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Ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр Монгол Улсад 2021 оны IV улирлын байдлаар 
15 ба түүнээс дээш хөдөлмөрийн насны 2,104.6 мянган хүн байгаагийн 1,226.5 мянган хүн 
нь ажиллах хүч буюу ажил хөдөлмөр эрхэлдэг болон ажил хийхэд бэлэн хүн байна. Харин 
878.1 мянга нь ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам байгаагийн 541.5 мянга буюу 62.0 хувь 
нь эмэгтэйчүүд байна. Ажиллах хүчнээс гадуур байгаа хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих замаар ажиллах хүчний оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 
Үүний тулд ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын дийлэнх болох эмэгтэйчүүд тэр дундаа 
гэртээ хүүхэд, өндөр настан харж байгаа эмэгтэйчүүд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 
хамрагдаж байгаа хөдөлмөрийн насны бөгөөд хөдөлмөрийн чадвартай иргэд, ажил 
хийхэд бэлэн байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настнуудыг хөдөлмөрийн зах 
зээлд нэвтрэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх бодлого үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, үүнд 
зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

Хэдийгээр сүүлийн хоёр жилийн хувьд коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас 
шалтгаалсан хүчин зүйлийн нөлөөгөөр урьдчилан төсөөлж, төлөвлөх боломжгүй нөхцөл 
байдал удаан үргэлжилж, эдийн засаг, нийгмийн амаргүй байдлыг бий болгосон хэдий 
ч аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогчид ирэх жилүүдийг илүү эерэгээр харж, 
хүлээлт өндөртэй байгаа нь ажиглагдаж байна. Технологийг нэвтрүүлэх хурд цар 
тахлын улмаас удаашраагүй бөгөөд зарим нэг салбаруудын технологийн хөгжил улам 
хурдассан. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд үүлэн тооцоолуур, их өгөгдөл, онлайн худалдаа 
зэрэг өмнөх жилүүдийн адил чухал ач холбогдолтой байсаар байх бол эдгээр дээр 
нэмж нууцлал, хүн-дүрстэй бус роботууд, хиймэл оюун ухаан зэрэг маш их анхаарлыг 
татаж байна. Автоматжуулалтын улмаас дэлхий даяар ажилчдын гүйцэтгэдэг үүрэг 
даалгаврууд, ажлууд, ур чадварууд хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж байна. “Дэлхийн 
эдийн засгийн чуулган”-ы 2020 онд нийтэлсэн ирээдүйн ажлын байрны судалгаанд 
хөндсөнөөр 2025 он гэхэд бизнес эрхлэгчдийн 43 хувь нь технологийн нэвтрүүлэлтийн 
улмаас ний ажилчдынхаа тоог цөөлсөн байхыг, 41 хувь нь үүрэг даалгавар төвтэй ажлууд 
гүйцэтгэхдээ гэрээт ажилчидтай хамтарч ажиллахыг төлөвлөж байгаа бол 34 хувь нь 
ажиллах хүчнээ нэмэх зорилготой байгаа байна. Мөн тус судалгаанд үзсэнээр 2025 он 
гэхэд хүн ба роботуудын гүйцэтгэх ажлын үүрэг даалгавруудын харьцаа тэнцүү болно 
гэжээ. Үүний улмаас дэлхий даяар 85 сая ажлын байрны үүрэг даалгавруудыг машинууд 
гүйцэтгэнэ гэж үзэж байгаа ч энэ өөрчлөлтийн улмаас 95 сая шинэ ажлын байрны 
үүргүүд бий болно гэж тооцжээ. 

