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1. Танилцуулга 

Монгол Улс анх Хөдөлмөрийн тухай хуулийг 1999 оны 5 сарын 14-ний өдөр баталсан бөгөөд энэ 

үеэс хойш Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийтдээ 24 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байдаг1. 

Хөдөлмөрийн тухай хууль нь 1999 онд мөн үеийн шилжилтийн нөхцөл байдалтай хөдөлмөрийн 

харилцааг тухай үеийнхээ нийгэм, эдийн засгийн шаардлагатай нийцүүлэн зохицуулсан бөгөөд 

хөдөлмөрийн харилцааны өнөөгийн байдал, олон улсын хэм хэмжээ, чиг хандлагад нийцүүлэн 

өөрчлөх шаардлага тулгарсан тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 

2018 оны 03 сарын 26-ны өдөр Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн.  

Улмаар 2021 оны 7 сарын 2-ны өдрийн Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганаар Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан бөгөөд уг хуулийг 2022 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс 

эхлэн дагаж мөрдөх юм.  

Иймд энэхүү шинэхэн батлагдсан Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад одоогийн 

Хөдөлмөрийн тухай хуулиас өөрчлөгдсөн мөн энэхүү хуульд шинээр тусгагдаж буй ямар гол 

зохицуулалт орсон болохыг бид доорх хэсэгт дэлгэрэнгүй тусгалаа.  

2. Өөрчлөгдсөн Гол Зохицуулалтууд 

 

2.1 Хөдөлмөрийн Гэрээтэй Холбоотой Зохицуулалт  

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуулиар Хөдөлмөрийн гэрээнд дараах гол нөхцөлүүдийг харилцан 

тохиролцож зайлшгүй тусгахаар заасан байдаг. Үүнд:  

a) ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр; 

b) ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил, үүрэг; 

c) үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээ; болон  

d) хөдөлмөрийн нөхцөл. 

Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 49-р зүйлийн дагуу дээрх 

нөхцөлүүдээс гадна хөдөлмөрийн гэрээнд ажил үүрэг гүйцэтгэх байршлыг заана хэмээн тусгажээ.   

2.2 Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Харилцааг Цуцалсны Тэтгэмж (Ажлаас Халагдсаны 

Тэтгэмж) 

Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар a) ажилтан цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан; b) аж ахуйн 

нэгж байгууллага болон түүний салбар, нэгж татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, эсхүл ажилтны 

тоог цөөрүүлсэн; c) ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил, 

албан тушаалдаа тэнцэхгүй болсон нь тогтоогдсон; d) ажилтан 60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр 

авах эрх үүссэн үндэслэлээр ажил олгогч ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан 

тохиолдолд ажил олгогч түүнд хамгийн багадаа 1 сарын “дундаж цалин хөлстэй” тэнцэх 

хэмжээний тэтгэмжийг олгох үүрэгтэй байдаг бөгөөд энэхүү олгох тэтгэмжийн хэмжээг ажил 

олгогч хөдөлмөрийн дотоод журамд зааснаар өөрийн үзэмжээр нэмэгдүүлж олгох боломжтой 

байдаг.  

 
1 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулга. Энд дарж үзнэ үү.  

http://forum.parliament.mn/projects/302
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Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад зааснаар a) онцгой нөхцөл бүхий 

хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогч өмчлөх эрхээ бусад этгээдэд 

бүрмөсөн шилжүүлсний улмаас цуцалсан; аж ахуйн нэгж байгууллага, түүний салбар, нэгж татан 

буугдсан, ажлын байр хасагдсан, орон тоо цөөрсөн; b); ажилтан мэргэжил, мэргэшлийн түвшин, 

ур чадварын хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтээ тэнцэхгүй болох нь тогтоогдсон; эсхүл c) 

ажилтан эрүүл мэндийн хувьд ажил үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй нь тогтоогдсон бөгөөд түүнийг 

шилжүүлэн ажиллуулах өөр ажлын байр байхгүй үндэслэлээр ажил олгогч ажилтантай 

байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тохиолдолд ажилтны тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

ажилласан хугацаанаас хамааран ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг түүний “үндсэн цалингийн” 

хэмжээгээр олгохоор зохицуулжээ. Тухайлбал:  

a) 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаанд ажилласан бол 1 ба түүнээс дээш сарын;  

b) 2 жилээс 5 жил хүртэлх хугацаанд ажилласан бол 2 ба түүнээс дээш сарын;  

c) 5 жилээс 10 жил хүртэлх хугацаанд ажилласан бол 3 ба түүнээс дээш сарын; болон 

d) 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол дөрөв ба түүнээс дээш сарын тэтгэмжийг тус тус 

олгохоор заажээ2.   

Мөн түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажилтан өндөр насны 

тэтгэвэр авах эрх үүсэж тэтгэвэрт гарсан бол дээрх зохицуулалтын дагуу тэтгэмж олгохоор 

заасан3 ба харин цэргийн албанд татагдсан ажилтны ажлын байрыг ажил олгогч нь хэвээр 

хадгалах үүрэгтэй байна4.  

