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ӨМНӨХ ҮГ

Монгол улс Мянганы Хөгжлийн Зорилтууд 
(МХЗ)-ын хүрээнд сүүлийн жилүүдэд жендэрийн 
асуудлаар ихээхэн ахиц гаргаж байгаа ба эхийн 
эрүүл мэнд, нялхсын эндэгдэлтэй холбоотой хоёр 
чухал зорилтоо 2008 он гэхэд  хангаж чадсан 
байна. Мөн Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн 
улс орнуудтай харьцуулахад боловсрол, эрүүл 
мэндийн тал дээр жендэрийн статистик олон 
талаар сайжирсан үзүүлэлттэй байгаа юм. 

Гэсэн хэдий ч Монгол улсыг бусад улс 
орнуудтай харьцуулахад улс төр, эдийн засгийн 
эрх мэдэл болон шийдвэр гаргах түвшинд тэгш бус 
байдал  ихээхэн хэмжээтэй байна. Хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хувьд жендэрийн ялгавартай байдал 
нь ялангуяа, эмэгтэйчүүдийн голлон хийж буй 
ажлын төрлүүд (ихэнхдээ хөлсгүй хөдөлмөр, бага 
боловч хувиар хөдөлмөр эрхлэх болон аж ахуй 
эрхлэх ажил, жендэрээр ялгарал гарсан ажил 
мэргэжил) болон тэдний цалингийн байдлаас 
тодорхой харагдаж байна. Үүнээс гадна дээд 
түвшний удирдах албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн 
төлөөлөл хязгаарлагдмал байна.

Дэлхийн Банкнаас жендэрийн асуудлаар 
гаргасан Дэлхийн хөгжлийн 2012 оны тайланд 
дурдсанаар, эдийн засагт оролцох оролцоо 
хийгээд хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн 
тэгш бус байдал нь эдийн засгийн хөгжилд 
төдийгүй түүний өсөлтөд ихээхэн уршиг тарьдаг 
байна1. Жишээлбэл, Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллагын тооцоолсоноор, үйлдвэрлэлийн 
нөөцийг ашиглах эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
боломж тэгш байсан бол хөгжиж буй орнуудын 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2.5-
4 хувь өндөр байхаар байжээ. Хөдөө аж ахуйгаас 
бусад салбар дах эмэгтэй ажилчид болон 
менежерүүдийн алагчлалыг устгаснаар нэгж 
ажилчны хөдөлмөрийн бүтээмжийг 25-40 хувиар, 
Зүүн Азид 7-18 хувиар өсгөх боломжтой гэсэн 
судалгаа гарсан байна (Кюбэрэс, Тигниэр-Бакү, 
2011)2.
1  Дэлхийн Банк, Дэлхийн хөгжлийн тайлан (2012а), “Жендэрийн 

эрх тэгш байдал ба хөгжил”
2  Дэлхийн Банк (2012б), “Зүүн Ази болон Номхон далайн бүс 

дэх жендэрийн тэгш байдал: Дэлхийн хөгжлийн тайлангийн 
хавсралт” 

Эдгээр тоо  нь зөвхөн эдийн засгийн өртөг 
талаас нь харуулж байгаа үзүүлэлт бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн боломжийг 
хязгаарлах нь үе дамжсан нийгмийн өртөг ихтэй 
хэдий ч, үл хэмжигдсэн хэвээр байна. Тэгш бус 
байдал нь Монголд хөдөлмөрийн зах зээл дэх 
ялгавартай хандлага, эмэгтэйчүүдийн ажил, 
мэргэжлийн сонголтыг хязгаарлах зэрэг хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ялгавартай хууль тогтоомж (2008 онд 
цуцлагдсан), хүүхэд асрах  үйлчилгээ  хүртэх 
хүндрэл болон ажил хийж буй эмэгтэйчүүд 
гэрийн ажлын давхар ачаа үүрэх ёстой гэх 
соёлын нийтлэг хэм хэмжээтэй холбоотой. 
Эдгээр нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засаг дах нийт 
болон өндөр өсөлттэй байгаа салбарууд дах 
оролцооны хувь хэмжээнд нөлөөлөөд зогсохгүй, 
мөн эмэгтэйчүүдийн албан тушаал, өндөр насны 
тэтгэвэр, ядуурал, ялангуяа өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүдийн ядууралд нөлөөлдөг.  

Иймд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах 
зээлийн үнэлэмжийг сайжруулах бодлого нь 
дээрх хүчин зүйлсийг  шийдвэрлэхэд чиглэгдэх 
шаардлагатай. 2011 онд Монгол улс ”Жендэрийн 
эрх тэгш байдлыг хангах тухай” хуулийг 
баталсан нь жендэрийн тэгш байдлын талаар 
өмнө нь  тодорхой хуульгүй байсан улсын 
хувьд чухал алхам болсон төдийгүй, ялангуяа 
жендэрийн тэгш байдлыг хангах талаар төрийн 
байгууллагуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой 
зааж өгсөн юм. Тус хуулиар төв болон орон 
нутгийн сонгогдсон төлөөллийн  наад зах нь 
дөрөвний нэг эмэгтэйчүүд байхаар заасан. 
Түүнчлэн, Засгийн газраас хөдөлмөрийн зах 
зээл дэх жендэрийн ялгавартай байдлыг багасгах 
чиглэлд бодлогын олон арга хэмжээнүүд 
хэрэгжүүлж болох юм. Улсын секторт авах арга 
хэмжээнд эмэгтэйчүүд хаана их ажиллаж байгаа, 
албан тушаал ахихад тэдэнд юу саад болдог, 
тэдний санааг зовоодог ямар асуудлууд байдаг 
зэргийг судалж хянах, улмаар тэдгээр асуудлыг 
шийдвэрлэх стратеги боловсруулах зэрэг багтаж 
болно. Мөн эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс эрт 
тэтгэвэрт гарч болох тэтгэврийн хуулийн заалтыг 
буруугаар ашиглаж эмэгтэйчүүдийг тэтгэвэрт 
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гаргасан, ингэснээр тэдний албан тушаал ахиж 
ажиллах, тэтгэврийн хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэх 
боломжид сөргөөр нөлөөлсөн тохиолдлууд байна. 
Энэ нь ажилчдаа хамгийн өндөр бүтээмж гаргах 
ажилд нь шилжүүлэх эрх чөлөөг ажил олгогчдод 
хадгалахын зэрэгцээ дүрэм, журмыг гуйвуулан 
ашиглахыг хязгаарласан бодлого шаардлагатай 
байгааг харуулж байна. Засгийн газраас мөн 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл багатай уул уурхай, 
зам тээвэр, бараа бүтээгдэхүүн хадгалах болон 
харилцаа холбооны салбарт эмэгтэйчүүд 
ажиллахыг тусгайлан дэмжих арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх асуудлыг бодолцож болох юм. Энэ нь 
ажил мэргэжлийг хүйсээр хувааж байсан хуучин 
хууль тогтоомжийн уршгийг арилгах, эрэгтэй 
хүн давамгайлан ажилладаг салбарт эмэгтэй хүн 
ажиллуулахаас сэрэмжилдэг нийгмийн болон 
соёлын буруу хандлагыг өөрчлөх чиглэлд тус дэм 
болно.

 Мөн ажил болон гэр бүлийн амьдралыг 
хослуулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц бодлого 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх, жишээлбэл, аавуудад 
шинэ төрсөн хүүхдээ харах чөлөө олгох, хүүхэд 
асрах байгууллагуудын материаллаг баазыг 
сайжруулах, үүнд санхүүгийн гачигдал болон хэт 
ачаалал (ялангуяа хөдөө орон нутгаас шилжин  
суурьшигч  ихтэй Улаабаатар хотод) зэргээс 
үүдэлтэй өнөөгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх гэх 
мэт. Хувийн хэвшилд мөн эмэгтэйчүүдийн тэгш 
оролцоог хангах бодлогыг урамшуулан дэмжих 
шаардлагатай.

Эцэст нь, аж ахуй эрхлэх ажилд 
эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгтэйчүүдийнхээс 
бага байгаа төдийгүй албан бус хөдөлмөрийн 
зах зээл ерөнхийдөө өргөжих төлөвтэй байна. 
Бизнес эрхлэх боломжоор Монгол улс 171 
орноос 86-д байгаа3 бөгөөд бизнесийн сүлжээнд 
нэвтрэн орох бэрхшээл, санхүүгийн хүндрэл нь 
эмэгтэйчүүдийн хувьд давхар хүндрэлийг  бий 
болгодог байж болзошгүй юм. Энэ бүгд нь өндөр 
өсөлттэй салбарыг оролцуулан бизнес эхлэх, 
эрхлэн хөтлөхийг хялбар болгох бодлого ихээхэн 
хэрэгцээтэй байгааг харуулж байна. Хэрэгжүүлж 
болох бусад бодлогод бичил санхүүгийн 
байгууллагуудын (зохих ёсны эрх зүй, удирдлагаар 
хангагдсан) талаарх ойлголтыг төлөвшүүлэх 
болон тэдгээрийн хөгжлийг дэмжих асуудлууд 
багтана. Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж болох 
бодлогын арга хэмжээг Хүснэгт 1–д үзүүлэв. 

Бодлогын энэхүү баримт бичгийг дараах 
бүтцээр бэлтгэлээ. Эхлээд, Монгол улс дахь 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн ялгаатай 
байдлыг гүнзгийрүүлэн харуулахын өмнө  бусад 
улсуудтай харьцуулахад ямар байгааг харуулна.  
Дараа нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоо 
болон хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлтүүдийг  
сайжруулахад чиглэсэн стратеги, бодлогын 
асуудлуудыг  хөндөнө. 

3  Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлтийн тайлан 2012, (2011 оны 
байдлаар  жагсаасан байр)
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Хүснэгт 1: Бодлогын гол зөвлөмж, хэрэгжүүлэх  байгууллага, хамтрагчид

Бодлогын гол зөвлөмжүүд Хэрэгжүүлэх  байгууллага, хамтрагчид

•	 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх. Тус хууль нь жендэрийн алагчлалын 
асуудлаарх төрийн байгууллагуудын үүрэг хариуцлагыг 
тогтоож, засгийн газрын бүх түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 
төлөөллийн түвшинг баталгаажуулахын зэрэгцээ, 
Хүний эрхийн үндэсний комисс болон хөдөлмөрийн 
маргаан таслах комиссоор дамжуулан өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэх хөшүүрэг бий болгохыг үүрэг болгосон. 
Улсын салбарт жендэрийн тэгш байдлыг сайжруулахын 
тулд эмэгтэйчүүд хаана голчлон ажилладаг, тэдэнд 
албан тушаал ахихад юу саад болдгийг шинжилж үзэх 
болон дээд удирдлагын жишиг тогтоох шаардлагууд 
гарах болно. 

•	 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэгч, 
хяналт тавигч гол байгууллага 
нь Жендэрийн Үндэсний Хороо 
(ЖҮХ) бөгөөд түүнд засгийн газрын 
бүх байгууллагууд туслалцаа 
үзүүлнэ. Хамтрагчид: Азийн 
Хөгжлийн Банк, Дэлхийн Банк, 
бусад олон улсын хандивлагчид 
болон үндэсний болон олон улсын 
агентлагууд 

•	 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих гол байгууллага болох 
Жендэрийн Үндэсний Хорооны санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх. 

•	 Сангийн яам, Засгийн газар болон 
УИХ

•	 Уул уурхай  гэх мэт эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл эрс бага 
салбаруудад эмэгтэйчүүд ажиллахыг тусгайлан дэмжих 
арга хэмжээ авах эрх зүйн зохицуулалт хийх. Энд 
эмэгтэйчүүдийн оролцооны түвшин доогуур  байгаа  
нь нийгмийн болон соёлын тогтсон хэм хэмжээнээс 
гадна эдгээр салбарт 2008 оныг хүртэл мөрдөж 
байсан, эмэгтэйчүүд ажиллах боломжийг хязгаарласан 
хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн  уршиг байж болох 
юм. Эмэгтэйчүүдийн оролцоог Засгийн газар тусгайлан 
дэмжих бодлогоор нэмэгдүүлж болох бөгөөд Өмнөд 
Африкт уул уурхайн ажиллах хүчний наад зах нь 10 
хувийг 2010 он гэхэд эмэгтэйчүүд байлгахаар Засгийн 
газраас зориуд зохицуулсан  туршлага байдаг.

•	 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн 
яам, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 
яам

•	 Тэтгэврийн хууль тогтоомжийг эргэн хянаж, эмэгтэйчүүд 
өөрсдийн хүссэнээс  өмнө эрт тэтгэвэрт гарах байдлыг 
хязгаарлах  

Тэтгэврийн хуулиар эмэгтэйчүүдийг сайн дурын үндсэн 
дээр эрэгтэйчүүдээс эрт тэтгэвэрт гарахыг зөвшөөрдөг 
боловч хуулийн энэхүү заалтыг буруугаар ашиглаж, 
эмэгтэйчүүдийг эрт тэтгэвэрт гарган, тэдний албан 
тушаал  ахиж ажиллах, тэтгэврийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх 
боломжид нь сөргөөр нөлөөлсөн тохиолдлууд байна. 
Энэ нь ажилчдаа хамгийн өндөр бүтээмж гаргах ажилд 
нь шилжүүлэн ажиллуулах боломжийг ажил олгогчдод 
хэвээр хадгалахын зэрэгцээ хууль  журмыг гуйвуулан 
ашиглахыг хязгаарласан бодлого, тухайлбал өргөдөл, 
гомдол барагдуулах хөшүүрэг шаардлагатай байгааг 
харуулж байна.  

•	 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн 
яам, ТББ-уудын туслалцаатайгаар 
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•	 Хүүхэд асаргаа болон эх, эцэгт чөлөө олгох  бодлогыг 
эргэж хянах

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад аав нарт шинэ төрсөн 
хүүхэд асрах чөлөө олгогдоггүй бөгөөд хүүхэд асаргааны 
улсын байгууллагууд нь санхүүжилтийн хүндрэл, хэт 
ачаалал (ялангуяа хот суурин газруудад) болон багшлах 
боловсон хүчний хомсдолтой, сургуулийн өмнөх насны 
хүүхдийн асаргаа нь голлон гэр бүлд суурилсан  байна.    

•	 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам болон Нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн яам, ТББ-ууд, 
олон улсын хандивлагчдын 
туслалцаатайгаар

•	 Хувийн хэвшилд жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах. Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлогын асуудлаар 
сургалт семинар зохион байгуулж, санхүүжүүлэх, 
жендэрт ээлтэй бодлого хэрэгжүүлсэн компаниудад 
олгодог үндэсний хэмжээний шагнал, өргөмжлөл бий 
болгох. Хувийн хэвшлийнхэнд зориулан жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого хэрэгжүүлэх удирдамж, шилдэг 
санаа, туршлагын зааварчлага боловсруулж гаргах, 
жилийн эцсийн тайландаа энэхүү  удирдамжийн хэрхэн  
мөрдсөн, эсвэл, яагаад эс мөрдөн ажилласнаа тусгадаг 
байх шаардлагыг хувийн компаниудад тавих

•	 Жендэрийн Үндэсний Хороо 
(ЖҮХ) болон Нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн яам, ТББ-уудын 
туслалцаатайгаар

•	 Эмэгтэйчүүдийн аж ахуй эрхлэх, хувийн салбарт 
өрсөлдөх боломжийг нэмэгдүүлэх. Эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад дэндүү цөөн эмэгтэй, ялангуяа хот 
суурин газруудад, хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байна. 
Бизнес эрхлэх боломжоор Монгол улс 171 орноос 
86-д байгаа бөгөөд бизнесийн сүлжээнд нэвтрэн орох 
бэрхшээл, санхүүгийн хүндрэл нь эмэгтэйчүүдийн 
хувьд давхар хүндрэлийг  бий болгодог байж болзошгүй 
юм.  Бизнесийн зохицуулалтын зардлыг бууруулах 
бодлогоос гадна бичил санхүүгийн байгууллагуудын 
(зохих ёсны эрх зүй, удирдлагаар хангагдсан) талаарх 
ойлголтыг төлөвшүүлэх болон тэдгээрийн хөгжлийг 
дэмжих бодлого байж болно. Эдгээр бодлого нь эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд ашигтай юм.

•	 Сангийн яам, ТББ-уудын 
дэмжлэгтэйгээр болон Дэлхийн 
Банк болон Азийн Хөгжлийн Банк 
зэрэг олон улсын хандивлагчид 
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ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОРОЛЦОО, 
ХҮЙСЭЭР: МОНГОЛ УЛСЫГ БУСАД 
ОРНУУДТАЙ ХАРЬЦУУЛАХАД

Хүний хөгжлийн түвшинтэй харьцуулсан 
жендэрийн тэгш бус байдал Монголд нилээд 
доогуур хэдий ч улс төр, эдийн засгийн эрх мэдэл, 
шийдвэр гаргах түвшний оролцоонд жендерийн 
тэгш бус байдал илт өндөр байна. Жишээлбэл, 
жендэрийн тэнцвэргүй байдлаар тодотгосон 
Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) буюу Жендэрийн 
хөгжлийн индекс (ЖХИ)-ийг авч үзье. ХХИ нь 
эрх тэгш бус байдлыг урт удаан эрүүл амьдрал, 
боловсрол, амьжиргааны зохистой стандарт гэсэн 
гурван үзүүлэлтээр хэмждэг. Хүний хөгжил дэх 
жендэрийн ялгавартай байдлыг (зөрүүг) ЖХИ 
болон ХХИ хоёрын хоорондын харьцаа буюу 
зөрүүгээр  хэмжинэ. Энэхүү харьцаагаар, Монгол 
улс  2009 оны байдлаар 155 орноос хамгийн 
тэргүүнд4 (100%) орж байна. Боловсролын 
салбарт, Монгол улс сургуульд элсэгчдийн 
түвшнээр жендэрийн урвуу үзүүлэлтэд (эмэгтэй 
давамгайлсан) хүрээд байна. Бага сургуульд 
элсэгчдийн түвшинд жендэрийн ялгаа их биш 
атлаа бүрэн дунд болон дээд боловсролын 
түншинд жендэрийн ялгаатай байдал ихсэж, 
эмэгтэй оюутнууд давамгайлж байна (График 1).

