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П.Батхүлэг, 

Хянасан: П . Б а т х ү л э г , 
Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

“Тогтвортой хөгжил-2030 хөтөлбөр”-ийг 
2012 онд Рио Де Жанейро хотод 
зохиогдсон Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага (НҮБ)-ын “Тогтвортой 
хөгжил” бага хурлын үеэр анх 
санаачилсан. Тогтвортой хөгжлийн 
зорилго (ТХЗ) нь 2015 онд хэрэгжилтийн 
хугацаа нь дуусгавар болсон “Мянганы 
хөгжлийн зорилго” (МХЗ)-ынүргэлжлэл 
бөгөөд, НҮБ-ын Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргын хэлснээр“...илүү сайхан 
дэлхий ертөнцийг бүтээх нийтлэг, 
харилцан уялдаатай, шинэчлэлийн алсын 
хараа...”, хөгжлийн хөтөлбөр юм.
ТХЗ-ыг 2015 оны 9 сарын 25-ны өдрийн 
НҮБ-ын Ерөнхий Асамблейн 70 дугаар 
чуулганаар “Эх дэлхийгээ шинэчилье: 
2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр” нэрээр 17 зорилго, 169 
зорилттойгоор баталсан (A/RES/70/1).
ТХЗ-ыг НҮБ-ын дэмжлэгтэйгээр, түүний 
гишүүн 193 орон, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын оролцоотойгоор 
боловсруулсан бөгөөд үүнд Рио-гийн 
бага хурлаар баталсан “Бидний хүсч 
буй ирээдүй” хэмээн нийтэд танигдсан 
A/RES/66/288 тогтоолын үндсэн 
зарчмуудад тулгуурласан. 
Дээрх үйл явцад Монгол Улс идэвхитэй 

оролцсон ба 2013 онд бүх аймаг, дүүргээс уригдан ирсэн залуучуудын 
төлөөлөл, салбарын яам, агентлаг, төрийн бус байгууллага, иргэдийн 
оролцоотойгоор эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, засаглал ба 
иргэдийн оролцоо, байгаль орчин зэрэг сэдвээр цуврал хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, зөвлөмж - үр дүнг НҮБ-д хүргүүлсэн 50 орны нэг болсон.

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль 
орчны гурван хэмжигдэхүүнийг харилцан уялдаатай, тэнцвэртэй авч үзэх ба 
хүний эрхийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг онцолсон байдаг. Зохистой 
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хөдөлмөр эрхлэлтийг дээрх хөтөлбөрийн 
зорилго, зорилтод тодорхой тусгасан 
төдийгүй алсын хараанд тухайлан оруулсан 
байдаг: 

3. Бид өнөөгөөс 2030 он хүртэлх 
хугацаанд ядуурал, өлсгөлөнг устгаж, улс 
орнуудындотоодын болон улс хоорондын тэгш б у с 
байдлыг бууруулах, хүний эрхийг хамгаалах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
сайжруулах, эмэгтэйчүүд, охидын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, гарагертөнц, 
байгалийн нөөцийг хамгаалахаа шийдвэртэй илэрхийлж байна. Мөн эдийн 
засгийнтогтвортой, хүртээмжтэй өсөлт, бүх хүмүүсийн сайн сайхан амьдрах 
болон зохистой ажилхөдөлмөрөөр хангах нөхцөлийг үндэсний хөгжил болон 
чадавхийн төрөл бүрийн түвшингхаргалзан бүрдүүлэхээ илэрхийлж байна.1

Дээрх баримт бичиг нь Алсын хараа, үүрэг амлалтын Тунхаглал, Зорилго 
зорилтын хэсгээс гадна Хэрэгжилтийг хангах арга замууд, Даян дэлхийн 
түншлэл, Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон тойм үнэлгээ гэсэн 
хэсгүүдээс бүрддэг.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО 
БА МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН 
ЗОРИЛГЫН ҮНДСЭН ЯЛГААНУУД
Тэглэх зорилго: ТХЗ-ын хүрэх түвшинг тодорхойлоходоо өлсгөлөн ядуурал, 
сэргийлэх боломжтой хүүхдийн эндэгдэл зэрэг олон үзүүлэлтийг тэглэх 
гэж заасан бол МХЗ-ын хүрээнд 2015 онд хүрэх зорилтууд нь тодорхой 
хувиар бууруулах байсан. Энэ нь улс орнуудыг тухайн асуудлын хүрээнд 
харьцангуй “хялбар хэсгийг эхэлж хийх” арга барилаар ажиллахад хүргэсэн. 
Харин ТХЗ-ын тэг зорилтот түвшинд хүрэхийн тулд асуудлыг ул үндсээр нь 
шийдэх, хамгийн ядуу, хүрч үйлчилэхэд хамгийн хэцүү бүлэгт хүрэхийг 
шаардаж байна.
Нийтлэг зорилго: МХЗ-ын хүрээнд хандивлагч орнуудаас ядуу буурай 
орнуудад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх тухай байсан бол тэр цагаас хойш 
дэлхий ертөнц хурдацтай өөрчлөгдөж, ялангуяа дунд орлоготой улс 
орнуудын хувьд Хөгжлийн албан ёсны туслалцаа нь бусад эх үүсвэртэй 
харьцуулахад өчүүхэн бага хувийг эзлэх болсон. Улмаар үндэсний 
хэмжээний ядуурлаас илүүтэйгээр тухайн орны иргэдийн дундах тэгш бус 
байдал анхаарал татах болсон ба энэ нь улс орны орлогын түвшнээс үл 
хамааран нийтлэг асуудал болж байгаа юм. Тийм ч учраас ТХЗ бол дэлхийн 
бүх улс орнуудад хамааралтай юм.
Илүү цогц зорилго: МХЗ 8 зорилготой байсан бол ТХЗ-ын хүрээнд 17 
зорилго дэвшүүлж, шинж тэмдгээс илүү суурь шалтгаанууд болох ядуурал, 
энхтайван, тогтвортой байдал, хүний эрх, сайн засаглал зэрэг илүү 
1 Тунхаглалын 3 дахь хэсэг
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цогц, харилцан хамааралтай асуудлуудыг 
дэвшүүлэх болсон.

