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ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТАЛААР ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 

 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
 
 

1.1.Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн 30 шахам 
жилийн хугацаанд хөдөлмөрийн харилцаанд, тухайлбал хувийн хэвшилд 
ажиллагчдын цалин хөлсийг ихэвчлэн хөдөлмөрийн, хөлсөөр ажиллах болон ажил 
гүйцэтгэх гэрээгээр тохиролцож, зарим тохиолдолд аман хэлцлээр тогтоож байна. Аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллагчдын цалин хөлсний тогтолцоо нь цалингийн 
жишиг, бүх төрлийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, ээлжийн амралтын олговор, ажлын үр 
дүнгийн шагнал урамшууллаас бүрдэж байна.  

 
1.2.Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас гаргасан “Дэлхийн цалин хөлсний 

тайлан 2017/2018”-д дэлхийн улс орнуудад орлогын тэгш бус байдал, хэт өндөр 
цалин хөлсийг бууруулах замаар шударга хуваарилалтыг хангах, хүн амын бага 
цалинтай ядуу хэсгийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, цалин хөлсний өсөлтийн зогсонги 
байдлаас сэргийлэх тогтвортой бодлого хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч 
байгааг дурьдсан байна. Дэлхий нийтэд бодит цалингийн өсөлт 2008 оноос хойш 
буурсаар 2017 онд хамгийн доод түвшинд буюу 3.4 - 1.8 хувьд хүртэл, цалингийн 
өсөлт харьцангуй хурдацтай байсан Хятад улсыг эс тооцвол 2008 -2017 онд 2.4 – 1.1 
хувьд хүртэл тус тус буурсан байна.  

 
1.3.Үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээр улсын хэмжээний сарын 

дундаж цалин хөлс 2018 онд 1002.9 мянган төгрөг буюу 380.0-иад ам доллар байна. 
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын эзлэх хувь 2012 
-2017 онд 23.9 – 26.7 хувь байна. Ажиллагчдын сарын дундаж цалин хөлс 2018 оны 4 
дүгээр улиралд 2010 оны 4 дүгээр улирлын түвшнээс 3.3 дахин нэмэгдсэн хэдий ч 
худалдан авах чадварыг илэрхийлэх бодит цалингийн өсөлт 61.1 хувь байна.  

 
1.4.Цалингийн бодлогыг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй цалин хөлсний бүтцийн 

судалгааг Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамнаас Үндэсний статистикийн 
хороотой хамтран 2009-2010 онд туршилтын журмаар, Хөдөлмөрийн судалгааны 
институтээс 2013,2015 онд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 
2017 онд тус тус явуулсан. Судалгаагаар сүүлийн жилүүдэд бодит цалингийн өсөлт 
буурсан, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь ажиллагчдын дундаж цалин хөлсний 
30.0 гаруй хувийг эзэлдэг, цалин хөлсний тэгш бус байдал болон нийт ажиллагчдын 
тоонд бага цалинтай хэсгийн  эзлэх хувь тус тус нэмэгдсэн, шинэ, залуу болон ур 
чадвар багатай ажиллагчдын цалин хөлс бага байгаагаас ажиллах хүчний шилжих 
хөдөлгөөн их байна.  

 



 
 

1.5.Үндэсний, салбарын болон аж ахуйн нэгжийн түвшинд цалин хөлсний 
тогтолцоог бүрдүүлэх, ажиллагчдын цалин хөлсийг бодитой тогтооход хамтын болон 
цалингийн хэлэлцээр, хамтын гэрээний механизмыг ашиглах үндэсний чадавхи, 
оролцоог хангах шаардлагатай байна. Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд салбарын 
болон аж ахуйн нэгжийн түвшинд ажиллагчдын цалин хөлс дэх  жендэрийн мэдрэмж, 
цалин хөлсний ялгаатай байдал нь тулгамдсан асуудал болж байна. Иймд иргэдийг 
зохистой, шударга орлоготой хөдөлмөр эрхэлж, эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг 
тэгш хүртээмжтэй хүртэхэд цалин хөлсний зохицуулалтыг чиглүүлэх  явдал чухал 
болж байна.  

 
1.6.Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогыг 2012 онд 

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооноос баталсан бөгөөд уг 
бодлогын 2012-2014 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт 83.5 хувийн 
биелэлттэй дүгнэгдсэн байна. Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 
Улсын Их Хурлаас 2018 онд баталж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг боловсруулсан бөгөөд хөдөлмөрийн үнэлэмжийг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй тогтоох хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан цалин хөлсний 
зохицуулалтад баримтлах ажлын байрыг үнэлэх, ажил мэргэжлийг бүлэглэх, 
зэрэглэх аргачлал, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн норм, норматив 
тогтоох аргачлал, хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох аргачлалууд тус тус батлагдлаа. 
Төрийн болон хувийн хэвшилд, тухайлбал эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 
төрийн үйлчилгээний алба болон нүүрсний салбарт ажлын байранд суурилсан цалин 
хөлсний тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилгоор хийгдсэн ажлын байрны үнэлгээг үндэслэн 
дээрх салбаруудын ажлын байр, албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоогоод 
байна.  

 
1.7.Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогыг Монгол 

Улсын Их хурлаас баталсан Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-
2030, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон Хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн шинэчлэл, Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа Гурван 
тулгуурт хөгжлийн бодлого болон бодлогын бусад баримт бичгүүдтэй уялдуулан 
боловсронгуй болгох, цалин хөлсний талаарх олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад 
нийцүүлэх үүднээс энэхүү бодлогыг шинэчлэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна. 
Иймд дээрх асуудлуудыг бодлогод тусган шинэчилж, 2019-2024 онд хэрэгжүүлэхээр 
боловсруулав.   
 

 
Хоёр. Бодлогын зарчим 

 
 

         2.1.Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална: 
           2.1.1. ижил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт адил цалин хөлс олгох; 
           2.1.2. цалин хөлсний хуваарилалтад аливаа ялгаварлал, гадуурхлыг устгах, 
тэгш бус байдлыг багасгах; 
           2.1.3.цалинг ур чадвар болон ажлын үнэлгээ, үр дүнд суурилж тогтоох; 
           2.1.4. хөдөлмөрийн бүтээмж, дундаж цалингийн өсөлтийн зохистой харьцаа 
болон инфляцийн түвшинтэй уялдуулж бодит цалингийн өсөлтийг хангах; 
           2.1.5. Монгол Улсын нэгдсэн орсон Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 
конвенц, Зохистой хөдөлмөрийн үзэл баримтлалын дагуу ажиллагчдын цалин 
хөлсийг шударга хуваарилах, хөдөлмөрчдийн эвлэлдэн нэгдэх, хамтын хэлэлцээр 
болон хамтын гэрээ байгуулах эрхийг хэрэгжүүлэх. 
 