2.3 Бөөнөөр Халахтай Холбоотой Зохицуулалт 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд бөөнөөр халахтай холбоотой зохицуулалтыг тодорхой 

хэмжээнд тусгасан байдаг ч ямар тохиолдолд бөөнөөр халсан гэж үзэх талаар дэлгэрэнгүй зааж 

өгөөгүй байдаг. Мөн одоогийн зохицуулалтын дагуу ажил олгогч нь ажилтнуудыг бөөнөөр халсан 

тохиолдолд тэдгээрт 45 хоногийн өмнө мэдэгдэж, ажлаас халагдсаны тэтгэмжийн хэмжээг 

ажилтны төлөөлөгчидтэй хийсэн хэлэлцээгээр тохирч тогтоохоор заасан байдаг5.  

Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар бөөнөөр халах асуудлыг 

нарийвчлан зохицуулж хэзээ бөөнөөр халсан гэж үзэх нөхцөлүүдийг зааж өгсөн байна. Тухайлбал 

аж ахуйн нэгж байгууллага, түүний салбар, нэгж татан буугдсан, эсхүл орон тоог цөөрүүлсэн, 

ажлын байр хасагдсан үндэслэлээр 10-50 ажилтантай ажил олгогч тав ба түүнээс дээш ажилтны, 

51-499 ажилтантай ажил олгогч нийт ажилтны 10 ба түүнээс дээш хувь, 500 ба түүнээс дээш 

ажилтантай ажил олгогч 50 ба түүнээс дээш ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг 90 

хоногийн хугацаанд дуусгавар болгохыг бөөнөөр халсанд тооцно гэж заасан байна6. Түүнчлэн 

бөөнөөр халах үед ажил олгогч нь ажилтны төлөөлөгчидтэй халагдах ажилтны тоог багасгах, сул 

орон тоонд ажилтныг шилжүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, орон тоо нэмэгдэхэд эхний 

ээлжид авч ажиллуулах болон хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох үеийн 

тэтгэмжийн талаар хэлэлцээ хийх ёстой байхаар зохицуулсан байна. Энэ талаар Хөдөлмөрийн 

 
2 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 82-р зүйл  
3 Revised Labor Law Art. 82.5 
4 Revised Labor Law Art. 60.1.7 
5 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40.5 болон 42.2-р зүйл 
6 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 81.1-р зүйл 
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тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 81.5-р зүйлд: “Ажил олгогч бөөнөөр халснаас хойш 1 

жилийн дотор шинээр бий болсон ажлын байр, нэмэгдсэн орон тоонд тухайн ажлын байранд 

тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа бол бөөнөөр халагдсан хүнийг эхний ээлжид авч 

ажиллуулна” хэмээн ажил олгогчид үүрэг болгосон заалтыг мөн шинээр оруулсан байна.  

Мөн аж ахуйн нэгж, байгууллага, салбар, нэгж татан буугдсан тохиолдолд уг байгууллагын эд 

хөрөнгөөс ажилтны цалин хөлсийг тэргүүн ээлжид гаргуулах эрх зүйн зохицуулалтыг тусгажээ7.  

2.4 Сахилгын Шийтгэлтэй Холбоотой Зохицуулалт 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажил олгогч нь сануулах, үндсэн цалинг гурван 

сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах, ажлаас халах сахилгын шийтгэлүүдийн аль 

нэгийг ажилтанд оногдуулах боломжтой байдаг.  

Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу ажил олгогч нь дараах төрлийн 

сахилгын шийтгэлийг оногдуулах боломжтой байна. Үүнд:  

a) өөрт нь буюу ажилтанд ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулах;  

b) нийт ажилтанд нь зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах;  

c) үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;  

d) албан тушаал бууруулах; болон 

e) ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах.   

Ийнхүү Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажилтанд оногдуулах сахилгын 

шийтгэлийн төрлийг нэмэгдүүлсэн ба ажил олгогч хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахаас 

өмнө ажилтанд мэдэгдэж, тайлбар авч, сахилгын зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан дээрх 

сахилгын шийтгэлүүдээс сонгож хэрэглэхээр заасан байна8.  

2.5 Цалин Хөлстэй Холбоотой Зохицуулалт 

Хөдөлмөрийн тухай шинэчилсэн найруулгын 104.1-д цалин хөлсийг сард хоёроос доошгүй өдөр 

олгох бөгөөд олгох өдрийг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, эсхүл хөдөлмөрийн гэрээнд тусгана 

хэмээн заасан ба ажил олгогч нь ажилтанд олговол зохих цалин хөлсийг хүндэтгэн үзэх 

шалтгаангүйгээр хугацаанд нь олгоогүй, эсхүл хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээгээр 

тогтоосноос доогуур хэмжээгээр олгосон бол буруутай этгээд нь энэ хууль, Зөрчлийн тухай хууль 

болон бусад холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ хэмээн заасан байна9.  

 

Мөн түүнчлэн одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар шөнийн цагаар ажилласан 

ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба 

хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулахаар заасан байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын 109.3-р зүйлд зааснаар шөнийн цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн 

амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг 1.2 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж 

олгохоор тусгажээ.  