Оролцоог хангасан үйл явц: МХЗ нь дээрээс доош чиглэлтэй үйл явцын үр 
дүнд боловсруулагдсан. ТХЗ-ыг боловсруулах үйл хэрэгт дэлхийн 100 гаруй 
оронд хэлэлцүүлэг зохиогдож, тусгай вебсайтаар дамжуулан хэдэн сая хүн 
санал бодлоо илэрхийлсэн. Дээрх онлайн санал асуулгаар сайн ажилтай 
байх гэсэн санал хамгийн олон дурьдагдсан байдаг. 
Санхүүжилт: МХЗ-ыг үндсэндээ хандивлагчдын эх үүсвэр, буцалтгүй 
тусламжаар санхүүжина гэж тооцсон нь бодит байдалтай нийцээгүй. ТХЗ-
ын санхүүжилтийн үндсэн стратеги нь тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн 
засгийн хөгжил бөгөөд улс орнуудын орлого бүрдүүлэх (татварын суурийг 
өргөжүүлэх гэх мэт) нөөц боломжийг сайжруулах замаар нийгмийн 
асуудлаа шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах юм.
Өгөгдөл мэдээлэл: ТХЗ-ын хүрээнд 2020 он гэхэд “Газар зүйн байршил, 
орлогын түвшин, жендер, нас, үндэс угсаа, шилжин суурьшигч, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй эсэх болон тухайн улс орны онцлог, бусад шинжээр ангилах 
боломжтой өндөр чанартай, шуурхай, найдвартай өгөгдөл мэдээллийг бэлэн 
байдлыг эрс нэмэгдүүлнэ” гэсэн нь МХЗ-д дурьдсан хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ болон хариуцлагын тогтолцоотой дурьдсантай харьцуулахад маш 
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өндөр зорилт юм.
Бусад: Дээрх шинээр дэвшүүлсэн зорилтот 
түвшин, шинэ онол аргачлал, санхүүжилтийн 
орчноос шалтгаалан тогтолцоог бэхжүүлэх, 
төрийн үйлчилгээг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ 
олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн, хямд төсөр 
бөгөөд өөрийгөө тэтгэх чадвартай, тухайн хүн амын 
бүлэг, орон нутгийн онцлогт нийцсэн шийдэл, инновацийг эрэлхийлэх 
болсон. Тухайлбал, хоол тэжээлийн тухай ойлголт гүнзгийрэн хөгжсөнөөр 
ядуурлыг бууруулах зорилгоос салгаж тусдаа зорилго болгон дэвшүүлсэн. 
Боловсролын зорилго тооноос чанарт шилжсэн буюу бага боловсролын 
хамралтын хувь, бичиг үсэг тайлагдалтын хувийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч 
байсан бол чанартай суурь боловсрол, ур чадвар (эрэлтэд нийцсэн, 
хэрэгцээт боловсрол), насан туршийн боловсрол, тогтвортой хөгжлийн 
боловсролд анхаарах болсон байна. 
Үүний адилаар хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн 
зорилгыг ядуурлыг бууруулах зорилгоос салгаж, тусгайлан авч үзсэн:

 ...Нийгмийн баримжаатай хөрөнгө оруулалтууд нь маш чухал бөгөөд 
цаашид нэмэгдүүлэх шаардлагатай боловч тэдгээр хөрөнгө оруулалтуудыг 
тэтгэх эдийн засгийн суурь өсөлтийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалт хангалтгүй 
байсаар иржээ. Улс орнуудын ядуурлыг бууруулах стратегийн хэрэгжилтэд 
хийсэн дүн шинжилгээгээр энэ төрлийн хөрөнгө оруулалт ердөө 20 хувийг 
эзэлж байсан ба томоохон хандивлагчид, НҮБ-ын хөтөлбөрүүдэд энэ төрлийн 
дэмжлэг туслалцаа огт төлөвлөгдөөгүй явж иржээ... Ядуурлыг бууруулах 
“ард иргэдэд хандсан”  уламжлалт зорилго чиглэл нь хөдөлмөрийн зах 
зээлийн зөвхөн нийлүүлэлт тал буюу ажил горилогчийг илүү чадварлаг 
болгоход анхаараад, харин эрэлт тал буюу ажлын байр бий болгоход бүрэн 
дүүрэн анхаарал хандуулж ирээгүй. Ажлын байр бий болгох нь дээрхээс 
өөр үзэл баримтлал шаарддаг бөгөөд энэ нь “капитал”-ын буюу хуримтлал, 
хуваарилалт, инновацийг багтаасан хадгаламж-хөрөнгө оруулалтын 
харилцан холбоон дээр хэрэгждэг.2

2 R. Hoeven 2013, The inclusion of full employment in MDG1, What lessons for Post-2015 development agenda?, Harvard 
working paper series, The Power of Numbers: A Critical Review of MDG Targets for Human Development 

 and Human Rights, https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/MDG-1_-Employment-
Working-Paper.pdf
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ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН 
ЗОРИЛГО 8

Хүртээмжтэй, тогтвортой эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжих, нийт хүн амыг бүрэн, үр 
бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой ажлын 
байраар хангах.
8.1. Үндэсний нөхцөл байдалтай уялдуулан нэг хүнд 
ноогдох эдийн засгийн өсөлтийг үргэлжлүүлэх, 
тухайлбал хамгийн буурай хөгжилтэй орнуудад жил 
тутмын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг 
7-гоос доошгүй хувьтай байлгах.
8.2. Төрөлжүүлэх, технологийг шинэчлэх, инновацийн 

замаар эдийн засгийн үр бүтээмжийг дээшлүүлэх, нэмүү өндөр өртгийн 
болон эрчимтэй хөдөлмөрийн салбаруудыг хөгжүүлэх.
8.3. Үйлдвэрлэл, бизнесийг хөгжүүлэх, зохистой ажлын байр бий болгох, 
бүтээлч сэтгэлгээ болон инновацийг дэмжихэд чиглэгдсэн хөгжлийн 
бодлого, санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдах замаар бичил, жижиг, дунд 
аж ахуйн байгууллагуудыг албажуулах, өсөлтийг хангах үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх.
8.4. 2030 он хүртэл дэлхийн нөөцийн хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийн үр 
ашгийг давшингуй сайжруулах, Тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн 10 
жилийн суурь хөтөлбөрүүдийн хүрээнд байгаль орчноос эдийн засгийн 
өсөлтийн хамаарлыг бууруулах арга хэмжээ авах, үүнд хөгжингүй орнууд 
тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэх.
8.5. 2030 он гэхэд бүх эрэгтэй, эмэгтэй, залуу болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийг бүрэн, үр бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлтэд хамруулах, зохистой 
ажлын байраар хангах, адил үнэлэхүйтэй ажилд адил цалин хөлс олгох.
8.6. 2020 он гэхэд хөдөлмөр, боловсрол, сургалтаас гадуур байгаа 
залуучуудын хувийг үлэмж бууруулах.
8.7. Албадан хөдөлмөрийг устгах, орчин үеийн боолчлол болон хүний 
наймааг зогсоох яаралтай, үр дүнтэй арга хэмжээ авах, цэрэгт хүүхдийг 
дайчлах, ашиглах зэрэг хүүхдийн хөдөлмөрийн хамгийн хэрцгий хэлбэрийг 
хориглох, устгах, 2025 он гэхэд хүүхдийн хөдөлмөрийн бүх хэлбэрийг 
зогсоох.
8.8. Хөдөлмөрийн эрхийг хамгаалах, бүх ажилчид, тухайлбал цагаач 
ажилчид, ялангуяа эмэгтэй цагаач ажилчид, түр ажил эрхлэлж байгаа 
хүмүүсийн ажлын байрны аюулгүй, баталгаатай орчинг хангах.
8.9. 2030 он гэхэд ажлын байр бий болгох, орон нутгийн соёл болон 
бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих тогтвортой аялал жуулчлалын 
бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.
8.10. Бүх нийтээр банк, даатгал, санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл 
бололцоог сайжруулах зорилгоор үндэсний санхүүгийн байгууллагуудын 
чадавхийг бэхжүүлэх.
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ТХЗ 8-ЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ЗАМУУД

8.а. Хөгжиж байгаа 
орнууд, ялангуяа Хамгийн 
буурай хөгжилтэй орнуудад Худалдаатай 
холбоотой Техникийн туслалцаа үзүүлэх 
Өргөжүүлсэн Цогц Тогтолцооны хүрээнд тусламж, 
худалдааны дэмжлэг үзүүлэх.
8.б. 2020 гэхэд залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийн дэлхийн стратегийг боловсруулан 
мөрдөж эхлэх, Олон Улсын Хөдөлмөрийн 
Байгууллага (ОУХБ)-ын Даян дэлхийн ажлын 
Гэрээг хэрэгжүүлэх.

