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ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА 

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол 

Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” –

ийн дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 

боловсруулж, 2018 оны 3 сард анх Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байдаг. 

Үүнээс хойш хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны эцэст 2021 оны 7 

дугаар сарын 02 –ны өдөр тус хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа. Хуулийг 2022 

оны 1 дүгээр сарын 1 –ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Энэхүү шинэчилсэн 

найруулгыг батлах хэрэгцээ, шаардлага болон үүнд оруулсан шинэ 

зохицуулалт болон нэмэлт, өөрчлөлтүүдээс тоймлон хүргэж байна.  

Шинэчилсэн хууль батлах хэрэгцээ шаардлага 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалд 

дурдсанаар  дараах хэрэгцээ, шаардлага бий болсон тул хөдөлмөрийн 

харилцааг шинэчлэн зохицуулах шаардлагатай гэж үзжээ. Үүнд:   

a) Хөдөлмөрийн харилцааны суурь зарчим, үндсэн эрх, нэр томьёо зэргийг 

Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын хөдөлмөрийн 8 суурь конвенц 

ялангуяа 1999 оноос нэгдэн орсон 4 суурь конвенц, зөвлөмжтэй 

нийцүүлэх – Монгол улс нь Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын 

гишүүн бөгөөд хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой олон 

улсын конвенцод нэгдэн орсон. Тухайлбал: 

• Алагчлахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай 

111 дүгээр конвенц; 

• Албадан хөдөлмөрийн тухай 105 дугаар конвенц; 

• Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенц; 

• Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын 

тухай 123 дугаар конвенц; 

• Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын 

тухай 123 дугаар конвенцын 124-р зөвлөмж; 



 2 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай 122 дугаар конвенц; 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 155 дугаар 

конвенц; 

• Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай 138 дугаар конвенц; 

• Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах 

эрхийг хамгаалах тухай 87 дугаар конвенц; 

• Эхчүүдийг хамгаалах тухай 183 дугаар конвенц; 

• Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон 

Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 98 дугаар конвенц; 

• Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн 

Байгууллагын 100 дугаар конвенц, түүний 90 дүгээр зөвлөмж; 

• Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах 

болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон Улсын 

Хөдөлмөрийн Байгууллагын 135 дугаар конвенц; 

• Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах 

болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон Улсын 

Хөдөлмөрийн Байгууллагын 143 дугаар зөвлөмж; 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай ОУХБ-ын 88 дугаар 

конвенц; 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай ОУХБ-

ын 181 дүгээр конвенц; 

• Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих 

гурван талт зөвлөлдөөний тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн 

Байгууллагын 144 дүгээр конвенц; 

• Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих 

гурван талт зөвлөлдөөний тухай 152 дугаар зөвлөмж; болон 

• Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн тухай 159 дүгээр конвенц.1 

b) Хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн харилцаанд зарчмын 

өөрчлөлтүүд нэлээдгүй гарсан ба хөдөлмөрийн харилцаа хэлбэр, 

агуулгын хувьд гүнзгийрэн өргөжиж шинэ арга хэлбэр, чиг хандлага бий 

болсоор байна. Тухайлбал хөдөлмөр эрхлэлтийн гурвалсан харилцаа, 

бүтэн бус цагаар ажиллах, зайнаас ажиллах, хувь хүн хоорондын 

 
1 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гэрээ, конвенцууд - https://nhrcm.gov.mn/ 

https://nhrcm.gov.mn/
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хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах /туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний 

ажилтан гэх мэт/ алслагдмал газар байрлаж ажил, үүргээ гүйцэтгэх зэрэг 

шинэ хандлага, арга хэлбэр нэвтэрсээр байна. Эдгээр хөдөлмөр 

эрхлэлтийн шинэ харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчин дутмагаас 

иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх ашиг хохирох, хөдөлмөрийн харилцаанд үл 

ойлголцол үүсэх, холбогдох этгээд хариуцлага хүлээхгүй өнгөрөх 

зэрэг нөхцөлийг бүрдүүлж буй асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс хөдөлмөр 

эрхлэлтийн эдгээр төрөл, хэлбэрийн харилцааг хуульчлах; 

c) Хөдөлмөрийн харилцаанд тавих төрийн хяналтын талаар одоогийн хүчин 

төгөлдөр үйлчилж буй хуульд нарийвчлан тусгаагүйгээс хууль, 

тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй, ажилтан, ажил олгогчийн эрх 

зөрчигдөх үр дагавар гарч байгаа тул олон улсын хэм хэмжээтэй 

уялдуулан өөрчлөлт оруулах;  

d) Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс нь хөдөлмөрийн маргааныг 

шийдвэрлэх анхан шатны нэгж боловч аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс байгуулах үүргийг Хөдөлмөрийн 

тухай хуульд тодорхой тусгаагүйгээс тус комиссыг байгуулахгүй 

байх тохиолдол түгээмэл гарч, хөдөлмөрийн маргаан анхан шатандаа 

шийдвэрлэгдэж чадахгүй байна. Иймд Хөдөлмөрийн маргааныг аль 

болох анхан шатандаа шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэх зохицуулалтыг 

тусгах2 шаардлагатай болсон;  

e) Бичгэн Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр хөдөлмөрийн харилцаанд 

орох нь практикт түгээмэл тохиолддог. Ялангуяа хөдөө аж ахуй, ойн аж 

ахуй,ан агнуур, бөөний болон жижиглэнгийн салбар, машины засвар 

үйлчилгээний салбарт хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр ажилтан 

ажиллуулж буй нь ажилчид Хөдөлмөрийн хуулиар олгосон эрх эдлэх 

боломжгүй болгож байна. 

2021 оны I улирлын байдлаар арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын  

1 156.1 мянга (54.9 хувь) нь ажиллах хүч, 949.7 мянга (45.1 хувь) нь 

ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам байна. Нийт ажиллах хүчний 613.7 мянга 

(53.1 хувь) нь эрэгтэйчүүд, 542.4 мянга (46.9 хувь) нь эмэгтэйчүүд байна. 

Мөн нийт ажиллах хүчний 1 054.9 мянга (91.2 хувь) нь ажиллагчид, 101.2 

мянга (8.8 хувь) нь ажилгүйчүүд байна. 3 

2020 оны байдлаар Монгол Улсад нийт 4039 гадаадын иргэд 

хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажил 

эрхэлж буй гадаадын иргэд, оны эцэст, эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

салбарын ангиллаар: 

Салбар 2018 2019 2020 

 
2 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн / шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийн үзэл баримтлал - 
https://mlsp.gov.mn/uploads/files/6e832e3b5c21f213af7c0a8d013810dc402448ad.pdf 
3 Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм 2021 он -  
https://mlsp.gov.mn/uploads/files/Bulletin_2021_1_Mon.pdf 

https://mlsp.gov.mn/uploads/files/6e832e3b5c21f213af7c0a8d013810dc402448ad.pdf
https://mlsp.gov.mn/uploads/files/Bulletin_2021_1_Mon.pdf
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Бүгд 4502 4601 4039 

Уул, уурхай, олборлолт 1654 1762 1481 

Боловсруулах 

үйлдвэрлэл 

295 267 322 

Барилга 121 197 483 

Бөөний болон жижиглэн 

худалдаа 

782 759 688 

Тээвэр ба агуулахын үйл 

ажиллагаа 

121 151 166 

Боловсрол 918 990 610 

Бусад 611 475 2894 

  

Эдгээр салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилтнуудын дийлэнхтэй нь ажил 

олгогч бичгээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүйгээс ажилтнууд 

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар хамгаалагдсан эрхээ эдэлж чадахгүй 

байдалд хүрч байсан зэрэг нь хөдөлмөрийн харилцааг шинэчлэн 

зохицуулах болсныг харуулж байна. 