 

 
7 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 81.7-р зүйл 
8 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 123.3-р зүйл  
9 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 104.7 
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2.6 Ээлжийн Амралт 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажилтанд хэзээ ээлжийн амралт авах эрх үүсэх тухай 

тодорхой заагаагүй байдаг бөгөөд практикт ажил олгогчийн хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан 

хугацаанаас эхлэн тухайн ажилтан ээлжийн амралт авах эрхтэй байхаар зохицуулах нь түгээмэл 

байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 99.2-р зүйлд ажилтан 

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш зургаан сар ажилласан бол түүнд ээлжийн амралт эдлэх 

эрх үүсэхээр зохицуулсан байна. Мөн ээлжийн амралт эдлэх хугацааны хувьд одоогийн хуультай 

адил буюу ажлын 15 өдөр ба мөн ажилласан жилээс хамааран нэмэгдэл амралт олгохоор заасан 

байна10.  

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79.1-р зүйлд: “Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр 

эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд 

мөнгөн урамшуулал олгож болно. Мөнгөн урамшуулал олгох журмыг хамтын гэрээгээр, хамтын 

гэрээгүй бол ажилтантай тохиролцсоны үндсэн дээр ажил олгогчийн шийдвэрээр зохицуулна” 

хэмээн заасан байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажлын 

зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд ээлжийн амралтын 

цалинг нэг аравны тав дахин нэмэгдүүлж олгохоор заасан ба уг хэмжээнээс нэмэгдүүлж олгохоор 

хамтын гэрээ болон хөдөлмөрийн гэрээнд заана хэмээн тусгасан байна. 

 

Ийнхүү Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар ажилтанд ээлжийн амралтаа 

биечлэн эдэлж чадаагүй тохиолдолд цалин хөлсийг нэмэгдүүлэн олгохоор заасан нь одоогийн 

хуулийн холбогдох зохицуулалтыг тодорхой болгож өөрчилсөн байна.  

 

Мөн түүнчлэн одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79.4-р зүйлд ажилтан тухайн жилдээ багтаан 

ээлжийн амралтаа хэсэгчлэн эдэлж болно хэмээн заасан байдаг ба хэсэгчлэн эдлэх амралтын 

хоногийн хувьд хуулиа ямар нэгэн хязгаарлалт тогтоогоогүй байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулгад зааснаар ийнхүү хэсэгчлэн амрах ээлжийн амралтын аль нэг 

тасралтгүй амралтын үргэлжлэх хугацаа нь ажлын 10 өдрөөс доошгүй байна хэмээн заасан 

байна11. 

 

2.7 Онцгой Нөхцөл Бүхий Хөдөлмөрийн Гэрээ (Контракт) 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 22-р зүйлд өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь 

өмчлөх эрхийнхээ тодорхой хэсгийг хэрэгжүүлэхдээ бусдын хөдөлмөрлөх үйл ажиллагааг, мөн 

ажил олгогч нь иргэний гоц буюу ховор авьяас, өндөр ур чадварыг хөлслөн авч ашиглах 

зорилгоор иргэнтэй контракт байгуулна хэмээн заасан байдаг. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын 65.1-р зүйлд өмчлөгч буюу түүнээс эрх олгогдсон этгээд нь өмчлөх 

эрхийнхээ тодорхой хэсгийг ажилтнаар дамжуулан хэрэгжүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх зорилгоор тухайн ажилтантай онцгой 

 
10 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 99.3 
11 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 99.8-р зүйл  
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нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно хэмээн заасан байна. Өөрөөр хэлбэл онцгой 

нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажил үүргийг гүйцэтгүүлэх 

зорилгоор байгуулж болно хэмээн зааж уг гэрээг байгуулж болох ажил үүргийг тодорхой болгож 

өгсөн байна.  

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу ажил олгогч өмчлөх эрхээ бүрэн шилжүүлсний 

улмаас контрактыг цуцалж байгаа тохиолдолд ажилтанд 2 сарын өмнө мэдэгдэх ёстой12 бол 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад зааснаар ажилтанд 30-аас доошгүй 

хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй тухай заасан байна.  

Мөн түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад одоогийн Хөдөлмөрийн тухай 

хуулиас ялгаатай нь ажилтан нь ажил олгогчийн итгэлийг алдсан гэсэн үндэслэлээр онцгой 

нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж болохоор зааснаараа онцлогтой байна13.  

3. Шинээр Тусгагдсан Зохицуулалтууд 

 

3.1 Хөдөлмөрийн Гэрээ Байгуулахтай Холбоотой Зохицуулалт 

Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажил олгогч нь хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулж, 

гэрээний нэг хувийг ажилтанд өгөх үүрэгтэй байдаг. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгад энэхүү зохицуулалтыг дэлгэрүүлж ажил олгогч нь хүндэтгэн үзэх 

шалтгааны улмаас хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулаагүй тохиолдолд ажилтныг ажил үүргээ 

гүйцэтгэж эхэлснээс хойш ажлын 10 өдрийн дотор уг журмаар хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах 

үүрэг хүлээлгэсэн зохицуулалтыг тусгажээ.  