гэж заасан бөгөөд хөтөлбөрийн зүгээс улс орнуудын тус тусын хүчин 
чармайлт болон олон улсын хамтын нийгэмлэгийн туслалцаа дэмжлэгийг 
шинэ шатанд гаргаж хөгжүүлэх нь хэрэгжилтийг хангах үндсэн арга зам 
гэж үзсэн:

Нийцэмжтэй, үндэсний дэмжлэг-оролцоог хүлээсэн Тогтвортой хөгжлийн 
стратеги болон бусад тогтолцоотойгоо сайтар нэгтгэгдсэн үндэсний 
санхүүжилтийн тогтолцооны дэмжлэг нь бидний хүчин чармайлтын гол цөм 
байх юм... Үүний хамтаар, үндэсний хөгжлийн хүчин чармайлт нь харилцан 
уялдаа, дэмжлэг бүхий дэлхийн худалдаа, валютын болон санхүүгийн 
тогтолцоо болон глобаль эдийн засгийн илүү сайн, хүчирхэг засаглалыг 
багтаасан эдийн засгийн дэмжлэгт орчингоор хангагдсан байх хэрэгтэй.3

Глобаль түншлэлийн бодлого, үйл ажиллагааны суурь үндэслэлийг Аддис 
Абаба-гийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан. Хөтөлбөрт дотоодын нөөц, 
санхүүгийн эх үүсвэр, үндэсний болон олон улсын хувийн бизнес болон 
санхүү, хөгжлийн олон улсын хамтын ажиллагаа, олон улсын худалдааг 
хөгжлийн хөдөлгүүрээр тодорхойлж, өр болон өрийн тогтвортой байдал, 
тогтолцооны асуудлууд, шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, чадавхийг 
бэхжүүлэх, мэдээ мэдээлэл, хяналт шинжилгээ болон цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг тусгасан байдаг.
Аддис Абаба-гийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт зохистой ажлын байрыг 
цөм асуудал болохыг мөн дурьдсан:

3 2030 хөтөлбөр, 65 дах хэсэг
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Бид хэнийг ч, ямар ч улс орныг үл 
орхигдуулан, бүгдэд зохистой ажлын байр, 
бүтээмжтэй амьжиргааг бий болгосон энх 
тайванч, хэн бүхэнд хүртээмжтэй нийгмийг 
бүтээх, глобаль эдийн засгийн тэгш эрхтэй 
тогтолцоонд чиглэсэн хөгжлийг дэмжихийн 
зэрэгцээ эх дэлхийгээ хамгаалж, хүүхэд ирээдэй 
үедээ хадгалан үлдээнэ.4

Тогтвортой хөгжилд гүйцэтгэх бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой 
ажлын байр, нийгмийн хамгааллын голлох үүргийг дээрх хөтөлбөрт 
тусгайлан дурьдсан:

Хөгжил дэвшлийг хүн бүрт хүртээмжтэй байлгах зорилгоор бид бүрэн бүтэн, 
бүтээмжтэй хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой ажлын байрыг хүн бүрт бий болгох 
явдлыг  үндэсний хөгжлийн стратегийн гол зорилт болгож ажиллана. Бид 
албан хөдөлмөрийн зах зээлд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн ижил тэгш, бүрэн оролцоог дэмжиж ажиллана. Ажлын байрны 
дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг бичил, жижиг-дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд 
санхүүжилтийн эх үүсвэр дутагдалтай байдаг болохыг тэмдэглээд хувийн 
хэвшлийнхэн болон хөгжлийн банкуудтай хамтран ажиллах замаар тэдгээр 
бичил, жижиг-дунд бизнес эрхлэгчдийн хэрэгцээнд нийцсэн, найдвартай, 
хямд санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох, бүх нийтэд тэр дундаа залуучууд, 
энтрепренерүүдэд зориулсан ур чадвар хөгжүүлэх сургалтуудыг бий 
болгоход зорьж ажиллана. Залуучуудын эрэлт хэрэгцээ, зориг тэмүүлэлд 
нийцэж, дэмжиж ажиллах үндсэн арга хэрэгсэл болохын хувьд Залуучуудын 
үндэсний стратегиудыг дэмжинэ. Бид 2020 он гэхэд ОУХБ-ын Даян дэлхийн 
ажлын гэрээг хэрэгжүүлэх, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн даян дэлхийн 
стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх үүрэг амлалтыг хүлээж байна.5

Түүнчлэн Тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрт хувийн хэвшлийн үүрэг 
оролцоог тодорхойлохдоо: 

Бид Бизнес ба хүний эрхийн үндсэн зарчмууд, ОУХБ-ын хөдөлмөрийн 
стандарт, Хүүхдийн эрхийн конвенц, байгаль орчны асуудлаархи олон 
талт хэлэлцээр зэрэг олон улсын гэрээ хэлэлцээр, стандарт, холбогдох 
санаачлагуудад нийцүүлэн байгаль орчны болон эрүүл мэндийн 
стандарт,хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах замаар эрчтэй, илүү боловсронгуй 
бизнесийн салбарыг төлөвшүүлэн бий болгоно.6

4 Аддис Абаба-гийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 1 дэх хэсэг
5 Аддис Абаба-гийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 16 дахь хэсэг
6 2030 хөтөлбөр, 67 дахь хэсэг
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ЗАЛУУЧУУДЫН 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ТХЗ 8-ыг 
хэрэгжүүлэх арга 
замуудад дурьдагдсан 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажилд арга 
зүйн туслалцаа болгох зорилгоор ОУХБ-аас 
удирдамж- гарын авлагыг боловсруулж, 
нийтэд танилцуулсан. Үүнд, асуудлыг 
тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, зорилт, 
хүрэх түвшин, шаардлагатай нөөцийг 
тодорхойлох аргачлалууд болон 
төлөвлөгөөний матриц, холбогдох 
стандартууд зэрэг шаардлагатай бүх 
хэрэглэгдэхүүнийг багтаасан байна.7

Үүнээс гадна залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийн асуудлаар мэдлэг мэдээлэл түгээх, 

тэдгээрийн анхаарал оролцоог хангах зорилгоор төрөл бүрийн уулзалт 
хэлэлцүүлэг зохиож, мэдээллийн портал ажиллуулж байна.8

