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн, эсхүл хурьцал үйлдэхээс аргагүй 
байдалд оруулсан, мөн бэлгийн сэдлийн улмаас ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон 
бусад байдлаар хохироох үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах 
зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ гэж тодорхойлсон. 
  
Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих 
орчныг бүрдүүлэх талаар дараахь арга хэмжээ авна. 

• хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан 
гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах; 

• бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх. 
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Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар ажилтан дараахь эрхтэй. 

• жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад 
хамрагдах; 

• жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтад өртсөн тухай өөрөө буюу хохирогчийн 
өмнөөс гомдол гаргах, тайлбар өгөх;  

• Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7.2, 7.4-т заасан хориглосон үйлдэл гарсан тохиолдолд уг зөрчлийн 
талаар ажил олгогчид мэдэгдэж, зөрчигчид хариуцлага хүлээлгэх, хохирлыг арилгах арга хэмжээ 
авахыг шаардах. 

 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар ажилтан дараахь үүрэгтэй: 

• байгууллагын бусад ажилтан болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх; 

• жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон 
бусад хэм хэмжээг сахин биелүүлэх. 

  
Эх сурвалж: Жендэрийн тэгш байдлын тухай хууль (2011)-ийн § 4,6, 11 
  

Ялгаварлан гадуурхахгүй байх 
 
Монгол улсын үндсэн хуулиар Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, 
хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан 
гадуурхаж үл болно гэж заасан байдаг. 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуульд Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, 
нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл 
бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно. Энэ хэрэгт холбогдсон ажил 
олгогчийн давуу эрхийг хязгаарлаж 5000-1000 төгрөгөөр торгоно. 
 
Жендэрийн ялгаварлан гадуурхахтай холбоотой заалтууд: “Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт” гэж улс 
төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд болон аливаа бусад салбарт эрэгтэй, 
эмэгтэй хүнийг хүйсийн шинж, гэрлэлтийн байдлаар ялгаварлах, үгүйсгэх, хязгаарлах үйлдэл, эс 
үйлдэхүйг хэлнэ.  Эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр нас, хүйс, ажил, албан тушаал, үзэл бодол, гэрлэлтийн байдал, 
боловсролын ялгаа зэргийг үл харгалзан ялгаварлан гадуурхалт, хязгаарлалтгүйгээр хүний эрх, эрх 
чөлөөг эдлэх эрхтэй. 
 
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн ялгавартай байдлыг хориглоно. Түүнчлэн 
ажилтны хүйс, жирэмслэлт, хүүхдийн асран хүмүүжүүлэх үүрэг, гэр бүлийн байдал зэргээс шалтгаалан 
ажил, албан тушаалыг бууруулах, чөлөөлөхийг хориглоно. Хамтын гэрээнд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг 
ажил хөдөлмөр эрхлэх, гэр бүлтэй хослуулах, хүүхэд асрах, бусдыг асран хамгаалах, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдлыг хангах, адил тэгш цалин хөлстэй олгох, хөдөлмөрийн тэгш нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг 
заалтуудыг оруулах ёстой. 
  
Эх сурвалж: Монгол улсын Үндсэн хууль (1992)-ийн §14, Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §7, 141 
Жендэрийн тэгш эрхийн тухай хууль (2011)-ийн §4-6 ба 11 
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Эмэгтэйчүүдийн тэгш эрх 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дагуу хүмүүс ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай 
нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй. Хэнийг ч хууль бусаар 
албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй. Цаашилбал, Монгол Улсын иргэд хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндээ 
хамгаалах, хүүхдээ өсгөх, сургах, байгаль орчныг хамгаалах үүрэгтэй. 
 
Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн дагуу эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр улс төр, эдийн засаг, нийгэм, 
соёл, гэр бүлийн ба бусад харилцаанд тэгш эрхтэй байх, нийгмийн амьдралд адил оролцох, хөгжлийн үр 
шим, нийгмийн баялгаас тэнцүү ашиг хүртэх боломж, нөхцөлийг хангагдана. 
 