Монгол Улс өнөөдөр ажлын байрыг хадгалах, хамгаалахаас гадна шинээр ажлын байр 
бий болгож, хөдөлмөрийн зах зээлийг тэлэх боломжийг төр хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагаагаар бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Ойрын жилүүдэд манай улсад хэрэгжих 
томоохон төсөл, бүтээн байгуулалтын хүрээнд нэн тэргүүнд шаардлагатай боловсон 



хүчнийг бэлтгэх, дэлхийн ирээдүйн чиг хандлагад нийцсэн ажиллах хүчний боловсрол, 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай 
байна. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын эдийн засагт үзүүлж буй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад зайлшгүй шаардлагатай ажлын байрыг нөхөх, гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний ажлын байрыг даган бий болдог дотоодын ажиллах хүчний ажлын байрны 
тоог нэмэгдүүлэх зэрэгт анхаарч ажиллах нөхцөл байдал үүсч байна. 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хүрээнд ажиллах хүчнийг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлтэд нийцүүлэн бэлтгэх, төлөвлөхөд анхаарах асуудал, нөлөөлөх хүчин зүйлийг 
хэлэлцэж, салбар дундын уялдаа холбоо, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, орон 
нутгийн оролцоог сайжруулахад чиглэсэн арга замыг тодорхойлох нь хэлэлцүүлгийн 
зорилго юм. 

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хөдөлмөрийн зах зээл маш хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа өнөөгийн цаг үед хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хэмжээ, бүтэц, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлт, ажиллах хүчний өнөөгийн нөхцөл 
байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, цаашид анхаарах, хамтран хэрэгжүүлэх 
ажлын талаар хэлэлцэж, гарц гаргалгааг оновчтой тодорхойлон санал, зөвлөмж гаргана. 
Түүнчлэн Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн ойрын болон дунд, урт хугацааны 
таамаглал, тооцоолол хийхэд салбар дундын оролцоо, холбогдох аргачлал, мэдээллийг 
боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлно. 



МОДЕРАТОР

АМАРСАЙХАН УНДРАЛ
TenGer Tелевизийн
Гүйцэтгэх захирал 

Ажил хэрэгч мэдээ, мэдээллийн TenGer TV-ийн Гүйцэтгэх захирал бөгөөд тэрээр бизнес, 
технологи, хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр төрөлжсөн контэнт үйлдвэрлэгч Unread Me-
dia-г үүсгэн байгуулагчдын нэг. МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, Бельгийн Льювений 
их сургуулийг дүүргэсэн. Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын дэргэдэх Глобал Шэйпэрс 
нийгэмлэгийн гишүүн бөгөөд байгууллагаа төлөөлөн 2017 оны Давосын чуулга уулзалтад 
оролцож байв. 



ОДОН ЦОГТГЭРЭЛ
Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

1999-2012 онд ТЭСО ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2012-2015 онд Монгол Улсын Ерөнхий 
Сайдын зөвлөх, 2012-2019 онд ТЭСО группын ТУЗ-ын гишүүн, ерөнхийлөгч
2020-оноос Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Физик-Эдийн засагч 
мэргэжилтэй, удирдахуйн ухаанаар мэргэшсэн, Удирдахуйн ухааны докторант зэрэгтэй.



