
Ажил эрхлэлт нь иргэдийн хамгийн тулгамдсан асуудал болж байгааг судалгааны дүн харууллаа. Судалгаанд 
хамрагдсан иргэдийн 282-т нь буюу 17,3 хувьд нь ажил, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой бэрхшээл 
тулгарчээ. Тулгарсан асуудлыг нарийвчлан дараах графикт харуулав.

Хувиараа болон өрхийн аж ахуй 
эрхлэхтэй холбоотой бэрхшээл (үйл 
ажиллагааны зөвшөөрөл авах, төлбөр 
төлөх, хяналт шалгалттай холбоотой 
гэх мэт )

Хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой 
хуулиар баталгаажсан 
эрхээ эдэлж чадахгүй байх 
(жирэмсний амралт, чөлөө 
авах, ээлжийн амралтаа эдэлж 
чадахгүй байх, нэмэгдэл цалин, 
хөлсгүйгээр илүү цагаар 
ажиллах, хавсран ажиллах, 
хөдөлмөрийн аюултай нөхцөлд 
ажиллах гм.) 

Хийсэн ажилдаа тохирох хууль ёсны 
цалин хөлсөө авч чадахгүй байх  
(нэмэгдэл, амралтын мөнгөө авч чадахгүй 
байх, дутуу авах, хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс доогуур цалинжих)
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Ялгаварлан гадуурхагдах (ажилд орох, 
албан тушаал дэвшүүлэх, шагнуулах 
зэрэгт), зүй бусаар дарамтлуулах, хууль 
бус ажил хийхийг шаардах, ажлаас 
халагдана гэх айдастай ажиллах

Ажлаас үндэслэлгүй халагдах  
/хугацаатай хөлсөөр ажиллах 
болон ажил гүйцэтгэх гэрээнд 
хамаагүй/  

Түр хугацаанд ажил гүйцэтгэх, 
хөлсөөр ажиллахтай холбоотой 
бэрхшээл 

Ажил олгогч, бизнес эрхлэгчийн 
үүднээс тулгардаг бусад бэрхшээл

Нийгмийн даатгалд /эрүүл мэндийн 
даатгалд/ хамрагдахгүй ажиллах

Шударга бусаар ёс зүйн болон сахилгын хариуцлага хүлээх  
/хууль, гэрээ, дотоод журамд заагаагүй нөхцлөөр, эсхүл 
зөрчил гаргаагүй байхад хариуцлага хүлээх гм./

11.3%
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7.8%

6%
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Энэ төрлийн бэрхшээлийг бүсээр нь харвал харьцангуй жигд тархалттай байгаа хэдий ч сумдад харьцангуй 
бага байна. 

  Нийслэлд

43.6%

  Аймгийн төвд
40.4%

  Сумдад

16%

Хүйсийн хувьд голдуу эмэгтэйчүүд (эмэгтэй 57.4, эрэгтэй 42.6), насны бүлгийн хувьд 18-29 насныхан ажил 
эрхлэхэд илүү бэрхшээлтэй тулгарч байна.  Харин энэ бэрхшээл 30-39, 40-49 насанд харьцангуй буурсан 
үзүүлэлт харагдав.  
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Насны бүлгээр

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ



Бэрхшээл тохиолдсон гэх иргэдийн ажил эрхлэлтийн байдлыг авч үзвэл: 

Ажил эрхлэхтэй холбоотой бэрхшээлтэй тулгарсан иргэдийн 52,1 хувь нь шийдвэрлэх талаар ямар нэг 
оролдлого хийсэн бол 47,9 хувь нь ямар ч оролдлого хийлгүй орхисон байна.

23,4% 31,9% 29,4%нь бүтэн цагийн ажил эрхэлдэг, нь ажилгүй, нь хувиараа аж ахуй эрхэлдэг 

Үүний шалтгааныг авч үзвэл: 

Тийм ноцтой асуудал биш, өөрөө 
шийдэгдэнэ эсвэл юу ч хийгээд 
нэмэргүй гэж үзсэн

Эрхээ сайн мэдээгүй буюу ямар 
алхам хийхээ мэдэхгүй байсан

Хэт их хугацаа зарна, зардал гарах буюу 
их стрессдэж санаа зовох байсан

Нөгөө талтай харилцаагаа 
муутгахыг хүсээгүй буюу 
үр дагавараас нь айж 
болгоомжилсон

42.4%10.6%

17.2%
29.8%

Мөн шийдвэрлэх оролдлого хийсэн иргэдийн 29% нь бэрхшээлээ шийдвэрлэсэн, 42% нь хөөцөлдөхөө больж 
орхисон байна. Хөөцөлдөхөө больж орхисон шалтгааныг 30 гаруй хувь нь  эерэг үр дүн гарна гэж итгэхгүй 
байсан гэж хариулжээ.

Туслалцаа эрэлхийлсэн иргэдийн 15,4 хувь нь л хуульч, өмгөөлөгчид ханджээ.

хуульч, өмгөөлөгчид хандсан
найз нөхөд, гэр бүл, хамаатан 

саднаасаа туслалцаа хүссэн
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Бэрхшээлээ шийдвэрлэхээр хандсан иргэдийн талаас илүү нь нөгөө талтай ярилцаж, тохиролцох замаар гэж 
хариулжээ. 

-  Энэ дүр зураг бодит байдалтай нийцэж байна уу? 

-  Иргэдэд ажил хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой хуулиар олгогдсон эрх, боломжийн талаар ямар 
мэдээллийг нэн түрүүнд хүргэх шаардлагатай вэ? 

-   Дээрх мэдээллийг ямар сувгаар хүргэвэл илүү үр дүнтэй вэ?

АСУУЛТ

Жамъян гүний гудамж - 5/1
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот

Утас: 976-11-313207
Факс: 976-11-324857

И-Мэйл: osf@forum.mn
Вэб: www.forum.mn

Эерэг үр дүн гарна гэж итгэхгүй 
байсан

Цаашид хэрхэн шийдвэрлэхээ 
мэдэхгүй байсан

Чухал биш болсон, бэрхшээл 
өөрөө арилсан

Цаг хугацаа, санхүүгийн 
хувьд чирэгдэлтэй болсон

Бусад
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13.2% 26.4%

13.2%

13%