Даян дэлхийн ажлын гэрээ
2009 оны 6 сарын 19-ны өдөр зохиогдсон Олон улсын хөдөлмөрийн бага 
хурлаар ОУХБ-ын гишүүн орнуудын Засгийн газар, ажил олгогч, ажилчдын 
төлөөллүүд “Хямралаас эргэн сэргэх нь: Даян дэлхийн ажлын гэрээ”-г 
баталсан. Олон улсын эдийн засаг, санхүүгийн хямралын нийгэм ба 
хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх үр дагаврыг шийдвэрлэхэд энэхүү бодлогын 
хэрэгсэл чиглэгдсэн байна. Дээрх гэрээ нь эдийн засгийн хямралыг даван 
туулах хугацаа ба зохистой ажлын байрны боломжуудыг бий болгох 
хугацааг ойртуулахад олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бодлогын 
суурийг тавихад чиглэгдсэн. Ингэснээр олон талт хамтын ажиллагааны 
байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр хямралыг богино хугацаанд гэтэлгэх, 
цаашлаад эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжлийн 
замд баттай зогсох бодлогын багц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжийг 
улс орнуудад олгодог. Эдгээр нь хямралын эсрэг арга хэмжээний төвд 
хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг авч үзэх бөгөөд 
үндэсний ба орон нутгийн онцлогт тохируулан хэрэглэх боломжтой. Даян 
дэлхийн ажлын гэрээ нь дараахь бодлого, арга хэмжээг санал болгодог:

•	 Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг аль болох 
хадгалах, хамгаалах, аж ахуйн нэгжүүдийг ялангуяа бичил, жижиг-
дунд бизнесийг дэмжиж, тогтвортой байдлыг хангах

7 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_116007.pdf
8 http://www.decentwork4youth.org/index.php



10

•	 Ажлын байр бий болгохыг дэмжих, 
ажлын байрны багтаамж ихтэй 
салбарууд, ногоон ажлын байранд 
хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих

•	 Хөдөлмөрийн зах зээлд даруй эргэн 
нэгдэх боломжийг бүрдүүлэх, цалингийн 
дефляцийг шийдвэрлэх

•	 Амьжиргааны түвшин алдагдахаас сэргийлэх, орлого нэмэгдүүлэх, 
тэтгэврийн үл тасалдалыг баталгаажуулах зорилгоор нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх замаар хямралд өртсөн иргэд, 
айл өрх, нэн ялангуяа өртөмхий бүлгийн хүн амыг хамгаалах

•	 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтэд зэрэг нөлөөлөх 
замаар хөдөлмөрийн зах зээлийн сэргэлтийг түргэсгэх, илүү өргөн 
боломжуудыг бий болгоход анхаарах

•	 Ажиллах хүчнийг өнөөдөр бас маргааш хэрэгтэй болох ур чадвар 
эзэмшүүлэхэд анхаарах

Нэгдмэл удирдлага, зохион байгуулалттай хэрэгжүүлснээр эдгээр бодлого, 
үйл ажиллагаа нь нийгмийн бухимдалыг бууруулах, хямралыг сөрөг 
нөлөөллийг саармагжуулах, нийлмэл эрэлтийг бий болгох, өрсөлдөөнт 
зах зээлийн эдийн засаг ба хүртээмжтэй өсөлтийн үйл явцыг аль алийг 
бэхжүүлэхэд тустай. 
Дээрх гэрээ нь хямралаас гарах тухай асуудлаас гадна урт хугацааны 
ирээдүйг мөн анхаарахыг сануулдаг. Үүнд дараахь дөрвөн чиглэлийг 
онцолсон: 

1. Бодит эдийн засаг, тогтвортой аж ахуйн нэгжүүд, зохистой ажлын 
байрыг тэтгэх санхүүгийн хяналт зохицуулалтын тогтолцоо 

2. Протекционизмаас ангид, гэхдээ бага орлоготой орнуудын нөхцөл 
байдлыг харгалзсан, бүгдэд ижил үйлчлэх, үр ашигтай, сайтар 
зохицуулагдсан худалдаа, зах зээл 

3. Нүүрстөрөгчийн хий бага ялгаруулдаг, байгальд ээлтэй эдийн засаг 
4. Бүх улс орнууд, тэр дундаа хөгжиж буй орнууд тус тусын ядуурлыг 

бууруулах, нийгэм-эдийн засгийн бодлогынхоо төвд хөдөлмөр 
эрхлэлт, нийгмийн хамгааллыг авч үзэх хөгжлийн замнал, түүнд 
үзүүлэх олон улын дэмжлэг туслалцаа
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ЗОХИСТОЙ 
ХӨДӨЛМӨР

Өсөн нэмэгдэж буй 
тэгш бус байдлыг 
бууруулах ба тэгш шударга 
глобальчлалд хүрэх зорилгоор ОУХБ болон маш 
олон ажил олгогч, үйлдвэрчний байгууллагууд, 
засгийн газрын байгууллагууд Зохистой 
Хөдөлмөрийн хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн. Энэ нь 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс эрх чөлөө, тэгш шударга 
ёс, аюулгүй байдал, нэр төрийг нь эрхэмлэн 
хамгаалсан орчинд бүтээмжтэй ажил эрхлэх 
боломжийн тухай юм. Эцсийн бүлэгт зохистой 
хөдөлмөрийн дээр дурьдсан хэмжигдэхүүнүүд нь 

нийгэм, олон нийтийн түвшинд энхтайван, амар амгаланг авчирдаг.

Яагаад ажлын байр “зохистой” байх ёстой вэ
Зохистой ажлын байр нь хүн төвтэй тогтвортой хөгжилд хүрэх арга 
зам мөн. Энэ нь нийгмийн зөвшилцөл, нийгмийн хамгаалал, эрэгтэй 
эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрх, ажилчдын эрх, ажлын байх бий болгох 
суурь зарчмуудад үндэслэсэн тэгш шударга ёсыг дээдэлсэн, хүртээмжтэй 
нийгмийг цогцлоох хөрс суурь юм. Энэ нь аливаа ялгаварлал үгүй хөдөлмөр 
эрхлэлт тэгш хүртээмжтэй байх тухай асуудал. Энэ бол ажилчин хүний 
хувьд, тэдгээрийн гэр бүлийн хувьд цалингаараа амьжиргаагаа залгуулах, 
амьдрах боломжийн тухай юм. Энэ бол хүний амьдралд тохиолдож 
болох хүндрэл бэрхшээл, өвчин эмгэг, жирэмслэлтийн үеүүдэд нийгмийн 
хамгаалалд хамрагдах тухай юм. Энэ бол аливаа төрлийн мөлжлөгөөс 
ангид байх тухай юм.
Зохистой ажлын байр гэдэг нь хүмүүс үйлдвэрчний эвлэлээр дамжуулан 
нэгдмэл ашиг сонирхолоо төлөөлүүлэх, иргэн хүнийхээ хувьд, ажилтан 
хүнийхээ хувьд харилцан зөвшилцөх бодит боломжоор хангагдана гэсэн 
үг. Энэ нь аюулгүй орчин нөхцөлд ажиллана гэсэн үг.
Зохистой ажлын байр бидэнд хэрэгтэй, яагаад гэвэл дан ганц эдийн 
засгийн өсөлт хангалтгүй байдаг. Олон улсын худалдаа, эдийн засгийн 
өсөлт дангаараа ядуурлыг устгаж чадахгүй. Дэлхийн улс орнуудад баялаг 
ямагт цөөхөн хүний гарт төвлөрсөөр ирсэнийг энд хэлэх ёстой. Өндөр 
хөгжилтэй, хөгжиж буй орнуудад аль алинд нь нийгмийн тэгш бус байдал 
улам бүр даамжирч байна. Харин зохистой ажлын байр бол нийгмийн 
баялагыг дахин хуваарилах, ядуурлыг бууруулах үндсэн механизм юм.