 
 

 
Гурав. Бодлогын зорилго, зорилт 

 

         3.1.Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогын зорилго нь 
үндэсний, салбарын болон аж ахуйн нэгжийн түвшинд ажлын байранд болон ур 
чадвар, гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлсний зохистой тогтолцоо, шударга 
хуваарилалтыг тогтоох механизмыг бүрдүүлэх, ажиллагчдын ур чадвар, бүтээмжийг 
урамшуулах замаар цалин хөлсний дундаж хэмжээг 2 дахин, дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд цалин хөлсний эзлэх хувийн жинг 35.0 хувьд хүргэн тус тус 
нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгон иргэдийн 
амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд оршино. 

         3.2. Бодлогын зорилт 
 
      3.2.1.Цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогын 

зорилгыг дараахь зорилтуудын хүрээнд хэрэгжүүлнэ: 
 
      Зорилт 1.Төрийн болон хувийн хэвшилд ажиллагчдын цалин хөлсний 

тогтолцоо, зохицуулалтыг бүрдүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох. 
      Зорилт 2.Үндэсний болон салбарын хамтын болон цалингийн хэлэлцээрээр 

цалин хөлсний зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх нийгмийн түншлэлийг төлөвшүүлж 
хөгжүүлэх. 

      Зорилт 3.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд хамтын гэрээгээр цалин 
хөлсний тогтолцоо бий болгох нийгмийн түншлэлийг дэмжих. 

      Зорилт 4.Цалин хөлсний талаарх судалгаа, мэдээллийг сайжруулж, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. 

 
 

Дөрөв. Бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
 
 

        4.1.Төрийн болон хувийн хэвшилд ажиллагчдын цалин хөлсний тогтолцоо, 
зохицуулалтыг бүрдүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 
зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

 
 4.1.1.цалин хөлсний тогтолцоо, зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход хамтын 

болон цалин хөлсний хэлэлцээр, хамтын гэрээний гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний тухай хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийг 
боловсронгуй болгох, холбогдох бусад хуулийг шинээр боловсруулж батлуулах;  

 
 4.1.2.аж ахуйн нэгж, байгууллагын цалин хөлсний тогтолцоо, зохицуулалтад 

удирдамж болгох, Хөдөлмөрийн тухай болон Төрийн албаны тухай хуулийн 
шинэчлэлтэй холбогдуулан хуулиудыг дагаж гарах журмыг шинээр болон шинэчлэн 
тогтоох; 

- Ээлжийн амралтыг тооцох журам 
- Дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох журам 
- Ажилласан хугацааг тооцох журам 
- Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам 
- Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс олгох журам 



 
 

- Төрийн үйлчилгээний албаны цалин хөлсийг цагаар тооцох ажлын байрны 
жагсаалтыг тогтоох 

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагад цалин хөлсний ялгаатай байдлыг тодорхойлох, 
түүнийг арилгах аргачлал 

- Ажил мэргэжлийн лавлах боловсруулах аргачлал гэх мэт. 
 
 4.1.3.нийгмийн түншүүд болон бусад оролцогч талуудын цалин хөлсний 

бодлого боловсруулах, бодлогын уялдаа холбоо, зохицуулалтыг хангах чадавхийг 
сайжруулах; 

 
        4.2.Үндэсний, салбарын хамтын болон цалин хөлсний хэлэлцээрээр цалин 
хөлсний зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх нийгмийн түншлэлийг төлөвшүүлж 
хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

 
 4.2.1.үндэсний болон салбарын хэмжээнд цалин хөлсний тогтолцооны ажлын 

байр, ур чадвар болон үр дүнд суурилсан буюу гүйцэтгэлээр нь олгох зэрэг 
дэвшилтэт хэлбэрүүдийг хөгжүүлэх, түгээх зорилгоор мэргэшлийн зөвлөх баг 
ажиллуулж, арга зүйгээр хангах; 

 
 4.2.2.салбарын түвшинд цалин хөлсний шударга тогтолцоог бүрдүүлэх, 

цалингийн ялгааг арилгах зорилгоор цалин хөлсний тогтолцооны шинэ төрөл, 
хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх, ажилтны ажлын гүйцэтгэл, бүтээмжийг урамшуулах замаар  
урт хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц бодлого хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий 
цалин хөлсний хороог байгуулж ажиллуулах.  

 
 4.2.3.төрийн албаны ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн ажлын байрны 

үнэлгээг үндэслэн албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тодорхой хугацаанд 
шинэчилж байх. 

 
 4.2.4.салбарын хамтын болон цалингийн хэлэлцээрээр ажлын байрыг үнэлж,  

салбарын цалингийн жишиг тогтоох арга хэмжээг зохих бэлтгэл ханган уул уурхайн 
олборлох салбараас эхлүүлэн, цаашилбал ажиллах хүчний шингээлт ихтэй эдийн 
засгийн үйл ажиллагааны бусад салбарт ээлж дараатайгаар нэвтрүүлэх, цалингийн 
хэлэлцээрийн механизмыг хэвшүүлэх болон яамд, агентлаг, салбарын ажил 
олгогчдын болон ҮЭ-ийн төлөөллийн чадавхийг дэс дараатай бэхжүүлэх. 

 4.2.5.салбарын түвшинд ажиллах хүчний тогтвортой байдлыг хангахад ижил 
төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын хоорондох 
цалин хөлсний ялгаатай байдлыг арилгах, цалингийн тохируулга хийх аргачлалыг 
боловсруулан мөрдүүлж, хэрэгжилтэд нийгмийн түншлэлийн талууд хамтран хяналт 
тавих. 

 4.2.6.салбарын түвшинд цалин хөлсний бодлогыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх 
үүрэг бүхий цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмж, норм, салбарын цалингийн 
хэлэлцээрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулах.   

 
 4.2.7.хөдөө аж ахуйн салбар, жижиг дунд аж ахуйн нэгжид цалин хөлс тогтоох 

арга зүйг боловсруулах, эдгээр салбарт ажиллагчдыг зохион байгуулалтад 
шилжүүлэн цалингийн хэлэлцээр, хамтын гэрээ байгуулах боломжийг өргөтгөх, 
чадавхийг бэхжүүлэх. 

 
 4.2.8.үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолтыг шинэчлэн 

салбаруудад ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил мэргэжлийн лавлах 
боловсруулахад ашиглах. 



 
 

 
 4.2.9.мэргэшлийн түвшний хүрээг албан ёсоор тодорхойлон тогтоож, 

мэргэжлийн ур чадварыг цалин хөлстэй уялдуулах.  

 4.2.10.хамтын болон цалин хөлсний хэлэлцээрт цалин хөлс дэх жендэрийн 
мэдрэмжийг сайжруулах, цалин хөлсний хуваарилалт дахь тэгш бус байдлыг 
бууруулах, шинэ залуу ажиллагчдын ур чадварын хөгжлийн асуудлыг тусгах, 
үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх. 

 4.2.11.үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогт тохирсон гүйцэтгэлд суурилсан 
цалин хөлсний тогтолцоог нэвтрүүлэх, шагнал урамшууллыг ажлын гүйцэтгэлийн  үр 
дүн, бүтээмжтэй уялдуулах, цалин хөлс дэх тэдгээрийн зохистой харьцааг уян хатан 
зохицуулах чадавхийг бэхжүүлэх. 