Улс төр, эдийн засгийн эрх мэдлийн хувьд 
харьцуулж үзвэл Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо хавьгүй муу үзүүлэлттэй байна. 
Жендэрийн Чадваржилтын Зэрэг (ЖЧЗ) нь 
эмэгтэйчүүд улс төр, нийгмийн амьдралд хэр  
идэвхи оролцоотой байгааг харуулдаг. Үүгээр 
хууль тогтоох байгууллага, төрийн өндөр албан 
тушаал хийгээд удирдах ажил, мөн мэргэжлийн 
болон техникийн салбарт эмэгтэйчүүдийн эзэлж 
буй хувь, цаашлаад парламент дахь эмэгтэй 

4  Хүний суурь хөгжилд жендерийн ялгаа их байхын хэрээр 
тухайн орны ХХИ-тэй харьцуулсан ЖХИ бага байна. 
Монголын ЖХИ нь 2009 онд 0.727; харьцуулсан ХХИ нь 0.727 
байсан.

гишүүдийн тоо, орлогын хэмжээ зэрэгт хүйсийн 
тэгш бус байдал хэр байгааг хэмждэг. Энэ тал дээр 
Монгол улс 109 улсаас 94-т (График 2) орж байгаа 
нь Зүүн Азийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад 
дэндүү муу үзүүлэлт юм. Улс төрийн шийдвэр 
гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо 
маш муу байгааг  1990 онд УИХ-д 10,5  байсан 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 2009 онд 45 болж 
буурсан байдлаас харж болно. Энэ  үзүүлэлт 2012 
оны Улсын Их Хурлын сонгуулиар 12 хувь болж 
өссөн хэдий ч дэлхийн дундаж болох 19.7 хувиас 
доогуур буюу бүс нутгийн хөгжиж буй бусад 
орнуудтай харьцуулахад доогуур байна.

Цаашилбал, эмэгтэйчүүд болон хүүхдийн 
эрхийн талаарх олон улсын голлох гэрээ 
хэлэлцээрээр үүрэг хүлээсэн ч Монгол улс 2011 
он хүртэл жендэрийн тэгш байдлын асуудлаар 
үндэсний хэмжээний бие даасан хуультай 
байсангүй (АХБ, 2010). 2011 оны 2 сард УИХ-
аар батлагдсан жендэрийн эрх тэгш байдлын 
тухай шинэ хуулиар жендэрийн харилцааг тэгш 
байлгах үүрэг хариуцлагыг нэр бүхий төрийн 
байгууллагуудад тухайлбал,  хөдөлмөр  эрхлэлт, 
боловсрол, эрүүл мэнд гэх мэт салбарууд болон 
төрийн  албаны хувьд тодорхой зааж өгсөн. 
Түүнээс гадна,  өмнөх нийгмийн үеэс6 үүдэлтэй 
1999 онд батлагдсан хөдөлмөрийн зарим тогтоомж 
зохицуулалтын  улмаас эмэгтэйчүүд олон жилийн 
туршид тодорхой нэрийн ажлууд (Хавсралт А) 
хийх нь хориотой байлаа (жишээлбэл, 25-с илүү 
зорчигч тээвэрлэдэг тээврийн хэрэгсэл  жолоодох, 
машинист хийх, мал нядлах гэх мэт).

5  НҮБХХ, 2010, Ази Номхон Далайн бүсийн хүний хөгжлийн 
тайлан

6  “Эмэгтэйчүүд, бизнес ба хууль” тайлан, 2010, Дэлхийн Банк
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Хэдийгээр Монголын хөдөлмөрийн зах зээл 
дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгтэйчүүдийнхээс 
хол зөрүүгүй ч, эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн 
зах зээлийн цалин хөлсгүй хэсэгт төвлөрөн 
ажиллаж байна. Албан ёсны ажилгүйдлийн 
түвшин бүс нутгийн дундажтай7 ойролцоо 
байгаа боловч хөдөлмөрийн зах зээлд Монголын 

7  Эмэгтэйчүүдийн албан ёсны ажилгүйдлийн хувь 2008 онд 
Монголд 3,1 хувь байсан бол Зүүн Азийн бүсийн дундаж 3,3 
хувь байсан байна. Гэвч албан ёсны хувийг ихэнхдээ бодит 
ажилгүйдлийн хувиас доогуур тооцдог.

эмэгтэйчүүдийн 70 хувь оролцож байгаа (График 
3) нь Зүүн Ази хийгээд Төв Азийн улс орнуудтай 
харьцуулахад хавьгүй өндөр үзүүлэлт юм. 
Тэгсэн хэдий ч эмэгтэйчүүдийн гуравны нэг нь 
гэр бүлийн хүрээнд цалингүй хөдөлмөр эрхэлж 
байгаа нь Зүүн Азийн дундажтай харьцуулахад 
өндөр бөгөөд эдийн засгийн таатай боломжийг 
хүртэх тал дээр тус бүсийн бусад орнуудтай 
харьцуулахад жендэрийн тэгш бус байдал нилээд 
байна.  
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МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ОРОЛЦОО: 2008/2009 ОНЫ АЖИЛЛАХ 
ХҮЧНИЙ СУДАЛГААНААС ГАРСАН ГОЛ 
ДҮГНЭЛТҮҮД

Хөдөлмөрийн зах зээлийн болон эдийн 
засгийн оролцоон дах жендэрийн тэгш бус байдал 
нь ялангуяа Монголын боловсрол дах жендэрийн 
тэгш байдлын ерөнхий түвшин болон их дээд 
боловсролын түвшинд эмэгтэйчүүд давуутай  
байгаатай нь харьцуулахад дэндүү содон байгаа 
юм.8 Энэхүү бүлэгт Монголын ажиллах хүчний 
судалгаа (МАХС, 2009)-г ашиглан хөдөлмөрийн 
зах зээлийн дэх  жендэрийн гол ялгааг болон 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлно. 

Жендэрийн эрх тэгш байдал нь  насны бүлгүүд,  
хотод юмуу хөдөөд оршин сууж байгаагаар 
ялгаатай гардаг. Хүн амын дийлэнхийг залуучууд 
эзэлдэг Монгол улсын хувьд эдгээр үзүүлэлт бүр 
ч чухал юм. Хөдөлмөрийн насны (15-65 насны)  
эмэгтэйчүүдийн 44 хувь,  эрэгтэйчүүдийн 46 хувь 
нь 30-с доош настай байна (Хавсралт Б). Мөн 
түүнчлэн, 1990–ээд оны нийгэм эдийн засгийн 
томоохон шилжилт нь хот суурин газар руу 
буюу нийслэл хот (Улаанбаатар) руу чиглэсэн их 
нүүдлийг бий болгож, өнөөдөр хот суурин газарт 
хөдөлмөрийн насны хүн амын 40 орчим хувь 
амьдарч байгаа нь   МАХС9-гаар харагдаж байна.

Хөдөлмөрийн насны эрэгтэй, эмэгтэй нийт 
хүмүүсийн дийлэнх нь (66 хувь) албан бус 
салбарт10, тэр дундаа хөдөө аж ахуйд ажиллаж 

8  Эмэгтэйчүүдийн боловсролын чанар эрэгтэйчүүдийнхээс муу 
байж болзошгүй. Монголд хэдийгээр ерөнхий боловсролын 
болон мэргэжлийн боловсролын чанар нийтдээ муу (АХБ 2008 
болон НҮБХС 2009) ч, боловсролын чанарт гэхдээ жендэрийн 
ялгаа их байгаа, тэр нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст ялгавартайгаар 
нөлөөлж байгаа шинж үгүй байна. 2007 оны Олон улсын 
математик, шинжлэх ухааны хандлага (ОУМШУХ)-д 
мэдээлсэнээр, 8 дугаар ангийн математикт хөвгүүд охидоос 
илүү сайн байна. Энэ ялгаа чухамдаа боловсролын чанарын 
ялгаанаас уу, эсвэл гэр бүлийн орчин, удмын чадвараас уу 
гэдэг тодорхойгүй байна. Мөн түүнчилэн, мэдээллийн чанар 
эргэлзээтэй бөгөөд тэдгээрийг ОУМШУХ (2008) тайлангийн 
хавсралтаас авав. 

9  Нийт хүн амын 57 хувь нь хот, суурин газарт амьдарч байна 
(Дэлхийн хөгжлийн индекс, 2010).

10  “Албан бус” ажил гэдэгт цалингүй бүх ажилчид (албан, 

байгааг мөн тэмдэглэх хэрэгтэй (Хавсралт В). 
Сонирхолтой нь, нийт ажил эрхлэлтэд хөдөө аж 
ахуйн эзлэх хувь хэмжээ буурч байснаас улбаалан 
2000-д оны эхний хагаст ажиглагдаж байсан албан 
бус байдлын бууралт одоо эсрэгээр11 эргэсэн 
харагдаж байна. Энэ нь албан бус байдлаар цалин 
хөлс авч ажилладаг ажилчдын тоо өссөнтэй 
холбоотойгоос гадна ДНБ-ний өсөлт өмнөх 
оныхоо 8.9 хувиас хасах 1.3 хувь хүртэл буурсан 
2009 оны эдийн засгийн огцом уналтын нөлөө ч 
байж болох юм. 

МОНГОЛЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛ НЬ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ХУВЬД 
ЖЕНДЭРЭЭР ИХЭЭХЭН ХУВААГДАХЫН 
САЦУУ ХУВИАР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ 
БОЛОМЖ  ХЯЗГААРЛАГДМАЛ БАЙНА.

Ерөнхийдөө Монголд ажиллах хүчний 
дотор эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад бага байгаа бөгөөд ялангуяа орон 
нутагт гэр бүлийн хүрээнд цалингүй ажилчид 
хэлбэрээр ажиллах нь их байна. 

Хэдийгээр эмэгтэйчүүдийг цалингүй 
хөдөлмөр эрхлэлтээс татан гаргахад боловсрол 
чухал үүрэг гүйцэтгэх хэдий ч  нээлттэй байгаа 
өөр нэг боломжит хувилбар нь гэрээгээр ажил 
эрхлэх явдал байна. Аль ч түвшний боловсролтой 
эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад   эрэгтэйчүүдийн 
хувьд (хөдөө аж ахуйн салбараас гадуур) хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх боломж хоёр дахин илүү 
байна (График г1-г4, Хавсралт Г). Цаашилбал, 
эмэгтэйчүүд зөвхөн  цөөн төрлийн мэргэжлийн 

албан бус салбарын байгууллагад ажиллаж байгаагаас үл 
хамаарч), албан бус байгууллагад (5 болон түүнээс цөөн хүн 
ажиллуулдаг) ажилладаг хувиараа ажиллагсад, албан бус 
байгууллагын цалинтай ажилчид (тэтгэвэр авдаггүй ажилчид), 
болон бусад (5 болон түүнээс цөөн хүн ажиллуулдаг хоршооны 
гишүүд болон ажил олгогчид) ажилчдыг оролцуулж тооцно.

11  Хавсралт В-г харна уу 
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явцуу хүрээнд, тухайлбал багшлах, нийтийн 
хоол, жижиглэн  худалдаанд (График 7) төвлөрсөн 
байна. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хамгийн 
их төвлөрсөн 5 ажил мэргэжлийн салбарт нийт 
эрэгтэйчүүдийн 57 хувь, нийт эмэгтэйчүүдийн 55 
хувь нь ажиллаж байна. Хэдийгээр зарим төрлийн 

мэргэжил дээр аль аль хүйс адил  ажиллаж байгаа 
ч эмэгтэйчүүд тээвэр болон барилгын салбарт 
ихээхэн дутмаг хирнээ жижиглэн  худалдаа, 
нийтийн хоол болон багшлах салбарт ихээхэн 
төвлөрсөн байдалтай байна. 
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Энэ байдалд эдийн засгийн өндөр өсөлттэй 
салбаруудад оролцоход шаардлагатай бизнесийн 
болон аж ахуй эрхлэх хөрөнгийн хязгаарлагдмал 
байдал, эдийн засгийн бүх салбарт бүрэн 
хэмжээгээр оролцох боломжийг эмэгтэйчүүдэд 
хязгаарласан соёлын хэм хэмжээ, 2008 он хүртэл 
хүчинтэй байсан хөдөлмөрийн зохицуулалтууд12 
гэх мэт олон хүчин зүйлс  нөлөөлсөн байна.

a) Бизнэс эхлүүлэхэд шаардагдах чадавхи, 
ур чадвартаа хөрөнгө, хүч бага зарсан 
юмуу, эсвэл гаднаас хүн хүч авах, эсвэл 
бизнесийн сүлжээнд орох зэрэг эдийн 
засгийн хязгаарлагдмал боломжоос болж 
эмэгтэйчүүд хувиараа хөдөлмөр эрхлэх 
нь бага байж болно. Эдгээр асуудлыг 
ажиллах хүчний судалгаагаар судалж 
гаргах боломжгүй юм. 

Эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн хөдөлмөрийн 
зах зээл дэх туршлага өөр өөр байхын 
хэрээр эмэгтэй, эрэгтэй хувиараа бизнес 
эрхлэгчид өөрсдийн илүү сайн мэддэг 
салбарыг сонгодог бөгөөд цаашдаа тэр 
салбарт өөрийн бизнесийг эхлүүлэх13 
магадлалтай байдаг. Тухайлбал, ажиллах 
хүчний судалгаагаар гарсанчлан, 
эмэгтэйчүүдийн дийлэнх ажлын 
туршлага бичиг хэрэг болон захиргааны 
туслах ажилтны хүрээнд хязгаарлагдаж, 
удирдах ажлын туршлагатай эмэгтэйчүүд 
цөөхөн байгаа тохиолдолд Монголын 
эмэгтэйчүүд  бизнес эхлүүлэхэд эхний 
ээлжинд хүндрэлтэй байж болзошгүй юм.

Түүнээс гадна, Монгол улс дахь 
хөрөнгө өмчлөл дэх жендэрийн ялгаа нь 
эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн боломжид 
мөн нөлөөлж байж болно. Газар болон 
малыг ихэнхдээ өрхийн тэргүүн буюу 
эрэгтэйчүүдийн нэр дээр бүртгэж байсан 
1990-ээд оны улсын өмч хувьчлалын  
тэгш бус хуваарилалт нь эмэгтэйчүүдийг 
хөрөнгө эзэмших, захиран зарцуулах 
эрх мэдэлгүй болгосон. Үүний улмаас, 
эмэгтэйчүүд зээл авахын тулд хөрөнгө 
барьцаалахдаа14 заавал өрхийн 
тэргүүнээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай 
болдог. Жишээлбэл, 2008 онд хийсэн 

12  Хавсралт А-г харна уу.
13  Klapper болон Parker (2010) харна уу
14  Robinsdon болон Солонго (2000)

судалгаагаар, судалгаанд хамрагдсан 
нийт эмэгтэйчүүдийн 88 хувийнх нь өмч 
хөрөнгө зөвхөн нөхрүүдийн нэр дээр 
бүртгэгдсэн байсан бөгөөд  дөнгөж 12 
хувь нь хамтран өмчилдөг15 гэж гарсан 
байна. 

Хүснэгт 1. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн 
зээл авалт, хүйсээр
Нийт дүнд эзлэх %
Бизнесийнхээ нэр дээр зээл 
авах боломжтой 

эрэгтэй
25.2

эмэгтэй
22.3

Боломжгүй 67.9 69.6

Мэдэхгүй 6.9 8.2

Хэдийгээр, жижиг бизнес эрхлэхийн 
тулд  зээл авахыг хүссэн эмэгтэйчүүдийн 
боломжийг тэдний эрэгтэй 
өрсөлдөгчидтэй харьцуулах аргагүй ч, 
жижиг бизнес нэгэнтээ эрхэлж байгаа  
нийт иргэдийн зээл авах боломжийн 
тухайд  жендэрийн ямар нэгэн ялгаа 
харагдахгүй байна. Ажиллах хүчний 
судалгаагаар зээл авах боломжтой жижиг 
бизнес эрхлэгчид, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид (ихэвчлэн албан бус салбарт 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг аж 
ахуйн нэгж)-ийн хувь бага байгаа хэдий 
ч  жендэрийн ялгаа харин энэ тал дээр их 
биш байна (Хүснэгт 2). 