ПАНЕЛИСТ

АЮУШ АРИУНЗАЯА
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайд

Хувийн болон төрийн салбарт хүний   нөөцийн тэргүүлэх менежер, даатгалын салбарт 
Ерөнхий менежер (2005-2013), Удирдлага, стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга, Нийгэм 
эдийн засгийн бодлогын хөгжлийн газрын даргаар ажилласан туршлагатай. МАН-
ын Намын байгуулалт, стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга, Эдийн засгийн хөгжлийн 
бодлогын газрын дарга, Нийгэм, эдийн засгийн бодлогын газрын дарга (2013-2016), 
Үндэсний статистикийн хорооны даргаар (2016-2020) тус тус ажилласан. Тэрээр мөн НҮБ-
ын статистикийн комиссын “Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
Дээд түвшний ажлын хэсгийн дарга, Америк, Ази, Номхон далайн үндэсний тооллого, 
статистикийн дарга нарын холбоо /ANCSDAAP/-ны 2018-2020 оны Ерөнхийлөгч, 21 дүгээр 
зууны статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл ПАРИС 21 (PARIS 21) консорциумын Удирдах 
зөвлөлийн Тэргүүнээр тус тус сонгогдож байсан. ОХУ-ын Улан–Удэ хотын лицей-интернат 
1 дүгээр сургууль, ХБНГУ-ын Халле коллеж, ХБНГУ-ын Ханновер их сургууль, Удирдлагын 
академи, Эдийн засгийн Үндэсний дээд сургуулийг тус тус төгссөн. Нийгэм судлал, түүх,  
улс төрийн шинжлэх ухаан, бизнесийн удирдлагын менежментийн чиглэлээр магистрын 
зэрэг хамгаалсан. Түүнчлэн АНУ-ын Жоржтауны их сургуулийн Олон улсын хуулийн 
институтийг Олон улсын манлайлал, менежментийн чиглэлээр төгссөн. Англи, Герман, 
Орос хэлтэй.



ПАНЕЛИСТ

МИНГАРЕЛЛИ ЖИОВАННА
ТУЗ-ийн дарга, Global Dignity

MC2 болон M&C Консалтинг компаниудын Гүйцэтгэх захирал, хамтран үүсгэн 
байгуулагчийн хувьд Жиованна нь олон улад технологийн салбарыг түүчээлэгч, 
сэтгэлгээний манлайлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Нийгмийн оролцоо, улс төр, 
краудсорсингийн талаар мэргэшсэн мэргэжилтэн тэрээр Давост болдог Дэлхийн эдийн 
засгийн форумын жил тутмын уулзалт зэрэг арга хэмжээнд идэвхтэй оролцдог бөгөөд 
Huffington Post, The Hill Times, CBC/Radio-Canada зэрэг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслүүдэд тогтмол мэдээ, мэдээлэл оруулдаг. Тэрээр Канадын Ерөнхий сайдын 
хэвлэлийн албанд ажиллаж байсан бөгөөд парламентын гэрчээр сонгогдож улс төрд 
залуу эмэгтэйчүүдийн ач холбогдлын талаар ярьж байжээ. 2015 онд тэрээр Канадын 
хамгийн хүчирхэг 100 эмэгтэйн нэг, Origin сэтгүүлийн шилдэг 45 бүтээлчээр шалгарчээ. 
Тэрээр Дэлхийн эдийн засгийн форумын Глобал Шэйпэр бөгөөд Карлтоны их сургуулийг 
Улс төр судлал, олон улсын харилцааны чиглэлээр онц зэрэгтэй төгссөн. Тэрээр Канадын 
Засгийн газрын Ажлын байрны ирээдүйн асуудал хариуцсан зөвлөлд ажилладаг.



ПАНЕЛИСТ

ЧИНБААТАР АНАР
АНД Глобал, Ондо Холдинг 
Үүсгэн байгуулагч, Ерөнхийлөгч

Монгол улс дахь мэдээллийн технологийн салбар дахь түүчээлэгчдийн нэг бөгөөд 
19 наснаас хойш тус салбарт хүчин зүтгэж байгаа ба тэрээр  харилцаа холбооны 
салбарын ажлын гараагаа “Монголын цахилгаан холбоо” компанид ахлах инженерээс 
эхэлсэн бөгөөд төд удалгүй дотоодын үүрэн холбооны Жи Мобайл компанийг үүсгэн 
байгуулалцаж байсан. Түүнээс хойш мэдээллийн технологийн салбарт хэд хэдэн старт 
апыг үүсгэн байгуулж, шинийг эрэлхийлэгч энтрепренёр гэдгээ батлан харуулсаар 
байна. Түүний үүсгэн байгуулалцаж, удирдаж буй компаниудаас товч дурдвал Монголын 
финтекийн салбарын анхдагч АНД Глобал компани, харилцаа холбооны шинэхэн тоглогч 
ОНДО ХХК нар байна. 