 4.2.12.үндэсний болон салбарын түвшинд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
тогтоох, цалин хөлсний хэлэлцээр байгуулах, хөгжингүй улс орнуудын цалин хөлсний 
тогтолцоо, зохицуулалтын талаар Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага болон 
гадаад улс орнуудын туршлага, сургамжийг судлах, суралцан танилцах чиглэлээр 
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, гадаадын зарим орны ижил төстэй 
байгууллагатай хамтарч ажиллах.  

 
       4.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд хамтын гэрээгээр цалин хөлсний 
тогтолцоо бий болгох нийгмийн түншлэлийг дэмжих зорилтын хүрээнд дараах 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

 
4.3.1.аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажилтны төлөөлөл буюу үйлдвэрчний 

эвлэлтэй байгуулж хэрэгжүүлдэг хамтын гэрээнд нэн тэргүүнд цалин хөлсний 
зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх асуудлыг тусгах, аж ахуйн нэгжид цалин хөлсийг 
шударга тогтоох зорилгоор ажил олгогч болон ажилтны төлөөллөөс бүрдсэн цалин 
хөлсний хороо ажиллуулах арга зүй, зөвлөмж гаргаж,түгээн таниулах; 

 
 4.3.2.аж ахуйн нэгжийн цалин хөлсний тогтолцоонд ижил хөдөлмөрт адил 

цалин хөлс олгох зарчмыг баримтлан ажлын байрыг үнэлэн ажлын байрны ангилал, 
зэрэглэл тогтоож, цалин хөлсний ялгааг арилгахад тохирох аргачлал боловсруулан 
мөрдүүлэхэд ажил олгогч болон үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг чадавхжуулах, 
хэрэгжүүлэх; 

 
4.3.3. ажилтны мэргэшлийн ур чадвар, чадамж, ажил хийх хандлага, хүсэл 

эрмэлзлэлийг төрүүлэхүйц хөдөлмөрийн үнэлэмж бүхий гүйцэтгэлд суурилсан цалин 
хөлс олгох;   

 
 4.3.3.хамтын гэрээнд хэрэглээний үнийн өөрчлөлтөөр цалин хөлсөнд  

тохируулга хийх, бүтээмжийн өсөлтөөс урамшуулал олгох болон ажилтнуудын ур 
чадварын хөгжлийг дэмжих талаар тусган хэрэгжүүлэх; 

 
 4.3.4.хүний нөөцийн менежментийг хөгжүүлэх, микро түвшинд ажиллагчдын 

эвлэлдэн нэгдэх, хамтын гэрээ байгуулах эрхийг хангах, чадавхи бэхжүүлэх; 
 
 4.3.5.мэргэжлийн холбоод манлайлан аж ахуйн нэгж, байгууллагад мөрдөх 

ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил мэргэжлийн лавлах боловсруулах, 
хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх; 

 



 
 

 4.3.6.малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид зэрэг орлого багатай, эрсдэлд 
өртөмтгий бүлгийг аж ахуйн зохион байгуулалтад оруулах замаар бүтээмж, орлогыг 
нь нэмэгдүүлэх; 

 
 4.3.7.аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 

доогуур цалин хөлс олгохгүй байхад төрийн хяналтыг тогтмол зохион байгуулж, 
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо, түүний салбар хороодын 
оролцоог хангах; 

 
        4.4.Цалин хөлсний талаарх судалгаа, мэдээллийг сайжруулж, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

 
 4.4.1.цалин хөлсний талаарх статистикийн улирлын мэдээллийг хөдөлмөрийн 

бүтээмж, ажлын цаг ашиглалтын статистик зэрэг хөдөлмөрийн статистикийн 
холбогдох үзүүлэлтүүдээр баяжуулах, мэдээллийн анхдагч эх үүсвэр ашиглаж 
шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх; 

 
  4.4.2.цалин хөлсний бүтцийн судалгааг 2 жил тутамд, судалгааны мэдээлэл 

ашиглан салбарын болон ажиллагчдын шинж байдлаарх бодлогын шинжилгээг 3 жил 
тутамд тус тус хийх, судалгаа шинжилгээний тайланг нийгмийн түншүүд, бүх түвшний 
бодлого боловсруулагчдад зориулан хэвлэн нийтэлж түгээх; 

 
  4.4.3.төрийн болон хувийн хэвшлийн адилтгах албан тушаалын цалин 

хөлсний судалгаа, статистик мэдээлэл боловсруулах аргачлалыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран боловсруулж ашиглах, төрийн албан хаагчдын цалингийн 
мэдээллийн сан бүрдүүлж, жил бүр шинэчилж байх; 

 
  4.4.4.бүтээмж, инфляци, дундаж цалин хөлс, ДНБ-д цалин хөлс, түүнтэй 

адилтгах орлогын эзлэх хувийн жин, хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал, цалин 
хөлс тогтоох, нэмэгдүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг салбарын ангиллаар, орон 
нутгаар жилд нэгээс доошгүй удаа гаргаж, мэдээлэл түгээх; 

 
  4.4.5.цалин хөлс, хөдөлмөрийн норм, норматив болон үндэсний ажил 

мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолтын талаарх мэдээллийн цахим хуудас 
ажиллуулж, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах; 

 
  4.4.6.ажил олгогч болон үйлдвэрчний эвлэлийн төв байгууллагууд цалин 

хөлсний мэдээлэл, судалгааны нэгж, баг ажиллуулж, гишүүн байгууллагуудад 
үйлчлэх санал санаачлагыг дэмжих, цалин хөлсний талаар холбогдох гарын авлага, 
материал боловсруулж түгээх; 

 
  4.4.7.Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, Монгол улсын нэгдэн орсон 

“Тэгш шан хөлс олгох тухай” ОУХБ-ын 100 дугаар конвенц, цаашид нэгдэн орох 
бусад конвенцийг олон нийтэд сурталчилж, мэдээлэл түгээх; 

 

Тав. Бодлогын үр дүн, шалгуур үзүүлэлт 
 

 
       5.1.цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрсэн байна: 

 



 
 

5.1.1.дундаж цалин хөлсний хэмжээ нэмэгдэж, иргэдийн амьжиргааны түвшин 
дээшилсэн байна.  

 
           5.1.2.эдийн засгийн хүрээмжтэй өсөлтийг бий болгож, дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд цалин хөлсний орлогын эзлэх хувийн жин нэмэгдсэн байна. 

 
           5.1.3.цалин хөлсний зохицуулалтын талаарх хууль, эрх зүйн орчин 
боловсронгуй болсон байна. 

 
           5.1.4.үндэсний болон салбарын түвшинд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
мөрдөж, цалингийн хэлэлцээрийг хэвшүүлэн цалин хөлсний хороог ажиллуулснаар 
цалин хөлсний зохистой тогтолцоо бүрдсэн байна. 

 
           5.1.5.аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамтын гэрээгээр цалин хөлсний асуудлыг 
шийдвэрлэдэг чадавхи нэмэгдсэн байна. 

 
           5.1.6.цалин хөлсний талаарх судалгаа тогтмолжиж, мэдээллийн хүртээмжтэй  
болсон байна. 