Энэхүү зохицуулалт нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу хийгдсэн 

томоохон зарчмын чанартай өөрчлөлтийг харуулж байна. Учир нь одоогийн Хөдөлмөрийн тухай 

хуулиар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдсанаас хойших харилцааг зохицуулахаар тусгаж, аж ахуй 

нэгж байгууллага дахь хөдөлмөрийн харилцааг хэт нарийвчлан хуульчилсан, хөдөлмөрийн 

харилцаан дахь ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүргийн тэнцвэрт байдал алдагдсан зэрэг нь уг 

хуулийн хамрах хүрээг явцуу болгож, жижиг аж ахуй нэгжид хэрэгжилт хангалтгүй байгаад 

нөлөөлж байна хэмээн уг хуулийн төслийг санаачлагчид дүгнэсэн байдаг14.  

Ийм ч учраас Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээг өргөтгөн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны шинж бий 

болсон үеэс хөдөлмөрийн харилцаа үүссэнд тооцож хөдөлмөрийн хууль тогтоомж үйлчлэхээр 

тусгасан байна15.  

Түүнчлэн ажил олгогч нь хөдөлмөрийн харилцаанд эд хөрөнгийн хариуцлагын, нууцын, 

сургалтын, үл өрсөлдөх зэрэг нөхцөлийг харилцан тохиролцож хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах, 

 
12 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 41.2-р зүйл 
13 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 65.4 
14 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулга. Энд дарж үзнэ үү. 
15 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 48.3-р зүйлд Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр үйлдээгүйгээс үл 
хамааран ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлснээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа үүссэнд тооцно хэмээн заасан 
байна.  

http://forum.parliament.mn/projects/302
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эсхүл эдгээр асуудлаар хөдөлмөрийн гэрээнд дагалдах тусгайлсан гэрээ байгуулж болох талаар 

тухайлан хуульчилсан байна. 

3.2 Хөдөлмөрийн Гэрээний Хугацаатай Холбоотой Зохицуулалт 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар ажил олгогч болон ажилтан нь дараах 

тохиолдлуудын хувьд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатайгаар байгуулж болохоор заасан байдаг. 

Тухайлбал, ажил албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд, улирлын болон 

түр ажилд тухайн ажлын хугацаагаар эсхүл ажил олгогч болон ажилтан нар харилцан 

тохиролцсоноор хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулж болдог. Энэ тохиолдлуудад 

хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусмагц талууд түүнийг цуцлах санал тавиагүй бөгөөд ажилтан 

ажлаа гүйцэтгэсээр байгаа бол уг гэрээг анх заасан хугацаагаар сунгагдсанд тооцохоор 

зохицуулсан байдаг.  

Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад a) эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас 

өөр ажилд түр шилжсэн ажилтны ажлын байранд болон b) хүүхэд асрах чөлөө авсан эх эсхүл 

эцгийн ажлын байранд ажиллаж буй ажилтны хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээнээс бусад 

хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээний хувьд, тухайн гэрээг анх байгуулсан хугацаа болон сунгасан 

хугацааны нийлбэр нь хоёр жилээс дээш байвал уг гэрээг хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээнд 

тооцохоор зохицуулжээ16. Үүнээс харвал аливаа нэг ажилтны хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ нь 

уг зохицуулалтын дагуу хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээнд тооцогдсон тохиолдолд ажил олгогч нь 

хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дууссан гэх үндэслэлээр уг гэрээг дуусгавар болгож болохгүй 

бөгөөд зайлшгүй Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад заасан хөдөлмөр 

эрхлэлтийн харилцааг цуцлах үндэслэлийн аль нэгийг нь үндэслэн хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах 

шаардлагатай болох юм.  

3.3 Хөдөлмөрийн Гэрээг Цуцлахтай Холбоотой Зохицуулалт 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажилтан ажилд орох үедээ боловсрол, 

мэргэжил, мэргэшлийн түвшинг нотлох бичиг баримтаа хуурамчаар бүрдүүлсэн болох нь 

тогтоогдсон тохиолдолд энэхүү үндэслэлээр ажил олгогч өөрийн санаачилгаар ажилтны 

хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах эрхтэй байхаар шинэ зохицуулалт тусгагдсан байна17. 

Энэхүү үндэслэлээр хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтанд урьдчилан 

мэдэгдэх шаардлагагүй тул гэрээг шууд цуцалж болохоор байна.  

Түүнчлэн ажил олгогч хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах тухай 30-аас доошгүй хоногийн 

өмнө мэдэгдсэний дараа тухайн ажилтнаар ажил үүргийг нь үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэх 

шаардлагагүй гэж үзвэл түүний дундаж цалин хөлснөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах 

өдөр хүртэлх хугацаагаар тооцсон олговор олгож ажиллуулахгүй байж болох талаар 

хуульчилжээ. Одоогийн Хөдөлмөрийн хуульд энэ талаар шууд тусгаагүй байсан бөгөөд практикт 

энэхүү асуудлаар зарим тохиолдолд маргаан гардаг байсан билээ. 