Албан салбарт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа хувийн томоохон аж ахуйн 
нэгжийн төлөөлөгчдөөс авсан 2008/2009 
оны  судалгаагаар эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад эмэгтэйчүүдэд зээл авах 
асуудал хүндрэлтэй дүр зураг гараагүй 
байна16. Хэдийгээр эмэгтэй эзэнтэй аж 
ахуйн нэгжийн авсан зээлийн хэмжээ 
бага (тэдгээрийн хэмжээ болон үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа салбараас 
хамаараад) байгаа ч банкнаас зээл 
авсан эрэгтэй болон эмэгтэй эзэнтэй аж 
ахуйн нэгжийн тоо бараг адилхан байна 
(Хавсралт Д). Мөн эрэгтэй болон эмэгтэй 

15  Хөрөнгөө өөрийн нэр дээр авсан өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүдийг хасаад. Хас Банкны судалгаа, Хөдөөгийн ядуу 
эмэгтэйчүүдэд бичил санхүүгийн үзүүлэх нөлөөллийг хэмжих, 
Суурь тайлангийн төсөл, 2008 оны 7 сар

16  Дэлхийн Банк 2008-09 Бизнесийн орчин ба компаниудын 
үйл ажиллагааны судалгаа (БОКҮАС)-ны мэдээллийн сан нь 
ихэнхдээ том, албан салбарын 362 компанийг хамарсан. 
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эзэнтэй аж ахуйн нэгжийн зээлийн 
барьцааны (ойролцоогоор зээлийн 40 
хувь) хэмжээ бараг адилхан байна. 
Гэхдээ, энэ судалгаанд хамрагдсан аж 
ахуйн нэгжүүдийг сонгон авсан түүвэр 
асуудалтай байна. Бизнес анх эхлүүлэхэд 
учирдаг саад, бэрхшээлээ нэгэнтээ 
шийдсэн компаниуд энэ судалгаанд 
хамрагдсан учраас ийм дүр зураг гарч 
байх талтай. Бизнес эхлүүлэх гэж 
хичээж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд 
эрчүүдтэй харьцуулахад зээл авах нь илүү 
хүндрэлтэй асуудал  байх талтай.  

b) 1999 онд гарсан (2008 оныг хүртэл  
мөрдсөн) хөдөлмөрийн  зохицуулалт нь  
(Хавсралт A) эмэгтэйчүүдийг уул уурхай, 
барилга, тээвэр зэрэг өндөр өсөлттэй 
гол салбаруудад  ажиллахад хориг тавьж 
байсан.  Уул уурхайн томоохон төслүүд 
хэрэгжиж эхлэхийн хэрээр 6 хувьтай 
байсан Монголын ДНБ-ний өсөлт  2013 
он гэхэд 25-с илүү хувьтай байх тооцоо 
байна. Энэ нь дээр дурдсан хөдөлмөрийн 
зохицуулалтаас болоод эмэгтэйчүүдийн 
хувьд урт хугацаанд “хаалттай” байсан 
тэр салбаруудад, тухайлбал дэд бүтэц, 
хангамж үйлчилгээ, тээвэр, уул уурхайн 
салбарт ихээхэн хэмжээний шууд бус 
нөлөө үзүүлэхээр байна. 

Ийм хязгаарлалт хийж байсан шалтгаан нь 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудалтай   
холбоотой байсан хэдий ч бусад улс 
орнуудын хувьд “аюулгүй”-д тооцогддог 
салбаруудад ч эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
хязгаарласан нь дэндүү өргөн хүрээг 
хамарч байсан байна. Цаашилбал, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны асуудлыг 
шийдэхдээ эмэгтэйчүүд ажиллах 
салбарыг  хуулиар хориглохын оронд, 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд 
нь аюулгүй  байхаар шийдвэрлэх ёстой 
билээ.  Үнэндээ, эмэгтэйчүүд ажиллахыг 
хориглосон ажлын байрны жагсаалт 
нь хэт өргөн хүрээг хамарсан, барилга, 
тээвэр (төмөр зам, авто зам, агаарын 
замын тээвэр), мах боловсруулах, нэхмэл 
оёдлын, хэвлэлийн гэх мэт эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагааны зөрчил, хохирол 
ерөнхийдөө бага гардаг салбаруудыг 
ч хамарч байсан байна. Одоо дээрх 
салбаруудад эрэгтэйчүүд давамгайлан 
ажиллаж байна.17 Соёлын хүчин зүйлстэй 
нийлээд хөдөлмөрийн ийм зохицуулалт 
нь тус салбаруудад эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо хязгаарлагдмал байх явдалд  
хувь нэмэр болсон нь  өнөөдөр хирнээ 
тодорхой  байна. 

ЭРТ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ НЬ АХИМАГ 
НАСНЫ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 
ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИНД НӨЛӨӨЛЖ, 
ТЭДНИЙ АЛБАН ТУШААЛ, ӨНДӨР 
НАСНЫ ТЭТГЭВЭР, ЯДУУРЛЫН 
АСУУДАЛД  СӨРӨГ ҮР ДАГАВАРТАЙ 
БАЙНА. 

Монголд тэтгэврийн нас эмэгтэйчүүдийн 
хувьд 55 буюу эрэгтэйчүүдийнхээс 5 насаар эрт 
байдаг бөгөөд  дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй 
эмэгтэйчүүд эрчүүдээс 10 насаар эрт тэтгэвэрт 
гарах боломжтой  байдаг. Хэдийгээр хуулийн 
дагуу “өөрөө хүсвэл” тэтгэвэрт гарч болох 
боловч тэтгэвэрт гарч байгаа эмэгтэйчүүдийн 
хичнээн нь өөрсдийн хүсэлтээр, хичнээн нь 
шахалт шаардлагаар гардаг нь тодорхойгүй 
байна. Хуулийн энэ заалтыг буруугаар  ашиглаж 
эмэгтэйчүүдийг шударга бусаар ажилгүй болгосон, 
тэдгээр эмэгтэйчүүд улмаар ядуу амьдралд гулган 
орсон  баримтууд байдаг.18 Цаашилбал, 2009 оны 
ажиллах хүчний судалгаагаар 50-аас дээш насны 
эмэгтэйчүүдийн ажилгүй байгаагийн хамгийн гол 
шалтгаан нь тэтгэвэрт гарсан явдал байгаа бөгөөд 
эмэгтэйчүүдийн оролцооны хувь 50-наснаас хойш 
огцом уналттай байна. ( График 8 болон График 
9). МАХС-гаар 50-65 настай эмэгтэйчүүдийн 
дөрөвний гурав нь, харин эрэгтэйчүүдийн 55 хувь 
нь ажилгүйдлийн шалтгааныг тэтгэвэрт гарсанаар 
тайлбарлаж байна. Тэдгээр эмэгтэйчүүдийн 30 
орчим хувь нь өрх толгойлж байснаас үзвэл эрт 
тэтгэвэрт гарахыг тэд сайн дураараа сонгосон 
гэдэг нь эргэлзээ төрүүлж байна. 

17   Монгол улсын уул уурхайн салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх нь Дэлхийн Банк (2011), хамтарсан тайланг харна 
уу

18  ЭАБХУК ХХҮТ, Мэдээлэл хүссэний дагуух хариу тайлан, 1 
сарын 24 – 2 сарын 15, 2000. http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw24/cedawcmng34.pdf
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Судалгаанаас  илэрхий харагдаж байгаа 
нэг зүйл нь харьцангуй цөөхөн эмэгтэйчүүд 
өндөр түвшний удирдах албан тушаалд хүрч 
байна. Жишээлбэл, 2009 оны ажиллах хүчний 
судалгаагаар (График 10) захирал болон гүйцэтгэх 
захирлуудын тавны нэг нь эмэгтэйчүүд байгаа 
бөгөөд улсын болон хувийн салбарын аль алинд 
дунд болон доод түвшний удирдах албан тушаал, 
туслах ажилтны орон тоонд эмэгтэйчүүд  төвлөрч 
байна. Хэдийгээр ажлын байран дах жендэрийн  
алагчлал зэрэг бусад хүчин зүйлс байх талтай 
ч, эрт тэтгэвэрт гарах асуудал нь  дээрх байдалд 
нөлөөлж буй  нэг  хүчин зүйл байж болох юм.

Түүнчлэн эрт тэтгэвэрт гарах нь 
эмэгтэйчүүдийн орлого (огт ажил хийгээгүй 
тохиолдолд тэг болж унадаг) болон ажилласан 
жилээс хамаарч тогтоогддог тэтгэврийн 
хувь хэмжээнд нөлөөлдөг. Энэ нь улмаар 
бага орлоготой өрхүүдийн, ялангуяа эмэгтэй 
тэргүүнтэй өрхүүдийн ядууралд орох эрсдлийг 
нэмэгдүүлж байна. Өрх толгойлсон өндөр 
настай эмэгтэйчүүдийн тоо (ҮСХ-ны дүнгээр, 
ойролцоогоор 15,000) ийм эрэгтэйчүүдийн 
тоотой харьцуулахад даруй 2 дахин их байгаа ба 
өмнө дурдаж байсанчлан, “өөрийн хүсэлтээр бус” 
тэтгэвэрт гарснаас болж эмэгтэйчүүд ядууралд 

орж байгаа баримтууд байна.19 НҮБХХ болон 
Сангийн яамны хамтран хийсэн судалгаагаар 2004 
онд тэтгэвэрт гарсан эрэгтэйчүүдийн 25 хувь нь л 
хамгийн доод тэтгэвэр20 тогтоолгож байсан бол 
эмэгтэйчүүдийн 84.2 хувь нь ийм тэтгэвэр авсан 
байна.

Мөн эмэгтэй тэргүүнтэй өрхөд эрэгтэй 
тэжээлгэгчийн  хувь харьцангуй өндөр 
байна гэдгийг дурьдах нь зүйтэй (График 
11). Жишээлбэл, эмэгтэй тэргүүнтэй өрхийн 
гишүүдийн гуравны нэг нь хөдөлмөрийн насны 
эрэгтэйчүүд (эрэгтэй тэргүүнтэй өрхийнхөөс 
даруй 2 дахин их), түүн дотор  30-аас дээш 
насны эрчүүд  ихээхэн хувь эзэлж байна. Тэдгээр 
эрчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олох 
магадлал, ялангуяа настай эрэгтэйчүүдийн хувьд 
бага (хэрэв 30-аас дээш настай бол энэ нь 8 
хувиар буурдаг) байгаа  нь (Хүснэгт б, Хавсралт 
Е) өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд өрх толгойлсон 
эрэгтэйчүүдээс илүүтэй санхүүгийн дарамтад 
байдгийг илтгэж байна.

19  ЭАБХУК ХХҮТ, Мэдээлэл хүссэний дагуух хариу тайлан, 1 
сарын 24 – 2 сарын 15, 2000.  http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw24/cedawcmng34.pdf

20  Сангийн яам болон НҮБХХ, Нийгмийн хамгааллын талаарх 
төсвийн зарцуулалтын анализ (Улаанбаатар, 2004), 17-18.
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21ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ГЭРИЙН АЖИЛ 
БОЛОН АСАРГАА СУВИЛГААНЫ АЖИЛ 
ҮҮРЭГ НЬ ТЭДНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛ ДЭХ  ОРОЛЦООНД СӨРӨГ НӨЛӨӨ 
ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА. 

Эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүд 
гэрийн ажил болон асаргаа сувилгааны ажилд 
2 дахин их цаг зарцуулдаг бөгөөд хөдөлмөрийн 

21 МАХС-д өөрсдийгөө эрэгтэй болон эмэгтэй тэргүүнтэй өрхөд 
оруулсан боловч өөрсдөө өрхийн тэргүүн биш хүмүүс.

зах зээл дээр албан ёсны цалинтай ажил хийдэг 
болсон ч дээх цаг буурдаггүй байна (График 12 
ба График 13). Ажил хийдэг эмэгтэйчүүдийн 
хувьд энэ нь “давхар дарамт” болдог бөгөөд 
энэхүү нөлөөлөл ажиллах хүчний зах зээлийн 
судалгаагаар харагдаж байна. Жишээлбэл, гэр 
бүлд 15-аас доош насны хүүхдүүд байгаа нь 
эмэгтэй хүний ажил хийх боломжийг ихээхэн 
бууруулдаг бөгөөд ялангуяа настай эмэгтэйчүүдэд 
нийтлэг тохиолдож (тэдний оролцооны хувь  
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бараг 4 пунктээр доошилдог) байна (Хавсралт Е). 

Гэхдээ төрөх насны эмэгтэйчүүдэд давхар 
нөлөөлж байж болзошгүй нэг хүчин зүйл нь 2000 
оноос өнөөг хүртэл харьцангуй өгөөмөр байдлаар 
үргэлжлүүлэн олгож байгаа бэлэн мөнгөний 
хөтөлбөр юм. Сар тутам хүүхэд бүрт 3,000 төгрөг  
(хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр), улирал тутам хүүхэд 
бүрт 25,000 төгрөг, шинэ төрсөн хүүхэд бүрт  
100,000 төгрөг олгож байсан зэрэг нь хүүхэдтэй 
зарим залуу эмэгтэйчүүдийг  хөдөлмөрийн зах 
зээлээс хөндийрөхөд нөлөөлсөн байж болох 

юм22. Монголд 1990 оноос хойш хурдацтай 
унасан төрөлтийн хувь 2005 оноос  дахин сэргэж 
байгаа нь засгийн газраас олгож буй бэлэн 
мөнгө эмэгтэйчүүдийг олон хүүхэд гаргахыг 
урамшуулан дэмжсэнийг харуулж байна. 

22  Эдгээрээс  Хүүхдийн мөнгөний хөтөлбөрт 2008 онд нийт 
төсвийн зардлын бараг 5,6 хувийг зарцуулсан. Эдгээр мөнгөн 
тэтгэмжүүд 2010 онд зогссон боловч 2011 оны төсөвт Монгол 
улсын иргэн бүрт олгох нийтлэг байдлаар олгох бэлэн мөнгө  
тусгагдсан. 2012 оны Улсын ИхХурлын сонгуулийн дараа, 
иргэн бүрт олгодог нийтлэг тэтгэмжийг халж, харин Хүүхдийн 
мөнгөний хөтөлбөрийг 10 дугаар сараас эргэн сэргээн  18-с 
доош насны хүүхэд бүрт сар тутам 20,000 төгрөг олгох болсон. 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ 
ОРОЛЦОО БҮРЭН БУС БОЛОН БҮРЭН 
ДУНД БОЛОВСРОЛТОЙ ЭРЭГТЭЙ, 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН АЛЬ АЛИНЫ ХУВЬД 
СУЛ БАЙГАА БОЛОВЧ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭД 
ИЛҮҮ  НӨЛӨӨТЭЙ БАЙНА. 

Дээд боловсролтой хүмүүстэй харьцуулахад 
бүрэн бус болон бүрэн дунд боловсролтой эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн аль алиных нь хөдөлмөрийн 
зах зээлийн  оролцоо харьцангуй сул байна. Энэ 
нь Монгол улсын идэвхитэй ажиллах хүчний 
ихэнхид хамааралтай  (эмэгтэйчүүдийн 56 хувь, 
эрэгтэйчүүдийн 60 хувь нь бүрэн бус болон 
бүрэн дунд боловсролтой) юм. Боловсролын 
түвшин бага байх тусам хөдөлмөрийн зах зээлийн 

харилцаанд  бага  оролцох23 төдийгүй дээд 
боловсролтой хүмүүс болон ямар ч боловсролгүй 
хүмүүстэй харьцуулахад ажилгүй байх магадлал 
илүү өндөр байна24.  Энэ нь ийм түвшний  
боловсролтой ажилчид нь хөдөлмөрийн зах зээлд 
шаардлагатай ур чадварыг эзэмшээгүй байгааг  
илэрхийлж байж болзошгүй бөгөөд Монгол улсад 
боловсролтой эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд дутаагүй 
харин шаардлагатай ур чадвар эзэмшсэн хүмүүс 
дутагдаж байгааг харуулж байна. 

23  Хавсралт Е хүснэгт в-г харна уу.
24  Хүснэгт ё2 Хавсралт Ё. Гэхдээ, ажилгүйдэл дэх жендэрийн 

ялгаа их биш байна. Ажилгүй байх магадлал болон ажилгүй 
байх хугацаанд жендэрийн  мэдэгдэхүйц нөлөө байхгүй байна. 
Ахимаг настай эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүстэй харьцуулахад залуу 
эрэгтэй болон эмэгтэйчүүдийн аль алины хувьд ажилгүй байх 
магадлал ерөнхийдөө өндөр байна. 
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Бүрэн бус болон бүрэн дунд боловсролтой 
эмэгтэйчүүдийн хувьд ижил түвшний 
боловсролтой эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоо бага 
байна. Жишээлбэл, бүрэн бус боловсролтой 
эмэгтэйчүүдийг бүрэн бус боловсролтой 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад ажиллах хүчний 
оролцооны хувь 9 пунктийн зөрүүтэй байгаа ба 
бүрэн дунд боловсролтой эрэгтэй, эмэгтэйн хувьд 
мөнхүү ялгаа нь 13 пункт  (График 14) байна. 
Түүнтэй нэгэн адил, бүрэн дунд боловсролтой 
эмэгтэйчүүдийн ажилгүй байх магадлал дээд 
боловсролтой эмэгтэйчүүдийнхтэй харьцуулахад 
7,4 пунктээр   илүү байна. Харин энэ үзүүлэлт 
эрэгтэйчүүдийн хувьд 3,5 пунктийн зөрүүтэй  
гарсан байна (Хүснэгт ё2, Хавсралт Ё). 

Яагаад бүрэн бус болон бүрэн дунд 
боловсролтой эмэгтэйчүүдэд эдгээр нөлөө 
эрчүүдийнхээс илүү хурц байгааг “ажил болон 
ур чадвар тохирохгүй байна” гэх шалтгаанаар 
тайлбарлах боломжгүй байна. Үүний цаана 
эмэгтэйчүүдийн ажиллах боломж хязгаарлагдмал, 
эсвэл эмэгтэйчүүдийг алагчлан үзэх хүчин 
зүйлүүд байх боломжтой. Азийн Хөгжлийн 
Банкны 2010 оны жендэрийн тайлан болон эдийн 
засгийн хямралын нөлөөллийг судалсан Дэлхийн 
Банкны тоон судалгаанд эмэгтэйчүүдийн гадаад 
төрх байдлын (эсвэл насны) талаарх шаардлага 
бүхий ажлын байрны зарын талаар баримтууд 
байна.  Мөн бүрэн бус болон бүрэн дунд 

боловсролтой эмэгтэйчүүдийн дөнгөж 27 хувь нь 
хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байхад энэ үзүүлэлт 
эрэгтэйчүүдийн хувьд  40 хувь байна.