 

        5.2.Бодлогын хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт 

 

№ Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт Хэм-
жих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх 
түвшин* 
 

Мэдээл-
лийн 

эх үүсвэр 
Ерөнхий үзүүлэлт 

1 
Дундаж цалин 
хөлсний 
хэмжээ 

Нийт цалин хөлс болон цалин хөлстэй 
ажиллагчдын тооны харьцаа хувь 100.0 200.0 

 
 
 

ҮСХ-ны 
статистик 
мэдээлэл 

2 

ДНБ-д 
ажиллагчдын  
цалин хөлсний 
орлогын эзлэх 
хувийн жин 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 
оролцсоны үр дүнд эдийн засгийн 
нэгжүүдийн хүртэж байгаа анхдагч орлогын 
нийлбэрт цалин хөлс, түүнтэй адилтгах 
орлогын хувийн жин. 

хувь 2016 он 
27.3 

 
35.0 

3 

Бодит 
цалингийн 
өсөлт  

Нэрлэсэн цалингийн хэрэглээний үнийн 
индексээр засварлагдсан, худалдан авах 
чадварын өөрчлөлтийг илэрхийлсэн 
үзүүлэлт 

хувь 96.6 100.0 

4 

Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод 
хэмжээ 

Тодорхой боловсрол, тусгай мэргэжил үл 
шаардах энгийн ажилд хөдөлмөрийн гэрээ 
болон хөлсөөр ажиллах гэрээ, тэдгээртэй 
адилтгах бусад гэрээгээр ажиллаж байгаа 
ажилтны хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хамгаалах зорилгоор эрх бүхий этгээдээс 
тогтоосон цагийн үндсэн цалин /хөлс/-гийн 
нийтээр дагаж мөрдвөл зохих хамгийн доод 
хязгаар. 

хувь 100 200 

 
 
 

ХНЗГҮ 
Хорооны 
тогтоол 

Зорилт 1 



 
 

1 

Цалин хөлсний 
талаар 
баталсан 
хууль, тогтоол, 
журам, 
аргачлал 

Ижил хөдөлмөрт адил цалин хөлсний 
зарчмыг хэрэгжүүлэх аргачлалууд, 
холбогдох хуулийн хэрэгжилийг хангуулах 
журмууд 

 
 
 

тоо 

 

 
 
 
8 

Засгийн 
газрын 

тогтоол, 
Сайдын 
тушаал, 
ХНЗГТҮ 
Хорооны  
тогтоол 

Зорилт 2 

1 

Цалингийн 
хэлэлцээр 

Салбарын түвшинд цалин хөлсний 
зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд мөрдлөг 
болгох баримт бичиг /нийт салбарын 40-өөс 
доошгүй хувьд хийгдсэн байна./ 

 
хувь  

 
 

40 

Цалингийн 
хэлэл-

цээрийн 
тоо 

2 

Цалин хөлсний 
хороо 

Салбарын түвшинд цалин хөлсний зохистой 
тогтолцоо бүрдүүлэх, цалингийн жишиг 
тогтоох, ажлын байрны ангилал, зэрэглэл 
тогтоох, ажлын байрны үнэлгээ хийх 
зорилготой салбарын яамд,  ажил 
олгогчдын болон үйлдвэрчний эвлэлийн 
байгууллагын төлөөлөл бүхий цалин 
хөлсний асуудал хариуцсан хороо. 

 
 
 

тоо 

 

 
 
 

5-7 

Цалин 
хөлсний 
хороотой 
салбарын 

тоо 

3 

Төрийн албаны 
албан 
тушаалын 
ангилал, 
зэрэглэлийн 
шинэчлэл 

Төрийн албаны тухай хуулийн 17-21 дүгээр 
зүйлд заасан зохицуулалт 

тоо 

Албан 
тушаа-

лын 
ангилал 
зэрэглэл 

Албан 
тушаал

ын 
ангилал 
зэрэглэ

л 

Засгийн 
газрын 
тогтоол 

4 

Үндэсний ажил 
мэргэжлийн 
ангилал ба 
тодорхойлолты
н шинэчлэл 

Үндэсний хэмжээнд мэргэшсэн ажиллах 
хүчийг олон улсын зөвшөөрөгдөх түвшинд 
бэлтгэх, улс орнуудын ижилсгэх нэр, 
агуулгаар ажил мэргэжлийг ангилах, ажил 
мэргэжлийн нэршил, кодын жагсаалт. тоо 

Салбар 
буюу 
3978 
ажил 

мэргэ-
жил 

ҮАМАТ 
нь 

шинэчл
эг-дсэн 
салбар
ын тоо, 
ажил 

мэргэжи
л 

Төрийн 
захиргаа-

ны төв 
байгуул-

лагын 
шийдвэр 

Зорилт 3 

1 

Ажлын байрны 
үнэлгээ 
хийгдсэн аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын 
байруудын харьцангуй үнэ цэнийг 
тодорхойлох зорилгоор хүчин зүйлсэд 
үндэслэн ажлын шинж чанарыг тодорхойлж, 
ажлын байрны зэрэглэл тогтоох үйл 
ажиллагаа 

тоо  

Аж 
ахуйн 
нэгж, 

байгуул
-лагын 

тоо 

Үнэлгээний 
хороо 

байгуулсан 
тушаал 

2 

Ажил 
мэргэжлийн 
лавлах 

Ажлын байрны тодорхойлолт болон ажлын 
байрны нөхцөл, тавигдах шаардлага; 
хөдөлмөр эрхлэлт, тавигдах шаардлага; 
удирдлага; мэргэжил дээшлүүлэх, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх боломж; үүрэг, ажилбарын 
жагсаалт бүхий ажлын байрны тухай 
мэдээллийг агуулсан лавлах. тоо  

ажил 
мэргэж-

лийн 
лавлах
ын тоо 

/шинээр 
нэмж 

баталса
н тоо 
100 

доошгү
й / 

Ажил 
мэргэж-

лийн 
лавлахыг 
баталсан 
байгуул-

лагын 
шийдвэр 

Зорилт 4 

1 

Цалин хөлсний 
статистик 
үзүүлэлтийн 
тоо 

Цалин хөлсний тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээрхамрах хүрээний түвшингүүдээр 
харуулсан статистик тоо мэдээлэл 

Үзүү-
лэл-
тийн 
тоо 

12 үзүү-
лэлт, 

жилээр 

Давтам
ж 

нэмэгдс
эн 

байна. 

ҮСХ-ны 
мэдээл-
лийн сан 



 
 

2 

Цалин хөлсний 
бүтцийн 
судалгаа, 
бодлогын 
шинжилгээ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
судалгааны институтээс 2 жил тутам хийдэг 
цалин хөлсний бүтцийн судалгаа тоо  

судалга
а, 

шинжил
гээ-ний 

тоо 

Судалгаа, 
шинжилгээ
-ний 
тайлан 

3 

Цалин хөлсний 
холбогдолтой 
мэдээлэл, 
лавлагааны 
цахим хуудас 

Цалин хөлсний холбогдолтой хууль эрх зүйн 
болон аргачлал, тооцооллын цахим хуудас 

тоо  70.0 

Социоло-
гийн 
тусгайлсан 
судалгаа 

 
* 2016 оны суурь үзүүлэлт дээр тулгуурлан тооцсон 4 жилийн дараа хүрэх түвшин 
 

 
Зургаа.Бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаа, удирдлага, зохион байгуулалт 

 
 
 

6.1.Бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2019-2020, 2021-2022, 
2023-2024 он гэсэн үе шаттай боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.  