3.4 Үл Өрсөлдөх Үүрэг  

 
16 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 50.4-р зүйл 
17 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 80.1.6-р зүйл 
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Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын хүрээнд шинээр тусгагдсан бас нэгэн 

онцлог зохицуулалт нь үл өрсөлдөх үүрэг юм. Уг хуулийн 72-р зүйлд үл өрсөлдөх үүргийн тухай 

зохицуулсан ба уг гэрээг онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилтантай үйлдвэрлэл, 

бизнесийнхээ нууцыг хамгаалах зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа дуусгавар болсноос 

хойш 1 жилээс дээшгүй хугацаанд ажил олгогчтой шууд өрсөлдөгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

хувь хүнд ажиллах, эсхүл ажилтан өөрөө ажил олгогчтой шууд өрсөлдөх үйл ажиллагаа эрхлэхгүй 

байх тухай үүргийн хүлээлгэж болохоор байна.  

Энэхүү үүргийг хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлтээр зааж өгөх эсвэл уг асуудлын хүрээнд тусгай 

гэрээ байгуулах боломжтой юм. Энэ тохиолдолд өрсөлдөөнийг хориглох үндэслэл, хамаарах үйл 

ажиллагааны төрөл, хязгаарлалтад хамаарах нутаг дэвсгэр, үйлчлэх хугацаа уг хугацаанд ажил 

олгогчоос олгох нөхөн төлбөр зэрэг нөхцөлийг тусгахаар заасан байна18.  

Үл өрсөлдөх үүргийн үргэлжлэх хугацаанд ажил олгогч ажилтанд хамгийн сүүлийн сарын цалин 

хөлснийх нь 50-аас доошгүй хувийн олговрыг сар бүр олгоно хэмээн заасан байна. Энэхүү үл 

өрсөлдөх үүрэг нь нэг талаас ажил олгогчийн бизнесийн нууцыг хамгаалахад чухал ач 

холбогдолтой ч мөн нөгөө талаас ажилтны Үндсэн хуулиар олгогдсон ажил хөдөлмөр эрхлэх 

эрхийг тодорхой хэмжээнд хязгаарладаг тул нөхөн олговор олгох мөн уг үүргийн үйлчлэх хугацаа 

болон газар нутгийг хязгаарлах явдал нь олон улсын хэмжээнд түгээмэл байдаг. 

Үл өрсөлдөх үүрэг нь гадаадад ажиллахад хамаарахгүй тухай заасан тул зөвхөн Монгол улсад 

ажиллаж буй тохиолдолд уг үүргийг хүлээхээр байна.Үүнээс гадна, дээр дурьдсанчлан үл 

өрсөлдөх үүргийг зөвхөн онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа ажилтанд 

хүлээлгэх бөгөөд энэ нь ихэвчлэн гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлж буй ажилтанд хамаарах тул 

дунд болон доод түвшний ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтанд хөдөлмөрийн гэрээ нь 

дуусгавар болсны дараагаар энэхүү үүргийг оногдуулах боломжгүй юм. 

3.5 Ажлын Цаг  

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн нэгэн адил Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын 84.1-д Долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40-өөс илүүгүй байна хэмээн заасан байна. 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд долоо хоногийн ажлын цаг нь 14-15 насны ажилтанд 30 цаг 

хүртэл, 16-17 насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтанд 36 цаг хүртэл байна хэмээн заасан 

бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад насанд хүрээгүй хүний долоо хоногийн 

ажлын цаг 30-аас илүүгүй байна хэмээн заажээ.  

 

Цаашилбал, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 84.5-д ажил олгогч ажилтны 

ажлын цагийн бүртгэлийг хөтлөх үүрэгтэй хэмээн заасан ба энэ нэн ялангуяа Олон улсын 

Хөдөлмөрийн байгууллагын 138 дугаар конвенцтой уялдуулан насанд хүрээгүй хүнээр хөдөлмөр 

эрхлүүлсэн ажил олгогч бүртгэл хөтлөх зарчмын хүрээнд тусгагдсан ба нөгөө талаас 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 84.4-р зүйлд долоо хоногийн ажлын цагийн 

дээд хязгаар нь 56 цагаас илүүгүй байх ба өдөрт ажиллах илүү цагийн дээд хязгаар нь дөрвөн 

цагаас илүүгүй байна хэмээн заасантай мөн холбоотой юм.  

 
18 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 72.2-р зүйл 
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3.6 Хөдөлмөрийн Гэрээний Төрлүүд 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын нэг онцлог зохицуулалт нь өнөө үед 

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа өргөсөж байгаатай холбогдуулан ажил олгогч болон ажилтны 

хооронд практикт байгуулагддаг хөдөлмөрийн гэрээний төрлүүдийг тусгасан явдал юм. 