Гэсэн хэдий ч эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд нь аюултай гэж үзэж буй ажлын байрыг хориглох бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийг ажиллахыг хориглосон ажил мэргэжлийн жагсаалтыг Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын 
сайдын тушаалаар “эмэгтэйчүүд, насанд хүрээгүй хүмүүсийн хийхийг хориглосон ажлын байрны 
жагсаалт”-ыг гаргасан байдаг. 1999 оны А / 204 дугаар тоот) 
  
Эх сурвалж: Монгол улсын Үндсэн хууль (1992)-ийн §16, 17. Жендэрийн тэгш эрхийн тухай хууль(2011)-
ийн §5 ба 1. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын (1999 оны А / 204 тоот) тушаал “Эмэгтэйчүүд 
болон насанд хүрээгүй хүмүүсийн хийхийг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”  
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11/13  Насанд хүрээгүй хүүхэд, залуучууд 
 
Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн эрхийн зохицуулалтууд: 
Монголын Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 он 
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль 1996 он 
Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын (1999 оны А / 204 тоот) тушаал “Эмэгтэйчүүд болон насанд 
хүрээгүй хүмүүсийн хийхийг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”  
  

Хөдөлмөрийн насны доод хязгаар 
 
Хөдөлмөр эрхлэх хамгийн доод нас 16, тиймээс 16 насанд хүрсэн хүн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах 
эрхтэй. Харин мэргэжлийн баримжаа, ажлын дадлага олгох зорилгоор 15 насанд хүрсэн хүнтэй эцэг эх, 
асран хамгаалагч болон хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 
зөвшөөрөлтэйгээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно.  
  
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §109, 110 
  

Аюултай ажил эрхлэх насны доод хязгаар 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажил олгогчид хүний оюун санааны хөгжил, эрүүл мэндэд харшлах 
хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглоно. Хүнд нөхцөлд ажиллах насны доод хязгаар 18 нас байна. Насанд 
хүрээгүй хүнийг оюун ухааны хөгжил, эрүүл мэндэд нь харшлах хөдөлмөр эрхлүүлэхийг хориглоно. 
Насанд хүрээгүй хүүхдийг хууль бус хөдөлмөр эрхлүүлэн орлого олох, гуйлга гуйлгахыг хориглоно. 
 
Насанд хүрээгүй хүнийг эмнэлгийн үзлэгт орсны дараа ажилд авах бөгөөд түүнийг 18 насанд хүртэл нь 
хагас жил тутам эмнэлгийн үзлэгт хамруулна. Насанд хүрээгүй ажилтныг шөнийн буюу илүү цагаар, 
түүнчлэн нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажиллуулахыг хориглоно. Мөн 
насанд хүрээгүй ажилтныг хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлтэй ажилд ажиллуулахыг хориглоно. Эцэст нь 
хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүний баталсан хэмжээнээс илүү хүнд ачааг насанд 
хүрээгүй ажилтнаар өргүүлэх, зөөлгөхийг хориглоно. 
 
Насанд хүрээгүй хүүхдийн эрхэлж болохгүй ажил мэргэжлийн жагсаалтыг Эрүүл мэнд, нийгмийн 
хамгааллын сайдын тушаалаар эмэгтэй, насанд хүрээгүй хүүхдэд хориглосон ажлын жагсаалт (1999 оны 
А / 204 тоот)-аар тогтоожээ. 
  
Боловсролын тухай хуулиар доод боловсрол эзэмших насны доод хязгаар нь 16 жил байна. 
 
