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Өмнөх үг

Өнөөдрийн хүүхдүүд бол маргаашийн эдийн засгийн хөдөлгөгч хүч юм. Эдгээр охид, 
хөвгүүд ирээдүйн инженер, хөдөө аж ахуй, газар тариалан эрхлэгч, бизнес эрхлэгч, 
эрдэмтэн, үйлдвэрийн ажилчин, гүйцэтгэх захирал, эмч, сувилагч, багш нар билээ. 
Тэд гэрлэнэ, гэр бүлээ тэжээнэ, ажил хийнэ, бизнес эрхэлнэ, нийгмийн болон улс 
орны суурь үндэс болно. Дараагийн цар тахлын үед бид тэднийг л тулж түшнэ. 

Гэвч одоо дэлхийн 186 улс оронд үндэсний хэмжээнд хичээл, сургууль хаагдсаны 
шууд нөлөөнд 1,29 тэрбум хүүхэд өртөж байгаагийн 300 сая нь Зүүн Ази, Номхон 
далайн бүсийн орнуудад байна. 

Боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх болон ядуурлыг бууруулах чиглэлээр сүүлийн 
хэдэн арван жилийн хугацаанд олж авсан томоохон ахиц дэвшлийг хамгаалахын 
төлөө бид онцгой анхаарал хандуулахгүй бол  хүүхдийн эрхийн талбарт гарсан 
ахиц дэвшил КОВИД-19-ийн хөлд нэрвэгдэх болно. Ковидын нөлөөгөөр эдийн 
засаг сүйрч, тэгш бус байдал улам бүр газар авч, нийгмийн суурь үйлчилгээ болон 
хамгааллын тогтолцоо сулран ганхаж, Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт-2030-ын хүрээнд 
гарч буй ололт амжилтууд салхинд хийсэх болно.        

Энэхүү шинэ нөхцөл байдал нь хувийн хэвшил хийгээд оролцогч бүх талуудын 
өмнө бизнесийн загвараа шинээр төсөөлөх, хамтран ажиллах, түншлэлийг 
өргөжүүлэх, хурдацтай арга хэмжээ авах, хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр, тэр дундаа 
нийгмийн хамгийн эмзэг өртөмтгий нөхцөлд байгаа хүмүүсийг ардаа үлдээхгүйгээр 
одоогийнхоос илүү дээр, тэсвэртэй, тогтвортой нийгмийг бүтээх зайлшгүй хэрэгцээ 
шаардлагыг бий болгож байна.     

Энэ чухал цаг үед НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас бизнесийн салбарын лидерүүд болон 
шийдвэр гаргагч нарт хандаж, бага насны хүүхэдтэй гэр бүлүүдийг хамгаалах, 
хүүхдийн эсэн мэнд өсөж бойжих, бүрэн дүүрэн нөөц бололцоондоо хүрч хөгжих 
эрхийг дэмжих замаар ирээдүйгээ хамгаалахыг уриалж байна. 

Гэр бүлд ээлтэй бодлогод томоохон хөрөнгө оруулалт хийх замаар бизнес эрхлэгчид 
та бүхэн энэ дэлхий дээрх хамгийн чухал ажил үүргийг хийж гүйцэтгэж буй хүмүүст 
туслах боломжтой. Ажлын байран дахь бодлогоор дамжуулан гэр бүлийн сайн сайхан 
байдлыг тэтгэх замаар бид хамтран ажиллаж, хүүхдэд илүү ээлтэй, эерэг үр дүнг 
гаргаж чадна. Энэхүү гарын авлага нь дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд компаниудад 
туслах зорилготой юм.   

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Зүүн Ази, Номхон Далайн 
Бүсийн захирал
Карин Хулшоф
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1. Гарын авлагын танилцуулга 
Эцэг эхчүүдэд хүүхдийнхээ тархийг хөгжүүлж, 
сурч боловсрох чадвар суулгах амьдралд ганц 
тохиох боломж хүүхдийн амьдралын эхний 
1,000 хоногийн хугацаанд л олддог. Хүүхэд өсөж 
томрохын хэрээр аав, ээжүүд ирээдүйн амьдралын 
суурийг тавих хамгийн чухал ажлыг үргэлжлүүлэн 
хийсээр байдаг. Аз жаргалтай, эрүүл чийрэг хүүхэд 
өсгөхөд хэрэгцээтэй дэмжлэгийг эцэг эхчүүдэд 
өгдөг бодлогуудад бизнес эрхлэгчид болон төр 
засаг хөрөнгө оруулснаар нийгэм, эдийн засаг 
хөгжин цэцэглэх боломжтой юм1. 