ЦАЛИНГИЙН ЯЛГАА ӨНДӨР 
БАЙГАА БӨГӨӨД ЭНЭ НЬ ЭРЭГТЭЙ, 
ЭМЭГТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН БОЛОВСРОЛ, 
АЖЛЫН ТУРШЛАГЫН  ЯЛГААГААР 
ТАЙЛБАРЛАГДАХГҮЙ БАЙНА.

Ерөхийдөө эмэгтэйчүүд хэд хэдэн шалтгааны 
улмаас эрэгтэйчүүдээс бага орлого олдог байж 
болно. Эмэгтэйчүүдийн боловсролын болон 
хичээлийн сонголт нь тэдний албан тушаал ахиж 
дэвших хүсэл эрмэлзэл бага байдагтай холбоотой 
бөгөөд  тэд бага цалинтай ажил мэргэжлийг 
“өөрсдөө сонгодог” гэж үзэх тохиолдол байдаг 
(ОУХБ 2004). Мөн хүүхэд төрүүлж асрахтай 
холбоотойгоор тасалдсан жилээс болоод тэд 
ажлын туршлага бага хуримтлуулж, энэ нь  тэдний 
цалингийн зөрүүг өсгөдөг байх талтай. Иймд, 
хөдөлмөрийн зах зээлд авчирч буй бүтээмжийн 
үзүүлэлтүүд (боловсрол, ажлын туршлага гэх 
мэт) нь доогуур байдгийн улмаас эмэгтэйчүүд 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бага цалин авдаг 
байх тохиолдлууд байдаг.  

Гэхдээ дээрхээс өөр нэг шалтгаан нь яг 
адилхан үзүүлэлтүүдтэй байхад хөдөлмөрийн 
зах зээл дээр эмэгтэйчүүдийг эрэгтэйчүүдээс 
өөрөөр үздэг байж бас болно. Энгийнээр 
тайлбарлахад, эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдээс 
өөрөөр ханддаг байж болно. Хөгжингүй  болон 
хөгжиж буй орнуудын олон баримт бичигт 
дурдсанаар цалингийн ялгааны  томоохон хувь нь 
эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн онцлог шинж 
чанарын ялгаагаар тайлбарлагддаггүй. 

Монгол улсад бөөний болон жижиглэн 
худалдаа, төрийн захиргааны ажлаас бусад 
эмэгтэйчүүд голчлон ажиллаж байгаа бүх салбарт 
жендэрийн орлогын  ялгааихээхэн хэмжээтэй 
байгаа бөгөөд өсөн нэмэгдэж байна25 (График 
15 болон График 16). Эрэгтэйчүүд ерөнхийдөө 
эмэгтэйчүүдээс ойролцоогоор 10 хувиар илүү 
цалин авч байгаа бөгөөд энэ нь боловсролын бүх 
түвшинд, ялангуяа хот суурин газар болон албан 
секторт  илүү ажиглагдаж байна (Хүснэгт ж2 
Хавсралт Ж).

25  Хавсралт Ж-д цалинтай ажилчдын дундаж цалинг харуулсан, 
МАХС (2009). 
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Эмэгтэйчүүдийн бүтээмжийн дундаж 
үзүүлэлтүүд (боловсролын түвшин зэрэг) 
эрэгтэйчүүдийнхээс илүү, тэдгээрээс 
шалтгаалсан өгөөж эрэгтэйчүүдийнхтэй адил 
юмуу илүү байгаа (Хүснэгт ж2 Хавсралт Ж) 
ийм нөхцөлд орлогын ялгаа байгаа нь  түүний 
цаана эмэгтэйчүүдэд ялгаатай хандах хандлага  
(магадгүй алагчлал) байна гэдгийг харуулж байж 
болох юм. 2009 оны ажиллах хүчний судалгаагаар, 
цалинтай эмэгтэйчүүд26 эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад илүү сайн дундаж үзүүлэлтүүдтэй 
байна. Тухайлбал суралцсан жилээр эмэгтэйчүүд 
эрэгтэйчүүдээс яльгүй илүү (эмэгтэй 13 жил, 
эрэгтэй 12 жил); ажлын туршлага тал дээр үл ялиг 
дутуу (эмэгтэй 17 жил, эрэгтэй 18 жил) байгаа 
бөгөөд эмэгтэйчүүдийн 42 хувь нь одоогийн 
ажлаа 10 болон түүнээс дээш жил хийсэн байхад 
эрэгтэйчүүдийн 37 хувь л одоогийн ажилдаа 
тогтвортой байна. 

Цалингийн ялгааг задлан шинжлэхэд 
ажил олгогчид эмэгтэйчүүдэд өөрөөр хандах 
байдал Монголын хөдөлмөрийн зах зээл 
дээр маш түгээмэл байгаа нь харагдаж байна. 
Цалингийн ялгааг “тайлбарлагдах” болон “үл 
тайлбарлагдах”27 гэсэн хэсэгт хувааж болно. 

26  Манай судалгаанд зөвхөн цалин авдаг ажилчдын орлогын 
мэдээлэл байна. Гэхдээ эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь үнэндээ 
цалингүй ажилчид, зарим нь хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 
байдаг. ХАА-д болон ХАА-н бус салбарт хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийн цалингийн мэдээлэл байхгүй байгаа бөгөөд 
эдгээр ажил мэргэжилтэй эмэгтэйчүүдийн санхүү, газар болон 
нийгмийн сүлжээнд нэвтрэн орох, ашиглах боломж дутмаг 
байдаг тул цалингийн ялгаа нилээд их байж болох юм. 

27  Oaxaca-гийн арга зүйн талаар Хавсралт Ж-г харна уу. 
Тухайн арга зүй нь хөдөлмөрийн зах зээлийн чадавхи, улмаар 
чадавхаас шалтгаалсан өгөөжийг хүйсээр ялган задалдаг. 
Цалингийн ялгааг “тайлбарлагдах” болон “үл тайлбарлагдах” 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваан шинжилж, түүнийг алагчлалын 
зэргийн үзүүлэлт болгон ихэвчлэн ашигладаг. Гэхдээ, энэ нь 
хэд хэдэн зүйлсийн, үүнд хэмжигдэхүүний нөлөө (жишээлбэл, 
хөдөлмөрийн зах зээлд ажилласан жилийг төлөөлөн үзүүлэх 
үзүүлэлт), гээгдэж орхигдсон хувьсагчууд (ажлын байран дах 
сургалт, ажиллах хүчний зогсолт) ба бусад хэмжигддэггүй 
үзүүлэлтүүд (жишээлбэл, хүчин чармайлт, төрөлхийн чадвар)-
ийн тусгал байж болох юм.

Эхний хэсэгт эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн 
дундаж үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлттэй (бүтээмж, 
боловсрол, ажилласан жил) холбогдох цалингийн 
ялгаа орно. “Үл тайлбарлагдах” гэсэн хэсэг нь 
хүйс хоорондын хэмжигддэггүй үзүүлэлтүүд 
(жишээлбэл, сэдэл шалтгаан, чадвар)-ийн 
нөлөөллийг илтгэнэ, гэхдээ бас зарим бүтээлд 
дурдсанчлан, энэхүү хэсэг нь жендэрийн алагчлал 
оршин байгааг, тухайлбал, адилхан үзүүлэлттэй 
байхад ч эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг зах зээл дээр 
ялгавартай үзэж байгаагийн илэрхийлэл болдог.   

Цалингийн жендэрийн  ялгааны үзүүлэлт 
0.18 байгаа  нь эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
эрэгтэйчүүд 1.2 дахин их цалин авч байгааг 
харуулж байна (График 17). Салбар болон 
мэргэжлийн үзүүлэлтийг хувьсагч болгон  авч 
үзэхэд ялгаа бүр илүү болж байгаа бөгөөд энэ 
нь эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн  ажиллаж 
байгаа мэргэжил, салбар нь цалингийн жендэрийн 
ялгааг тайлбарлах хүчин зүйл болж чадахгүй 
байгааг харуулж байна. Залуу ажилчдын хувьд, 
энэ ялгаа илүү их байгаа бөгөөд залуу эрэгтэйчүүд 
залуу эмэгтэйчүүдээс 1.35 дахин илүү цалин авч 
байна.  

Цалингийн ялгааг задлан шинжлэхэд түүний 
дийлэнх хэсэг нь бүтээмжийн үзүүлэлтүүдийн 
ялгаатай холбоотой гэхээсээ илүү, эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн ажлыг зах зээл ялгаатай 
үнэлж байгаатай холбоотой байна. Үнэн хэрэгтээ, 
хэрэв бүтээмжийн үзүүлэлт дээр үндэслэн 
эмэгтэйчүүдийн ажлыг эрчүүдийнхтэй адил 
үнэлдэг байсан бол эмэгтэйчүүд эрчүүдээс илүү 
сайн үзүүлэлттэй гэдэг утгаараа эрчүүдээс илүү 
цалин авах байсан. Зөвхөн настай ажилчдын 
хувьд цалингийн хүйсийн ялгааны багахан 
хэсгийг хэмжигддэг үзүүлэлтүүдтэй нь холбон 
тайлбарлаж болохоор байна. 



21МОНГОЛ УЛС:ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ

БОДЛОГЫН ГОЛ ЗӨВЛӨМЖҮҮД

Дээр дурдсан мэдээлэл, дүгнэлтүүд нь 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх эмэгтэйчүүдийн 
оролцооны үр дүнг сайжруулах, түүнчлэн 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг нэмэгдүүлэх 
бодлогын хэд хэдэн арга хэмжээг авах 
шаардлагатайг харуулж байна. Үүнд:

ИЖИЛ АЖИЛД ИЖИЛ ХЭМЖЭЭНИЙ 
ЦАЛИН ОЛГОДОГ БОДЛОГО 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ЭСВЭЛ ТУСГАЙЛАН 
ДЭМЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУУЛЬ 
ГАРГАЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

Эдгээр бодлого нь a) боловсрол эсвэл 
ажлын туршлага зэрэг хүчин зүйлүүдтэй холбон 
тайлбарлаж болохооргүй, эмэгтэйчүүдийн 
цалин хөлс ялгавартай байгаа нийтлэг байдал; 
б) эдийн засгийн өндөр өсөлттэй салбаруудад 
эмэгтэйчүүдийн оролцооны хувь бага байгаа 
болон в) шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн 
төлөөлөл хангалтгүй байгаа, эмэгтэйчүүд удирдах 
албан тушаалд хүрэхэд чөдөр, тушаа болсон 
асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдэх нь зүйтэй. 

Монгол улс эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаарх 
олон улсын ихэнх гэрээ конвенцэд нэгдэн орж 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг ялгаварлахгүй байх 
үүргийг хүлээсэн бөгөөд 2011 оны 2 дугаар 
сард жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
үндэсний хуулийг баталсан. Энэ хууль нь улс 
төр, эдийн засаг, гэр бүл, боловсролын хүрээн 
дэх эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхалтын  
асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэгтэй бөгөөд 
аливаа төрлийн бэлгийн дарамт шахалтыг 
ялгаварлан гадуурхалтын нэг хэлбэр гэж 
хуульчилсан. Тус хууль нь жендэрийн ялгаварлан 
гадуурхалтын эсрэг төрийн байгууллагуудын 
үүрэг хариуцлагыг тодорхой зааж, улсын салбарт 
хэрэгжүүлэх  тусгайлан дэмжих  бодлогуудыг 
санал болгон, Хүний эрхийн үндэсний  комисс 
болон хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссоор 
дамжуулан өргөдөл гомдол шийдвэрлэх 
механизмыг бий болгосон. 

Энэ хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлэх нь 
жендэрийн эрх тэгш байдлын асуудлыг бодлого 

тодорхойлогчид хэр  чухалд үзэж буйг харуулах 
шалгалт болно. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэх талаар хууль тогтоомж, 
бодлого, хөтөлбөрүүдэд жендэрт суурилсан 
урьдчилсан дүн шинжилгээ хийхийг засгийн 
газарт үүрэг болгосон хуулийн төслийн заалт 
УИХ-аар батлагдах шатанд хуулийн төслөөс 
хасагдсан. Гэхдээ жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
сайжруулахын тулд, хамгийн багаар бодоход, 
эмэгтэй ажиллах хүч хаана байгаа, эмэгтэйчүүд 
албан тушаал ахихад юу саад болж байгаа, тэд 
юунд хамгийн их санаа зовж байгаа болон тэдгээр 
асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх зэрэгт анхаарал 
хандуулах шаардлагатай. Мөн жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
энэ талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагаа шаардлагатай. Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах хуулийн хэрэгжилтэд Жендэрийн 
Үндэсний  Хороо хяналт тавина. Шийдвэр гаргах  
түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
мөн залуу эмэгтэйчүүдэд зөвлөх, үлгэр жишээ 
болох хүмүүсийг бий болгох зорилгын хүрээнд  
тусгайлан дэмжих арга хэмжээний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байж болох юм.   

Бодлогын тусгай асуудлуудад мөн анхаарал 
тавих шаардлагатай. Жишээлбэл, 2008 оноос 
өмнө үйлчилж байсан хөдөлмөрийн хууль 
тогтоомжийн дагуу, Хавсралт А-д жагсаасан 
өргөн хүрээний ажлын байранд  эмэгтэй хүн 
ажиллахыг хориглосон байсан нь  жендэрийн 
талаарх хэвшмэл ойлголт болон эмэгтэй хүнд 
“тохиромжтой” ажил гэх мэт соёлын хэм 
хэмжээтэй хавсран Монголд өндөр өсөлттэй 
байгаа уул уурхай мэт эдийн засгийн салбарт 
ажил мэргэжлийн ялгарал  өндөр болоход 
нөлөөлсөн. Энэ байдлыг засах, тэдгээр салбарт 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Засгийн газар тусгайлан дэмжих арга хэмжээний 
хууль батлан хэрэгжүүлж болох бөгөөд Өмнөд 
Африкт уул уурхайн ажиллах хүчний дор хаяж 
10 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байхаар  Засгийн 
газраас тусгайлан тогтоосон туршлага байдаг. 

 Эрт тэтгэвэрт гарч болох тэтгэврийн 
хуулийн заалт нь эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөрийн 



22 МОНГОЛ УЛС:ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ

зах зээлээс шахан гаргах шалтаг болж байж 
болзошгүй бөгөөд энэ нь эмэгтэйчүүдийн 
тэтгэвэр, ядуурлын эмзэг байдалд нөлөөлөх 
талтай. НҮБХХ болон Сангийн яамны хамтран 
хийсэн судалгаагаар 2004 онд тэтгэвэрт гарсан 
эрэгтэйчүүдийн 25 хувь хамгийн доод тэтгэвэр 
тогтоолгож байсан бол эмэгтэйчүүдийн 84.2 
хувь ийм тэтгэвэр тогтоолгосон байна28. Өрхийн 
амьжиргааны судалгаагаар, хот суурин газрын 
эмэгтэй тэргүүнтэй өрхийн 31 хувь ядуу байхад, 
хоёр тэжээгчтэй, эрэгтэй тэргүүнтэй  өрхийн 26 
хувь нь ядуу байна. 2009 оны ажиллах хүчний 
судалгаанаас харахад 50-65 насны ажилгүй, ажил 
хайж байгаа эмэгтэйчүүдийн ¾ нь тэтгэвэрт 
гарснаар ажилгүй болсон гэжээ (График 8).  
Иймд, эдгээр хууль тогтоомжийг эргээ харах нь 
зүйтэй бөгөөд эмэгтэйчүүдийг шударга бусаар 
ажилгүй болгосон өргөдөл гомдлыг зохих 
ёсоор шийдвэрлэдэг механизмыг бий болгох 
шаардлагатай. 

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРОО 
БОЛОН ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ 
БАЙДЛЫН ТАЛААРХ БУСАД ХӨТӨЛБӨР, 
БОДЛОГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ,  ОЛОН НИЙТЭД 
ТАНИУЛАХ 

Жендэрийн Үндэсний Хороо (ЖҮХ) нь 2005 
онд байгуулагдсан, ерөнхий сайд ахалдаг, гол 
салбарын сайдууд болон хувийн хэвшил, иргэний 
нийгмийн нэр хүнд бүхий 30 гаруй гишүүдтэй. 
ЖҮХ нь шинээр батлагдсан жендэрийн эрх тэгш 
байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан 
бөгөөд хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий 
гол байгууллага төдийгүй, 2002 онд батлагдсан 
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний 
хөтөлбөрийг хэлэлцэх, зохицуулах, хяналт тавих 
чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Гэхдээ 
энэхүү хороо нь Азийн Хөгжлийн Банкнаас хийсэн 
жендэрийн үнэлгээнд дурдсанчлан, санхүүгийн эх 
үүсвэр болон хүний нөөцөөр дутмаг, олон нийтэд 
төдийлэн танигдаагүй  байна. ЖҮХ-ны угаас бага 
байсан төсөв сүүлийн жилүүдэд ихээр хумигдсан 
боловч 2011 онд 2010 оныхоос 6 хувиар өсч, 46 
сая төгрөг болсон. Жендэрийн тэгш байдлыг 
хангах зорилтоо хэрэгжүүлэх, жендэрийн эрх 
тэгш байдлын тухай шинэ хуулийн хэрэгжилтийг 

28  Сангийн яам болон НҮБХХ, Нийгмийн хамгааллын талаарх 
төсвийн зарцуулалтын анализ (Улаанбаатар, 2004), 17-18.