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §109, 110. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль (1996)-ийн §6. 
Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын (1999 оны А / 204 тоот) тушаал “Эмэгтэйчүүд болон насанд 
хүрээгүй хүмүүсийн хийхийг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”  
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12/13 Албадан хөдөлмөр эрхлэх 
 
Албан хөдөлмөр эрхлэх талаар зохицуулалтууд 
Үндсэн хууль, 1992 он 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 он 
Эрүүгийн хууль, 2002 он 
 

Албадан хөдөлмөр эрхлэхийг хориглох 
 
Монгол улсын үндсэн хуулиар хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй гэж заасан 
байдаг. Хөдөлмөрийн тухай хуульд тэмдэглэснээр “албадан ажил эрхлэлт” гэдэг нь хөдөлмөрийн 
сахилгыг сахиулах, ажил хаялтад оролцсоныг болон улс төр, эдийн засаг, нийгмийн тогтолцооны талаарх 
өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлснийг цээрлүүлэх, нийгмийн гарал үүсэл, яс үндэс, арьсны өнгө, шашин 
шүтлэгээр нь ялгаварлах зорилгоор, эсхүл ажилтны амь нас, эрүүл мэндэд аюултай байдал үүссэн 
зэргийг үл харгалзан ажилтнаас гүйцэтгэхийг шаардсан ажил, үүргийг хэлнэ. Хэн нэгнийг хууль бусаар 
албадан хөдөлмөр эрхлүүлсэн хувь хүнийг 5000-30000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 100000-250000 
төгрөгөөр торгоно. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулиар, хууль бусаар хүүхдийг албадан хөдөлмөр 
эрхлүүлсэн хуулийн этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл дөрвөн жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ. 
  
Эх сурвалж: Монгол улсын үндсэн хууль (1992)-ийн §16. Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн 3,7, 141. 
Монгол улсын эрүүгийн хууль (2002)-ийн §21 
  

Ажлын байраа солих, ажлаас гарах эрх чөлөө 
 
Монгол улсын хуулиар ажилчид ажлын байраа солих, ажлаас гарах нь чөлөөтэй байдаг. Өмнө 
дурдсанчлан Үндсэн хуулийн заалтад нийцүүлэн Монгол Улсын иргэд хөдөлмөр эрхлэх эрх чөлөөтэй 
бөгөөд хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлэх эрхгүй. Ажилчид ажлаас гарах өргөдлөө өгснөөс хойш 30 
хоногийн өнгөрмөц ажлын байраа орхих эрхтэй. 
 
Эх үүсвэр: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 39-р зүйл, 1999 он 
  

Хүнлэг бус хөдөлмөрийн нөхцөл 
 
Хуулинд зааснаар ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацаа 8 цаг, 7 хоногийн ажлын цаг 40 байна. 
Хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээнд тохиролцоогүй бол хууль зааснаас бусад тохиолдолд ажилтныг 
ажил олгогчийн санаачилгаар илүү цагаар ажиллуулахыг хориглоно. Хөдөлмөрийн хууль нь илүү цагийн 
заалтын хязгаарлал болохгүй. 
  
Эх сурвалж: Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §70, 74 
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13/13 Үйлдвэрчний эвлэл 
 
Үйлдвэрчний эвлэлийн талаарх зохицуулалтууд 
Үндсэн хууль, 1992 он 
Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль, 1991 он 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, 1999 он 
  

Эвсэл холбоо байгуулах эрх чөлөө 
 
Монгол улсын үндсэн хуулиар монгол улсын иргэн 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; 
 
Иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах 
зорилгоор аливаа зөвшөөрөл авалгүй, гагцхүү өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр ямар нэг 
ялгаваргүйгээр үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэй эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр 
элсэх буюу гишүүнээс гарахыг тулган шаардаж болохгүй. Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн мөн эсэхтэй 
холбогдуулан иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах буюу тэднийг ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно. 
  