Тийм ч учраас ОУХБ нь дэлхийн эдийн засгийн голлох институциуд, олон 
талт хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар 
нийгэм, эдийн засгийн бодлогод Зохистой ажлын байрыг дэмжсэн 
хандлагыг төлөвшүүлэхээр зорьж ажилладаг.
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ОУХБ-ын Зохистой ажлын байрны хөтөлбөр-
зорилт нь дэлхий нийтэд, бүсийн орнуудын 
болон үндэсний түвшинд, салбарын 
хэмжээнд, орон нутгийн түвшинд бүтээмжтэй, 
бүрэн хэмжээний хөдөлмөр эрхлэлт, зохистой 
ажлын байрыг бүх нийтэд бий болгох зорилтуудыг 
хангахад чиглэгдсэн тэнцвэртэй, харилцан уялдаатай бодлого, 
хөтөлбөрийн чиглэл юм. Энэ нь дараахь стратегийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй:

1. Олон улсын хөдөлмөрийн стандартуудад болон ажлын байранд 
мөрдөх суурь зарчим, эрх

2. Ажлын байр бий болгох, орлого олох боломжууд

3. Нийгмийн хамгааллын бодлого

4. Нийгмийн түншлэлийн гурван талт хэлэлцээр: Засгийн газар, ажил 
олгогч, үйлдвэрчний эвлэл

Зохистой ажлын байрны хомсдол гэж юу вэ?
Өнөөдөр дэлхий дээр 200 сая хүн ажилгүй байна. Ажилтай хүмүүсийн 
тал хувь нь өдөрт 2 ам.доллараас бага зардлаар амьдарч байна. Тэдгээр 
ажилгүй иргэдийн бараг тал хувь нь буюу 86 сая нь 15-24 насны залуучууд 
байна. Долоон хүүхэд тутмын нэг нь ямар нэг төрлийн хүүхдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хохирогч болж байна. Ажлын байрны осол гэмтэл, мэргэжлээс 
шалтгаалах өвчлөлийн улмаас жилд 2 сая, өдөрт 6000 хүн амь насаа алдаж 
байна. Энэ ч учраас Зохистой ажлын байрыг өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн 
төлөө нэн яаралтай хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй байна.

Дэлхий даяар ард иргэдийн өмнө ажилгүйдэл, бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт, 
ажиллах хүчний дутуу ашиглалт, ажлын байрны хомсдол, ялгаварлан 
гадуурхалт, маш муу орчин нөхцөлтэй, бүтээмжтэй биш, аюулгүй байдлын 
шаардлага хангахгүй, орлогын найдвартай эх үүсвэрээр хангагдаагүй ажлын 
байр, шилжин суурьшигч ажилчдыг хөдөлмөрийн мөлжлөгөд оруулах, 
ажилчдын эвлэлдэн нэгдэх, дуу хоолойгоо илэрхийлэх, өвчлөл эмгэг, 
хөдөлмөрийн чадвар алдах, өндөр насанд хүрэх үед халамж, хамгааллаар 
хангагдах боломжгүй байх зэрэг бэрхшээлтэй нүүр тулгарч байна.

Энэ хямралт байдал цааш үргэлжилбэл нийгмийн хуваагдал, ялгаатай 
байдал улам гүнзгийрч, улс орнуудын хооронд худалдааны хориг, зах 
зээлээ хамгаалсан бодлого газар авч, улс төрийн хэцүү ярвигтай нөхцөл 
байдал даамжирах болно. Зохистой ажлын байрны хомсдол нь хөрөнгө 
оруулалт, хэрэглээг хязгаарлаж, ардчилсан нийгмийн тулгуур болсон, хүн 
бүрийн хүчин зүтгэл шаардлагатай нийгмийн суурь гэрээг үгүй хийхэд 
хүрэх юм.

Олон орны туршлагаас харахад зохистой ажлын байрны зарчмуудыг үл 
тоосон орчин нөхцөл, цаг хугацаанд нийтийг хамарсан үймээн самуун 
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үүсэх, даамжирах магадлал хамгийн өндөр 
байсныг санах хэрэгтэй. Энэ утгаараа 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлт бол даян 
дэлхийн энхтайваныг сахиулан хамгаалахад 
чухал байр суурь эзэлнэ.

2014 онд Монгол Улсын үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 
дөнгөж 22 хувийг нь цалин хөлс эзэлж байна. Гэтэл АНУ, Өмнөд Солонгос, 
Япон, Европ, Скандиновын орнуудад үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 60-70 
хувийг цалин хөлс эзэлж байна /”The economist” сэтгүүл, 2015 он/ .Үр дүн 
нь мөлжлөг, орлогын хомсдол, ядуурал, стресс, хөдөлмөрт хандах тааруу 
хандлага, залуус ажиллах сонирхолгүй болох гэх мэт9

ИРЭЭДҮЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
МХЗ-ыг хэрэгжүүлэх хугацаанд дэлхий дахины олж авсан сургамж туршлага, 
онол аргачлалын шинэ хандлага, шинээр үүсэн бий болсон нөхцөл 
байдалд дүгнэлт хийн, тэдгээрт нийцүүлсэн шинэ хөтөлбөр- зорилтуудыг 
дэвшүүлсэн нь ТХЗ болохыг бид өмнөх бүлгүүдэд үзсэн. Үүний нэгэн 
адилаар шинжлэх ухаан, техник технологи асар хурдацтай өөрчлөгдөхийн 
хэрээр хөдөлмөрийн салбарт сар, өдрөөр хэмжигдэх өөрчлөлтүүд гарч 
байна.

...Технологийн дэвшилтэй хамт урьд өмнө зөвхөн хүний гүйцэтгэх боломжтой 
байсан танин мэдэхүйн ур чадвар шаардагдах ухамсарт үйл ажиллагаа бүхий 
ажлын даалгаврыг робот машинууд гүйцэтгэх болсон нь Засгийн газрууд, аж 
ахуйн нэгжүүд, ард иргэдийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлтэд хэрхэн нөлөөлөх нь 
улам бүр анхаарал татсан сэдэв болж байна...

...Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын (OECD) 
гишүүн орнуудын хэмжээнд 2020 он гэхэд нийт хөдөлмөрийн зах зээлд 
шаардлагатай ур чадварын 35% нь цоо шинэ ур чадваруудаар солигдох 
тооцоолол хийгдэж байх зуур одоо ажиллаж байгаа ажилчдын ¼ хувь нь 
хэдийнэ өөрийн эзэмшсэн ур чадвар нь харгалзах ажлын байранд таарч 
тохирохгүй байгаа тухай гомдоллох болжээ.10

9 “Зохистой хөдөлмөх эрхлэлт, тулгамдаж буй асуудлууд, МҮЭХ-ны байр суурь” илтгэлээс, www.cmtu.mn
10 World Economic Forum, July 2017 “Accelerating Workforce Re-skilling for the Fourth Industrial Revolution”, http:// 

www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_White_Paper_Reskilling.pdf
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Аж үйлдвэрийн робот 
ашиглалт эрчимтэй нэмэгдэж 
байна

Өндөр хөгжилтэй орнууд Хөгжиж буй орнууд

Эх сурвалж: ОУХБ, 
Эконометрикийн 
хандлагын загвар, 
2016 оны 11 сар; 

Энэ учраас ОУХБ, Дэлхийн эдийн засгийн форум, Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD) зэрэг хөгжлийн олон талт хамтын 
ажиллагааны байгууллагууд ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар 
идэвхитэй хэлэлцүүлэг өрнүүлж, ирээдүйн талаарх боломжит таамаг 
тооцолол дэвшүүлэх(ажлын цагийг багасгах, роботод татвар ногдуулах 
замаар ажлын байрыг хадгалах, бүх нийтийн суурь орлого гэх мэт), 
харгалзах бодлогын хувилбаруудыг боловсруулах, зах зээлээс түрэгдэж 
орхигдсон салбарын ажилчдад дахин ур чадвар эзэмшүүлэх замаар шинэ 
ажлын байранд шилжин ажиллах боломжуудыг бүрдүүлэх, энэ шилжилттэй 
холбоотой бодлогын арга хэмжээ, зөвшилцөл, нэгдмэл ойлголтыг бий 
болгох чиглэлээр ажиллаж байна.11

ОУХБ-аас энэ чиглэлээр 2015 оноос эхлэн гишүүн орнуудын, бүсийн болон 
глобаль түвшний хэлэлцүүлэг “Ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлт диалоги”-ийг 

•	 Ажил ба нийгэм
•	 Бүх нийтийн зохистой хөдөлмөр
•	 Ажлын зохион байгуулалт, бүтээмж
•	 Ажил, хөдөлмөрийн засаглал 

гэсэн 4 сэдвийн хүрээнд зууны ярилцлагыг цувралаар зохион байгуулж, 
үр дүнг тусгай ажлын хэсэгт хүргүүлснээр нэгдсэн тайлан-зөвлөмжийг 
2019 онд зохиогдох Олон улсын хөдөлмөрийн бага хуралд танилцуулж, 
хэлэлцүүлэх юм.

11 ILO, April 2017 “The Future of Work We Want: A global dialogue” report, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_570282.pdf
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Ажлын хүчний оролцооны 
буурч байгаа хандлагад хүн 
ам зүйн өөрчлөлт улам бүр 
сөргөөр нөлөөлж байна.

Энэ учраас ОУХБ, Дэлхийн эдийн засгийн форум, Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD) зэрэг хөгжлийн олон талт хамтын 
ажиллагааны байгууллагууд ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлаар идэвхитэй 
хэлэлцүүлэг өрнүүлж, ирээдүйн талаарх боломжит таамаг тооцолол 
дэвшүүлэх(ажлын цагийг багасгах, роботод татвар ногдуулах замаар ажлын 
байрыг хадгалах, бүх нийтийн суурь орлого гэх мэт), харгалзах бодлогын 
хувилбаруудыг боловсруулах, зах зээлээс түрэгдэж орхигдсон салбарын ажилчдад 
дахин ур чадвар эзэмшүүлэх замаар шинэ ажлын байранд шилжин ажиллах 
боломжуудыг бүрдүүлэх, энэ шилжилттэй холбоотой бодлогын арга хэмжээ, 
зөвшилцөл, нэгдмэл ойлголтыг бий болгох чиглэлээр ажиллаж байна.11 

ОУХБ-аас энэ чиглэлээр 2015 оноос эхлэн гишүүн орнуудын, бүсийн болон 
глобаль түвшний хэлэлцүүлэг “Ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлт диалоги”-ийг  

 Ажил ба нийгэм 
 Бүх нийтийн зохистой хөдөлмөр 
 Ажлын зохион байгуулалт, бүтээмж 
 Ажил, хөдөлмөрийн засаглал гэсэн 4 сэдвийн хүрээнд зууны ярилцлагыг 

цувралаар  

зохион байгуулж, үр дүнг тусгай ажлын хэсэгт хүргүүлснээр нэгдсэн тайлан- 
зөвлөмжийг 2019 онд зохиогдох Олон улсын хөдөлмөрийн бага хуралд 
танилцуулж, хэлэлцүүлэх юм. 

 

Ажлын хүчний оролцооны 
буурч байгаа хандлагад 
хүн ам зүйн өөрчлөлт 
улам бүр сөргөөр 
нөлөөлж байна. 

 

 

Эх сурвалж: ОУХБ-ын 
статистик;  

 
Ажлын байрны тухай уламжлалт ойлголт өөрчлөгдөн хувьсч, Uber, TaskRabbit 
зэрэг платформоор дамжуулан цагийн ажилтан авч ажиллуулах, шаардлагатай ур 
чадварыг богино хугацааны гэрээгээр авч ашиглах хандлага нэмэгдэж байгаатай 
                                                             
11 ILO, April 2017 “The Future of Work We Want: A global dialogue” report, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_570282.pdf 

Дэлхий    Европ,      Ази        Араб  Хойд Америк Латин     Африк                                                                                       
                 Төв Ази                                                         Америк 

Эх сурвалж: ОУХБ-ын 
статистик; 

Ажлын байрны тухай уламжлалт ойлголт өөрчлөгдөн хувьсч, Uber, 
TaskRabbit зэрэг платформоор дамжуулан цагийн ажилтан авч ажиллуулах, 
шаардлагатай ур чадварыг богино хугацааны гэрээгээр авч ашиглах 
хандлага нэмэгдэж байгаатай холбогдууланхувь хүний түвшинд ажил 
хөдөлмөрөөс авах сэтгэл ханамж өөрчлөгдөх, тасралтгүй суралцаж, ур 
чадвараа шинэчлэн сайжруулах, хувийн тэтгэврийн сан бүрдүүлэх зэрэг 
шинэ хэрэгцээ шаардлага үүсч байна. Харин байгууллагын түвшинд албан 
тушаалын нэр, зэрэг дэв, ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг ойлголт ихээхэн 
өөрчлөгдөж (эсхүл устан алга болж), байгууллагууд илүү хэвтээ, уян хатан 
(хувьсч байдаг) бүтэц, зохион байгуулалттай болж байна. Үүнийг дагаад 
ажилчдын тасралтгүй суралцах хэрэгцээг хангах, цалингийн доод хэмжээ, 
нийгмийн хамгааллын шинэ бодлого орчин бүрдүүлэх, шилжин суурьшилт, 
ажлын байрны стандарт, орлогын тэнцвэргүй байдал, ажилгүйдэл зэрэг 
олон асуудал бодлого, шийдвэр гаргагч нараас хариу нэхэж байна.  
Зарим судлаачид ирээдүйг өөдрөгөөр харахыг зөвлөөд, банкны автомат 
теллерийн машин (АТМ) хэрэглээнд нэвтэрснээр санхүүгийн гүйлгээ улам 
боловсронгуй, түргэн шуурхай болсон, банкны ажилчдын тоо хасагдах 
биш харин ч нэмэгдсэн шүү дээ хэмээцгээж байна. Бид зөвхөн интернэт, 
гар утас, windows excel-ийг саяхан ашиглаж сурсан шигээ ирээдүйд хиймэл 
оюун ухаан, роботтой ажиллаж дадах ёстой.
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АЖИЛ-АМЬДРАЛЫН 
БАЛАНС