 
        6.2.Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт Үндэсний хорооны шийдвэрээр 
цалин хөлсний талаар үндэсний хэмжээнд баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 
салбарын түвшинд зохион байгуулах, зохицуулах үүрэг бүхий цалин хөлсний салбар 
хороодыг холбогдох яам, агентлагийн удирдлага, салбарын эздийн болон 
үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага, мэргэжлийн холбоодын төлөөллийн 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулна. 

 
        6.3.Үндэсний хороо нь бодлогын хэрэгжилтийн тайланг жил бүр гаргаж, дараа 
жилийн эхний хагас жилд багтаан Засгийн газарт танилцуулна. Бодлогын 
хэрэгжилтийн үе шат бүрийн төгсгөлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээнд холбогдох мэргэжлийн болон судалгааны, түүнчлэн төрийн бус 
байгууллагуудын оролцоог хангана. 
 
 

 

----------- оОо ----------- 



 
 

 

 
 

Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн  
гурван талт үндэсний хорооны  
2019 оны 9 дүгээр сарын  6-ны 

өдрийн  2 дугаар тогтоолын              
                     хоёрдугаар хавсралт 

 
 

ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТАЛААР ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

  
№ 

Арга хэмжээ Бүтээгдэхүүн  Шалгуур үзүүлэлт   Хариуцах 
байгууллага 

Хамтрах 
байгууллага 

Хэрэг-
жих 

хугацаа 
 Зорилт 1. Төрийн болон хувийн хэвшилд ажиллагчдын цалин хөлсний тогтолцоо, зохицуулалтыг бүрдүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

1.1 

Цалин хөлсний тогтолцоо, 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход 
цалингийн болон хамтын хэлэлцээр, 
хамтын гэрээний гүйцэтгэх үүрэг, ач 
холбогдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний тухай хууль, Үйлдвэрчний 
эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийг 
боловсронгуй болгох, холбогдох бусад 
хуулийг шинээр боловсруулж 
батлуулах; 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
шинэчлэл болон Төрийн албаны 
тухай хууль, Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний тухай 
хууль, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн 
эрхийн тухай хуульд холбогдох 
нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулна.  

Цалин хөлсний 
зохицуулалтын хууль 
эрх зүйн орчин 
боловсронгуй болсон 
байна.  

 
 
 
 
 
 

ХНХЯ 
 

Яамд, 
МҮЭХ, 

МАОЭНХ 

 
 
 
 
 
 

2019-
2024 

1.2 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын цалин 
хөлсний тогтолцоо, зохицуулалтад 
удирдамж болгох, Хөдөлмөрийн тухай 
болон Төрийн албаны тухай хуулийн 
шинэчлэлтэй холбогдуулан хуулиудыг 
дагаж гарах журмыг шинээр болон 

Журам, аргачлалууд 

Цалин хөлс тогтоох, 
тооцох болон цалин 
хөлсний 
зохицуулалттай 
холбоотой  

 
 
 
 

ХНХЯ  

Салбарын 
яамд, ТАЗ, 

МХЕГ, МҮЭХ, 
МАОЭНХ,  

 
 
 
 

2019-
2024 



 
 

 

шинэчлэн боловсруулж батлуулах; 

- Ээлжийн амралтыг тооцох журам 
- Дундаж цалин хөлсийг тодорхойлох 

журам 
- Ажилласан хугацааг тооцох журам 
- Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам 
- Төрийн албан хаагчдад нэмэгдэл, 

нэмэгдэл хөлс олгох журам 
- Төрийн үйлчилгээний албаны цалин 

хөлсийг цагаар тооцох ажлын 
байрны жагсаалтыг тогтоох 

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагад цалин 
хөлсний ялгаатай байдлыг 
тодорхойлох, түүнийг арилгах 
аргачлал 

- Ажил мэргэжлийн лавлах 
боловсруулах аргачлал гэх мэт. 

Зорилт 2. Үндэсний болон салбарын хамтын болон цалин хөлсний хэлэлцээрээр цалин хөлсний зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх нийгмийн 
түншлэлийг төлөвшүүлж хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

2.1 

Үндэсний болон салбарын хэмжээнд 
цалин хөлсний тогтолцооны ажлын 
байр, ур чадвар болон үр дүнд 
суурилсан буюу гүйцэтгэлээр нь олгох 
зэрэг дэвшилтэт хэлбэрүүдийг 
хөгжүүлэх, түгээх зорилгоор 
мэргэшлийн зөвлөх баг бий болгож, 
арга зүйгээр хангах 

Цалин хөлсний тогтолцоог 
бүрдүүлэх, хөгжүүлэх болон 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, 
мэдээлэл өгөх мэргэшлийн 
зөвлөх баг ажиллуулах 

Цалин хөлсний хороо, 
баг бүрдсэн байна. 

 
 
 

ХНХЯ 
 

МҮЭХ, 
МАОЭНХ, 

ТББ 

 
 
 

2019 
оноос 

2.2 

Салбарын түвшинд цалин хөлсний 
шударга тогтолцоог бүрдүүлэх, 
цалингийн ялгааг арилгах зорилгоор 
цалин хөлсний тогтолцооны төрөл, 
хэлбэрүүдийг шинээр нэвтрүүлэх, 
ажилтны ажлын гүйцэтгэл, бүтээмжийг 
урамшуулсан урт хугацаанд эдийн 
засгийн өсөлтийг хангахуйц бодлого 
хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий цалин 

Салбаруудад цалин хөлсний 
зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх, 
нэвтрүүлэх, цалингийн ялгааг 
арилгах зорилгоор цалин 
хөлсний хорооны ажиллах 
журам, арга зүйг боловсруулсан 
байна.  

Салбаруудад цалин 
хөлсний хороо 
байгуулагдаж, үйл 
ажиллагаа нь 
жигдэрсэн байна. 

 
 

ХНХЯ 
Салбарын 

яамд, МҮЭХ, 
МАОЭНХ 

 
 

2019 
оноос 



 
 

 

хөлсний хороо ажиллуулах. 

2.3 

Төрийн албаны ажлын байрны 
тодорхойлолтыг шинэчлэн шинжилгээ 
хийн төрийн албаны албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэлийг тодорхой 
хугацаанд шинэчлэх. 

Төрийн захиргаа,төрйн 
үйлчилгээний албан тушаалын 
ангилал, зэрэг-лэл шинэчлэгдсэн 
байна. 

Засгийн газрын 
тогтоолоор 
батлагдсан байна.  