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын суурь зарчим болон 

үндсэн эрх. 

Хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон актууд дараах эрэмбээр үйлчилнэ: 

• Хөдөлмөрийн хууль; 

• Монгол Улсын бусад хууль; 

• захиргааны хэм хэмжээний акт; 

• салбар, салбар дундын хамтын хэлэлцээр; 

• хамтын гэрээ; 

• хөдөлмөрийн гэрээ; 

• аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ. 

Дээрх хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон актууд хоорондоо 

зөрчилдвөл ажилтанд илүү таатай нөхцөлийг олгосон зохицуулалтыг хэрэглэнэ. 

Хуулиар зохицуулах хөдөлмөрийн харилцаа 

 
4 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 
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1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ямар хөдөлмөрийн харилцааг 

зохицуулахыг нэрлэн заасан бол шинэчилсэн хуулиар хуулийн зохицуулах 

харилцааг илүү өргөн хүрээг хамрахаар буюу Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 

гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээтэй холбоотой болон гэрээний талуудын 

харилцан тохиролцсон тохиолдолд үйлчлэхээр зохицуулсан байна. 

Үл ялгаварлан гадуурхах 

Монгол Улс Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын /ОУХБ/ гишүүн болж 

орсноор олон төрлийн хөдөлмөрийн конвенцид нэгдэн орсон. ОУХБ-ын 1958 

онд баталж 1960 онд хучин төгөлдөр болсон Алагчлахгүй байх (ажил мэргэжил, 

хөдөлмөр эрхлэлт) тухай 111 дүгээр конвенцид зааснаар “алагчлах” гэсэн нэр 

томьёо нь дараах утгыг агуулна: 

a) арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, шашин шүтлэг, улс төрийн үзэл бодол, 

үндэс угсаа буюу нийгмийн гаралд үндэслэн ажил мэргэжил, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг үгүйсгэх 

буюу зөрчихөд хүргэж байгаа аливаа ялгаварлах, хавчин гадуурхах, 

эсхүл давуу байдал олгох үйлдэл; 

b) ажил олгогч, ажилчдыг төлөөлөх байгууллага буй тохиолдолд тус 

байгууллагууд болон холбогдох бусад байгууллагатай зөвшилцсөний 

үндсэн дээр гишүүн улсад тогтоосон ажил мэргэжил, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн салбарт тэгш боломж, хандлагыг үгүйсгэх 

буюу зөрчихөд хүргэж байгаа аливаа ялгаварлах, үгүйсгэн гадуурхах, 

эсхүл давуу байдал олгох бусад үйлдэл орно гэж заасан байна.5 

Энэхүү Конвенцид нийцүүлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан 

гадуурхагдсан тохиолдолд холбогдох этгээд гомдол гаргах эрхтэй болох 

тухай болон гомдлоо ямар байгууллагад гаргаж болох 

талаар заасан байна. Үүнд: 

• Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлага, дээд шатных нь 

албан тушаалтан; 

• Холбогдох төрийн бус байгууллага; 

• Үйлдвэрчний эвлэл; 

• Хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага; 

• Хууль хяналтын байгууллага; 

• Хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага; 

• Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс; 

• Шүүх. 

Тухайн ажил үүргийн онцлогоос бий болгосон ялгаа, хязгаарлалт, давуу байдал 

болон хүн амын зарим бүлгийн ажилтанд үзүүлэх хамгаалалтын тусгай арга 

 
5Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) тухай олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын 111 дүгээр конвенц -  https://www.legalinfo.mn/law/details/1185 

https://www.legalinfo.mn/law/details/1185
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хэмжээ, дэмжлэгийг ялгаварласан, эрхийг нь хязгаарласан, давуу байдал 

тогтоосон гэж үзэхгүй. 

Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох 

Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч 

этгээд бие биедээ дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, бэлгийн дарамт 

үзүүлсэн тохиолдолд холбогдох этгээд гомдол гаргаж, тухайн дарамт, 

хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үйлдсэн этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль болон 

Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн үндэс бүрдсэн. 

Мөн ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, 

бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг 

шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, 

хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн.  

Албадан хөдөлмөрлүүлэхийг хориглох 

Албадан хөдөлмөрийн тухай 105 болон 29 дүгээр конвенцид зааснаар хүнийг 

албадан хөдөлмөрлүүлэхийг хориглох бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгад үүнийг дараах байдлаар зохицуулж, буруутай этгээдэд 

хариуцлага хүлээлгэхээр заажээ – “Хүнийг албадан хөдөлмөрлүүлсэн, албадан 

хөдөлмөрлүүлэхэд зуучилсан, зохион байгуулсан хүн, хуулийн этгээдэд 

Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ”. 105-р конвенциор “албадан 

буюу заавал хийлгэх хөдөлмөр” гэж ямар нэг шийтгэл хүлээлгэхээр айлган 

сүрдүүлж аливаа этгээдээр гүйцэтгүүлэх, ингэхдээ уг этгээд нь өөрөө сайн 

дураар гүйцэтгэхийг санал болгоогүй бүх ажил буюу үйлчилгээг хэлдэг 

байна.  Гэхдээ энэхүү конвенцид заасан  “албадан буюу заавал хийлгэх 

хөдөлмөр”  гэдэгт дараах ажил үйлчилгээ хамаарахгүй:  

a) цэргийн алба заавал хаахыг заасан хуулийн дагуу цэвэр цэргийн 

шинжтэй ажил гүйцэтгэхтэй холбогдсон аливаа ажил буюу үйлчилгээ; 

b) өөрийгөө бүрэн удирдах улсын иргэний хувьд хүлээсэн иргэний ердийн 

үүргийн хэсэг болох аливаа ажил буюу үйлчилгээ; 

c) шүүхийн шийдвэрээр ногдуулсан шийтгэлийн үр дүнд аливаа этгээдээр 

гүйцэтгүүлэх ажил буюу үйлчилгээ, гэхдээ уг ажил 

буюу үйлчилгээг өөрийн эрх бүхий байгууллагын хяналтын дор гүйцэтгэх 

бүгд тэрхүү этгээдийг хувь хүн, компани эсхүл нийгэмлэгийн мэдэлд 

хөлслөх буюу шилжүүлэхгүй байх ёстой; 

d) онцгой тохиолдолд,   өөрөөр хэлбэл, дайн буюу гамшгийн үед эсхүл 

гамшиг тулгарсан үед, тухайлбал гал түймэр, үер,  өлсгөлөн, газар 

хөдлөлт, гоц халдварт өвчний тархалт, амьтан, шавьж буюу ургамлын 

хортон шавж нүүдэл, ер нь нийт хүн ам буюу хүн амын хэсэг амьд явах 

буюу хэвийн амьдрахад аюул учруулах аливаа нөхцөл байдалд гүйцэтгэх 

аливаа ажил, үйлчилгээ; 
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e) бүлэглэлийн шууд ашиг тусын тулд тухайн бүлэглэлийн гишүүдийн 

гүйцэтгэдэг бөгөөд тиймээс тухайн бүлэглэлийн гишүүдийн иргэний 

ердийн үүрэг гэж үзэж болох хамтын шинжтэй жижиг үйлчилгээ, гэхдээ 

энэ үйлчилгээ хэрэгтэй эсэх талаар бүлэглэлийн гишүүд буюу тэдний 

шууд төлөөлөгчтэй зөвлөлдөх ёстой.6 

 

Барьцаа хэрэглэхгүй байх 

Ажилтнаас мөнгө, эд зүйл, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, боловсролын 

баримт бичиг, мэргэжлийн үнэмлэх, хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

гэрчилгээ зэрэг хувийн баримт бичгийн эх хувийг шаардан авч, барьцаалахыг 

хориглож, зөрчсөн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага 

хүлээлгэхээр хуульчилсан. 