Ажил-амьдралын баланс 
гэх ойлголт 1800-аад оны 
дунд үеэс хөгжиж ирсэн бөгөөд хувь хүний 
хөдөлмөр эрхлэлт ба хувийн амьдралын эрүүл, 
зохистой харьцааны тухай юм. Энэ ойлголт сүүлийн 
жилүүдэд, ялангуяа ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
асуудлуудтай холбоотойгоор тухайлбал, 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн, 
стандарт/уламжлалт бус ажлын байр, ажлын 

ачаалал, ажил хөдөлмөрийн эрчим эрс нэмэгдсэн, насжилт ба хүн ам зүйн 
өөрчлөлт, өрх гэрийн хэв маягт гарч буй өөрчлөлтүүд (өрх толгойлсон 
эцэг, эх гэх мэт)-тэй холбоотой улам ч их анхаарал татах болсон. Эдийн 
засгийн хямрал, төсвийн хатуу бодлого нь өрхийн орлого, иргэдийн ажлын 
байрны дарамтыг нэмэгдүүлж, гэр бүлийн үүрэг хариуцлага, амьдралын 
чанарт сөргөөр нөлөөлөх болжээ. Маш олон судалгаагаар ажлын байрны 
стресс хувь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх хамгийн хүчтэй стрессийн эх 
үүсвэр болохыг нотлоод, сэтгэцийн төдийгүй биеийн эрүүл мэндэд (зүрх 
судас, хоол боловсруулах) нөлөөлж байгааг өгүүлжээ. Японд хийсэн 
судалгаагаар стресстэй нөхцөлд уртасгасан цагаар ажилладаг тус орны 
ажлын байрны соёл нь үндэсний хэмжээнд төрөлтийн түвшинд нөлөөлж 
улмаар энэхүү ажил-амьдралын тэнцвэрт бус байдал нь хүн амын насжилтад 
нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нэг болсон гэжээ.
Инноваци, автоматжуулалтын эрин үед ажлын долоо хоног, ажлын цагийг 
богиносгох эсэхийг үгүйсгэх аргагүй бөгөөд ийм ирээдүйг Кейнс нэгэнтээ 
зөгнөсөн байдаг. Онолын хувьд автоматжуулалтын үр дүнд үйлдвэрлэлийн 
зардал буурч, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх замаар өрхийн орлогын өсөлтийг 
гэр бүлдээ зарцуулах цагаар солих сонголтыг хийх боломжтой боловч 
амьдрал дээр ард иргэд өөрсдийн ажил-амьдралын тэнцвэрт байдлыг 
сонгох боломжгүй байсаар байна. Үүнд, бодит хөдөлмөрийн зах зээл 
дээр бага цагаар ажлаад хангалттай цалин орлого олох, бүрэн хэмжээний 
хөдөлмөр эрхлэлтийг хадгалж үлдэх зэрэг маш олон бүтцийн болоод 
соёлын өөрчлөлт шаардлагатай юм. 

ЗӨВЛӨМЖ-ХЭЛЦЭМЖ
1. Бодлого шийдвэр гаргагч төдийгүй үйлчилгээ 

үзүүлэгчид бүхэн ТХЗ-ын онолын үндэслэл, шинэ 
хандлага- арга барилыг ойлгож, асуудлыг харах 
өнцөг шийдвэрлэх арга ажиллагаандаа тусгах нь 
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг шинэ түвшинд гаргах, 
“хэнийг ч үл орхигдуулах”, бүх нийтэд хүртээмжтэй 
хөгжил дэвшилд хүрэхэд онцгой ач холбогдолтой
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2. ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дэмжих 
механизмыг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх, 
орон нутгийн оролцоо- хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх, гүйцэтгэлийн арга 
хэрэгслэл (ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үнэлэх 
“хянах самбар” гэх мэт)-ээр хангах. Үүнд: 
босоо үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэвтээ уялдаа 
холбоог орон нутагт (хэрэгжилтийн түвшинд) хангах, 

3. (Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төрийн) Үйлчилгээний нэгдмэл 
чанар, залгамж холбоо (integration, linkage)-г бэхжүүлэх, эрэмбэ, 
нөөцийн хуваарилалтыг эргэн харах: Төрийн болон ТББ-тай хамтран 
салбар дамнасан үйлчилгээний цоо шинэ (иргэдэд ойртуулсан, 
хялбаршуулсан) багцыг, хүртээмжтэй хэлбэрээр, чанартай үзүүлэх, 
эргэх холбоо, оролцоонд түшиглэсэн ХШҮ хийхэд анхаарах

4. Судалгааны ажилд хөрөнгө зарцуулах, бодлогын хүрээлэн-тинк-
танкуудтай хамтран ажиллах замаар бэлчээрийн болон эрчимжсэн 
МАА зэрэг өөрийн орны өвөрмөц асуудлаар баримтлах бодлогын 
хувилбаруудыг санал болгох, оролцогч талуудаар хэлэлцүүлэх-
үндэсний инновацийг бий болгоход анхаарах

5. Нийгмийн түншлэлийн механизмыг бэхжүүлэх, олон улсын 
хэмжээний үүрэг амлалт, хөтөлбөр-зорилтыг ханган биелүүлэхэд 
анхаарах, идэвхитэй байр сууринаас хандах

-o0o-
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ХАВСРАЛТ: ТХЗ 
8-ЫН ШАЛГУУР 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЗОРИЛТ ҮЗҮҮЛЭЛТ

ХАРИУЦАХ 
БАЙГУУЛЛАГА

Үзүүлэлтийг 
хариуцан 
гаргах

Үзүүлэлтийг 
бодлогын 
түвшинд 
хариуцах

Зорилт 8.1 Үндэсний нөхцөл 
байдалд нийцүүлэн нэг хүнд ногдох 
эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, 
ялангуяа нэн буурай хөгжилтэй улс 
орнуудад жилийн ДНБ-ий өсөлтийг 
7 хувьд байлгах

8.1.1 Нэг хүнд ноогдох 
ДНБ-ны жилийн өсөлтийн 
хэмжээ

ҮСХ
Сангийн 
яам

Зорилт 8.2 Эдийн засгийг 
төрөлжилт, технологийн шинэчлэл, 
инновациар дамжуулан, түүний 
дотор өндөр өртөг шингэсэн, 
ажиллах хүч ихээр шаарддаг 
салбаруудад голлон анхаарч эдийн 
засгийн бүтээмжийн өндөр түвшинд 
хүрэх

8.2.1 Ажил эрхэлж  буй 
нэг хүнд ногдох ДНБ-ий 
өсөлт

ҮСХ
Сангийн 
яам

Зорилт 8.3 Бүтээмжтэй үйл 
ажиллагаа, зохистой ажлын байр 
бий болгох, аж  ахуй эрхлэх, бүтээлч 
байдал, инновацийг дэмждэг 
хөгжлийн чиг баримжаатай 
бодлогыг хөхүүлэн дэмжиж, 
санхүүгийн үйлчилгээг хүртээмжтэй 
болгох замаар бичил, жижиг, дунд 
бизнесийг албан ёсны болгож, 
тэдгээрийн өсөлтийг дэмжих 