Тухайлбал, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад хөдөлмөрийн гэрээний дараах 

төрлүүдийг шинээр тусгагдсан байна.  

a) Ажиллах Хүч Нийлүүлэх Гэрээгээр Ажиллуулах 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээгээр ажиллуулах талаар 

зохицуулаагүй байдаг бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад энэхүү 

зохицуулалтын талаар анх удаа тусгасан байна. Уг зохицуулалтын дагуу ажиллах хүч нийлүүлэх 

үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээд хөдөлмөрийн гэрээ бүхий ажилтнаа өөр ажил олгогчид 

ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээний үндсэн дээр ажиллуулах боломжтой юм. Энэхүү ажиллах хүч 

нийлүүлэх гэрээ нь дараах тохиолдлуудад хэрэглэгдэх боломжтой юм19. Үүнд:  

a) 6 сараас илүүгүй хугацаагаар үргэлжлэх түр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх; 

b) хамтын гэрээ байгуулах, хэлэлцээ хийх, үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаа болон 

хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан ажил хаялтад оролцож байгаагаас бусад 

тохиолдолд ажлын байр нь хадгалагдсан ажилтны оронд ажиллуулах; 

c) тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанд туслах шинжтэй ажил, үйлчилгээг 

гүйцэтгүүлэх; болон  

d) гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүний хор уршгийг нэн даруй 

арилгах болон урьдчилан мэдэх боломжгүй бөгөөд яаралтай гүйцэтгэхгүй бол аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын буюу түүний салбар, нэгжийн хувийн үйл ажиллагаанд учирч 

болзошгүй саадаас сэргийлэх эсхүл учирсан саадыг арилгахад чиглэгдсэн хойшлуулшгүй 

ажил гүйцэтгэх.  

Энэхүү гэрээний дагуу ажиллах хүч авч ажиллуулж ажил олгогч нь дээрх (d)-д заасан онцгой 

нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд  өөрийн нийт ажилтны 30 хүртэл хувьд ажиллах хүч 

нийлүүлэх гэрээний дагуу ажилтан ажиллуулах боломжтой юм20.  

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажиллах хүч нийлүүлэх гэрээнд 

зайлшгүй тусгах нөхцөл болон талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагын талаар тусгажээ.  

b) Ажлын Бүтэн Бус Цагийн Ажилтны Хөдөлмөрийн Гэрээ 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 66.1-р зүйлд ажлын бүтэн бус цагийн 

ажилтан гэж ажлын бүтэн цагаар ажиллаж байгаа ажилтнаас бага цагаар ажиллаж байгаа 

ажилтныг ойлгоно гэж заасан бөгөөд уг хөдөлмөрийн гэрээнд ажлын өдөр, ажил эхлэх, дуусах 

цаг, долоо хоногт ажиллах цагийг тусгайлан тохирохоор шинээр зохицуулжээ.  

Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны практикт ажил олгогч нь ажилтныг бага цагаар ажиллуулж 

байгаа тохиолдолд тэдгээртэй хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулах эсхүл зарим тохиолдолд ямар 

 
19 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 76.2-р зүйл 
20 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 76.3-р зүйл 
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нэг төрлийн гэрээ байгуулахгүйгээр ажиллуулдаг бөгөөд ийм тохиолдлын хувьд ажилтан нь 

хөдөлмөр эрхэлж байгаа атлаа Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан эрхийг эдэлж чадахгүй байх 

тохиолдол байсан. Харин энэхүү зохицуулалт нь дээрх сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлж, 

түүнийг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой байна.  

Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтан нь  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад 

тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажлын бүтэн цагаар ажиллах ажилтны нэгэн адил эрх 

эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, 

хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ нэгэн адил үйлчилнэ21.  

Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтанд тухайн жилд нийт ажилласан цагийг нь тооцож, ногдох 

ээлжийн үндсэн болон нэмэгдэл амралт олгоно хэмээн заасан тул ажлын бүтэн бус цагийн 

ажилтан мөн бүтэн цагийн ажилтны адилаар ээлжийн амралт эдлэх эрхтэй байна22.  

Үүнээс гадна ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах ажилтны долоо хоногт ажиллах цаг 32-оос илүүгүй 

байна23 хэмээн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгажээ.  

c) Зайнаас Ажиллах Ажилтны Хөдөлмөрийн Гэрээ 

Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажил олгогч нь ажилтантай зайнаас 

ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах боломжтой байхаар зохицуулсан ба энэ 

тохиолдолд ажил олгогч нь уг ажилтантай байгуулж буй хөдөлмөрийн гэрээнд ажилтан ажил 

үүргээ гүйцэтгэх байршил, гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөх хугацаа, хэлбэр, өөрийн эд хөрөнгө, 

тоног төхөөрөмжийг ашигласан тохиолдолд ажил олгогчоос өгөх нөхөн олговрын хэмжээ зэргийг 

тусгайлан тохиролцож, тусгах талаар оруулсан24.  

Иймд ажил олгогч нь энэхүү гэрээний дагуу ажилтантай байгуулж буй хөдөлмөрийн гэрээнд дээрх 

зүйлсийг тусгайлан оруулах ёстой байна.  

d) Гэрийн Үйлчилгээний, Хөлсөөр Мал Маллаж Байгаа Болон Тэдгээртэй Адилтгах 

Ажилтантай Байгуулах Хөдөлмөрийн Гэрээ 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажил олгогч гэдэг нь хөдөлмөр эрхлэлтийн 

харилцааны үндсэн дээр хүнийг ажиллуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн, 

харьяалалгүй хүнийг хэлнэ гэж хувь хүн ажил олгогч байх зохицуулалтыг тодорхой болгон 

тусгажээ25. Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажил олгогч гэдэгт хувь хүн орох эсэх нь 

тодорхой зохицуулагдаагүй байдаг.  