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө 

Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Эвлэлдэн  нэгдэх эрх чөлөө болон 

байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагын 87 дугаар конвенцод ажилчид, ажил олгогчдын ямар ч 

ялгаагүйгээр, урьдчилан зөвшөөрөл авалгүй өөрийн саналаар байгууллага 

байгуулах, түүнчлэн тэдгээр байгууллагад гагцхүү дүрэмд нь захирагдах 

нөхцөлтэйгөөр элсэн орох эрхтэй гэж заасан байдаг бол шинэчилсэн хуулиар 

энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулах эрхийг хангах 

заалтууд орсон байна. 87-р конвенцод  Төрийн байгууллага энэхүү 

эвлэлдэн нэгдсэн байгууллагын үйл ажиллагааг хязгаарлахыг хориглодог бол 

ажилчид, ажил олгогчид энэхүү байгууллагыг захиргааны журмаар тараах буюу 

үйл ажиллагааг нь түр ч гэсэн хориглож үл болно гэж заасан байдаг бол 

шинэчилсэн найруулгаар энэхүү заалтыг илүү дэлгэрүүлж, ажил олгогч, 

ажилтан, тэдгээрийн төлөөлөгч үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, эвлэлдэн нэгдэх, 

хамтын хэлэлцээ хийх зэрэг асуудалтай холбоотойгоор шударга бус 

/хөндлөнгөөс оролцох, нөхцөл болзол тулгах, ятгах, хязгаарлах, албадлага 

хэрэглэх гэх мэт/ үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахыг хориглосон байна.7 Шинэчилсэн 

хөдөлмөрийн хуулийн нэгэн онцлог зохицуулалт нь нийгмийн түншлэлийг 

хангах зүйл заалтууд юм. 

 
6 Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гэрээ, конвенцууд -
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-
%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0
%BD-
%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1
%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/ 
7 Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай олон улсын 
хөдөлмөрийн байгууллагын 87 дугаар конвенц  - https://www.legalinfo.mn/law/details/1191 

https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://nhrcm.gov.mn/%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8D/%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D3%A9%D0%B4%D3%A9%D0%BB%D0%BC%D3%A9%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%8B%D0%BD-%D0%B3%D1%8D%D1%80%D1%8D%D1%8D-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%B4/
https://www.legalinfo.mn/law/details/1191


 8 

Нийгмийн түншлэл нь хөдөлмөрийн харилцаа, түүнтэй холбоотой асуудлаар 

холбогдох талуудын ашиг сонирхлыг уялдуулах замаар нийгмийн зөвшилцөл 

бүрдүүлэхэд чиглэсэн (1) ажил олгогч болон (2) ажилтан, тэдгээрийн 

төлөөлөгчид, (3) төрийн байгууллага хоорондын хоёр болон гурван талт хамтын 

ажиллагаа мөн. Нийгмийн гурван талт түншлэлийг хөдөлмөр нийгмийн 

хамгааллын асуудлаар талуудын ашиг сонирхлыг уялдуулах, бодлого 

боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэхээр зөвлөлдөх, харилцан ойлголцох, хамтын 

хэлэлцээр байгуулах  замаар, хоёр талт түншлэлийг салбар, салбар дундын, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын төвшинд талууд харилцан зөвшилцөх, хамтын 

хэлэлцээ хийж хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулах замаар тус тус 

хэрэгжүүлнэ. 

Хөдөлмөрийн гэрээ 

1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажил олгогч буюу түүний эрх олгосон 

албан тушаалтан иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулснаар талууд 

хөдөлмөрийн харилцаанд ордог байсан бол Шинэчилсэн хуулиар Хөдөлмөрийн 

гэрээг бичгээр үйлдээгүйгээс үл хамааран ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж 

эхэлснээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа үүссэнд тооцно. 

Одоо үйлчилж байгаа хуулиар “Контракт” 5 жилийн хугацаатай байгуулж болдог 

бол шинэчилсэн хуулиар энэхүү зүйл заалтыг хасаж  Хөдөлмөрийн гэрээг доор 

дурдсанаас бусад тохиолдолд хугацаагүй байгуулна: 

• Дагалдангаар ажиллуулах; 

• Туршилтын хугацаагаар ажиллуулах; 

• Улирлын шинжтэй ажил гүйцэтгүүлэх /улирлын шинжтэй ажил 

үүргийг байнга эрхэлдэг ажилтантай хугацаагүй хөдөлмөрийн 

гэрээ байгуулна/; 

• Ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд ажиллуулах; 

• Түр ажлын байранд ажиллуулах; 

• Санхүүжилт, хийгдэх ажлын цар хүрээтэй холбоотой цаг 

хугацаагаар хязгаарлагдсан ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх. 

Энэхүү шинэчилсэн найруулгын шинээр нэмэгдсэн онцлог зохицуулалт нь 

ажилчдад зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах зохицуулалт юм. Ажилтан 

үндсэн ажил олгогчдоо мэдэгдсэний үндсэн дээр зэрэгцсэн хөдөлмөрийн гэрээ 

байгуулж болно. Харин дараах тохиолдолд, үндсэн ажил олгогчоос зөвшөөрөл 

авсан байх шаардлагатай: 

• Ажилтан үндсэн ажил олгогчтой онцгой нөхцөл бүхий 

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан; 

• Үндсэн ажил олгогчтой ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, 

эсхүл зах зээлд өрсөлддөг аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллах 

бол; 
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• Ажилтан “хүн амын аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, тав тухтай 

орчинд амьдрах эрхийг хангахтай холбоотой ажил 

үүрэг”  гүйцэтгэдэг бол. 

 

Хөдөлмөрийн гэрээний төрөл 

a. Дагалдан ажилтнаар ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ гэж ажил олгогч 
ажилтанд ажлын дадлага, ур чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор дадлага, 
туршлагатай ажилтныг дагалдан 
ажиллуулахаар байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хэлнэ. Гэрээний хугацаа 
нь 3 сар хүртэл байна. Нарийн мэргэжлийн хувьд 2 жил байна. 
Хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөлөөс гадна дараах 
нөхцөлүүдийг тусгайлан тусгасан байна. 

• Хугацаа; 

• Дагалдуулан ажиллуулах ажилтан; 

• Эзэмшвэл зохих ажлын дадлага, ур чадвар. 