Эх сурвалж: Монгол улсын үндсэн хууль(1992)-ийн §16.  Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийг хамгаалах 
хууль (1991)-ийн §3 
  

Хамтын хэлэлцээр хийх эрх чөлөө 
 
Хамтын хэлэлцээрийг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулдаг. Үйлдвэрчний эвлэл нь ажил олгогчтой 
хамтын гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих эрхтэй. Үйлдвэрчний эвлэл нь гишүүдийнхээ эрх 
ашгийг хамгаалахын тулд хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллагад төлөөлөх эрх мэдэлтэй 
болно. 
 
Хамтын гэрээ гэж тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй 
холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү нөхцөлөөр хангах болон 
энэ хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлаар ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчдийн хооронд байгуулсан 
тохиролцоог хэлнэ. 
 
Хамтын хэлэлцээр гэж иргэний хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хамтран хамгаалах зорилгоор улсын хэмжээнд болон тодорхой бүс нутаг, засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, салбар, мэргэжлийн хүрээнд ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчид, төрийн захиргааны 
байгууллагын хооронд байгуулсан тохиролцоог; 
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Хөдөлмөрийн тухай хууль нь хамтын гэрээ хэлэлцээрийг үндэсний болон бүс нутгийн болон салбарын 
түвшинд ажил олгогч, ажилчдын төлөөлөгчдийн хооронд байгуулсан гэрээ гэж тодорхойлдог. 
 
Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн төсөл боловсруулах, хэлэлцээ хийх үед төрийн холбогдох байгууллага, ажил 
олгогч нь ажилтны төлөөлөгчдөд шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй. Талууд хамтын гэрээ, 
хэлэлцээрийн биелэлтэд тавих хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ биелэлт, явцын талаар өөрт байгаа бүх 
мэдээллийг харилцан солилцох үүрэгтэй. 
 
Хамтын гэрээ нь хэлэлцээрт оролцож буй бүх талуудад хамаарна. . Хамтын гэрээг нэг жил буюу түүнээс 
дээш хугацаагаар байгуулж болно. Харин хамтын хэлэлцээрийг хоёр жилийн хугацаагаар байгуулж 
болно. Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр нь түүнийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор Засгийн 
газрын холбогдох байгууллагад бүртгүүлсэний дараа хүчинтэй болно (Засаг даргын Тамгын газар). 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний зөвлөлийг Засгийн 
газар, ажилтан, ажил олгогч талуудын төлөөлөлтэй тэнцүү тооны төлөөлөгчидтэйгөөр томилдог. 
Үндэсний хороо хөдөлмөрийн асуудлаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд 
чиглүүлэх, гурван талт зөвшилцлийн тогтолцоог хөгжүүлэх эрх мэдлийг олгох, иргэний хөдөлмөрлөхх 
эрх, эдийн засаг, нийгмийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудлын хүрээний хамтын маргааныг 
шийдвэрлэх, нийгмийн зөвшилцөлийн үндэсний хэлэлцээрийн гүйцэтгэлийг хянах, эдийн засаг, 
нийгмийн нийтлэг бодлогын асуудлаар зөвлөлдөх эрхтэй. 
 
Эх сурвалж: Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль(1999)-ийн §8-20, 138.  Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн 
эрхийг хамгаалах хууль(1999)-ийн §5 
 

Ажил хаялт 
 
Монгол улсын үндсэн хуулиар иргэн итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, 
хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. 
 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар “ажил хаялт” гэдэг нь хөдөлмөрийн хамтын маргааныг шийдвэрлэх 
зорилгоор ажилтнаас үүрэгт ажлаа сайн дурын үндсэн дээр тодорхой хугацаагаар бүрэн буюу хэсэгчлэн 
зогсоохыг хэлнэ. Ажил хаялтыг ажилчдын төлөөлөл зохион байгуулна.  Ажилтан ажил хаялтад сайн 
дураараа оролцоно. Ажил хаялтад оролцох, түүнийг үргэлжлүүлэхийг, эсхүл хуульд зааснаас бусад 
тохиолдолд ажил хаялтыг зогсоох, түүнд оролцохоос татгалзахыг ажилтанд тулган шаардаж болохгүй. 
Ажил олгогчийн төлөөлөгч ажил хаялтыг зохион байгуулах, түүнд оролцохыг хориглоно. 
 