8.3.1 Хөдөө аж  ахуйн 
бус хөдөлмөр эрхлэлтэд 
албан бус хөдөлмөр 
эрхлэлтийн эзлэх хувь, 
хүйсээр

ҮСХ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Зорилт 8.4 2030 он гэхэд хөгжингүй 
орнуудын хошуучлан тогтвортой 
хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн 10 жилийн 
хөтөлбөрт нийцүүлэн байгаль 
орчны доройтлоос эдийн засгийн 
өсөлтийг ялгаатай авч үзэх гэсэн 
хүчин чармайлт, үйлдвэрлэл, 
хэрэглээний чиглэлээр дэлхийн 
баялгийн үр ашгийг аажмаар 
нэмэгдүүлэх 

8.4.1 Материалын өгөөж  
(МӨ)  ба нэг хүнд ноогдох 
МӨ, ДНБ-д ногдох 
материалын өгөөж

ҮСХ
Холбогдох 
яамд

8.4.2. Дотоодын 
материалын хэрэглээ, 
нэг хүнд ногдох 
дотоодын материалын 
хэрэглээ, ДНБ-д ногдох 
материалын хэрэглээ

ҮСХ
Холбогдох 
яамд
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Зорилт 8.5 2030 он гэхэд эрэгтэй, 
эмэгтэй бүх хүн, түүний дотор залуу 
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийг бүрэн, бүтээмжтэй ажил, 
зохистой хөдөлмөр эрхлүүлж, адил 
үнэ цэнэтэй ажилд адилхан цалин 
хөлс олгох

8.5.1 Эмэгтэй, эрэгтэй 
ажилчдын дундаж  цагийн  
хөлс, ажил мэргэжлээр, 
насны бүлгээр, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнээр

ҮСХ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

8.5.2 Ажилгүйдлийн 
түвшин, хүйсээр, насны 
бүлгээр, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнээр

ҮСХ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Зорилт 8.6 2020 он гэхэд 
ажил эрхэлдэггүй, боловсрол 
эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 
залуучуудын эзлэх хувийг үлэмж  
хэмжээгээр бууруулах

8.6.1 Боловсрол 
эзэмшээгүй, хөдөлмөр 
эрхлээгүй болон 
сургалтад хамрагдаагүй 
15-24 насны залуучуудын 
эзлэх хувь 

ҮСХ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Зорилт 8.7 Хүүхдийн хөдөлмөрийн 
тэвчишгүй хэлбэрүүдийг хориглох, 
устгахад чиглэлээр шуурхай, үр 
дүнтэй арга хэмжээ авч, албадан 
хөдөлмөр хийлгэх явдлыг арилгаж, 
бүх хэлбэрийн хүүхдийн хөдөлмөр, 
түүний дотор хүүхдийг цэрэг болгон 
элсүүлэх, ашиглах явдлыг 2025 он 
гэхэд эцэс болгох

8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж  
буй 5-17 насны хүүхдийн 
эзлэх хувь, хүйсээр, насны 
бүлгээр

ҮСХ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Зорилт 8.8 Хөдөлмөрлөх эрхийг 
хамгаалах, бүх ажил хөдөлмөр 
эрхлэгчид, түүний дотор улирлын 
түр ажилтан, ялангуяа улирлын түр 
эмэгтэй ажилтан, аюултай хөдөлмөр 
эрхэлдэг ажилтнуудад аюулгүй, 
найдвартай ажиллах орчныг бий 
болгох

8.8.1. Ажлын байр дахь 
хүнд болон хөнгөн осол 
гэмтлийн давтамжийн 
хувь, хүйсээр, цагаачлалын 
байдлаар

ҮСХ

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам
Мэргэжлийн 
хяналтын 
ерөнхий 
газар

8.8.2. Олон улсын 
хөдөлмөрийн 
байгууллагын конвенц 
болон үндэсний 
хууль тогтоомжид 
үндэслэсэн хөдөлмөрлөх 
эрхийн үндэсний үзэл 
баримтлалын түвшин, 
хүйсээр, цагаачлалын 
байдлаар

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам
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Зорилт 8.9 2030 он гэхэд ажлын 
байр бий болгож, орон нутгийн 
соёл, бүтээгдэхүүнийг дэмждэг 
тогтвортой аялал жуулчлалыг 
хөхүүлэн дэмжих бодлогыг 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх

8.9.1. ДНБ болон 
өсөлтөд  аялал 
жуулчлалын салбарын 
шууд эзлэх хувь

ҮСХ

Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 
яам

8.9.2. Нийт аялал 
жуулчлалын ажлын 
байранд тогтвортой 
аялал жуулчлалын 
салбарын ажлын байрны 
эзлэх хувь

ҮСХ 
Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 
яам

Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 
яам

Зорилт 8.10 Хүн бүрт банк, 
даатгал, санхүүгийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг хүргэж  өргөжүүлэх, 
түүнийг дэмжих дотоодын 
санхүүгийн институтийн чадавхыг 
бэхжүүлэх

8.10.1 (a) 100,000 
насанд хүрэгчдэд ногдох 
арилжааны банкны 
салбарууд, (b) АТМ-ын тоо

Монгол 
банк
ҮСХ

Монгол 
банк

8.10.2 Банк болон бусад 
санхүүгийн байгууллагад 
данстай эсвэл гар утсаар 
мөнгөний үйлчилгээ авсан 
насанд хүрэгчид (15 ба 
түүнээс дээш насны)-ийн 
эзлэх хувь

Монгол 
банк

Монгол 
банк

Зорилт 8.a Нэн буурай хөгжилтэй 
орнуудад үзүүлэх худалдааны 
холбогдолтой техникийн 
туслалцааны сайжруулсан нэгдсэн 
хүрээ/бүтцээр дамжуулан хөгжиж  
буй орнууд, ялангуяа нэн буурай 
хөгжилтэй улс орнуудад үзүүлэх 
Худалдааны тусламж  дэмжлэгийг 
нэмэгдүүлэх

8.а.1 Худалдаа 
болон санхүүжилтийн 
тусламжийн дүн

Сангийн 
яам, 
Гадаад 
харилцааны 
яам

Сангийн яам, 
Гадаад 
харилцааны 
яам

Зорилт 8.b 2020 он гэхэд 
залуучуудын ажил эрхлэлтийн 
дэлхийн стратегийг боловсруулан 
хэрэгжүүлж, ОУХБ-ын Ажил 
хөдөлмөрийн дэлхийн гэрээ 
хэрэгжүүлэх

8.b.1 Үндэсний хөдөлмөр 
эрхлэлтийн стратеги 
болон бусад стратегид 
залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг хөгжүүлэх, 
хэрэгжүүлэх хэсэг байгаа 
эсэх

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Хөдөлмөр, 
нийгмийн 
хамгааллын 
яам

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо 2017, Тогвортой хөгжлийн 
зорилго,  http://www.1212.mn/SDG/Home/Detail?id=8
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