Дагалдан ажилтны үндсэн цалин ижил төрлийн ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа 

үндсэн ажилтны үндсэн цалингийн 70 хувиас доогуур байж болохгүй. 

b. Дагалднаар суралцах хөдөлмөрийн гэрээ гэж (1) ажил олгогч, (2) 
дагалдан суралцах ажилтан, (3) сургалтын 
байгууллага гурвалсан хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. Гэрээний хугацаа 
нь 3 хүртэл жил байх ба цалингийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс доошгүй байхаар зохицуулсан байна. 

c. Туршилтаар ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээ гэж ажил олгогч ажилтныг 
ажилд авахдаа тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангах 
эсэхийг нь шалгах зорилгоор туршилтаар ажиллуулахаар 
байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хэлнэ. Гэрээг 3 сар хүртэлх хугацаатай 
байгуулах бөгөөд дараах тохиолдолд туршилтаар ажиллуулах гэрээ 
байгуулахгүй: 

• Улирлын шинжтэй ажлыг нэг удаа гүйцэтгүүлэх; 

• Ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд; эсхүл 

• Түр ажлын байранд ажиллуулах тохиолдолд. 

d. Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ гэж (1) өмчлөгч буюу түүнээс 
эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар 
дамжуулан хэрэгжүүлэх, (2) аж ахуйн нэгж байгууллагын гүйцэтгэх 
удирдлагын төвшний ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх зорилгоор тухайн 
ажилтантай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг 
хэлнэ. Хөдөлмөрийн хуулинд заасан гол нөхцөлүүдээс гадна нэмэлтээр 
доор дурдсан нөхцөлүүдийг тусгаж болно: 

• Ажлын эцсийн үр дүн, хүлээх үүрэг хариуцлага, гэрээг дүгнэх 

журам; 

• Ажилтанд олгох урамшуулал, хангамж, хөнгөлөлт болон ашгаас 

олгох хувь хэмжээ; 

• Өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар дамжуулан 

хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулах гэрээнд ажилтны мэдэлд олгож 
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байгаа хөрөнгийн хэмжээ, эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах 

эрх, эд хөрөнгийн хариуцлагыг тусгах; болон 

• Ажил олгогч үйлдвэрлэл, бизнесийнхээ нууцыг хамгаалах 

зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа дуусгавар болсноос 

хойш нэг хүртэлх жилийн хугацаанд ажил олгогчтой шууд 

өрсөлдөгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүнд ажиллах, эсхүл 

ажилтан өөрөө ажил олгогчтой шууд өрсөлдөх үйл ажиллагаа 

эрхлэхгүй байх үүргийг хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах эсхүл энэ 

талаар дагалдах гэрээ байгуулж болно. Үл өрсөлдөх нэмэлт 

нөхцөл, эсхүл дагалдах гэрээ үйлчлэх хугацаанд ажил олгогч 

ажилтанд хамгийн сүүлийн сарын цалин хөлснийх нь 50-

аас доошгүй хувийн олговрыг сар бүр олгоно. 

e. Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллуулах хөдөлмөрийн 
гэрээ гэж ажлын бүтэн бус цагийн ажилтан ажлын бүтэн цагаар ажиллаж 
байгаа ажилтнаас бага цагаар ажиллах нөхцөлтэй гэрээг хэлнэ. Энэхүү 
гэрээг байгуулах бол өдөрт, эсхүл долоо хоногт, эсхүл сард ажиллах нийт 
цаг, ажил эхлэх, дуусах цагийг тусгайлан тохирох шаардлагатай. 

f. Гэрээсээ ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ гэж ажилтан гэрээсээ, 
эсхүл өөрийн сонгосон байршилд ажил олгогчийн, эсхүл өөрийн тоног 
төхөөрөмж, түүхий эд материалыг ашиглан ажил олгогчийн удирдлага, 
хяналтын доор ажил үүрэг гүйцэтгэж ажиллахад байгуулах гэрээг 
хэлнэ. Тусгайлан тохиролцох нөхцөлүүд: 

• Ажил үүргээ гүйцэтгэх байршил; 

• Гүйцэтгэх ажил; 

• Гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөх хугацаа, хэлбэр; 

• Цалин хөлс; 

• Үйлдвэрлэсэн нэгж бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн нэгж үйлчилгээний 

төлбөр /тариф/; 

• Өөрийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг ашигласан тохиолдолд 

ажил олгогчоос олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ гэх мэт. 

g. Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ 
Ажил олгогч нь ажилтныг ажил үүргээ зайнаас цахим сүлжээгээр байнга, эсхүл 

хэсэгчлэн гүйцэтгэхийг зөвшөөрч, түүнтэй зайнаас ажиллуулахаар 

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж 

болно. Дараaх нөхцөлүүдийг тусгайлан тохиролцоно: 

• Ажил үүргээ гүйцэтгэх байршил; 

• Гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөх хугацаа, хэлбэр; 

• Өөрийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг ашигласан тохиолдолд 

ажил олгогчоос олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ. 

h. Иргэд хооронд хөдөлмөрийн гэрээ  байгуулж болохоор зохицуулагдсан. 
Энэхүү гэрээнд гол нөхцөлүүдээс гадна дараах нөхцөлийг тусгана: 

• Ажил, амралтын цагийн горим; 

• Цалин хөлс олгох хугацаа; 

• Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх байршил; 
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• Харилцан тохиролцсон бусад. 

Энэхүү гэрээний төрлийг туслах малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтан, 

тэдгээртэй адилтгах ажилтантай байгуулахаар зохицуулсан бөгөөд туслах 

малчин зөвшөөрсөн бол түүний цалин хөлсний 30-аас илүүгүй хувийг мөнгөн 

бус хэлбэрээр олгож болно. Ингэхдээ тамхи, согтууруулах ундаа, бүх төрлийн 

эм, хуулиар хориглосон эд зүйл, бараа бүтээгдэхүүн, тусгай зөвшөөрөлтэй 

худалдах бараа бүтээгдэхүүн олгохыг хориглоно. Ажил олгогч нь туслах 

малчин, гэрийн үйлчилгээний ажилтныг долоо хоногт тасралтгүй 24 цагаас 

дээш хугацаагаар амраах, хуульд заасны дагуу ээлжийн амралт олгох үүрэгтэй. 

Ажил хаялт 

Ажил хаялт бол ажилчид болон тэдний байгууллагын нийгэм, эдийн засгийн 

ашиг сонирхлыг хамгаалах гол хэрэгсэл юм. Энэ бол хөдөлмөрийн 

зөрчилдөөнтэй холбоотой хамтын ажиллагааны хамгийн тод бөгөөд хатуу 

хэлбэр бөгөөд ажил хаях эрхийг эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон 

улсын пакт8 зэрэг олон улсын болон бүс нутгийн олон баримт бичгээр хүлээн 

зөвшөөрдөг. Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу “ажил хаялт” гэж 

хөдөлмөрийн сонирхлын хамтын маргаан, эсхүл хамтын гэрээ, салбар, салбар 

дундын болон улсын хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхээ сайн дурын 

үндсэн дээр тодорхой хугацаагаар бүрэн буюу хэсэгчлэн зогсоохыг хэлнэ. 

Шинэчилсэн найруулгад зааснаар ажил хаялтыг дан ганц хөдөлмөрийн хамтын 

маргаан шийдвэрлэх зорилгоос гадна дараах үндэслэлээр санаачилж, зохион 

байгуулж болно: 

• Ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгч хөдөлмөрийн зуучлалын үйл 

ажиллагаанд оролцохоос татгалзсан, эсхүл зуучлалын шатанд 

хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэж чадаагүй. 

• Ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгч хөдөлмөрийн арбитрын үйл 

ажиллагаанд оролцохоос татгалзсан. 