 
 

ХНХЯ  

ТАЗ, 
салбарын 
яам, бусад 

байгууллага 

 
 

2019-
2020 

2.4 

Салбарын хамтын болон цалин 
хөлсний хэлэлцээрээр ажлын байрны 
үнэлгээ хийх замаар салбарын 
цалингийн жишиг тогтоох арга хэмжээг 
зохих бэлтгэлийг ханган уул уурхайн 
олборлох салбараас эхлүүлэн, 
цаашилбал ажиллах хүчний шингээлт 
ихтэй эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
бусад  салбарт ээлж дараатай 
нэвтрүүлэх, цалингийн хэлэлцээрийн 
механизмыг ашиглаж хэвших, яамд, 
агентлаг, салбарын ажил олгогчдын 
болон ҮЭ-ийн төлөөллийн чадавхийг 
дэс дараатай бэхжүүлэх. 

Ажиллах хүчний шингээлт ихтэй 
дэд бүтцийн болон 
үйлдвэрлэлийн зарим салбарт 
ажлын байрны үнэлгээ хийгдэж 
ажлын байрны зэрэглэлийг 
шинэчилсэн байна.  

Цалингийн хэлэлцээр 
хийгдсэн байна. 

 
 
 
 
 

ХНХЯ, 
салбарын 
яамд 

  Салбарын 
ҮЭХ, ажил 
олгогч эздийн 
байгууллага 

 
 
 
 
 

2019-
2024 

2.5 

Салбарын түвшинд ажиллах хүчний 
тогтвортой байдлыг хангахад ижил 
хөдөлмөрт адил цалин хөлс  олгох 
зарчмыг баримтлан ижил төрлийн 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын хоорондох 
цалин хөлсний ялгаатай байдлыг 
арилгах, цалингийн тохируулга хийх 
аргачлалыг боловсруулан мөрдүүлэх, 
хэрэгжилтэд нийгмийн зөвшлийн 
талууд хамтран хяналт тавих. 

Цалин хөлсний ялгаатай байдлыг 
арилгах, цалингийн тохируулга 
хийх аргачлал боловсруулж, 
батлуулсан байна.  

ХНЗГТҮ Хорооны 
тогтоолоор баталж, 
салбаруудад 
хэрэгжүүлсэн байна.  

 
 
 

ХНХЯ, 
салбарын 

яамд ОУХБ, МҮЭХ, 
МАОЭНХ 

 
 
 

2019-
2024 

2.6 

Салбарын түвшинд цалин хөлсний 
бодлогыг зохицуулах, хэрэгжүүлэх 
үүрэг бүхий цалин хөлс, хөдөлмөрийн 
бүтээмж, норм, нормативын асуудал 
хариуцсан, салбарын цалингийн 

Салбарын яамд, холбогдох 
бусад байгууллагад цалин хөлс, 
хөдөлмөрийн норм норматив, 
бүтээмж, цалингийн хэлэлцээр 

Тушаал, шийдвэр, 
ажлын байрны 
тодорхойлолт 

 
 
 

ХНХЯ  

салбарын 
яамд 

 
 
 
 

2019 



 
 

 

хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хариуцсан 
мэргэжилтэн ажиллуулах.   

хариуцсан мэргэжилтэн томилж 
ажиллуулсан байна.   

оноос 

2.7 

Хөдөө аж ахуйн салбар, жижиг дунд аж 
ахуйн нэгжид цалин тогтоох арга зүйг 
боловсруулах, эдгээр салбарт 
ажиллагчдыг зохион байгуулалтад 
шилжүүлж, цалингийн хэлэлцээр, 
хамтын гэрээ байгуулах боломжийг 
өргөтгөх, чадавхийг бэхжүүлэх. 

ХАА, жижиг дунд аж ахуйн 
нэгжид цалин тогтоох арга зүй, 
цалингийн хэлэлцээрийн жишиг 
загварыг боловсруулж, 
сурталчлан түгээсэн байна.  

Арга зүйн зөвлөмж, 
загварыг баталсан 
байна. 

 
ХНХЯ, 

ХХААХҮЯ Салбарын 
ҮЭХ, ажил 

олгогч эздийн 
байгууллага 

 
 

2019 
оноос 

2.8 

Үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал 
ба тодорхойлолтыг шинэчлэн ажлын 
байрны тодорхойлолт болон ажил 
мэргэжлийн лавлах боловсруулахад 
ашиглах. 

ҮАМАТ-08-ыг шинэчилж, ажлын 
байрны үнэлгээ хийж ангилал 
зэрэглэл болон  цалингийн 
сүлжээг боловсруулах, 
шинэчлэхэд ашигласан байна. 

ҮАМАТ-ыг 
шинэчилсэн баталсан 
шийдвэр 

ХНХЯ, 
салбарын 
яам болон 

бусад 
байгууллага 

Салбарын 
ҮЭХ, ажил 

олгогч эздийн 
байгууллага 

 
 
 

2019-
2024 

2.9 

Мэргэшлийн түвшний хүрээг бий 
болгож, мэргэжлийн ур чадварыг 
цалин хөлстэй уялдуулах.  

 

Мэргэшлийн түвшний үндэсний 
хүрээг боловсруулж, батлан 
хэрэгжилтийг зохион байгуулсан 
байна. 

Мэргэжлийн ур чадвар 
болон зэргийг цалин 
хөлстэй  уялдуулах 
тухай журам, заавар 
баталсан байна. 

 
 ХНХЯ,  

БСШУСЯ 

МҮЭХ, 
МАОЭНХ, 

Төсөл 
хөтөлбөр 

 
 
 

2019 
оноос 

2.10 

Хамтын болон цалингийн хэлэлцээрт 
цалин хөлс дэх жендэрийн 
мэдрэмжийг сайжруулах, цалин 
хөлсний хуваарилалт дахь тэгш бус 
байдлыг бууруулах, шинэ залуу 
ажиллагчдын ур чадварын хөгжлийн 
асуудлыг тусгах, үндэсний чадавхийг 
бэхжүүлэх. 

Салбарын хамтын болон 
цалингийн хэлэлцээрт цалин 
хөлс дэх жендэрийн 
мэдрэмж,цалин хөлсний ялгааг 
арилгах, ажиллагч-дын ур 
чадварыг хөгжүүлэх асуудал 
тусгагдан хэрэгжүүлсэн байна.  

Салбарын хамтын 
болон цалингийн 
хэлэлцээр 
байгуулагдсан байна. 

 
Салбарын 

яамд  Салбарын 
ҮЭХ, ажил 

олгогч эздийн 
байгууллага 

 
 
 

2019 
оноос 

2.11 

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогт 
тохирсон гүйцэтгэлд суурилсан цалин 
хөлсний тогтолцоог нэвтрүүлэх, 
шагнал урамшууллыг ажлын 
гүйцэтгэлийн  үр дүн, бүтээмжтэй 
уялдуулах, цалин хөлс дэх тэдгээрийн 
зохистой харьцааг уян хатан 
зохицуулах чадавхийг бэхжүүлэх. 

Гүйцэтгэлд суурилсан цалин 
хөлсний тогтолцоог үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний онцлогт 
тохируулан нэвтрүүлэх талаар 
ажил олгогчдыг чадавхжуулах 
арга хэмжээ зохион байгуулсан 
байна.  

Ажил олгогчид болон 
холбогдох бусад 
байгууллага, иргэдэд 
зориулсан сургалт, 
семинар хийгдсэн 
байна. 