Дээрх зохицуулалт орсонтой холбоотойгоор айл өрхөд гэр ахуйн ажил эрхлэх гэрийн 

үйлчилгээний ажилтан, хөлсөөр мал маллаж байгаа ажилтан, тэдгээртэй адилтгах ажилтантай 

ажил олгогч буюу хувь хүн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахаар шинээр тусгажээ. Үүний дагуу гэрийн 

үйлчилгээний болон мал маллах хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн нь ажил олгогч хувь хүнтэй 

 
21 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 66.4-р зүйл 
22 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 99.7-р зүйл  
23 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 86.1-р зүйл  
24 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 68.2-р зүйл 
25 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 4.1.1-р зүйл 
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Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд харилцаж, асуудлаа 

Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хэлбэрээр шийдвэрлэх боломжтой болох юм.  

Туслах малчин гэрийн үйлчилгээний ажилтан тэдгээртэй адилтгах ажилтан нь ажил олгогчийн 

гэрт эсхүл ажил олгогчийн өмчлөл болон эзэмшлийн байранд нь амьдарч, ажиллах бол 

тэдгээрийг хэвийн амьдрах нөхцөлөөр хангах үүргийг ажил олгогч хүлээнэ26. Түүнчлэн ажил 

олгогч болон түүний гэр бүлийн гишүүд нь уг ажилтны эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн харилцах 

үүрэгтэй бөгөөд тэдгээрийн хооронд байгуулагдсан хөдөлмөрийн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол 

гэрийн үйлчилгээний ажилтан долоо хоногийн болон нийтээр амрах баярын өдөр ажил олгогчийн 

гэрт байх үүрэггүй байх талаар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад тусгайлан 

зохицуулсан байна27.  

Түүнчлэн хөлсөөр мал маллаж байгаа ажилтны цалин хөлсний хувьд хэрэв уг туслах малчин 

зөвшөөрсөн бол түүний цалин хөлсний 30 хувиас илүүгүйг мөнгөн бус хэлбэрээр олгож болохоор 

тусгагджээ28.  

3.7 Уртын Ээлжээр Ажиллуулах 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад шинээр “уртын ээлжээр ажиллуулах” гэх 

нэр томьёог оруулсан бөгөөд ажилтныг байнга оршин суугаа газраас нь өөр, алслагдсан газар 

байрлуулж ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхээр уул уурхай, олборлох салбарын ажил олгогч уртын 

ээлжээр ажиллуулах горим хэрэглэж болохоор заасан байна.  

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад уртын ээлжээр ажиллуулах цаг болон 

амралтын хугацааг тусгайлан тусгасан бөгөөд тухайлбал, уртын ээлжээр ажиллах ажилтны 

ажлын өдрийн үргэлжлэл 12 цагаас илүүгүй байхаар заасан байна29. Түүнчлэн ийнхүү илүү 

цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны 

тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно хэмээн заасан байна30. Түүнчлэн уртын 

ээлжээр ажиллах ажилтны нэг ээлжид ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаа 14 хоног, амрах хугацаа 14 

хоног байна31 хэмээн заасан байна.  

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд анх уртын ээлжээр ажиллах 

ажилтны нэг ээлжид ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаа нь 20 хүртэл, амрах хугацаа нь 10-аас доошгүй 

хоног байхаар зохицуулж байсан. Гэсэн хэдий ч уул уурхайн салбарт ажиллагчид уртын ээлжээр 

ажилладгаас үүдэж ажилтны эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, нийгмийн амьдралд нөлөөлж, тэр дундаа 

гэр бүлийн харилцаа, хүүхдийн хүмүүжилд сөргөөр нөлөөлж гэр бүл салалтад хүргэж байгаа ба 

ихэнх топ аж ахуй нэгжүүд 20-40 хоногийн уртын ээлжээр ажиллуулж байгаа нь ажил амьдралын 

тэнцвэр алдагдахад хүргэж байгаа талаар Монголын Эрчим хүч, Геологи, Уул уурхайн 

Үйлдвэрчний эвлэл (“МЭХГУУҮЭ”)-ээс мэдэгдэл хийж, санал, шаардлага хүргүүлж байсан юм32. 

Үүнтэй холбоотойгоор Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад уг саналыг тусгаж 

 
26 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 71.3-р зүйл 
27 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 71.7-р зүйл 
28 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 112.1-р зүйл 
29 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 92.3-р зүйл 
30 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 109.1-р зүйл 
31 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 92.4-р зүйл 
32 https://mongoltv.mn/post/37431  

https://mongoltv.mn/post/37431
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уул уурхайн салбарын уртын ээлжээр ажиллах ажилчдын ажил амралтын хуваарийг 14/14 буюу 

ажиллах хоног 14, амрах хоног 14 байхаар хуульчилсан байна. 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад уртын ээлж эхлэх болон дуусахад ажил 

олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоосон байршил бүхий газраас ажилтныг ажлын байранд 

хүргэх, буцаах хугацааг ажилласан цагт тооцохоор тусгасан байна. Түүнчлэн уртын ээлжээр 

ажиллах ажилтны ажил, амралтын цагийн горим, уртын ээлжээр ажилласны нэмэгдэл зэргийг 

хамтын гэрээ, салбарын хамтын хэлэлцээрээр тогтоохоор заажээ33. 