Ажлын байрыг гэр бүлд ээлтэй болгоход 
компаниуд дангаараа болон бусад оролцогч 
талуудтай хамтран гол үүрэг гүйцэтгэдэг2.  
Хүүхдүүд, эцэг эхчүүд болон бусад асран 
хамгаалагч нарын хэрэгцээг хангах үүднээс гэр 
бүлд ээлтэй бодлогод дараах зүйлсийг тусгасан 
байна. Үүнд: 

 Бага насны хүүхдээ асрах ээжүүд болон 
аавуудад зориулсан Хүүхэд асрах цалинтай чөлөө. 
 Ажлын цагийг өөрчлөх, ажлын өдрүүдийг 
шахаж багасгах (тухайлбал 8 цагаар 5 хоног 
ажиллахын оронд 10 цагаар 4 хоног ажиллах гэх 
мэт), эсвэл гэрээсээ ажиллах гэх мэтээр ажил 
үүргээ хэзээ, хаана гүйцэтгэх тал дээр ажилчдад 
сонголт олгох ажлын уян хатан зохицуулалт.    
 Ажлын байрыг хадгалах гэх мэт жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан хамгаалалт, цалинтай 
завсарлага болон хөхүүл эхчүүдэд хүүхдээ ажил 
дээрээ хөхүүлэх боломж олгосон тусгай өрөө 
тасалгаа гаргаж өгөх зэрэг дэмжлэг. 
 Хүүхэд асрах чөлөөний хугацаа дууссанаас 
хойш хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р 
ангид элсэн орох хүртэл хугацаанд боломжийн 
үнэтэй, чанартай хүүхэд асрах үйлчилгээг санал 
болгох. 
 Хүүхдийн мөнгө. Үүнд засгийн газраас 
санхүүжүүлсэн нийгмийн хамгаалал болон 
нийгмийн үйлчилгээний тогтолцооны хүрээнд 
тогтмол шилжүүлдэг мөнгөн тэтгэмж багтана. 
Мөн засгийн газар, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн 
холбоод, олон нийтийг хамарсан төр-хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр дамжуулан нэмэлт эх 
үүсвэр дайчлах боломжтой.  

Энэ гарын авлагад хэдэнтээ цохон тэмдэглэсэнчлэн 
эдгээр арга хэмжээ нь хүний амь насыг аварч, эрүүл 
мэндийг сайжруулж, сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэн, 
эрүүл мэндийн зардал зардал болон ажил таслалтыг 
бууруулах боломжтой. Нэгэнт ач тус хийгээд хэрэгцээ 
нь илэрхий байгаагийн дээр КОВИД-19-ийн нөхцөл 
байдлын улмаас ажил болон ар гэрийн амьдрал 
орвонгоороо эргэсэн энэ цаг үед гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг бэхжүүлж, шинэ хөтөлбөрүүдийг хурдацтай 
хэрэгжүүлэх ёстой.  

Асуудлыг цогцоор нь авч үзэж, тойруулалгүй 
шууд илэрхийлсэн энэхүү гарын авлага нь 
ажиллах хүчнийхээ сайн сайхан байдлыг 

хангаж, ажлыг бүтээмжийг сайжруулангаа эерэг 
нөлөөг дээд хэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг зорьж буй 
ажил олгогчдод удирдамж чиглэл, санаа оноо, санал 
зөвлөгөөг хангаж өгнө.  

ТОДРУУЛГА 1. 

“ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ” БОДЛОГЫН 
ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хүүхдийн эрхийн өнцгөөс харж, НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сан нь гэр бүлд ээлтэй бодлогыг 
‘ажилчны ажил дээрээ болон гэр бүлийнхээ 
өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа тэнцвэртэй 
зохицуулж, хүүхдийнхээ хөгжил, байдалд ахиц 
дэвшил гаргах чадварт эерэг нөлөө үзүүлж 
буй арга хэмжээ болон зохицуулалт’ хэмээн 
тодорхойлдог. 

Гэр бүлд ээлтэй бодлого нь дараах үр ашигтай 
нөлөөг үзүүлэх боломжтой. Үүнд: хүүхдийн 
эндэгдэл болон бага жинтэй төрөлтийг 
бууруулах, хүүхэдтэй зүй бусаар харьцах 
явдлыг багасгах, эхийн сүүгээр хооллолт болон 
дархлаажуулалтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн 
танин мэдэхүйн хөгжил болон сурлага сайжрах. 