 
 
 

МАОЭНХ Холбогдох 
байгууллага 

 
 
 
 

2020 
оноос 



 
 

 

2.12 

Үндэсний болон салбарын түвшинд 
ХХДХ тогтоох, цалингийн хэлэлцээр 
байгуулах, хөгжингүй улс орнуудын 
цалин хөлсний тогтолцоо, 
зохицуулалтын талаар Олон улсын 
хөдөлмөрийн байгууллага болон 
гадаад улс орнуудын туршлага, 
сургамжийг судлах, суралцах болон 
танилцах чиглэлээр Олон улсын 
хөдөлмөрийн байгууллага, гадаадын 
зарим орны ижил төстэй 
байгууллагатай хамтарч ажиллах.  

Салбарын түвшинд ХХДХ-г 
бодитой тогтоох, цалингийн 
хэлэлцээр байгуулах талаар 
гадаад улсуудын туршлага 
судалж, гарын авлага гаргасан 
байна.  

Салбарын цалингийн 
хэлэлцээрээр ХХДХ-г 
тогтоож, гадаад 
улсууын туршлага 
судалсан байна. 

 
 
 
Салбарын 
яамд 

Салбарын 
ҮЭХ, ажил 
олгогч эздийн 
байгууллага, 
гадаадын 
төсөл, 
хөтөлбөр 

 
 
 
 
2019 
оноос 

Зорилт 3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд хамтын гэрээгээр цалин хөлсний тогтолцоо бий болгох нийгмийн түншлэлийг дэмжих зорилтын 
хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 

3.1 

Аж ахуйн нэгжид цалин хөлсийг 
шударга тогтоох зорилгоор ажил 
олгогч болон ажилтны төлөөллөөс 
бүрдсэн цалин хөлсний хороо 
ажиллуулах арга зүй, зөвлөмж гаргаж, 
түгээн таниулах. 

ААН, байгууллагын хүрээнд  
цалин хөлсний хороо болон 
түүнтэй адилтгах нэгж 
ажиллуулах арга зүй, зөвлөмж 
боловсруулсан байна.  

ХНЗГТҮхорооны 
тогтоолоор 
батлагдсан байна. 

 
 

ХНХЯ МҮЭХ, 
МАОЭНХ 

 
 

2019 
оноос 

3.2 

Аж ахуйн нэгжийн цалин хөлсний 
тогтолцоонд ижил хөдөлмөрт адил 
цалин хөлс олгох зарчмыг баримтлан 
ажлын байрны үнэлгээ хийж, ажлын 
байрны ангилал, зэрэглэл тогтоон 
цалин хөлсний ялгааг арилгахад 
тохирох аргачлал боловсруулан 
мөрдүүлэхэд ажил олгогч болон 
үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг 
чадавхжуулах, хэрэгжүүлэх. 

Ажлын байрны үнэлгээ хийх, 
ажлын байрны ангилал, зэрэглэл 
тогтоох, цалингийн ялгааг 
арилгах аргачлал боловсруулж, 
ажил олгогч болон үйлдвэрчний 
эвлэлийн ажилтнуудыг 
чадавхжуулна. 

ХНЗГТҮхорооны 
тогтоолоор 
батлагдсан байна. 

 
 
 

ХНХЯ 
МҮЭХ, 

МАОЭНХ 

 
 
 

2019 
оноос 

3.3 

Хамтын гэрээнд хэрэглээний үнийн 
өөрчлөлтөөр цалинд тохируулга хийх, 
бүтээмжийн өсөлтөөс урамшуулал 
олгох болон ажилтнуудын ур чадварыг 
хөгжүүлэхийг дэмжих талаар тусган 
хэрэгжүүлэх. 

Хамтын гэрээнд хэрэглээний 
үнийн өөрчлөлтийг харгалзан 
цалин нэмэгдүүлэх болон 
мэргэжлийн ур чадварыг 
хөгжүүлэх талаар тусгаж 
хэрэгжүүлтийг хангуулахад арга 

Холбогдох асуудлаар 
семинар, чиглэл өгсөн 
байна. 

 
 

МҮЭХ МАОЭНХ 

 
 

2019 
оноос 



 
 

 

хэмжээ авна. 

3.4 

Хүний нөөцийн менежментийг 
хөгжүүлэх, микро түвшинд 
ажиллагчдын эвлэлдэн нэгдэх, хамтын 
гэрээ байгуулах эрхийг хангах, 
чадавхи бэхжүүлэх 

Хүний нөөцийн менежментийн 
асуудал болон анхан шатны 
түвшинд ажиллагчдын эвлэлдэн 
нэгдэх эрхийг хангах, хамтын 
гэрээний асуудлаар сургалт, 
семинар зохион байгуулна. 

Төв, бүс, орон нутгийн 
сургалт, семинар 
зохион байгуулсан 
байна.  

 
 
 
 

МҮЭХ 

Холбогдох 
байгууллагууд 

 
 

2019 
оноос 

3.5 

Мэргэжлийн холбоодоор аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад мөрдөх ажлын 
байрны тодорхойлолт болон ажил 
мэргэжлийн лавлах боловсруулах, 
хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох, 
мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх 

Ажлын байрны тодорхойлолт, 
ажил мэргэжлийн лавлах, 
хөдөлмөрийн норм норматив 
тогтоох арга зүйг боловсруулсан 
байна. 

Аж ахуй нэгжүүдэд 
холбогдох сургалт, 
мэдээлэл зохион 
байгуулсан байна. 

 
 
 

МАОЭНХ 
Мэргэжлийн 

холбоод 

 
 

2019 
оноос 

3.6 

Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 
зэрэг орлого багатай, эрсдэлд 
өртөмтгий бүлгийг аж ахуйн зохион 
байгуулалтад оруулах замаар 
бүтээмж, орлогыг нь нэмэгдүүлэх 

Хоршооны гишүүн малчдын 
эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангах 
ажлыг зохион байгуулна. 

Эвлэлдэн нэгдэх 
эрхийн талаар 
мэдээлэл, семинар 
зохион байгуулсан 
байна. 

 
 
 
 

МҮЭХ, 
холбогдох 

салбарын ҮЭ 
 

МАОЭНХ, 
холбогдох 

холбоо 

 
 
 
 

2019 
оноос Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 

иргэдийг нутаг дэвсгэрийн 
хүрээнд нэгдсэн зохион 
байгуулалтад оруулах зохих 
бэлтгэлийг хангана. 

Аж ахуйн зохион 
байгуулалт болон 
бусад эрхийн талаар 
мэдээлэл, 
сурталчилгаа зохион 
байгуулсан байна. 

3.7 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ХХДХ-
нээс доогуур цалин хөлс олгохгүй 
байхад төрийн хяналтыг тогтмол 
зохион байгуулж, Хөдөлмөр, нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт Үндэсний хороо, 
түүний салбар хороодын оролцоог 
хангах 

Улсын болон салбарын хэмжээнд 
тогтоосон ХХДХ-ээс доогуур 
цалин хөлс олгож буй эсэхэд 
хийх үзлэг, хяналтыг жил бүр 
тогтмол хугацаанд мэргэжлийн 
хяналтын байгууллага болон 
нийгмийн зөвшлийн талуудын 
оролцоотойгоор зохион 
байгуулна.   