Ажилтан ажил хаялтад оролцож байгаа тохиолдолд ажил олгогч ажлын 

байранд нь гаднаас түр хугацаагаар ажилтан авч ажиллуулахыг 

хориглоно. Ажил хаялтад оролцоогүй ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх эрхтэй 

бөгөөд уг эрхээ эдлэхэд нь саад учруулахыг хориглоно. Ажил хаялтыг 

холбогдох үйлдвэрчний эвлэл удирдана. Ажил хаялтыг сэргээх шийдвэр 

гаргасан бол энэ тухайгаа мэдэгдэх хугацаа нь дор хаяж 24 цаг байна. Ажил 

хаялтыг дараах үндэслэлээр дуусгавар болгоно: 

• Хэлэлцээ хийсэн төлөөлөгчид хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх тухай 

тохиролцоонд хүрснээр; 

 
8 Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт - 
https://www.legalinfo.mn/law/details/1284 

https://www.legalinfo.mn/law/details/1284
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• Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг байгуулснаар; 

• Шүүхээс ажил хаялтыг хууль бус гэж тооцсоноор; эсхүл 

• Ажил хаялтыг зохион байгуулсан үйлдвэрчний эвлэлийн санаачилгаар.  

Ажил хаялтаас гадна ажилтан дараах тохиолдолд ажил үүргээ 

гүйцэтгэхээс татгалзах эрхтэй: 

• Ажилтны болон гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол 

учруулж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн; 

• Ажил олгогч хуулиар тогтоосон илүү цагийн дээд хэмжээг хэтрүүлэн 

ажиллахыг шаардсан; 

• Ажил олгогч ажилтны цалин хөлсийг олговол зохих өдрөөс хойш 30 

хоногийн хугацаанд олгоогүй. 

Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзсан тухайгаа ажил олгогч, түүний 

төлөөлөгчид нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд ийнхүү татгалзах болсон нөхцөл 

арилах хүртэлх хугацаанд ажиллахгүй байх эрхтэй. Ийнхүү татгалзсантай нь 

холбогдуулан ажилтанд хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахыг 

хориглоно. 

Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр 

Ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгч хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр 

байгуулах зорилгоор ажилтны төлөөлөгчтэй хамтын хэлэлцээ хийх, ажилтантай 

харилцан тохирч хөдөлмөрийн гэрээ, түүнийг дагалдах гэрээг байгуулах бөгөөд 

хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын харилцааны асуудлаар хөдөлмөрийн дотоод 

хэм хэмжээг тогтоох эрхтэй. 

Хамтын гэрээ гэж тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны хөдөлмөр 

эрхлэх, түүнтэй холбогдох эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөдөлмөрийн хууль 

тогтоомжоор тогтоосон суурь хэм хэмжээнээс дордуулахгүйгээр харилцан 

тохиролцож ажилтныг илүү таатай нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

нөхцөл, нийгмийн хамгаалалттай холбоотой хуулиар шууд зохицуулаагүй 

асуудлыг шийдвэрлэхээр ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчийн хооронд 

байгуулж, зохих журмын дагуу бүртгүүлсэн тохиролцоог хэлнэ. 

Хамтын хэлэлцээр гэж хүний хөдөлмөрлөх, түүнтэй холбогдох эрх, хууль ёсны 

ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, салбар, 

салбар дундын хэмжээнд холбогдох талуудын хооронд байгуулж, зохих журмын 

дагуу бүртгүүлсэн тохиролцоог хэлнэ. 

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ 

хийх эрхийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 98 

дугаар конвенцын 4 дүгээр зүйлд “Хамтын гэрээ байгуулах замаар 

хөдөлмөрлөх нөхцөлийг зохицуулах үүднээс шаардлагатай тохиолдолд ажил 

олгогч болон ажил олгогчийн байгууллага, ажилчдын байгууллагын хооронд 
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сайн дурын үндсэн дээр хэлэлцээ хийх бүтцийг бүрэн хөгжүүлэх болон 

ашиглахыг дэмжих арга хэмжээг үндэсний нөхцөлд тохируулан авч 

хэрэгжүүлнэ” гэсэн байна.9 Монгол Улс энэхүү зүйлийг мөрдөн 

хөдөлмөрийн хуулиндаа дараах зохицуулалтууд оруулсан байна: 

1. Хамтын хэлэлцээ хийхэд тэгш эрхтэй, ил тод, улс төрийн нөлөөллөөс 

ангид байх, талуудын төлөөлөл тэнцүү байх зэрэг зарчмыг баримтална. 

2. Хамтын гэрээний талаар хамтын хэлэлцээг мэдэгдэл хүлээн авснаас 

хойш ажлын 10 өдрийн дотор, хамтын хэлэлцээрийн талаар хамтын 

хэлэлцээг мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор 

эхлүүлнэ. 

3. Хамтын хэлэлцээнд оролцож байгаа үйлдвэрчний эвлэлийн 

ажилтан, сонгуультан, ажилтны төлөөлөгчид хамтын хэлэлцээнд 

оролцсонтой нь холбогдуулж дараах арга хэмжээг авахыг хориглоно: 

• хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулах; 

• өөр ажилд шилжүүлэх; 

• цалин хөлсийг нь бууруулах; 

• хэлэлцээний явцад болон хэлэлцээ дууссанаас хойш нэг жилийн 

дотор ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн эрхлэлтийн 

харилцааг дараах үндэслэлээр цуцлах: 

o аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний салбар татан буугдсан; 

o ажлын байр хасагдсан, орон тоо цөөрсөн; 

o ажилтан мэргэжил, мэргэшлийн төвшин, ур чадвар, ажлын 

гүйцэтгэлийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтээ 

тэнцэхгүй болох тогтоогдсон; болон 

o ажилтан эрүүл мэндийн хувьд ажил үүргээ гүйцэтгэх 

боломжгүй нь эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын 

шийдвэрээр тогтоогдсон бөгөөд түүнийг шилжүүлэн 

ажиллуулах өөр ажлын байр байхгүй. 

Хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг гурван жилээс илүүгүй хугацаагаар 

байгуулна. Цалин хөлсний асуудлаар байгуулах хамтын гэрээ, хамтын 

хэлэлцээрийг нэг жилээс доошгүй хугацаагаар байгуулна. Гэрээ, хэлэлцээрийг 

анх байгуулсан хугацаанаас илүүгүй хугацаагаар сунгаж болно. Байгуулсан 

хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг ажлын 10 өдрийн дотор 

бүртгүүлнэ. Бүртгэх эрх бүхий байгууллага хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээрийг 

ажлын 5 өдрийн дотор бүртгэнэ. 

Шинэчилсэн хөдөлмөрийн хуульд  ажил үүргээ гүйцэтгэхээс түдгэлзүүлэх, өөр 

ажилд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах, ажлын байрыг хэвээр хадгалах 

үндэслэлүүд, урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах нэмэлт 

үндэслэлүүд, ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээ, ажил олгогчийн санаачилгаар 

 
9 Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын 98 дугаар конвенц - https://www.legalinfo.mn/law/details/1187 

https://www.legalinfo.mn/law/details/1187
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хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах үндэслэлүүд болон бөөнөөр халах 

зэрэг шинэ нэмэлт өөрчлөлт болон зохицуулалт нэмж оруулсан. 

➢ Ажил үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлэх үндэслэл: 

• Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу албан 

үүргээ биелүүлэхийг тодорхой хугацаагаар түдгэлзүүлэх таслан 

сэргийлэх арга хэмжээ авах шийдвэрийг эрх бүхий албан тушаалтан 

гаргасан. 