хянах үүргээ илүү сайн гүйцэтгэх үүднээс ЖҮХ 
нь санхүүжилт болон ажиллах хүчээр бүрэн 
хангагдсан байх шаардлагатай. 

ЭХ, ЭЦЭГТ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ БОЛОН 
ХҮҮХЭД АСАРГААНЫ ТАЛААРХ 
БОДЛОГУУДЫГ ХЯНАЖ, ШИНЭЧЛЭХ

Эмэгтэйчүүдийг ажиллах хүчинд нэгдэн 
орохыг (ялангуяа цалин хөлстэй ажилд) дэмжсэн,  
“нөхөн үржихүй”-н жилүүдэд үргэлжлүүлэн 
ажиллах, хүүхэд төрүүлсний дараа хөдөлмөрийн 
зах зээлд эргэн орохыг нь дэмжсэн бодлогууд 
шаардлагатай байна. 

Эх, эцэгт олгох чөлөөтэй холбоотой бодлого 
ба хүүхдийн мөнгө: Эх, эцэгт олгож буй чөлөөтэй 
холбоотой одоогийн бодлогыг шинэчлэх нь 
хамгийн эхний зөв алхам байж болох юм. 
Өнөөгийн байдлаар эхчүүдэд олгодог хүүхэд 
асрах чөлөө 120 хоног боловч цалингийн зөвхөн 
70 хувьтай тэнцдэг. Цаашилбал, эмэгтэй ажиллах 
хүчний бараг 64 хувь нь ажилладаг албан бус 
салбарт хүүхэд асрах чөлөө эхчүүдэд олгогддог 
гэдэг нь эргэлзээтэй. Одоогийн байдлаар аав 
нарт хүүхэд асрах цалинтай болон цалингүй 
чөлөөг засгийн газар баталгаажуулаагүй байна. 
2009 он хүртэл төрөөс хүүхдийн мөнгийг (одоо 
байгаа болон шинээр төрсөн хүүхдүүд) харамгүй 
олгож байсан бөгөөд энэ нь залуу эхчүүдийг 
хөдөлмөрийн зах зээлээс гарахад бас нөлөөлсөн 
байж болох талтай. 

Хүүхэд асаргаа ба уян хатан ажлын цагтай 
холбоотой бодлогууд: Эдийн засгийн таатай  
боломжоос хүртэх эмэгтэйчүүдийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх асуудалд тэдний асаргаа сувилгааны 
болон зах зээлийн үүргийг тэнцвэржүүлэхэд 
дэм болдог, боломжийн төлбөртэй, хүртээмжтэй 
хүүхэд асрах үйлчилгээ чухал үүрэгтэйд 
тооцогддог.29 Хүүхэдтэй байх нь ялангуяа залуу 
эмэгтэйчүүд болон хот суурин газарт амьдарч 
буй настай эмэгтэйчүүдийн (магадгүй эмээ 
нарын) хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоонд 
ихээр нөлөөлж байгаа нь  энэ судалгааны хүрээнд 
хийсэн дүн шинжилгээнээс харагдаж байна. Уян 
хатан ажлын цагийн бодлого (сургуулийн цагийн 
хуваарьт тохирсон богино ээлж, гэрээсээ хийж 
болох ажлууд) болон чанар сайтай, боломжийн 
29  Дэлхийн Банк (2012б), “Зүүн Ази болон Номхон далайн бүс 

дэх жендэрийн тэгш байдал: Дэлхийн хөгжлийн тайлангийн 
хавсралт”
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төлбөртэй хүүхэд асрах газруудаар үйлчлүүлэх 
боломж эмэгтэйчүүдэд чухал хэрэгтэй 
байгаа ч  тэдгээрийн хүрэлцээ, хамрах хүрээ 
хязгаарлагдмал байна. Эхэд олгодог чөлөө албан 
бус салбарынханд хүрэх магадлал багатай байна. 
Хүүхэд асаргааны талаарх үндэсний бодлогыг 
сүүлийн жилүүдэд хянаж өөрчилсөн ч тэдгээрийн 
хэрэгжилт сайнгүй байна. Мөн санхүүжилтийн 
асуудал, багшийн сургалт болон сертификат 
олгох гэх мэт шийдвэрлэх олон асуудлууд байна  
(Хүснэгт 2-ыг харна уу). Жишээ нь, цэцэрлэгийн 
нэг багшид ноогдох хүүхдийн улсын дундаж 
29 байхад нийт хүн амын 60 хувь амьдардаг 
Улаанбаатарт энэ тоо 40 байна30. График 19-т 
үзүүлсэнчлэн, нэг цэцэрлэгт ногдох хүүхдийн 
дундаж тоо Улаанбаатарт улсын дунджаас хавьгүй 
өндөр байна. 
30  АХБ (2010б)

Чөлөө олгох болон хүүхэд асрах бодлогуудыг 
шинэчлэхдээ дизайны онцлогуудыг нягт нямбай 
авч үзэх шаардлагатай. Тухайлбал, хүүхэд 
асрах чөлөөг шилжүүлэн ашиглаж болох эсэх, 
эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөрийн зах зээлээс хэт 
удаан гарахыг хөхүүлэн дэмжиж байгаа эсэх (хөрш 
орнуудтай харьцуулахад хүүхэд асрах чөлөөний 
хугацаа Монголд урт байгаа боловч олгодог 
мөнгөний дүн бага (График 18. Амаржсаны чөлөө 
Зүүн Азид) байна. Нийгэм дэх нийтлэг ойлголт, 
бүтэц зохион байгуулалтын хүчин зүйлүүд мөн 
чухал, тухайлбал ихэнх аав нар хүүхэд асрахдаа 
хойрго байдаг учраас энэ асуудлаар олон нийтийн 
суртал ухуулгын компанит ажлыг зохион 
байгуулж олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
аав нарт олгох хүүхэд асрах чөлөөг заавал олгодог 
болгох гэх мэт арга хэмжээ авч болох юм. 
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Хайрцаг 1. Бага насны хүүхэд асаргааны талаарх  бодлого

Монгол улс зах зээлийн системд шилжсэн 1990-ээд оны үеэс улсын төсвөөс санхүүждэг, бага 
насны хүүхдийн асаргаа, боловсролын үйлчилгээ хумигдаж,  бага насны хүүхдийг (3 хүртэл 
насны) гэр бүлийн хүрээнд асрах, 3-аас дээш насны хүүхдийг улсаас (ихэвчлэн) санхүүждэг 
цэцэрлэгт хүмүүжүүлэх үндэсний бодлого барьсан нь эмэгтэйчүүдэд “давхар дарамт” болж 
байна1.  2008 онд УИХ-с Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийг баталсан бөгөөд 
үүгээр хувилбарт сургалтын хэлбэрүүдийг (хөдөө орон нутгийн  хүүхдүүдийн боловсролын 
хэрэгцээг хангах асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайлбал, зуны гэр цэцэрлэг ажиллуулах) 
хуульчилсны зэрэгцээ бүх хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсрол (СӨБ)-ын үйл ажиллагаанд 
хамруулах шаардлага тавьсан. Мөн хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны мөнгөний хагасыг улсаас 
даадаг байсныг нэмэгдүүлж улсаас 100 хувь даахаар болгосон. 2006 онд батлагдсан “2006-
2015 он хүртэлх Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөө-2 (БСМТ-2)-т хөдөөгийн 2-6 
насны хүүхдүүдийн 35 хувийг цэцэрлэгт,  64 хувийг хувилбарт сургалтанд хамруулах зорилт 
тавьсан. Мөн 2008-2009 оноос эхлэн  Монгол улс боловсролын 11 жилийн тогтолцооноос 12 
жилийн тогтолцоонд шилжиж сургуульд орох нас 7 байсныг  6 болгосноор  элсэгчдийн тоо 9 
хувиар нэмэгдсэн.   

Эдгээр бодлогууд хэр сайн хэрэгжиж байна вэ? АХБ-ны сүүлд хийсэн судалгаагаар:

 “2007-2008 оны хичээлийн жилийн хувьд, улсын хэмжээнд 768 хүүхдийн цэцэрлэгт 
(тэдгээрийн 87% нь улсын)130,758 хүүхэд хүмүүжиж байна. 2-6 насны нийт хүүхдийн дөнгөж 
57,1 хувь нь цэцэрлэгт хамрагдаж байгаагийн  43,8 хувь нь улсын цэцэрлэгт, үлдсэн 13,3 хувь 
нь сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалтанд хамрагдсан байна. Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны яамны судалгаагаар, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй 43 хувийн 
30 хувь нь шилжин  суурьшсан гэр бүлийн хүүхдүүд, 13 хувь нь малчдын болон хөдөөгийн 
хүүхдүүд байна”.    

Дээрх тайланд  дараах хэд хэдэн асуудлуудыг гаргаж ирсэн. Үүнд: 

-- Нүүдлийн цэцэрлэг гэх мэт хөдөө орон нутагт байгаа сургуулийн өмнөх боловсролын 
хувилбарт сургалтын чанар болон хугацаа богино асуудал

 -- Багш нарт сертификат олгох болон үйлчилгээний стандарт, мөн бүртгэлийн стандарт 
байхгүй, сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт хөтөлбөрийг зохих түвшинд хэрхэн  
боловсруулах талаарх албан ёсны удирдамж байхгүй 

 -- Хөдөөгөөс хот руу чиглэсэн их нүүдэл нь санхүүжилт багатай хотын ойролцоох гэр 
хорооллын нийгмийн үйлчилгээний хэрэгцээг өсгөж энэ нь улмаар хөдөөд хангалтгүй 
санхүүжилтийг, хотод хэт ачааллыг бий болгосон.

Эх сурвалж: АХБ (2010b) Сургуулийн өмнөх тогтолцооны тухай 

http://www.adb.org/documents/supplementary-appendixes/43127/43127-mon-sa-c.pdf
31

31 НҮБШУСБ (2006). http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001471/147198e.pdf 
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ХУВИЙН ХЭВШИЛД ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ 
ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 

Хувийн хэвшилд жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах ажлыг засгийн газраас дэмжих 
нь зүйтэй.  Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлогуудыг 
хэрэгжүүлэх нь компаниудад ямар ашигтай 
(ажиллах хүчний талаасаа) байх талаар сургалт 
семинар хийж санхүүжүүлэх,  мөн жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлогыг хэрэгжүүлсэн компаниудыг 
үндэсний хэмжээнд  шалгаруулдаг болж болох юм. 
Бага зардлаар амжилттай хэрэгжсэн жендэрийн 
компанит ажлын Мексик улсын жишээг Хүснэгт 
3-т оруулав.

Хувийн хэвшлийнхэнд зориулан шилдэг 
санаа, тэргүүн туршлагын удирдамж зааварчлага 
боловсруулж гаргах, энэхүү зааварчлагыг хэр 
зэрэг мөрдөн, эсвэл эс мөрдөн ажилласнаа жилийн 
эцсийн тайландаа хэвлэж баримтжуулахыг 
засгийн газраас шаардах бас нэг хувилбар  
байж болох юм. Энэ нь хөдөлмөр эрхлэлтийн 
жендэрийн мэдрэмжтэй бодлогыг хэр хэрэгжүүлж 
байгаагаа тайлагнах байнгын шахалтыг (томоохон 
компаниудын дунд) нэмэгдүүлэх бөгөөд ажиллах 
хүчний нөөцөд сайнаар нөлөөлөх учраас тэдэнд 
өөрсдөд нь тустай юм. 
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Хайрцаг 2. Ажлын байран дахь жендэрийн эрх тэгш байдлыг сайжруулах – Мексик улсад Жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах сертификатын загвар

Жендэрийн тэгш байдлын загвар (ЖТБЗ) нь Мексик улсад хэрэгждэг сертификат олгох үйл ажиллагаа 
бөгөөд Мексикийн засгийн газар хийгээд жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих сонирхол бүхий хувийн 
компаниудын түншлэл юм. Тус хөтөлбөр нь хувийн хэвшлийнхний дунд ажлын байран дах жендэрийн 
алагчлалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, бүх нийтэд ашиг тустай бизнесийг дэмжих орчинг 
сайжруулах шинэлэг хандлагын жишээ юм.  

Энэ нь 2001-2005 онд хэрэгжсэн Жендэрийн тэгш байдлыг хангах сургалт, санаачлагын зээл нэртэй 
төслийн Жендэрийн тухай ойлголтыг олон нийтэд таниулах бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд  хэрэгжсэн 
бөгөөд олон нийтийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, шинэ санаачлагыг турших,  жендэрийн тэгш байдлын 
талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх  замаар жендэрийн тэгш бус байдлын асуудлыг шийдвэрлэх зорилго 
тавьсан. Төсөл Дэлхийн Банкны 3.03 сая долларын санхүүжилттэй  хэрэгжсэн.  

Хувийн компаниуд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад жендэрийн тэгш байдал хэр зэрэг 
хангагдаж байгааг хянах  зорилгоор бий болгосон ЖТБЗ нь  олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг, онцгой шинэлэг зүйл байсан. Мексикийн засгийн газар Эмэгтэйчүүдийн үндэсний 
институттэй хамтран, төр болон хувийн хэвшлийн удирдагчид, эрдэмтэд болон төрийн бус байгууллагатай 
хэлэлцэн боловсруулсан ЖТБЗ нь ажилтан шалгаруулж авах, албан тушаал дэвшүүлэх,  сургалт болон 
бэлгийн дарамт гэсэн дөрвөн чиглэлийн асуудлыг хамарсан.   

Оролцогч компаниудын зорилго нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд тустай, тэгш боломжийг 
бүрдүүлж, хэвшүүлэх явдал юм. Хөтөлбөрт компаниудыг сайн дурын үндсэн дээр  оролцуулсан бөгөөд 
компаниудаас ямар нэг төлбөр авдаггүй, мөн тухайлсан нэг компани эсвэл тухайлсан нэг салбарт чиглэсэн 
стратеги байгаагүй. Эхний шатанд тус хөтөлбөрт оролцохыг уриалсан зар тарааж, төслийн багийн зүгээс  
бизнесийн байгууллагуудад хөтөлбөрийг танилцуулах ажил хийсэн.  Хөтөлбөрт хамрагдах сонирхол их 
байсан.  

Компаниуд өөрийн давуу болон сул талуудыг тодорхойлсны дараа сургалт зохион байгуулж,  
хүндрэлтэй  асуудлуудаа шийдэхэд туслалцаа үзүүлэх, шинэ санаа  нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанууд 
хийгдсэн. Компаниуд хэр амжилттай байсныг үнэлэх  ажилд хөндлөнгийн, итгэмжлэгдсэн дөрвөн 
компанийг  ажиллуулсан. Компани төлөвлөсөн үйл ажиллагаагаа амжилттай дуусгаад жендэрийн тэгш 
байдлын тамга авдаг. Тогтвортой байдлыг баталгаажуулахын тулд 3 жилийн турш жил бүр хөндлөнгийн 
байгууллагаас хяналт хийдэг.

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах зорилго, арга замаа компаниуд өөрсдөө тодорхойлдог тул хөтөлбөрт 
оролцох нь тэдний хувьд өртөг зардал багатай байсан. Төслөөс сургалт зохион байгуулж, сертификат 
авсан компани тус бүрт 500 ам доллар өгсөн. Оролцсон компаниудын 30 хувь нь Вол-Март, Мэнпавер, 
Крафт, Моторолла зэрэг олон улсын компаниуд байсан бөгөөд зорилгодоо  хүрэхэд шаардлагатай арга 
хэмжээ авах чадавхитай  байсан.  Бизнесийн нэр хүндийн асуудалд болгоомжтой ханддаг компаниудын 
хувьд, ЖТБЗ нь компанийхаа дүр төрхийг улам сайжруулахад тус дэм болсон. ЖТБЗ компаниуд хэвлэмэл  
материалууд дээрээ өөрсдийн тамгыг байрлуулж, жендэрийн тэгш байдлыг хангахын төлөө  ажилладаг 
гэдгээ харуулдаг.  Тухайлбал, жендэрийн алагчлалын асуудлаар АНУ-ын шүүхэд  татагтаж байсан  
Вол-Март  энэ  хөтөлбөрт орж,  сертификат авч, жендэрийн тэгш байдлын талаарх амлалтаа хэрхэн 
хэрэгжүүлснээ харуулсан. 

2010 оны байдлаар, 170,000 ажиллагсадтай 42 компани үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж дуусгаад тамгаа 
авсан, жендэрийн тэгш байдлыг хэрхэн хангах талаарх сургалтад 550 хүн хамрагдсан байна. Сертификат 
авсан компаниудын хүрээнд Жендэрийн хороод болон эмэгтэйчүүдийн сүлжээнүүд бий болсон. Удирдлага 
хоорондын харилцаа сайжирсан, илүү санаачлагатай ажиллах хүчтэй болсон зэрэг ажлын илүү таатай 
уур амьсгал бий болсон гэж компаниуд тайлагнасан. Ихэнх компаниуд ажилтан авахдаа жендэрийн тэгш 
байдлыг харгалздаг болсон. Зарим эмэгтэйчүүд албан тушаал дэвшиж удирдах албан тушаалд очсон. 
Тус хөтөлбөрийн  амжилт, хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх хувийн хэвшлийн сонирхол болон Мексикийн 
эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд нь ЖТБХЗ-ыг засгийн газрын байнгын хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлэх суурь, гол 
хүч болсон юм.  

Эх сурвалж: ОУСК (2010) Жендэр, жижиг бизнес ба зах зээл (GEM).   