Энэхүү гарын авлагад олонтоо дурдсанчлан 
хүүхдийн амьдралыг сайжруулахад эдгээр 
бодлогын оруулах хувь нэмрийг ойлгож, хүлээн 
зөвшөөрөх нь нэн чухал юм.

1  НҮБХС Хүүхэд өсгөх нь, “Аль эрт ингэх ёстой байсан юм” Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, www.unicef.org/parenting/its-about-time, 2020 оны 4 сарын 29-нд нэвтэрсэн.

2  Ажлын байрыг гэр бүлд ээлтэй болгох чиглэлэээр нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах материалуудыг харна уу. Үүнд: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘Гэр бүлд ээлтэй 
бодлого: Ирээдүйн ажлын байрыг шинээр төлөвлөх нь – Бодлогын товч агуулга’, НҮБХС Бага насны (0-8 нас) хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 оны 7 сар, www.unicef.org/sites/default/
files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf, 2020 оны 4 сарын 29-нд нэвтэрсэн; Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘Коронавирус өвчний (КОВИД-19) 
дэгдэлтийн үед ажил эрхэлж буй эцэг эхчүүдэд ажил олгогч нар дэмжлэг үзүүлэх 7 арга зам’, НҮБХС, Нью Йорк, 2020 оны 3 сарын 23, www.unicef.org/coronavirus/7-ways-employers-can-sup-
port-working-parents-during-coronavirus-disease-covid-19, 2020 оны 5 сарын 5-нд нэвтэрсэн.   
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Эдгээр бодлогыг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн авч 
хэрэглэсэн компаниуд олон байгаа ч дэлхийн 
хэмжээнд энэ бүхэн эцэг эхчүүдийн хувьд биеллээ 
олж хараахан амжаагүй байна. 

Жишээлбэл улс орнуудын дөнгөж 30 хувь нь Олон 
Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ОУХБ)-ын 
стандартыг хангасан жирэмсний болон амаржсаны 
амралтыг олгож байгаа бөгөөд 1 хүртэлх насны 
хүүхдийн гуравны хоёр нь шинээр мэндэлсэн 
хүүхэдтэй аавууд хуулиараа нэг хоногийн цалинтай 
чөлөө ч эдлэх эрхгүй улс оронд амьдарч байна3. 
 
Албан бус салбарт  ажиллаж буй ажилчдын хувьд 
хэрэгцээ улам бүр илэрхий болж байна. Дэлхийн 
ажиллах хүчний 60 гаруй хувь буюу 2 тэрбум хүн 
ихэнхдээ урьдчилан таамаглах боломжгүй, эрхзүйн 
зохицуулалт багатай, нийгмийн хамгаалалд муу 
хамрагдсан албан бус эдийн засгаас4  амьжиргаагаа 
залгуулж байна. 

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан Гэр бүлд ээлтэй 
бодлогын гарын авлага нь бизнес эрхлэгчдийн 
дэмжлэгийг хүлээсэн туршлагуудыг бэхжүүлэх 
зорилготой. Гэр бүлд ээлтэй шийдлийг сонирхдог, 
эсвэл ийм шийдлийг хэдийнээ үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн компаниуд энэхүү гарын авлагыг 
хэрэгцээтэй зүйл гэж үзнэ. Учир нь энэ гарын авлага 
нь:

 Мэдлэгээ тэлж, сонирхлоо лавшруулж, олон 
хувилбарыг судалж үзэхэд
 Одоо байгаа бодлогоо эргэн харж, эргэцүүлэн 
дүгнэж, сайжруулахад
 Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийг нэвтрүүлэхэд буюу 
эсвэл өргөжүүлэхэд тэдэнд тусална. 

Асуудлыг цогцоор нь авч үзэж, тойруулалгүй 
илэрхийлсэн энэхүү гарын авлага нь ажиллах 
хүчнийхээ сайн сайхан байдлыг хангаж, ажлыг 
бүтээмжийг сайжруулангаа эерэг нөлөөг дээд 
хэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг зорьж буй ажил 
олгогчдод удирдамж чиглэл, санаа оноо, 
санал зөвлөгөөг хангаж өгөх юм. Гарын авлага 
нь хэмжээнээс үл хамааран дурын компани, 
нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ, бизнесийн харилцаанд 
ашиглахад зориулагдсан. Тогтвортой байдал 
болон компанийн нийгмийн хариуцлагын асуудлыг 
шийдвэрлэхэд бизнес эрхлэгч нэг бүрийн туршлага 
харилцан адилгүй тул энэхүү гарын авлагын агуулгыг 
тухайн компани өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн, орон 
нутгийн нөхцөл байдалд тохируулан хэрэглэх учиртай.  