• Хүн амын аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, тав тухтай орчинд амьдрах 

эрхийг хангахтай холбоотой ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан согтууруулах 

ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис хэрэглэсэн эсэх, 

тухайн ажил мэргэжилтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж 

байгаа ажил үүрэгтээ тэнцэж байгаа эсэхийг шалгуулахаас үндэслэлгүй 

татгалзсан, эсхүл хэрэглэсэн нь тогтоогдсон. 

➢ Өөр ажилд түр шилжүүлэх нэмэлт үндэслэлүүдийг хуульчилсан. Үүнд: 

• Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрийг үндэслэн эрүүл 

мэндэд нь харшлахгүй ажилд хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл 

хугацаагаар; 

• Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэйг эмнэлгийн магадлагаанд заасан 

хугацаагаар; 

• Ажилтан гэрч, хохирогчийн хамгаалалтад орсонтой холбогдуулан эрх 

бүхий этгээдийн шийдвэрт заасан хугацаагаар; 

• Ажилтантай өөртэй нь тохиролцон адил чанарын өөр ажилд. 

Төрийн байгууллагын сонгуульт үүрэг гурван сар хүртэл хугацаагаар гүйцэтгэж 

байгаа гэснийг хассан. 

➢ Ажил олгогч ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр аж ахуйн 

нэгж, байгууллага дотроо, харьяа нэгж, салбарын хооронд дараах 

үндэслэлээр ажилтныг гурван жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж 

болно: 

• Ажлын ачааллыг тэнцүүлэх; 

• Тодорхой ажлын байранд ажиллуулахаар бэлтгэх, мэргэшүүлэх; 

• Хэд хэдэн ажлын байранд ажиллах чадвар эзэмшүүлэх; 

• Нэг ажлын байран дээр удаан ажилласнаас үүсэж болох зүй 

бус гаднын нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх. 

 

Ажилтантай тохиролцоогүй бол ажилтныг албан тушаал, цалин хөлсийг 

бууруулж сэлгэн ажиллуулах, сэлгэн ажиллахаас татгалзсан үндэслэлээр 

хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахыг хориглоно. 

➢ Ажлын байрыг хэвээр хадгалах нэмэлт үндэслэлүүд: 

• Ажилтан гэрч, хохирогчийн хамгаалалтад байгаа бол нэг жил хүртэл 

хугацаагаар; 
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• Хугацаат цэргийн жинхэнэ алба хааж байгаа; 

• Өөр ажилд түр шилжүүлсэн; 

• Ажил үүрэг гүйцэтгэхийг эрх бүхий байгууллагаас түдгэлзүүлсэн; 

• Ажилтан энэ хуульд заасан үндэслэлээр ажил үүргээ гүйцэтгэхээс 

татгалзсан нөхцөл арилах хүртэл хугацаагаар; 

• Ажил олгогчийн зөвшөөрсөн хугацаагаар сургалтад хамрагдаж байгаа; 

• Хувийн чөлөөтэй байх хугацаанд. 

 

➢ Урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах нэмэлт 

үндэслэлүүд: 

• Хүнийг урьд нь эрхэлж байсан ажлын байранд эгүүлэн тогтоох тухай 

хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комисс, сум, дүүргийн хөдөлмөрийн 

эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо, эсхүл шүүхийн шийдвэр 

хүчин төгөлдөр болсон; 

• Ажлын байр нь хасагдсан шалтгаанаар ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн 

харилцааг дуусгавар болгосноос хойш гурван сарын дотор уг ажлын байр 

дахин бий болсноос хойш 30 хоногийн дотор ажилтан хүсэлт гаргасан. 

➢ Ажиллах хүч нийлүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээд энэ хуульд 

заасны дагуу байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ бүхий ажилтнаа /насанд хүрсэн 

байх/ өөр ажил олгогчид ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээний үндсэн дээр 

ажиллуулж болно. 

Ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулж болох 

нөхцөлүүд: 

• Зургаан сараас илүүгүй хугацаагаар үргэлжлэх түр ажил үүрэг 

гүйцэтгүүлэх /гэрээгээр авч ажиллуулах ажилтны тоо ≤ ажиллах хүч 

хүлээн авагчийн нийт ажилтны 30%/; 

• Хамтын гэрээ байгуулах, хэлэлцээ хийх, үйлдвэрчний эвлэлийн үйл 

ажиллагаа болон хууль ёсны ажил хаялтад оролцож байгаагаас бусад 

тохиолдолд ажлын байр нь хадгалагдсан ажилтны оронд 

ажиллуулах/гэрээгээр авч ажиллуулах ажилтны тоо ≤ ажиллах хүч хүлээн 

авагчийн нийт ажилтны 30%/; 

• Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд туслах 

шинжтэй ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх/гэрээгээр авч ажиллуулах 

ажилтны тоо ≤ ажиллах хүч хүлээн авагчийн нийт ажилтны 30%/; 

• Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүний хор уршгийг 

нэн даруй арилгах; 

• Урьдчилан мэдэх боломжгүй бөгөөд яаралтай гүйцэтгэхгүй бол аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын буюу түүний салбар, нэгжийн хэвийн үйл 

ажиллагаанд учирч болзошгүй саадаас урьдчилан сэргийлэх, эсхүл 

учирсан саадыг арилгахад чиглэгдсэн хойшлуулшгүй ажил гүйцэтгэх. 
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Ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээгээр ажиллаж байгаа ажилтны хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нөхцөл нь хүлээн авагчийн үндсэн ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн 

нөхцөлтэй адил байна. 

➢ Ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах 

үндэслэлүүд: 

• Ажилтан мэргэжил, мэргэшлийн төвшин, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлийн 

хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтэй тэнцэхгүй болох нь тогтоогдсон – 

уг үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах бол ажилтанд 

өмнө нь анхааруулж, мэргэжил, мэргэшлийн төвшин, ур чадвар, ажлын 

гүйцэтгэлээ сайжруулах боломжит хугацаа олгосон байх ёстой. 

• Ажилтан эрүүл мэндийн хувьд ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй нь 

эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрээр тогтоогдсон + 

түүнийг шилжүүлэн ажиллуулах өөр ажлын байр байхгүй + хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүнийг тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангасан боловч ажилтан 

хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй бол; 

• Ажилтан ажилд орох үедээ боловсрол, мэргэжил, 

мэргэшлийн төвшинг нотлох баримт бичгээ хуурамчаар бүрдүүлсэн нь 

тогтоогдсон. 

➢ Бөөнөөр халах үндэслэл: 

• Аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүний салбар, нэгж татан буугдсан /энэ 

тохиолдолд ажилтны цалин хөлсийг тэргүүн ээлжид гаргуулна/; 

• Орон тоог цөөрүүлсэн; 

• Ажлын байр хасагдсан. 

➢ Бөөнөөр халсанд тооцох ажилтны хувь, хэмжээ /90 хоногийн хугацаанд/: 

• 10-50:5ꜛ 

• 51-499:10%ꜛ 

• 500ꜛ:50ꜛ 

Халагдаж байгаа ажилтан тус бүрд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах 

талаар 30-аас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэнэ. 

Бөөнөөр халснаас хойш нэг жилийн дотор шинээр бий болсон, эсхүл нэмэгдсэн 

ажлын байранд шаардлага хангасан хүнийг /бөөнөөр халагдсан/ түүний 

хүсэлтээр эхний ээлжид авч ажиллуулна. 