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/attachmentsbytitle/art_gemquicknote_mexico/$FILE/gem+flyer_mexico.
pdf
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ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ 
БОЛОМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

Монгол улсын хэмжээнд эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн нэлээд хувь албан бус салбарт 
ажилладаг. Үүний дотор  эрэгтэй хүмүүс хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх хандлагатай байхад эмэгтэйчүүд 
ихэнхдээ цалин хөлсгүй хөдөлмөр эрхэлж 
байна. Албан бус салбар дахь эмэгтэйчүүдийн  
хөдөлмөртэй холбоотой 2 гол асуудал байна. 
Нэгдүгээрт, албан бус салбар нь хөдөлмөрийн, 
татварын болон бусад хууль тогтоомжийг тэр 
бүр мөрддөггүй (тэдгээртэй холбоотой гарах 
зардлаас  болоод) бөгөөд энэ нь хүүхэд асрах 
чөлөө, тэтгэвэр болон жендэрийн алагчлалын 
эсрэг зэрэг эмэгтэйчүүдэд тустай хууль дүрмүүд 
хэрэгжихгүй байх магадлалтай гэсэн үг. 

Нөгөө талаас, албан бус салбар нь жижиг аж 
ахуй эрхлэгчдийн өндөр орлого олох нэг  талбар  
болдог ч энэ тал дээр эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй 
адил түвшинд хүрч чаддггүй. Хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэх боломж ялангуяа эмэгтэйчүүдийн дунд 
хязгаарлагдмал байхад нөлөөлдөг хэд хэдэн 
хүчин зүйл байна. Нэгдүгээрт, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэх зэрэг үр бүтээлтэй боломжуудыг 
ашиглахад шаардлагатай хөрөнгийг өмчлөх,  
захиран зарцуулах эрх хязгаарлагдсан байдал. 
Дээр дурдсанчлан, хувьчлалын үед ихэнх хөрөнгө 
өрхийн эрэгтэйчүүдийн нэр дээр бүртгэгдсэн 
нь зээлийн барьцаа хангах эмэгтэйчүүдийн 
боломжийг бууруулсан. Саяхны  судалгаанаас 
харахад ч хөрөнгө болон өмчийн эзэмшил одоо 
болтол тэгш бус хэвээр байна32. Хувиараа бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүд санхүүжилт олоход  хэр 
хүндрэлтэйг тооцох боломжгүй боловч албан бус 
салбарт хувиараа жижиг бизнес эрхлэгч эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн хэлж байгаагаар зээл авах 
асуудал амаргүй байна (Хүснэгт 2-ийг харна уу). 
Цаашилбал, эмэгтэйчүүдэд шаардлагатай ажлын 
туршлага, бизнесээ эхлэхэд нь тус болохуйц 
бизнесийн сүлжээнд хамрагдах боломж дутмаг 
байна.

Гэр бүл болсон эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс өмч 
хөрөнгөө хамтран бүртгүүлэх асуудлын хувьд, 
төрийн бодлого юуны өмнө “хэрэгцээ тал”-
ын асуудлуудыг, жишээлбэл, үндсэн хөрөнгөө 
эмэгтэйчүүд хамтран эзэмшихийн чухлыг болон 

32  Хас Банк, Хөдөөгийн ядуу эмэгтэйчүүдэд бичил санхүүгийн 
үзүүлэх нөлөөллийг хэмжих, Суурь тайлангийн төсөл, 2008 
оны 7 сар 

энэ талаарх тэдний эрхийг таниулах чиглэлд олон 
нийтийн компанит ажил өрнүүлэх, “нийлүүлэлт  
тал”-ын асуудлууд буюу өмч хөрөнгөө иргэд 
анх бүртгүүлэхэд нь гэр бүлийн бүх гишүүдийг 
оролцуулж байх талаар төрийн албан хаагчдыг 
сургах, тодорхой зааварчлагаар хангах гэх мэтээр 
шийдвэрлэх хэрэгтэй.    

Эмэгтэйчүүдийн аж ахуй эрхлэх боломжийг 
сайжруулахад бизнес эхлэх үйл ажиллагааг 
хөнгөвчлөх бодлого  шаардагдана. Бизнес эрхлэх 
ерөнхий боломжоор Монгол улс 171 орноос 86-
д, бизнес эхлүүлэхийг дэмжих байдлаар 97-д, 
барилгын зөвшөөрөл авах тал дээр 119-д, зээл  
олгох асуудлаар 67-д тус тус жагссан байна. 
Бүсийн бусад орнуудтай харьцуулахад энэ нь 
харьцангуй муу үзүүлэлтүүд бөгөөд компаниуд 
албан бус салбарт үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх 
шалтаг болж байна. Монголд бизнес эрхлэх 
хэцүү, дээр нь эмэгтэйчүүд бизнесийн сүлжээнд 
орж чадахгүй байх  болон санхүүгийн нөөцөөс 
хүртэх боломж муу байгаа зэрэг нь эмэгтэйчүүдэд 
бизнес эрхлэхэд давхар хүндрэл үүсгэж байна. 
Дэлхийн олон орны туршлагууд нягт нямбай, 
нарийн боловсруулсан бодлогууд нь (компанийн 
бүртгэлийн асуудлыг амар бөгөөд хямд болгох, 
татварын хувь хэмжээг компанийн  хэмжээнээс 
хамааруулж ноогдуулдаг болох гэм мэт) эдийн 
засаг дахь албан салбарын хэмжээг нэмэгдүүлж, 
өсөлтийг хурдасгадаг  болохыг батлан харуулж 
байна. 

Мөн олон нийтэд таниулах, бичил зээлийн 
байгууллагуудыг дэмжих (зохих ёсны эрх 
зүй, удирдлагаар хангагдсан) зэрэг  бодлогын 
бусад ажлуудыг хийж болно. Том санхүүгийн 
байгууллагууд үйлчилдэггүй орхисон тэр хэсэгт 
зээл олгоход бичил санхүүгийн байгууллага 
чухал үүрэг гүйцэтгэж чадах бөгөөд энэ тал дээр 
хамгийн алдартай жишээ бол Бангладеш улсын 
Грамин Банк юм. Мөн засгийн газар иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран бизнесийн 
сүлжээ бий болгоход туслалцаа үзүүлж болох 
юм. Бизнесийн сүлжээ нь харилцаа холбоог 
сайжруулахад туслах,  харилцан  худалдаа хийх 
үйл ажиллагааг бий болгох, санхүүгийн эх үүсвэр 
болон зах зээлийн мэдээллээр хангах, нэг үгээр 
хэлбэл ганцаардаж байсан хувиараа жижиг бизнес 
эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх механизм болох юм. 
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ГОЛ ДҮГНЭЛТ

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 
хуулийг 2011 онд баталсан нь энэ чиглэлд 
хуульгүй байсан Монгол орны хувьд томоохон 
ололт бөгөөд эхийн эрүүл мэнд, эх нялхсын 
эндэгдлийн асуудлаар Мянганы хөгжлийн 
зорилтууд (МХЗ)-ын хүрээнд тавьсан зорилгодоо 
хүрсэн амжилтыг нь улам бататгалаа. Монгол 
эмэгтэйчүүд өөрийн бүс нутгийн эмэгтэйчүүдээс 
төдийгүй, монгол эрчүүдтэй харьцуулахад 
хавьгүй илүү боловсролтой байна. Гэсэн хэдий ч, 
энэхүү бодлогын баримт бичигт тэмдэглэсэнчлэн, 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн оролцоо, тэдний цалин хөлсний ялгаа 
болон ажил мэргэжлийн ялгарал их байна. Мөн 
дээд түвшний удирдах албан тушаалд болон аж 
ахуй эрхлэх ажилд эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл 
хязгаарлагдмал байгаа бөгөөд хөдөлмөр эрхэлж 
буй эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
гэр орны болон асран сувилах үүрэг хариуцлагын 
дийлэнхийг мөн үүрч байна. Эдгээр тэгш бус 
байдал нь хөгжил дэвшил, өсөлт болон бүтээмжид 
ихээхэн нөлөөтэй байгаад зогсохгүй, үе дамжсан 
нийгмийн уршигтай байж болно. Энэ утгаараа, 
эдийн засагт эмэгтэйчүүд бүрэн бөгөөд тэнцүү 
оролцох саад тотгорыг устгаж, эдийн засгийн 
нөөц баялаг, боломжоос тэнцүү хүртэх нөхцлийг 
бүрдүүлж, алагчлалыг устгах нь хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг болон аж ахуйн нэгжүүдийн 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж,  улс орны эдийн 
засаг болон гэр бүлийн амьдралд таатай нөлөө 

үзүүлэх юм33.

Иймд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах 
зээл дэх оролцооны үр дүнг  дээшлүүлэх, 
Монголд өрнөж буй эдийн засгийн өөрчлөлтийн 
үр шимээс (тухайлбал, уул уурхай болон 
үйлчилгээний салбарт хөдөлмөр эрхлэх шинэ 
боломж) эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс тэгш хүртэх 
чиглэлд бодлогын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Бодлогын хэд хэдэн арга 
хэмжээг судалж үзэх боломжтой юм. Үүнд улсын 
салбарт ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үнэлэмж (цалин хөлс, албан тушаал)-
ийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд асрах чөлөөг илүү ээлтэй 
болгож эх, эцгийн аль алинд олгох, цэцэрлэг 
яслийн үйлчилгээг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийн 
төлөөлөл эрс багатай салбаруудад, тухайлбал уул 
уурхайд эмэгтэйчүүдийг тусгайлан дэмжих арга 
хэмжээ зэрэг байж болно. Цаашилбал, эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн аль аль нь бизнес эхлэх, 
эрхлэн явуулах нөхцлийг ээлтэй болгох чиглэлд 
бизнесийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох, бичил санхүүгийн байгууллагууд (зохих 
ёсны эрх зүй, удирдлагаар хангагдсан)-ын талаарх 
олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тэдгээр 
байгууллагуудыг дэмжих бодлого шаардагдаж 
байна.

33  Дэлхийн Банк, Дэлхийн хөгжлийн тайлан (2012а), “Жендэрийн 
эрх тэгш байдал ба хөгжил”-г харна уу.
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ХАВСРАЛТ A: ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН АЖИЛ, 
МЭРГЭЖЛИЙГ ХЯЗГААРЛАСАН ХУУЛЬ 
ТОГТООМЖ, 1999-200834 

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ 

1999 оны 8 сарын 13   Дугаар A/204   Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 109 дахь хэсгийн 5-р бүлэг, 101 дахь хэсгийг үндэслэн 
ТУШААХ нь: 

1. “Эмэгтэй хүн ажиллахыг хориглосон ажил мэргэжлийн жагсаалт”-ыг Хавсралт 1, “Насанд 
хүрээгүй хүн ажиллахыг хориглосон ажлын байр”-ны жагсаалтыг Хавсралт 2-р шинэчлэн 
баталсугай. 

2. Холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад эдгээр жагсаалтыг мөрдөж ажиллахыг 
үүрэг болгосугай

  САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ    С. СОНИН

Уул 
уурхайн 
олборлох 
үйлдвэр

•	газар доорх бүх төрлийн 
ажил, газрын тос олборлох, 
нэрэх, шатдаг хий ашиглах

Агаарын 
тээвэр

•	нисэх онгоцны механик

•	нисэх онгоцны холбоочин

•	онгоц болон түүний үйлчилгээ 
хийх

Арьс 
ширний 
үйлдвэр

•	арьс ширний идээлэх, 
натри, хромын шим бэлтгэх 
зэрэг шохойн дамжлагын 
бүх ажил, идээлсэн ширийг 
зөөж хураах

Мод бэлтгэх, 
боловсруулах 
үйлдвэр

•	мод бэлтгэх, усаар урсгах бүх 
дамжлага

•	гуалин гараар ачиж буулгах 

•	доод агуулахад мод тайрах, 
ялгаж хураах

•	цаасны үйлдвэрийн хлор 
найруулах 

•	мод бутлах

34  2008 онд цуцлагдсан.
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Шилний 
үйлдвэр

•	шилний амаар үлээх

•	карбид гараар бутлах

Барилга 
угсралт

•	яндан хоолой угсрах

•	 худаг малтах

•	 хавтан гараар цутгах, эвдэж         
буулгах 

•	чулуу бутлах

•	автоклавчин

Нэхмэлийн 
үйлдвэр

•	аналины давс, флюкс 
гараар бэлтгэх 

•	гидрохлорит гар 
ажиллагаагаар бэлтгэх

Нийгмийн 
үйлчилгээ

•	бохир усны шүүр цэвэрлэх

•	бохир усны шугамын    
сантехник

Хэвлэлийн 
үйлдвэр

•	хэвлэлийн хэвлэгч

•	оффсэт хэвлэл, цайр 
зургийг буулгах, хордуулах

•	стэриотип цутгах

•	тугалга хайлуулах

•	үсэг цутгах

•	нэг тал огтолгоо машины 
машинч

Түгээмэл 
ажил, 
мэргэжил

•	льт чанах

•	уулын аврах ажил 

•	шүхэрчин-гал сөнөөгч 

•	мөнгөн устай харьцаж ажиллах

•	мөнгөн устай будаг найруулах 
будах

•	бүх төрлийн уурын зуухны галч

•	шатах тослох материал хадгалдаг 
цестерн, танкинд орж цэвэрлэх, 
будах, засварлах гагнах 

Оёдлын 
үйлдвэрлэл

•	эсгэх дамжлагын 
нарийвчлилсан болон 
хэсэгчилсэн огтолгооны 
машинч

•	тусгай зориулалтын пресс 
индүү ажиллуулах 

•	бензинд этил холих 

•	зуух яндан хоолой камер 
цэвэрлэх

Махны 
үйлдвэрлэл

•	мал, гахай, шувууг мэдрэл 
алдуулах, цусалгаа хийх 

•	мал нядлах, 

•	аммиакан хөргүүртэй 
зооринд ажиллах 

•	түлш үнс зөөх

•	ширэм металл хайлуулах цувих, 
юүлэх савлах

•	хар тугалга хайлуулах, цутгах 
сунгах, цувих, хэвэнд цохих, 
гүйлгэх

•	аккумлятор хийх гагнах, 
кабелийг тугалгадах
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Төмөр 
замын 
тээвэр

•	агон холбогч, найруулагч,

•	хос дугуйн жийрэг, мөөр 
суулгах

•	гүүрийн слесарь

•	дэр мод идээлэх, ачиж 
буулгах, яндан цэвэрлэх, 
хөөлгөх, үлдээх

•	ивүүрчин

•	вагон доогуур орж 
үйлчилгээ хяналт хийх

•	илчит тэрэгний дизель, 
туслах тоноглол, түлш 
цахилгаан мотор засварлах

•	хүнд механизмын жолооч 

•	гар ажиллагаагаар хар тугалган 
эдлэл боловсруулах

•	хар тугалга хайлуулах, цутгах 
сунгах, цувих, хэвэнд цохих, 
гүйлгэх

•	аккумлятор хийх гагнах, 
кабелийг тугалгадах

•	гар ажиллагаагаар хар тугалган 
эдлэл боловсруулах

•	хүдрээс хар тугалга, зэс мөнгө 
зэрэг металл хайлуулах

•	шугам хоолой гагнах

•	лантуучин

•	25тн-оос дээш хүчээр металлыг 
хүйтнээр хэвлэх автоматчин, 
прессчин

•	хүрд зорох суурь машинч, 
бутлагч 

•	автомашины дугуй жигнэх

•	зуухны засварчин

•	өндөр даралтын шугам хоолой 
гагнах засварлах

Усан тээвэр •	усан онгоцны дизельчин

•	залуурч, усан цэрэг

•	усанд шумбах

•	усан онгоцны механик

•	усан замын тэмдэг тавих

•	холхивч цутгах 

•	химийн аргаар металл өнгөлөх 
хучих

•	суурийн дизелийн цахилгаан 
станцын машинч, засварчин

•	компрессорчин

Авто 
тээвэр

•	2.5тн-оос дээш даацын 
автомашин, 25-аас дээш 
суудалтай автомашины 
жолооч

•	агуулах резервуар, цистерн 
дотор засвар хийх, гагнах

•	химийн аргаар металл өнгөлөх 
хучих
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ХАВСРАЛТ Б: ЭРЭГТЭЙ, ЭМЭГТЭЙ 
ХҮМҮҮСИЙН СТАТИСТИК НЭГТГЭЛ (15-65 
НАСНЫ), МАХС 2009

Монголын 15-65 насны 
эмэгтэйчүүд

Бүгд Хөдөө Хот Залуу
      
Ахмад

Нас 34.5 34.4 34.5 22.1 44.0

Залуучуудын эзлэх хувь (%) 43.6 43.0 44.0 - -

Суралцсан жил 10.2 8.4 11.4 9.8 10.5

Боловсролгүй (%) 2.4 5.2 0.7 3.1 1.9

Бага (%) 9.6 19.3 3.5 10.2 9.2

Бүрэн бус дунд (%) 21.2 32.0 15.6 25.0 20.0

Бүрэн дунд (%) 35.0 26.7 40.4 40.0 31.2

Техник мэргэжлийн (%) 5.4 4.2 6.1 2.2 7.8

Техникумын (%) 11.7 7.6 14.2 4.6 17.1

Дээд ба түүнээс дээш (%) 14.2 5.6 20.0 15.2 13.4

Гэрлэсэн (%) 55.8 60.9 52.7 33.1 73.4

Хөдөө амьдрагсдын хувь (%) 38.7 - - 38.1 39.1

15 болон түүнээс доош насны 
хүүхэдтэй өрхөд амьдардаг(%) 

60.5 65.4 57.4 62.7 58.7

Ажилласан цаг/долоо хоногт 43.5 39.6 47.4 41.6 44.4

Ажиллах хүчний оролцооны хувь 59.2 72.6 50.8 44.1 70.9

Цалин авагчдын дунд:

1-с бага жил ажилласан (%) 7.0 8.0 7.0 15.0 4.0

1-2 жил (%) 13.0 15.0 12.0 28.0 7.0

3-4 жил (%) 15.0 12.0 16.0 28.0 10.0

5-9 жил (%) 21.0 17.0 22.0 22.0 20.0

10 болон түүнээс дээш жил (%) 43.0 46.0 42.0 4.5 58.0
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Монгол улсын 15-65 насны 
эрэгтэйчүүд

Бүгд Хөдөө Хот Залуу Ахмад

Нас 33.8 33.6 33.8 21.9 44.0

Залуучуудын хувь (%) 46.1 46.0 46.4 - -

Суралцсан жил 9.6 7.8 10.8 8.9 10.2

Боловсролгүй (%) 3.0 5.5 1.2 4.1 2.0

Бага (%) 11.4 22.1 3.8 14.7 8.7

Бүрэн бус дунд (%) 26.5 37.0 19.1 30.0 23.7

Бүрэн дунд (%) 34.4 22.8 42.6 36.6 32.6

Техник мэргэжлийн (%) 6.5 4.9 7.6 2.8 9.7

Техникумын (%) 7.5 4.2 9.7 2.6 11.6

Дээд ба түүнээс дээш (%) 10.7 3.4 15.9 9.5 11.8

Гэрлэсэн (%) 57.4 59.8 55.8 25.0 85.1

Хөдөө амьдрагсдын хувь (%) 41.4 - - 40.9 41.8

15 болон түүнээс доош насны 
хүүхэдтэй өрхөд амьдардаг

57.3 61.3 54.4 53.8 60.3

Ажилласан цаг/долоо хоногт 49.9 49.4 50.4 49.1 50.3

Ажиллах хүчний оролцооны хувь 69.1 80.8 60.9 53.5 82.5

Цалин авагчдын дунд:

1-с бага жил ажилласан (%) 8.0 12.0 7.0 13.0 5.0

1-2 жил (%) 15.0 15.0 16.0 31.0 8.0

3-4 жил (%) 17.0 16.0 18.0 27.0 13.0

5-9 жил (%) 21.0 22.0 21.0 20.0 21.0

10 болон түүнээс дээш жил (%) 37.0 32.0 38.0 6.0 51.0
Эх сурвалж: МАХС дээр суурилж тооцсон
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ХАВСРАЛТ В: АЛБАН БОЛОН АЛБАН 
БУС АЖИЛ ДАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ 
ТАРХАЛТЫН СТАТИСТИК НЭГТГЭЛ,  ХҮЙС, 
БҮС НУТАГ, НАСААР (15-65 НАСНЫ)

Бүгд Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Албан  (Ажиллах хүчинд эзлэх %) 24.0 21.9 25.7

Албан бус (Ажиллах хүчинд эзлэх %) 66.2 68.3 63.9

Үүнээс:

Хувиараа 47.7 65.8 27.0

Цалингүй 29.8 13.2 48.8

Цалинтай 21.9 20.3 23.7

Бусад 0.6 0.7 0.5

Хөдөө

Албан 10.5 9.2 12.0

Албан бус 83.4 84.5 82.2

Үүнээс:

Хувиараа 46.7 71.4 18.8

Цалингүй 44.1 19.9 71.5

Цалинтай 9.0 8.5 9.5

Бусад 0.2 0.2 0.2

Хот

Албан 35.9 33.8 38.1

Албан бус 50.3 53.1 47.3

Үүнээс:

Хувиараа 49.3 57.3 39.9
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Цалингүй 7.9 3.3 13.2

Цалинтай 41.6 37.8 46.0

Бусад 0.2 1.6 0.9

Залуу  (30 болон түүнээс доош насны )

Албан 18.0 17.0 19.0

Албан бус 68.7 70.4 66.6

Үүнээс:

Хувиараа 35.4 50.8 16.0

Цалингүй 42.5 29.2 59.0

Цалинтай 21.8 19.5 24.7

Бусад 0.3 0.5 0.3

Ахмад  (30-с дээш, 65 болон түүнээс доош насны )

Албан 26.8 24.7 29.0

Албан бус 64.9 67.2 62.5

Үүнээс:

Хувиараа 54.5 74.4 32.6

Цалингүй 22.8 3.9 43.6

Цалинтай 21.9 20.7 23.2

Бусад 0.8 1.0 0.6

Тайлбар: Ажиллах хүчинд ажилгүйчүүд мөн багтдаг тул аль ч баганы албан + албан бус гэсэн 
нийлбэр 100 хувьтай тэнцэхгүй (100-с үлдэж байгаа хэсэг нь ажилгүйчүүдийн хувь); ‘Албан бус‘ 
ажил гэдэгт ‘цалингүй’ бүх ажилчид (албан, албан бус салбарын байгууллагад ажиллаж байгаагаас 
үл хамаарч), албан бус байгууллагад (5 болон түүнээс цөөн хүн ажиллуулдаг) ажилладаг ‘хувиараа’ 
ажиллагсад, албан бус байгууллагын ‘цалинтай’ ажилчид (тэтгэвэр авдаггүй ажилчид), болон ‘бусад’ 
(5 болон түүнээс цөөн хүн ажиллуулдаг хоршооны гишүүд болон ажил олгогчид) ажилчдыг оролцуулж 
тооцов. Хүмүүсийн мэдүүлсэн үндсэн болон нэмэлт “албан бус” ажлууд оров. 
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ХАВСРАЛТ Г: АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН 
БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛЖ БОЛЗОШГҮЙ ЗАРИМ 
ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХҮЙСЭЭР

Эрэгтэй Эмэгтэй

1. Ажиллах хүчнээс гадуур 

Суралцсан жил -0.027 -0.042

(-10.94)*** (-19.06)***

Өрхийн хэмжээ -0.004 -0.004

(-0.67) (-0.78)

15-аас доош насны хүүхдүүд -0.012 0.023

(-1.12) (2.52)**

Гэрлэсэн -0.118 0.008  

(-5.13)*** (0.40)

2. Ажилгүй

Суралцсан жил 0.0003 0.0004 

(0.30) (0.42)

Өрхийн хэмжээ 0.004 0.006

(1.27) (2.67)***

15-аас доош насны хүүхдүүд 0.004 0.003  

(0.75) (0.79)

Гэрлэсэн -0.031 -0.020

(-2.53)** (-2.21)**

3. Цалингүй ажилчид

Суралцсан жил -0.0002  -0.001

(-8.10)*** (-13.71)***

Өрхийн хэмжээ 0.0001 -0.0004

(2.30)** (-1.89)*

15-аас доош насны хүүхдүүд -0.0001 0.0004

(-1.57) (1.64)

Гэрлэсэн -0.0002 0.007
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(-0.85) (7.37)***

4. Хөдөө аж ахуйн ажилчид

Суралцсан жил -0.022 -0.004

(-14.69)*** (-7.75)***

Өрхийн хэмжээ -0.012 -0.001

(-3.86)*** (-0.73)

15-аас доош насны хүүхдүүд 0.016 -0.000

(3.87)*** (-0.23)

Гэрлэсэн   0.021 -0.004371

(2.06)** (-1.09)

5. ХАА бус хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид

Суралцсан жил 0.005 0.003

(3.23)*** (2.40)**

Өрхийн хэмжээ 0.005 0.002

(1.22) (0.77)

15-аас доош насны хүүхдүүд -0.001 0.002

(-0.17) (-3.00)***

Гэрлэсэн 0.045 0.026

(2.90)*** (2.58)***

6. Цалинтай ажилчид

Суралцсан жил 0.044 0.044

(22.38)*** (27.42)***

Өрхийн хэмжээ 0.006 -0.003

(1.12) (-0.69)

15-аас доош насны хүүхдүүд -0.007 -0.012

(-0.77) (-1.79)*

Гэрлэсэн 0.084  -0.017

(4.50)*** (-1.06)

Тайлбар: Эдгээр үр дүн нь олон гишүүнт логарифм дээр үндэслэгдсэн бөгөөд тэрээр энд 
тусгагдаагүй;  Хаалтад робаст z – статистик; * гэсэн нь 10%-ийн ач холбогдлын түвшин; ** 5%-ийн 
ач холбогдлын түвшин; *** 1%-ийн ач холбогдлын түвшин болно; Тайлбар хувьсагчид нас, насны 
квадрат, суралцсан жил, өрхийн хэмжээ, 15 болон түүнээс доош насны хүүхдүүд, гэрлэсэн гэрлээгүй 
эсэх, тухайн хүн өрхийн тэргүүн болох эсэх, тухайн хүн өрх тэргүүлсэн эмэгтэй мөн эсэх болон 
аймгийн-түвшинд тохируулсан нөлөөллүүд багтсан.
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Доорх графикууд нь ажиллах хүчнээс гадуур 
байх, ажилгүй байх, өрхийн хүрээний цалингүй 
хөдөлмөр эрхлэх, хөдөө аж ахуйн салбарт 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэх, хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэх болон цалинтай ажил эрхлэх зэргийн аль 
нэг нь байх магадлалыг урьдчилан тооцдог олон 
гишүүнт логарифмын загвар дээр үндэслэгдсэн. 
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ХАВСРАЛТ Д: ЗЭЭЛ АВАХ БОЛОМЖ 

Эрэгтэй 
(ганц бие)

Эмэгтэй  
(ганц бие)

Бүгд 
эрэгтэй 
(олон 

эзэнтэй 
компаниуд)

Ядаж нэг 
эмэгтэй 

(олон 
эзэнтэй 

компаниуд)

Нийт

Банкинд данстай компаний 
% 

61% 69% 58% 52% 61%

Гадаадаас  санхүүжсэн хөр 
оруул %                %Invest-
ment financed internally

82% 68% 70% 67% 73%

Банкны зээлтэй компаний 
% 

58% 58% 49% 56% 57%

Зээлийн дундаж хэмжээ 
(сая төг)

46.5 40 200 45 49

Барьцааны дундаж хэмжээ, 
зээлийн  %-р  Loan

40% 40% 45% 35% 40%

2007 онд зээл хүссэн 
компаний % 

55% 60% 51% 65% 58%

Зээл татгалзсан % 26% 13% 13% 33% 22%

Аудитын тайлантай 
компаний % 

82% 76% 89% 79% 80%

Эх сурвалж: Бизнесийн Орчин болон  Компаниудын Үйл ажиллагааны Судалгаа (БОКҮАС) 
2008/09 Дэлхийн Банк. Судалгаанд Монголын аж ахуйн нэгжийн бүртгэлд хамрагдсан 362 
компани оролцсон учраас албан салбарын компаниуд болно.
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ХАВСРАЛТ Е: ОРОЛЦООНЫ ХУВИЙГ 
ТАЙЛБАРЛАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 

Хүснэгт (a) Хөдөлмөрийн зах зээл дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Ажиллах хүчний 
оролцоо: 

Нийт

(1)

Байршлаар

(2)

Насны ангиллаар 

(3)

Хөдөө Хот Залуу

(15-30 нас)

Ахмад

(31-65 нас)

Суралцсан жил 0.022

(11.94)***

0.003

(1.20)

0.037 

(14.41)***

0.014

(5.03)***

0.022

(10.95)***

Нас 0.126

(28.45)***

0.085   

(15.91)***

0.148

(22.51)***

0.270

(10.78)***

0.074 
(9.06)***

Насны квадрат -0.002

(-30.27)***

-0.001

(-16.90)***

-0.002

(-24.12)***

-0.005

(-8.30)***

-0.001

(-11.23)***

15-с доош насны 
хүүхэдтэй өрх

-0.013

(-1.93)*

-0.006

(-0.72)

-0.019

(-2.04)**

0.021

(2.03)**

-0.036

(-4.78)***

Гэрлэсэн 0.044

(2.63)***

0.153

(6.18)***

-0.030

(-1.38)

-0.033

(-1.40)

0.061

(2.48)**

Эмэгтэй тэргүүнтэй 
өрхүүд

0.014  

(0.83)

0.028

(1.16)

0.003

(0.14)

0.040

(1.62)

0.004

(0.17)

Аймгаар 
тохируулсан нөлөө

тийм тийм тийм тийм тийм

Ажиглалт 8923 3450 5473 3887 5036

Псюдо-Р2 0.287 0.259 0.295 0.313 0.214

Хамаарах 
хувьсагчийн дундач 

0.592 0.726 0.508 0.441 0.709

Тайлбар: * гэсэн нь 10%-ийн ач холбогдлын түвшин; ** 5%-ийн ач холбогдлын түвшин; *** 1%-
ийн ач холбогдлын түвшин; тооцоолсон аргачлал пробит (probit), робаст z-утгыг харуулсан; хэрэв 
тухайн хүн хөдөлмөрийн зах зээлд оролцож байвал хамаарах хувьсагч = 1, үгүй бол 0; Загвар 1 ‘залуу’ 
болон ‘хөдөө’ гэсэн дамми (dummy) хувьсагчууд оруулсан, Загвар 2 ‘залуу’ гэсэн дамми хувьсагчтай, 
харин Загвар 3 ‘хөдөө’ гэсэн дамми хувьсагч оруулсан. 
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Хүснэгт (б) Хөдөлмөрийн зах зээл дэх эрэгтэйчүүдийн оролцооны өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Ажиллах хүчний 
оролцоо: 

Нийт

(1)

Байршлаар

(2)

Насны ангиллаар 

(3)

Хөдөө Хот Залуу

(15-30 нас)

Ахмад

(31-65 нас)

Суралцсан жил 0.013

(7.66)***

-0.003

(-1.42)

0.032

(10.99)***

0.009

(2.72)***

0.011

(6.90)***

Нас 0.119

(33.13)***

0.070

(18.06)***

0.165

(27.25)***

0.330

(11.48)***

0.046

(8.28)***

Насны квадрат -0.001

(35.40)***

-0.001

(-18.62)***

-0.002

(29.41)***

-0.006

(-8.96)***

-0.001

(-10.26)***

15-с доош насны 
хүүхэдтэй өрх

0.019

(2.93)***

0.010

(1.60) 

0.026

(2.56)***

0.044

(3.69)***

0.004

(0.66)

Гэрлэсэн 0.139

(8.75)***

0.053

(2.78)***

0.182

(7.91)***

0.221

(7.72)***

0.082

(4.72)***

Эмэгтэй 
тэргүүнтэй өрхүүд

-0.034

(-1.84)*

-0.029

(-1.17)

-0.039

(-1.44)

-0.022

(-0.84)

-0.080

(2.48)**

Аймгаар 
тохируулсан нөлөө

Yes yes yes yes yes

Ажиглалт 8227 3406 4821 3789 4438

Псюдо-Р2 0.371 0.317 0.390 0.413 0.232

Хамаарах 
хувьсагчийн 
дундач 0.691 0.808 0.609 0.535 0.825

Тайлбар: * гэсэн нь 10%-ийн ач холбогдлын түвшин; ** 5%-ийн ач холбогдлын түвшин; *** 1%-
ийн ач холбогдлын түвшин; тооцоолсон аргачлал пробит (probit), робаст z-утгыг харуулсан; хэрэв 
тухайн хүн хөдөлмөрийн зах зээлд оролцож байвал хамаарах хувьсагч = 1, үгүй бол 0; Загвар 1 ‘залуу’ 
болон ‘хөдөө’ гэсэн дамми (dummy) хувьсагчууд оруулсан, Загвар 2 ‘залуу’ гэсэн дамми хувьсагчтай, 
харин Загвар 3 ‘хөдөө’ гэсэн дамми хувьсагч оруулсан. 



45МОНГОЛ УЛС:ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ

Хүснэгт (в) Эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн оролцооны өөрчлөлтийн нөлөөлөл – 
Боловсролын нөлөөлөл

Дүүргэсэн 
боловсролын 
түвшин:

Эрэгтэй Эмэгтэй Ялгаа хир ач 
холбогдолтой?

(Суурь: Боловсролгүй эсвэл бага)
Бүрэн бус дунд -0.064

(-3.06)

*** -0.027

(-1.13)

***

Бүрэн дунд -0.050

(2.35)

** -0.042

(-1.74)

*

Техник мэргэжлийн 0.051

(1.81)

* 0.074

(2.30)

**

Техникумын 0.030

(1.09)

0.096

(3.61)

*** ***

Дээд, түүнээс дээш 0.135

(7.01)

*** 0.219

(9.81)

*** ***

Аймгаар тохируулсан 
нөлөө 

Тийм Тийм

Ажиглалт 8227 8923
Псюдо-Р2 0.378 0.295

Тайлбар: * гэсэн нь 10%-ийн ач холбогдлын түвшин; ** 5%-ийн ач холбогдлын түвшин; *** 1%-ийн 
ач холбогдлын түвшин; тооцоолсон аргачлал пробит (probit), робаст z-утгыг харуулсан; хэрэв тухайн 
хүн хөдөлмөрийн зах зээлд оролцож байвал хамаарах хувьсагч = 1, үгүй бол 0; хянах үзүүлэлтүүд: нас, 
насны квадрат, 15-аас доош насны хүүхэд, гэрлэсэн, эмэгтэй тэргүүнтэй өрх. 