Үзлэг, хяналтад 
хамрагдсан ажлын 
нэгжийн тоо болон 
хяналт шалгалтын 
дүгнэлт, зөвлөмжийн 
дагуу арга хэмжээ 
авсан байна. 

 
 
 

МХЕГ, МҮЭХ 
ХНХЯ 

 
 
 

Жил 
бүр 

 

Зорилт4. Цалин хөлсний талаарх судалгаа, мэдээллийг сайжруулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхзорилтынхүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 



 
 

 

4.1 

Цалин хөлсний талаарх статистикийн 
улирлын мэдээллийг хөдөлмөрийн 
бүтээмж, ажлын цаг ашиглалтын 
статистик зэрэг хөдөлмөрийн 
статистикийн холбогдох 
үзүүлэлтүүдээр баяжуулах, 
мэдээллийн анхдагч эх үүсвэрийг 
ашиглаж шинжилгээ хийх боломжийг 
бүрдүүлэх. 

Цалин хөлсний холбогдолтой 
статистикийн үзүүлэлтийг 
баяжуулах, мэдээллийн 
давтамжийг нэмэгдүүлэх талаар 
Үндэсний статистикийн хороотой 
хамтран ажиллана.  

Цалин хөлсний 
бодлого, шинжилгээнд 
ашиглах статисти-
кийн үзүүлэлтийн тоо 
болон мэдээллийн 
давтамжийг 
нэмэгдүүлсэн байна. 

 
 
 
 

ҮСХ ХНХЯ 

 
 
 
 

2020 
оноос 

4.2 

Цалин хөлсний бүтцийн судалгааг 2 
жил тутамд, судалгааны 
мэдээллийгашиглан салбарын болон 
ажиллагчдын шинж байдлаарх 
бодлогын шинжилгээг 3 жил тутамд 
тус тус хийх, судалгаа болон 
шинжилгээний тайланг  нийгмийн 
түншүүд, бүх түвшний бодлого 
боловсруулагчдад зориулан хэвлэн 
нийтэлж түгээх. 

Цалин хөлсний бүтцийн 
судалгааны хамрах хүрээ,  
үзүүлэлтийг өргөтгөн 2019, 2021 
онд, бодлогын шинжилгээг 2021 
онд тус тус хийж, нийгмийн 
түншүүд, бодлого 
боловсруулагчдад  түгээнэ.  

Судалгаа, шинжилгээг 
чанарын шаардлага 
хангасан түвшинд 
гүйцэтгэнэ. 

 
 
 
 
 

ХНХЯ 
ХНХС 

Институт 

 
 
 
 

2019 
оноос 

4.3 

Төрийн болон хувийн хэвшлийн 
адилтгах албан тушаалын цалин 
хөлсний судалгаа, статистик мэдээлэл 
боловсруулах аргачлалыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
боловсруулж ашиглах, төрийн албан 
хаагчдын цалингийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлж, жил бүр шинэчилж байх 

Төрийн болон хувийн хэвшилд 
ажиллагчдын адилтгах албан 
тушаалын цалин хөлсний 
судалгааг  ҮАМАТ болон 
холбогдох бусад үзүүлэлтүүдээр 
хийх аргачлал боловсруулж 
мөрдүүлнэ. 

Төрийн албан 
хаагчдын цалин 
хөлсний мэдээллийн 
сан бүрдсэн байна. 

 
 
 

ХНХЯ ҮСХ, СЯ 

 
 

2019 
оноос 

4.4 

Бүтээмж, инфляци, дундаж цалин 
хөлс, ДНБ-д цалин хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогын эзлэх хувийн жин, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв 
байдал, цалин хөлс тогтоох, 
нэмэгдүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг 
салбарын ангиллаар, орон нутгаар 
жилд нэгээс доошгүй удаа гаргаж, 
мэдээлэл түгээх 

Төв, орон нутгийн статистикийн 
байгууллагатай хамтран 
хөдөлмөр, цалин хөлсний 
мэдээллийг холбогдох 
үзүүлэлтүүдээр гаргаж, олон 
нийтэд түгээнэ. 

Хөдөлмөр, цалин 
хөлсний статистик 
мэдээлэл холбогдох 
хууль тогтоомж, 
хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцсэн байна. 

 
 
 

ҮСХ 
ХНХЯ 

 
 

Жил 
бүр 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

----------- оОо ----------- 

 

4.5 

Цалин хөлс, хөдөлмөрийн норм, 
норматив болон үндэсний ажил 
мэргэжлийн ангилал ба 
тодорхойлолтын талаарх мэдээллийн 
цахим хуудас ажиллуулж, мэдээллийг 
цаг тухай бүрт нь шинэчлэх,  
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

Цалин хөлс, ажил, мэргэжил  
холбоотой асуудлаар яамны 
цахим хуудас болон тусгайлан 
цахим хуудас  ажиллуулна. 

Цахим хуудасны 
мэдээллийг тухай бүр 
шинэчилж, 
мэдээллийн  шуурхай, 
тасралтгүй байдлыг 
хангасан байна.  

 
 
 

ХНХЯ 
 

Холбогдох 
байгууллагууд 

 
 
 

2019 
оноос 

4.6 

Ажил олгогч болон үйлдвэрчний 
эвлэлийн төв байгууллагууд цалин 
хөлсний мэдээлэл, судалгааны нэгж, 
баг ажиллуулж, гишүүн 
байгууллагуудад үйлчлэх санал 
санаачлагыг дэмжих, цалин хөлсний 
талаар холбогдох гарын авлага, 
материал боловсруулж түгээх 

Нийгмийн түншлэгч талууд 
гишүүн байгууллагуудыг цалин 
хөлсний мэдээлэл, гарын авлага 
боловсруулж түгээх, үйлчлэх 
судалгааны нэгж, баг 
ажиллуулна.  

Талуудын хэрэгцээ, 
шаардлагад тохирсон 
мэдээлэл, арга 
зүйгээр хангасан 
байна.   

 
 

МҮЭХ, 
МАОЭНХ Салбарын 

холбоод 

 
 

2019 
оноос 

4.7 

Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, 
Монгол улсын нэгдэн орсон “Тэгш шан 
хөлс олгох тухай” ОУХБ-ын 100 дугаар 
конвенц, цаашид нэгдэн орох бусад 
конвенцийг олон нийтэд сурталчилж, 
мэдээлэл түгээх 

Олон улсын хөдөлмөрийн 
холбогдох хэм хэмжээг олон 
нийтэд түгээн таниулах болон 
нэгдэн орсон конвенцийн 
хэрэгжилтийн тайланг 
шаардлагад нийцүүлэн гаргана. 

Үндэсний хууль 
тогтоомж болон 
нэгдэн орсон 
конвенцийн зүйл, 
заалтад нийцсэн 
байна.  

 
 
 

ХНХЯ 
МҮЭХ, 

МАОЭНХ 

 
 

Жил 
бүр 

 