Ажил, амралтын цаг 

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн ажил, амралтын цаг бүлэгт уртын ээлжээр 

ажиллуулах, шөнийн цагаар ажиллуулах болон дуудлагын 

цагийн зохицуулалтууд шинээр нэмэгдэж орсон байна. Тухайлбал: 

➢ Уул уурхай, олборлох салбарын ажил олгогч эсвэл аж ахуйн 
нэгж, байгууллага ажилтны оршин суугаа газраас нь  өөр алслагдсан газар 
ажиллуулахад уртын ээлжээр ажиллах горим ашиглана. Ажлын нэг өдрийн 
үргэлжлэл нь 12 цаг байх бөгөөд ажилтны нэг ээлжид ажил үүрэг гүйцэтгэх 
хугацаа 14 хоног, амрах хугацаа 14 хоног байна. 
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➢ Шөнийн цагт  22 цагаас дараагийн өдрийн 06 цаг хүртэлх 
хугацааг тооцно. Шөнийн цагаар ажилласан ажилтныг дараагийн ажлын 
өдөр нь шөнө ажилласан цагаас багагүй хугацаагаар нөхөн 
амраана. Шөнийн цагаар байнга ажилладаг ажилтныг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ажил олгогчийн зардлаар хамруулна. Жирэмсэн 
эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй ажилтан өөрөө зөвшөөрөөгүй бол 
шөнийн цагаар ажиллуулахыг хориглоно. Насанд хүрээгүй ажилтныг шөнийн 
цагаар ажиллуулахыг хориглоно. 

➢ Дуудлагын цаг гэж ажил олгогч ажилтантай байршил, хугацааг тохиролцож, 
ердийн ажлын цагаас бусад цагт дуудаж ажиллуулахад бэлэн байхаар 
хүлээлгэсэн хугацааг хэлэх бөгөөд ажилласан цагт тооцно. Ажилтан ажил 
олгогчийн заасан байршилд хүлээсэн бол тухайн хугацаанд ногдох үндсэн 
цалингийн 50-аас, бусад тохиолдолд 30-аас доошгүй хувийн олговрыг ажил 
олгогч ажилтанд олгоно. Ажил олгогч дуудлагаар ажиллуулах өдөр, цагийг 
ажилтанд 24-өөс доошгүй цагийн өмнө мэдэгдэх бөгөөд ажилтныг нэг сард 
наймаас илүү удаа дуудлагаар ажиллуулахгүй. 

 

Цалин хөлс, олговор 

Цалин хөлс, олговрыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тогтоосон хугацаанд нь 

олгоогүй эсхүл хөдөлмөрийн гэрээгээр тогтоосноос доогуур хэмжээгээр олгосон 

тохиолдолд буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх заалт оруулсан. 

Нөхөн олговор Хэмжээ 

Нэмэгдэл хөлс - Шөнийн цагаар ажилласан 
ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол 
түүний дундаж цалин хөлсийг 1.2 дахин, 
түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж 
олгоно. 

- Илүү цагаар, долоо хоногийн амралтын 
болон нийтээр амрах баярын өдөр 
шөнийн цагт ажиллуулсан бол 
тус бүрт олгох нэмэгдэл хөлс дээр 
шөнийн цагийн нэмэгдэл хөлсийг нэмж 
олгоно. 

Ээлжийн амралтын цалин Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн 

амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд 

ээлжийн амралтын цалинг 1.5 дахин 

нэмэгдүүлж олгоно. 

Гэрч, 

хохирогчийн хамгаалалтад байсан 

ажилтанд олгох олговор 

 

Хууль тогтоомжийн дагуу гэрч, хохирогчийн 

хамгаалалтад байсны улмаас ажиллаагүй 

хугацаанд ажилтны авах байсан цалин 

хөлстэй тэнцэх олговор, эсхүл өөр ажилд 

шилжин ажилласны улмаас цалин хөлс нь 

буурсан бол цалин 

хөлсний зөрүүтэй тэнцэх хэмжээний 
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олговрыг ажилтанд хууль тогтоомжийн 

дагуу олгоно. 

  

Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл, 

хөдөлмөрийн гэрээний талуудын хүлээх хариуцлага 

➢ Шинэчилсэн найруулгаар ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийж болох 

нэмэлт үндэслэлүүдийг зохицуулсан: 

• Шүүхийн, эсхүл хөдөлмөрийн эрхийн маргаан шийдвэрлэх байгууллагын 

шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон; 

• Ажилтанд үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар 

бууруулах хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулсан. 

Ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийх тохиолдолд ажилтанд урьдчилан 

мэдэгдсэн байх шаардлагатай. 

➢ Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар 

байршуулах үүрэгтэй. Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэл болон 

хөдөлмөрийн сахилгын зөрчлийг хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгайлан 

заана. 

➢ Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлд өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр 

хаалттай сануулах, нийт ажилтанд нь зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах, 

албан тушаал бууруулах төрлүүд нэмэгдсэн. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага 

хүлээх ажилтны хувьд сахилгын зөрчил гаргасан өдрөөс, эсхүл зөрчил 

үргэлжилсэн тохиолдолд зөрчил гаргасан сүүлийн өдрөөс хойш нэг жилийн 

дотор сахилгын шийтгэл ногдуулна. 

Шинэчилсэн хуульд ажил олгогчийн  хүлээх нэмэлт хариуцлагыг зохицуулсан. 

Тухайлбал, (1)ажил олгогч цалин хөлсийг тогтоосон хугацаанд олгоогүй бол 

хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд олгох ёстой цалин хөлсний 0.3% -тай тэнцэх 

алданги тооцож, ажилтанд нөхөн олгоно. (2) Ажил олгогч ажилтныг ажил үүргээ 

гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангаагүйгээс ажилтан хувийн 

багаж хэрэгсэл, эд зүйлээ ашигласан, эсхүл ажилтны багаж хэрэгсэл, эд 

зүйлийг хэрэглэхээр харилцан тохиролцсон бол ажил олгогч гарах зардлыг 

нөхөн төлөхөөр зохицуулсан. 

Хүн амын зарим бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа 

Шинээр төрсөн болон үрчлэн авсан нярай хүүхэдтэй хүнд олгох амралт, 

чөлөө 

Ихэр хүүхэд төрүүлсэн эхэд жирэмсний болон амаржсаны амралтыг 140 

хоногоор тооцож заавал олгоно. Эцэгт шинээр төрсөн хүүхдээ асрахад нь 

зориулан ажлын 10-аас доошгүй өдрийн чөлөөг олгож, тухайн хугацааны 

дундаж цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний олговор олгоно. Нярай хүүхэд үрчлэн 
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авсан эцэг, эхэд түүний хүсэлтийг үндэслэн хүүхдийг нь 60 хоногтой болтол 

хугацаагаар дундаж цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний тэтгэмжтэй чөлөө олгохор 

зохицуулсан байна. 

Насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөр 

ОУХБ-ын Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай 138 

дугаар конвенцид  “Арван гурваас арван таван насны хүүхдийг хөлсний эсхүл 

өөр төрлийн хөнгөн хөдөлмөр эрхлүүлэхийг үндэсний хууль тогтоомж, журмаар 

зөвшөөрч болно.10 Ингэхдээ ийм төрлийн хөдөлмөр нь: 

• эрүүл мэнд, өсөлт хөгжилд хортой нөлөө үзүүлэхгүй, 

• хичээлдээ суух, эрх бүхий байгууллагаас баталсан мэргэжлийн чиг олгох, 

мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрт хамрах болон олсон мэдлэгээ ашиглах 

явцад нь саад учруулахгүй байх шаардлагыг хангасан байх ёстой. 