Ерөнхий тайлбар

Боловсролын түвшинг дараах байдлаар 
тодорхойлсон: Боловсролгүй (хэрэв хүн ямар ч 
боловсролгүй бол дамми хувьсагч 1, үгүй бол 0), 
бага (хэрэв 4 жилийн боловсролтой бол дамми 
хувьсагч 1, үгүй бол 0), бүрэн бус дунд (хэрэв 8 
жилийн боловсролтой бол дамми хувьсагч 1, үгүй 
бол 0), бүрэн дунд (хэрэв 10 жилийн боловсролтой 
бол дамми хувьсагч 1, үгүй бол 0), техник 
мэргэжлийн (хэрэв 12 жилийн боловсролтой бол 
дамми хувьсагч 1, үгүй бол 0), техникумын (хэрэв 
13 жилийн боловсролтой бол дамми хувьсагч 1, 
үгүй бол 0), дээд болон түүнээс дээш (хэрэв 17 
жилийн боловсролтой бол дамми хувьсагч 1, үгүй 
бол 0)

“15 болон түүнээс доош насны хүүхэд” гэсэн 
хувьсагч нь өрхөд байгаа 15 болон түүнээс доош 

насны хүүхдийн тоо. Хөдөлмөрийн зах зээлийн 
байдалд хүүхдүүд хэрхэн нөлөөлдөгийг гаргахдаа 
тухайн өрхөд байгаа эмэгтэйн өөрийн хүүхдийн 
тоог авч үзэх нь тохиромжтой байдаг. 2009 оны 
МАХС-нд хүүхдийн эцэг эх хэн болохыг үзүүлсэн 
мэдээлэл байхгүй тул дээрх үзүүлэлт нь өрхийн 
динамик өөрчлөлтийг тооцох бидэнд байгаа 
хамгийн боломжит хувьсагч юм. Тогтворжилтыг 
шалгахдаа бид 15-65 насны эмэгтэйчүүдийн 
түүвэрт зөвхөн өрхийн тэргүүн юмуу эсвэл 
өрхийн тэргүүний эхнэр эмэгтэйчүүдийг сонгосон 
бөгөөд ингэснээр хүүхдүүд болон биологийн 
эцэг эхийн хамаарлыг илүү харуулна гэж үзсэн. 
Бидний таамаглаж байсанчилан, оролцооны 
магадлалд хүүхдийн үзүүлэх нөлөөлөл илүү 
өргөн гэдэг нь харагдаж, нөлөөлөл илүү нарийн 
тодорхойлогдсон.
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ХАВСРАЛТ Ё: АЖИЛГҮЙДЛИЙН МАГАДЛАЛ, 
ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА

Хүснэгт ё1: “Нарийн” болон “өргөн” ажилгүйдэл

“Өргөн”      тодорхойлолтоор “Нарийн” 
тодорхойлолтоор

Нас Эр Эм Эр Эм

15-65 9.8 10.4 7.8 8.6

Залуу (15-30) 12.7 14.5 9.7 11.3

Ахмад (31-65) 8.2 8.4 7.0 7.4

Боловсрол

Үгүй/Бага 5.7 4.5 3.5 2.6

Бүрэн бус дунд/Бүрэн дунд 11.5 13.5 9.3 10.6

Дундаас дээш 8.7 8.9 7.6 8.0

Байрлал

Хөдөө 6.3 5.8 4.5 4.1

Хот 13.1 14.6 11.2 12.8

Бүс

Баруун 8.5 8.2 8.2 6.8

Хангай 8.5 8.9 8.3 7.2

Төв 9.5 9.1 7.9 7.6

Зүүн 10.9 9.7 8.0 6.7

Улаанбаатар 11.4 13.7 7.2 11.9

Эх сурвалж: МАХС (2009). “Нарийн” гэсэн тодорхойлолтод одоогоор ажилгүй байгаа боловч 
өгөгдсөн хугацаанд ажил идэвхитэй хайсан хүмүүс, ”өргөн” тодорхойлолтод “нарийн ажилгүйдэл” 
гэсэн дээр нэмэгдэж ажиллахыг хүсч байгаа боловч өгөгдсөн хугацаанд ажил хайгаагүй хүмүүс 
багтана. Kingdon болон Knight (2004)-г мөн үзнэ үү. 
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Хүснэгт ё2: Ажилгүйдлийн магадлал (ажиллах хүчнийг нийтэд нь хамарсан)

Ажилгүй 
байх 
магадлал: 

Бүгд Эрэгтэй Эмэгтэй

Өөрчлөл-
тийн нөлөө

Робист
z-утга

Өөрчлөл-
тийн нөлөө

Робист 
z-утга

Өөрчлөлт-
ийн нөлөө

Робист 
z-утга

Хувь хүн characteristics

Нас*100 0.204 (0.95) 0.310   (1.07) 0.340 (1.05)

Нас2*100 -0.003 (-1.13) -0.003 (-0.94) -0.005 (-1.36)

Эрэгтэй -0.004 (-0.73) - - - -

Залуу 0.035 (3.02)*** 0.028 (1.76)* 0.044 (2.56)**

Боловсрол (Суурь: Дээд болон түүнээс дээш)

Боловсролгүй 
education

0.039 (1.69)* 0.019 (0.67) 0.062 (1.62)

Бага -0.029 (-2.66)*** -0.035  (-2.51)** -0.026 (-1.47)

Бүрэн бус 
дунд

0.030 (2.74)*** 0.012 (0.85) 0.049 (2.92)***

Бүрэн дунд 0.054 (5.76)*** 0.035 (2.72)*** 0.074 (5.49)***

Техник 
мэргэжлийн 
анхан 

0.023 (1.64) -0.004 (-0.24) 0.056 (2.37)**

Техникумын 
дээд

-0.024 (-2.49)** -0.024 (-1.70)* -0.017 (-1.34)

Бусад хувьсагчууд

15-с доош 
насны 
хүүхдүүд

0.011 (3.88)*** 0.008 (2.01)** 0.014 (3.72)***

Эмэгтэй 
тэргүүнтэй

0.010 (1.17) 0.069 (3.78)*** -0.011 (-0.97)

Гэрлэсэн -0.058 (-6.78)*** -0.072 (-5.78)*** -0.056 (-4.36)***

Хөдөө -0.095 (-12.53)*** -0.087 (-8.38)*** -0.104 (-9.66)***

Бүс тийм тийм тийм

Ажиглалт 10967 5686 5281

Псюдо-Р2 0.072 0.068 0.088

Хамаарах 
хувьсагчийн 
дундач

0.101 0.098 0.104

Тайлбар: *10%-ийн ач холбогдлын түвшин; ** 5%-ийн ач холбогдлын түвшин; *** 1%-ийн ач 
холбогдлын түвшин; тооцооллын арга пробит (probit), робаст z-утгыг харуулсан; хэрэв хүн өргөн 
тодорхойлолтоор ажилгүй (ажил хайж болон хайхгүй байгаа) бол хамаарах хувьсагч = 1, үгүй бол 0; 
‘залуу’ гэсэн дамми хувьсагчийг оруулсан. 
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Хүснэгт ё3: Ажилгүйдлийн хугацаа (нас, боловсрол, байршил болон бүсээр)

Ажилгүйдлийн 
хугацаа 
(дундаж сар) 

Ажилгүйдлийн хугацаа, хувиар 

1 
сараас 
бага

1-2
сар

3-6
сар

7-11 сар 1-2 
жил

3 жил, 
түүнээс 
дээш

Эрэгтэйчүүд

Нас

15-30 28.6 2.7 3.9 12.4 8.5 25.2 47.3

31-65 33.5 1.3 3.7 7.7 7.7 19.4 60.2

Боловсрол

Боловсролгүй 
эсвэл бага

39.5 0.0 0.0 6.3 2.1 16.7 75.0

Бүрэн бус эсвэл 
бүрэн дунд

32.4 1.7 4.1 9.1 8.0 19.6 57.6

Бүрэн дундаас 
дээш

25.8 3.4 4.1 13.0 10.3 30.1 39.0

Байршил 

Хөдөө 35.2 2.9 2.3 8.7 5.2 15.1 65.7

Хот 29.5 1.6 4.4 10.4 9.4 25.2 49.1

Бүс

Баруун 35.3 1.1 3.2 4.3 4.3 23.7 63.4

Хангай 34.7 0.9 4.4 6.1 6.1 19.3 63.2

Төв 31.8 5.3 3.2 16.0 2.1 14.9 58.5

Зүүн 34.0 2.3 9.1 9.1 6.8 6.8 65.9

Улаанбаатар 26.8 1.4 2.8 11.8 13.7 29.3 41.0

Ажилгүйдлийн 
төрөл

Хайж байгаа 31.1 1.6 2.5 10.4 9.0 23.3 53.3
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Хайхгүй байгаа 31.8 3.5 8.8 7.9 4.4 17.5 57.9

Эмэгтэйчүүд

Нас

15-30 26.0 3.6 4.4 13.3 10.4 28.1 40.2

31-65 28.6 1.7 3.3 7.0 4.0 23.6 60.5

Боловсрол

Боловсролгүй 
эсвэл бага

42.4 0.0 0.0 7.1 3.6 3.6 85.7

Бүрэн бус эсвэл 
бүрэн дунд

32.0 1.2 2.9 7.9 5.3 28.5 54.3

Бүрэн дундаас 
дээш

25.3 5.5 6.1 13.8 10.5 23.8 40.3

Байршил 

Хөдөө 35.1 1.4 2.8 6.9 5.5 19.3 64.1

Хот 28.7 3.0 4.2 10.9 7.4 27.9 46.7

Бүс

Баруун 32.6 0.0 2.4 13.1 4.8 22.6 57.1

Хангай 29.8 1.0 5.3 12.4 3.5 28.3 49.6

Төв 34.0 1.2 3.6 11.9 2.4 19.1 61.9

Зүүн 33.6 5.6 8.3 5.6 5.6 11.1 63.9

Улаанбаатар 28.0 4.3 3.0 7.3 11.2 30.0 44.2

Ажилгүйдлийн 
төрөл

Хайж байгаа 29.9 2.5 3.8 9.8 7.6 26.6 49.8

Хайхгүй байгаа 32.5 2.9 3.9 9.8 3.9 21.6 57.8

Тайлбар: МАХС-н (2009) дах ажилгүйдлийн хугацаа нь төрлөөр заагдсан хувьсагч (1 сараас бага, 
1-2 сар гэх мэт) болно. Сарын хугацааны дундач хувьсагчийг олохдоо бид үргэлжлэх хувьсагчийг 
бий болгохын тулд тухайн төрлийн дундаж-цэгүүдийг ашигласан. 
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Хүснэгт ё4: Ажилгүйдлийн хугацааг тодорхойлогч хүчин зүйлс

Ажилгүйдлийн 
хугацааг 
тодорхойлогч 
хүчин зүйлс:

Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй
Коэф Робист 

z-утга
Коэф Робист 

z-утга
Коэф Робист 

z-утга

Хувь хүний 
үзүүлэлтүүд
Нас 2.066 (4.14)*** 1.478 (2.07)** 2.697 (3.61)***
Нас2 -0.022  (-3.57)*** -0.016 (-1.81)* -0.029 (-3.10)***
Эрэгтэй 0.306 (0.28) - - - -
Залуу 2.594 (1.11) 2.068 (0.59) 3.215 (0.99)
Боловсрол
Боловсролгүй 15.139 (4.76)*** 14.461 (3.46)*** 14.210 (2.79)***
Бага 15.995 (6.19)*** 14.473 (4.11)*** 17.653 (4.65)***
Бүрэн бус дунд 7.927 (4.03)*** 8.641 (3.08)*** 6.871 (2.48)**
Бүрэн дунд 7.620 (4.65)*** 7.706 (3.21)*** 7.371 (3.23)***
Техник мэргэжлийн 8.225 (3.36)*** 10.711 (3.04)*** 5.525 (1.61)
Техникумын 0.753 (0.28) -2.125 (-0.51) 2.247 (0.63)
Өрхийн хүн амын 
хувьсагчид
Гэрлэсэн -3.582 (-2.56)** -3.166 (-1.62) -3.606 (-1.77)*
15-с доош насны 
хүүхэд

0.999 (2.15)** 1.032 (1.44) 0.897 (1.43)

Эмэгтэй тэргүүн 
өрх

0.667 (0.45) -1.579 (-0.67) 1.655 (0.84)

Байршил
Хөдөө 2.482 (1.75)* 1.409 (0.73) 3.467 (1.63)
Бүс
Баруун 2.482 (1.98)** 4.804 (1.92)* 2.326 (0.92)
Хангай 2.458 (1.60) 5.567 (2.51)** -0.231 (-0.11)
Төв 2.017 (1.08) 2.470 (0.93) 1.734 (0.64)
Зүүн 0.695 (0.27) 1.409 (0.40) 0.265 (0.07)

Ажиглалт 1107 557 550
R2 0.119 0.112 0.144
Хамаарах 
хувьсагчийн дундач 30.801 31.238 30.359

Тайлбар: * 10%-ийн ач холбогдлын түвшин; ** 5%-ийн ач холбогдлын түвшин; *** 1%-ийн ач 
холбогдлын түвшин; тооцооллын арга энгийн хамгийн бага квадрат (ХБК), робаст t-утгыг харуулсан; 
хамаараах хувьсагч = ажилгүйдлын хугацаа (сараар), Хүснэгт А5-ын доод талын тодорхойлолтыг 
харна уу; ‘залуу’ гэсэн хувьсагчийг оруулсан. 
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ХАВСРАЛТ Ж: ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ЯЛГАА 

Хүснэгт ж1: Цалинтай ажилчдын цалингийн цэвэр дундач (мян төг/сард) (15-65 настай)

Эрэгтэй Эмэгтэй Ялгаа (Эр-Эм

Нийт 235.1 213.8 21.37***

Боловсролын 
түвшингээр

Боловсролгүй 160.8 51.4 109.4

Бага 131.3 118.3 13.0

Бүрэн бус дунд 178.6 150.4 28.3***

Бүрэн дунд 213.6 176.0 37.6***

Техник мэргэжлийн 219.1   186.7    32.4***

Техникумын 257.7 223.1 34.7***

Дээд болон дээш 290.7 257.5 33.2***

Байршлаар 

Хот 245.6 219.5 26.1***

Хөдөө 198.9 194.7 4.3

Насны ангиллаар

Залуу 229.7 208.3 21.4***

Ахмад 237.6 215.9 21.7***

Бүсээр

Баруун 191.5 205.1 -13.6*

Хангай 230.1 208.8 21.3**

Төв 218.9 201.4 17.5**
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Зүүн 212.1 193.6 18.5

Улаанбаатар 254.1 223.7 30.4***

Аж үйлдвэрийн 
салбараар

Бага 253.4 222.4 31.0*

Дунд 236.8 210.0  26.8***

Дээд 231.6 214.1 17.5***

Мэргэжлээр

Хуульчид 287.1 265.4  21.7**

Мэргэжилтнүүд 286.6 246.4 40.2***

Бусад мэргэжилтнүүд 248.6 227.4 21.2***

Албан хаагчид 197.1 205.6 - 8.5

Худалдаа 195.2 158.7 36.5***

ХАА 133.5 113.3 20.2

Барилга 229.8 199.8 30.0***

Операторчид 220.6 223.3 - 2.7

Энгийн 167.0 145.6 21.4***

Албан,албан бус байдлаар

Албан бус салбарын 
цалинтай ажил

202.4 185.2 17.2***

Албан салбарын цалинтай 
ажил

257.3 231.2 26.3***

Эх сурвалж: МАХС (2009) мэдээ. 
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 ХАВСРАЛТ К: “OAXACA”-ГИЙН ЗАДАРГАА

“Oaxaca”-гийн (1973) арга зүй нь цалингийн ялгааг 2 бүрэлдэхүүн хэсэгт задалдаг: 1) хувь хүний 
үзүүлэлтүүдийн ялгаагаар “тайлбарлагдах хэсэг” болон  2) үлдсэн, “үл тайлбарлагдах хэсэг”, энэ 
нь цалин хөлсний бүтцийн ялгааг харуулдаг. “f”тооны эмэгтэйчүүдийн цалин хөлсний дундачийг 
Yf , “m” тооны эрэгтэйчүүдийнхийг Ym гэж үзье. Тэгвэл цалин хөлсний дундач дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно:

Yi = biXi үүнд i=m,f                    (1)

X нь i дундаж үзүүлэлтүүдийн виктор ба bi нь i–гийн тооцоолсон үзүүлэлтийн виктор. “Эрэгтэйгээр 
стандартлах” гэдэг нь цалин хөлсний дундач дах жендэрийн ялгааг “тайлбарлагдах E бүрэлдэхүүн 
хэсэг” болон “үл тайлбарлагдах D бүрэлдэхүүн хэсэг”-т дараах байдлаар хуваахыг хэлнэ: 

Цалингийн зөрүү = Ym – Yf

Цалингийн зөрүү = bmXm – bfXf

Цалингийн зөрүү = {Xm (bm– bf)} + {bf (Xm – Xf)}

Цалингийн зөрүү = Үл тайлбарлагдах хэсэг + Тайлбарлагдах хэсэг               
 (2)

{bf (Xm – Xf)} нь тайлбарлагдах бүрэлдэхүүн хэсгийг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, эрэгтэйчүүдийн 
(Xm) болон эмэгтэйчүүдийн (Xf) дундаж үзүүлэлтүүдийн ялгаанаас болж гарсан цалингийн ялгааны 
хэсэг. Хэрэв дундаж үзүүлэлтүүд адилхан байсан бол энэ үзүүлэлт 0 байх байсан. Хэрэв эрэгтэйчүүд 
эмэгтэйчүүдээс илүү сайн үзүүлэлттэй байвал тэр нь ялгааны эерэг тал болж тайлбарлагдана. {Xm (bm– 
bf)} нь үл тайлбарлагдах хэсгийг илэрхийлэх бөгөөд тэдгээр нь хүйсийн ялгаанаас үүдэлтэй, өөрөөр 
хэлбэл, өгөгдсөн үзүүлэлтүүдийн багцын (жишээлбэл, эрэгтэй) хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээл хүйсээр 
хэрхэн ялгаж байгааг харуулна.
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