Түүнчлэн 2018 оноос хойш Монголын Математикийн Олимпиадын Хороонд 
Ерөнхийлөгчийн албыг сайн дураар хашиж, 2021 оноос Дэд ерөнхийлөгчийн үүрэгт 
ажлыг гүйцэтгэж байна. Тус төрийн бус байгууллага нь Монголын залуу үеийнхний 
математикийн шинжлэх ухааны сонирхлыг дэмжих, мөн дэлхийд тус салбарт амжилт 
үзүүлэхэд эерэгээр нөлөөлөх хүрээнд ажилладаг юм. 



ОЧИР ОТГОНБАЯР
Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ийн 
Захиргаа, хүний  нөөцийн 
бодлогын газрын дарга

ПАНЕЛИСТ

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын дарга 
О.Отгонбаяр нь уул уурхайн салбарт 25 жил ажилласан, үүнээс 17 жил хүний нөөцийн 
удирдлагын чиглэлээр ажилласан арвин туршлагатай. 
Төрийн болон уул уурхайн салбарын хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд  “Хүний нөөцийн 
хөгжлийн цогц хөтөлбөр”, “Ажилтын ажлын байрны чадамжийн стандарт” , “Олон улсын 
Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцооны ISO 30400 багц стандарт”-ыг нэвтрүүлсэн 
зэрэг томоохон төслийн ажлуудыг санаачлан зохион байгуулж, хүний нөөцийн хөгжлийг 
манлайлан ажиллаж байгаа туршлагатай нэгэн.
Сурган хүмүүжүүлэгч, удирдлага, хүний нөөцөөр мэргэшсэн тэрээр Төрийн удирдлагын 
магистр зэрэгтэй бөгөөд “Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн судалгаа” сэдвээр 
менежментийн ухааны доктор (PhD) зэрэг хамгаалсан.



ПАНЕЛИСТ

БУЛГАН ГАНТУЛГА
Ардын Тэтгэврийн Данс 
компанийн Гүйцэтгэх захирал

Ардын Тэтгэврийн Данс компанийн гүйцэтгэх захирлаар 2019 оноос хойш ажиллаж 
байгаа бөгөөд Монос Хүнс ХК, Ган Хийц ХК, Анрид медиа ХХК-иудын төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. Монголын хувьцаат компаниудын холбооны 
ерөнхийлөгчөөр 2017 оноос ажиллаж байна. 2019 оноос хойш Монгол Улсын тэтгэврийн 
тогтолцооны шинэчлэл, олон тулгуурт хуримтлал суурьтай тэтгэврийн тогтолцоог бий 
болгохын төлөө идэвхтэй, манлайлан ажиллаж байна. Тэрээр өмнө нь ЛэндМН ХК-ийн 
гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд ажиллах хугацаандаа Финтек салбарын 
хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулж Монголын финтек холбооны үүсгэн байгуулагч 
гишүүдийн нэг болж ажилласан. Мөн 2014-2018 оны хооронд Монгол Улсын ууган үйлдвэр 
Сүү ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд хөдөө аж ахуй, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулж олон дунд танигдсан. Моннис 
Групп-д 2009 оноос эхлэн ажиллах хугацаандаа гадаад худалдаа, уул уурхайн салбарын 
мэдлэгийг хуримтлуулсан бөгөөд уул уурхайн салбарын хөгжлийн хамгийн амжилттай он 
жилүүдэд энэхүү салбарт ажиллаж байсан.
Ажлын гараагаа 2004 онд банк санхүүгийн салбар ХасБанкнаас эхэлсэн бөгөөд 
гүйцэтгэх захирлын туслах, картын төвийн менежер, харилцааны төвийн захирал, 
маркетингийн газрын дэд захирлаар тус тус ажилласан туршлагатай. 
Г.В.Плехановын нэрэмжит ОХУ-ын эдийн засгийн академийг эдийн засагч мэргэжлээр 
төгссөн.