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад дээрх шаардлагад 

нийцсэн шинэ заалтууд орсон. Үүнд: 

• 15 нас хүрээгүй хүнийг урлаг, спортын үзүүлбэр, зар сурталчилгаанд 
оролцуулахад хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн зөвшөөрлийг тухай 
бүр авсан байх;  

• 18 насанд хүрээгүй хүнээр хөдөлмөр эрхлүүлэх бол хүүхдийн эцэг /эх/ -
ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, гүйцэтгэх ажил, ажиллах 
хугацаа, хөдөлмөрийн нөхцөл зэргийн талаар бүртгэл хөтөлж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн харилцаа үүссэнээс хойш ажлын 10 өдрийн дотор 
хөдөлмөрийн хяналтын асуудал хариуцсан тухайн шатны төрийн 
байгууллагад мэдэгдэх;  

• 15-18 хүртэлх насны хүнээр хөдөлмөр эрхлүүлэх бол хууль ёсны 
төлөөлөгч болон тухайн насанд хүрээгүй хүнтэй гурвалсан хөдөлмөрийн 
гэрээ байгуулахыг хуульчилсан.  

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт 

Монгол Улс НҮБ-ын гишүүн улсын хувьд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 

эрхийн тухай11 НҮБ-ын конвенцыг баталсан. Энэхүү Конвенцид оролцогч улсууд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох явдлыг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн үндэсний, бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээний бодлого, 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, тодорхойлох үүрэг хүлээсэн. Үүний 

үндсэн дээр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих заалтууд 

орсон. Тухайлбал: 

 
10 Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 138 
дугаар конвенц -  https://www.legalinfo.mn/law/details/1283 
11Хөгжлийн бэрхшээлтэй Хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц - 
 https://mlsp.gov.mn/content/detail/1115 

https://www.legalinfo.mn/law/details/1283
https://mlsp.gov.mn/content/detail/1115
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1. Ажил олгогч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг тохирох хэрэглэгдэхүүнээр 

хангах замаар хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах үүрэгтэй. Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд төлөх төлбөрийг 

дараах тохиолдолд чөлөөлж эсхүл хөнгөлж болно: 

a. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр 

бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүний үйлдвэрлэсэн бараа, 

бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг гэрээгээр байнга худалдан авах 

зэргээр тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн. 

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг асардаг ажилтан хүсэлт гаргасан 

тохиолдолд ажил олгогч түүнд гэрээсээ, зайнаас, бүтэн бус цагаар 

ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжит арга хэмжээг авна. 

 

Хөдөлмөрийн маргаан 

Хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг талууд эхний ээлжид харилцан 

тохиролцож шийдвэрлэх бүхий л хүчин чармайлт гаргах үүрэгтэй. Шинэчилсэн 

найруулгад хөдөлмөрийн сонирхлын хамтын маргааныг хөдөлмөрийн 

зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр зохицуулах болон арбитраар хэлэлцэн 

шийдвэрлэх боломжтой болсон. Хөдөлмөрийн маргааныг арбитраар 

шийдвэрлэх тохиолдолд тухайн шатны хөдөлмөр, нийгмийн гурван талт 

хороо  хөдөлмөрийн арбитрыг байгуулна. Хөдөлмөрийн арбитр нь 

байгуулагдсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан маргааныг шийдвэрлэнэ. 

Шаардлагатай тохиолдолд арбитрын ажиллагааг ажлын таван өдрөөр сунгаж 

болно. 

Хөдөлмөрийн эрхийн маргааны гомдлыг эрх нь зөрчигдсөнийг мэдсэн буюу 

мэдэх ёстой байсан өдрөөс хойш дараах хугацаанд гаргана: 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалсан буюу дуусгавар болгосон, 

эсхүл өөр ажилд шилжүүлсэн, сэлгэн ажиллуулсан тухай ажил олгогчийн 

шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл түүнийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 

хоногийн дотор; 

• Дээр зааснаас бусад хөдөлмөрийн эрхийн маргаантай асуудлыг 90 

хоногийн дотор. 

 

Гомдлыг гаргах байгууллага: 

• Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комисс; 

• Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комисс байхгүй бол сум, дүүргийн 

хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо. 

Гомдлыг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ. 

Дүгнэлт 
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 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад хөдөлмөрийн 

харилцаатай холбоотой олон улсын конвенцид илүү нийцсэн зарим 

зохицуулалтуудыг шинээр оруулсан байна. Мөн хөдөлмөрийн харилцааны 

суурь зарчим, үндсэн эрхийг бодитоор хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоосон 

буюу буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг илүү өргөн хүрээнд зохицуулсан буюу 

хөдөлмөр эрхлэлтийн гурвалсан харилцаа, бүтэн бус цагаар ажиллах, зайнаас 

ажиллах, хувь хүн хоорондын гэрээгээр ажиллах, уул уурхайн компанид уртын 

ээлжээр ажиллах зэрэг хөдөлмөрийн эрхлэлтийн шинэ харилцаа болон 

холбогдох хөдөлмөрийн гэрээний шинэ төрлүүдийг зохицуулжээ.  

Бичгээр гэрээ байгуулсан эсэхээс үл хамааран талууд хөдөлмөр 

эрхлэлтийн харилцаанд орж эхэлсэн л бол тухайн харилцааг хөдөлмөрийн 

тухай хуулиар зохицуулах болсон тул ажилчид хөдөлмөрийн хуульд заасан 

эрхээ бүрэн эдлэх боломж нэмэгдсэн байна. 

Ажилтныг ажил үүрэг гүйцэтгэхийг түдгэлзүүлэх, өөр ажилд түр 

шилжүүлэх гэх мэт ажил олгогчийн зүгээс арга хэмжээ авах нэмэлт 

үндэслэлүүдийг шинээр зохицуулсан. 

Шинээр уртын ээлжээр, шөнийн цагаар болон дуудлагын цагаар ажиллах 

зохицуулалтыг хуульчилсан. 

Ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийг илүү дэлгэрэнгүй зохицуулсан 
бөгөөд тухайлбал ажил олгогч тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд 
түүний эрхэлж байгаа үйл ажиллагаатай шууд өрсөлдсөн, давхацсан аливаа 
ажил, үйлчилгээ эрхлэхгүй байх үүргийг Ажилтан хүлээх, аль аль нь нөгөө 
талынхаа нууц мэдээллийн нууцлалыг хадгалах үүргийг хүлээсэн.  

 
Ажил олгогч ажилтанд хохирол учруулсан тохиолдолд /цалин хөлс, 

олговрыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр тогтоосон хугацаанд нь олгоогүй 

эсхүл хөдөлмөрийн гэрээгээр тогтоосноос доогуур хэмжээгээр олгосон/ 

түүнийг нөхөн төлөх эрх зүйн үндсийг тогтоосон. 

Шинээр төрсөн болон үрчлэн авсан нярай хүүхэдтэй хүнд /эцэг, эх 

хоёуланд/ олгох амралт, чөлөөг нэмэгдүүлсэн. Насанд хүрээгүй хүнээр 

хөдөлмөр эрхлүүлэхэд хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч, төрийн байгууллагад 

мэдэгдсэн байх зэрэг шаардлагууд нэмэгдсэн. Хөдөлмөрийн маргааныг анхан 

шатанд шийдвэрлэх буюу зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр болон арбитраар 

шийдвэрлүүлэхийг хуульчилжээ. 

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга: 

https://www.legalinfo.mn/law/details/16817?lawid=16817  

 

https://www.legalinfo.mn/law/details/16817?lawid=16817
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