Ажилтны төлөөлөгчид дараах тохиолдолд ажил хаях эрхтэй. Үүнд: ажил олгогч хуулийн дагуу эвлэрүүлэх 
арга хэмжээнд оролцох үүргээ биелүүлээгүй, ажил олгогч зуучлагчийн оролцоотой тохиролцсон 
шийдвэрийг биелүүлээгүй, ажил олгогч хөдөлмөрийн арбитрын зөвлөмжийг хүлээн авч гаргасан 
шийдвэрээ биелүүлээгүй, хөдөлмөрийн хамтын маргааныг хөдөлмөрийн арбитраар хэлэлцсэн боловч 
түүний зөвлөмжийг хүлээн авч шийдвэр гаргаагүй. 
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Ажил хаях тухай шийдвэрийг ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах 
байгууллагын гишүүдийн буюу нийт ажилтны хурлаас гаргана. Ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
төлөөлөн хамгаалах байгууллагын гишүүд буюу тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт ажилтны 
дийлэнх олонхи /гуравны хоёр/ нь оролцсон тохиолдолд хурлыг хүчинтэйд тооцно. Хуралд оролцогчдын 
олонхи /талаас илүү/ нь ажил хаяхыг дэмжсэн бол ажил хаялт зарлаж болно. Ажил хаях тухай шийдвэрт 
дор дурдсан асуудлыг тусгана: 

• ажил хаяхад хүргэсэн санал зөрүүтэй асуудал; 

• ажил хаялт эхлэх он, сар, өдөр, цаг, ажил хаялтын үргэлжлэх хугацаа, оролцох хүний урьдчилсан 
тоо; 

• ажил хаялтыг зохион байгуулж удирдах этгээд, маргаан шийдвэрлэхэд оролцох төлөөлөгчдийн 
бүрэлдэхүүн; 

• ажил хаялт зохион байгуулах үед хүмүүсийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон 
ажлын жагсаалт. 

 
Ажил хаях хүсэлт гаргах тухай мэдэгдлийг ажил хаялт эхлэхээс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө ажил 
олгогчид хүргүүлнэ. Ажил олгогч ажилтны шаардлагыг хүлээж авах боломжгүй гэж үзвэл ажил хаялтын 
эсрэг арга хэмжээ болгон ажил хаялтад оролцож байгаа ажилтны ажлын байрыг тэдний хувьд түр хааж 
(локаут) болно. Ажил хаялтад оролцогчдын ажлын байранд ажилтан түр ажиллуулахгүй байх зорилгоор 
ажилтны төлөөлөгчид нь аж ахуйн нэгж, байгууллагыг түр хааж / пикет / болно. Батлан хамгаалах, улсын 
аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн дэг журам сахиулах үүрэг бүхий байгууллагад ажил хаялт зохион 
байгуулахыг хориглоно. Санал зөрүүтэй асуудлаар хэлэлцээ хийх, хамтын маргааныг зуучлагч, 
хөдөлмөрийн арбитр, шүүхээр шийдвэрлэх шатанд ажил хаяхыг хориглоно. Хүний амь нас, эрүүл мэндэд 
аюултай нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд шүүх 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар ажил хаялтыг 
хойшлуулах, ажил хаялт эхэлсэн бол мөн хугацаагаар түр зогсоох эрхтэй. Нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний (ус, халаалт, цахилгаан, тээвэр, г.м) -ын хувьд засгийн газрын захиалгаар 14 хоног хориг 
тавьсан байж болно. 
  
Эх сурвалж: Монгол улсын үндсэн хууль (1999)-ийн §16. Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн §3, 35, 116-
124 
 