3.8 Сэлгэн Ажиллуулах 

Одоогийн Хөдөлмөрийн тухай хуулинд ямар тохиолдолд, ямар нөхцөлд ажилтныг сэлгэх 

ажиллуулах талаарх нарийвчилсан зохицуулалт байдаггүй. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгад энэ талаар дэлгэрэнгүй зохицуулалтыг тусгасан ба ажил олгогч нь 

ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр аж ахуйн нэгж, байгууллага дотроо, харьяа 

нэгж, салбарын хооронд дараах үндэслэлээр ажилтныг гурван жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн 

ажиллуулах боломжтой юм. Үүнд:  

a) ажлын ачааллыг тэнцүүлэх; 

b) тодорхой ажлын байранд ажиллуулахаар бэлтгэх, мэргэшүүлэх; 

c) хэд хэдэн ажлын байранд ажиллах чадвар эзэмшүүлэх; болон 

d) нэг ажлын байран дээр удаан ажилласнаас үүсэж болох зүй бус гаднын нөлөөллөөс 

урьдчилан сэргийлэх.  

Цаашилбал, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад ажилтантай тохиролцоогүй 

бол ажилтныг албан тушаал, цалин хөлсийг бууруулан сэлгэн ажиллуулахыг хориглохоор 

зохицуулжээ34. Мөн уг хуульд зааснаар тухайн ажилтан нь сэлгэн ажиллаж байх хугацаанд a) аж 

ахуйн нэгж байгууллага, түүний салбар, нэгж татан буугдсан, ажлын байр хасагдсан, орон тоо 

цөөрсөн; b); ажилтан мэргэжил, мэргэшлийн түвшин, ур чадварын хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил 

үүрэгтээ тэнцэхгүй болох нь тогтоогдсон; c) ажилтан эрүүл мэндийн хувьд ажил үүргээ гүйцэтгэх 

боломжгүй нь тогтоогдсон нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд ажил олгогч нь түүнийг урьд 

ажиллаж байсан ажлын байранд нь эргүүлэн авах ёстой байна.  

Түүнчлэн ажил олгогч нь сэлгэн ажиллахаас татгалзсан ажилтанд уг үндэслэлээр сахилгын 

шийтгэл ногдуулахыг мөн хуулиар хориглосон байна35. Эндээс үзвэл ажил олгогч нь зөвхөн 

ажилтантай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр дээр дурьдсан үндэслэлийн хүрээнд ажилтныг 

гурван жил хүртэл хугацаатайгаар сэлгэн ажиллуулах боломжтой байна.  

 

 

 
33 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 92.8-р зүйл 
34 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 59.3-р зүйл 
35 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 59.6-р зүйл 
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3.9 Ажилтан Ажил Үүргээ Гүйцэтгэхээс Татгалзах Зохицуулалт36 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад туссан нэг онцлог зохицуулалт нь ажилтан 

дараах нөхцөлд өөрийн ажил, үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзах эрхтэй байхаар зохицуулсан явдал 

юм. Үүнд:  

a) ажилтны болон гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулж болзошгүй 

нөхцөл байдал үүссэн; 

b) ажил олгогч хуулиар тогтоосон илүү цагийн дээд хэмжээг хэтрүүлэн ажиллахыг шаардсан; 

болон 

c) ажил олгогч ажилтны цалин хөлсийг олговол зохих өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд 

олгоогүй.  

Ажилтан дээрх үндэслэлүүдээр ажил үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж байгаа тохиолдолд энэ 

талаар ажил олгогчдоо нэн даруй мэдэгдэх ёстой бөгөөд эдгээр нөхцөлүүдийг ажил олгогч 

арилгах хүртэлх хугацаанд ажиллахгүй байх эрхтэй байна. Ажилтан дээрх үндэслэлээр ажил 

үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзсан тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтны ажиллаагүй хугацаанд нь 

ногдох цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний олговрыг мөн олгох үүрэгтэй байна37. Энэ тохиолдолд 

ажил олгогч нь ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулахыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгаар тусгайлан хоригложээ38.  

3.10 Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Харилцаанд Барьцаа Хэрэглэхийг Хориглох нь  

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад мөн ажил олгогч ажилд орох гэж байгаа хүн 

болон ажилтнаас мөнгө, эд зүйл, иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, боловсролын баримт бичиг, 

мэргэжлийн үнэмлэх, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ зэрэг хувийн баримт бичгийн 

эх хувийг шаардан авч барьцаалахыг хориглосон зохицуулалтыг шинээр тусгажээ.  

Энэхүү зүйл заалтыг зөрчсөн этгээдэд зөрчсөн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан 

хариуцлага хүлээлгэхээр заасан байна39. 

 

*      *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 54-р зүйл 
37 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 113.1-р зүйл 
38 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 54.3-р зүйл 
39 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 10.2-р зүйл 
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Хэрэв та энэ нийтлэлийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар холбогдоно уу: 
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