Хоёрдугаар хэсэгт гэр бүлд ээлтэй ажлын байр 
бизнест, нийгэмд болон цаашлаад онцгой байдлын 
үеийг даван туулах орон нутгийн чадавхыг бий 
болгоход ямар ашиг тустай болохыг хураангуйлан 
өгүүлэв. Гуравдугаар хэсэгт үнэлгээ, зураглал, 
компанийн үүрэг амлалт, байнгын мониторинг, үнэлгээ 
гэх мэт бодлогыг хэрэгжүүлэх гол алхмуудыг тоймлон 
харуулсан болно. Харин дөрөвдүгээр хэсэгт гэр бүлд 
ээлтэй ажлын байранд ашигладаг зургаан суурь 
арга хэмжээний үндсэн зарчим болон дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг нэгтгэн орууллаа. 

Гарын авлагад багтсан санаа оноо, зөвлөмжүүд нь 
НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Ази, Номхон далайн 
орнуудад бий болж буй туршлага, түүний дотор 
Бангладеш, Вьетнам улсад үйлдвэрийн орчинд 
хэрэгжүүлсэн гэр бүлд ээлтэй бодлого, практикийг 
дэмжин сурталчлах туршилтын хөтөлбөрт үндэслэсэн 
болно.5  Энэхүү гарын авлага нь тус бүс нутагт 
болон дэлхийн бусад улс орнуудад гэр бүлд ээлтэй 
хөтөлбөрүүдийг нэвтрүүлэн дэлгэрүүлэх баттай 
суурийг тавихад тусална гэж бид найдаж байна.

3  Фоор, Хенриетта Х., ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлого бидэнд бүгдэд нь тустай: Эдгээр бодлогыг дэмжих 4 арга зам байна’, Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, Женев, 2019 оны 7 сарын 29, www.weforum.
org/agenda/2019/07/4-ways-to-build-family-friendly-policies-parental-leave, 2020 оны 5 сарын 5-нд нэвтэрсэн.
4  Олон Улсын Хөдөлмөрийн Алба, Албан бус эдийн засаг дахь эмэгтэйчүүд болон эрчүүд: Статистикийн зураг, 3 дахь хэвлэл, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, Женев, 2018, хуудас 13, 
<www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm> хаягаар орж танилцаж болно, 2020 оны 5 сарын 9-нд нэвтэрсэн. 
5 Туршилтын төслийн тайлангууд: Бангладеш дэх НҮБХС, ‘Хүүхдийн төлөө дээрдсэн бизнес: Бангладешийн бэлэн хувцасны салбар болон хүүхдийн эрхийг ойлгох нь’, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Дакка, 2018 оны 5 сар, www.unicef.org/bangladesh/en/reports/better-business-children хаягаар орж үзэх боломжтой, мөн Вьетнам дахь НҮБХС, ‘Вьетнамын хувцас, 
гутал, оймсны салбар болон хүүхдүүд’, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Ханой, 2017 оны 6 сар, www.unicef.org/vietnam/reports/apparel-and-footwear-sector-and-children-viet-nam 
хаягаар орж танилцах боломжтой, 2020 оны 5 сарын 15-нд нэвтэрсэн.
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2. Компаниуд гэр бүлд ээлтэй бодлого, 
хөтөлбөрт хөрөнгө оруулахад хүн бүр ашиг 
тусыг нь хүртдэг

Сайтар төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн тохиолдолд гэр 
бүлд ээлтэй бодлого нь оролцогч бүх талд хожил 
авчирдаг: бизнест, эцэг эхэд, хүүхдүүдэд, орон 
нутагт, нийгэмд бүхэлд нь сайнаар нөлөөлнө. 
Гарын авлагын хоёрдугаар хэсэгт энэ хүрээнд бий 
болох олон янзын давуу талын тухай авч үзсэн 
бөгөөд энэ хэсгийг зөөж, аливаа хямралыг гэсний 
дараа оруулах орон нутаг нүүрлэн ирсэн аливаа 
хямралыг даван туулах бэлтгэлтэй болсон байдаг 
тухай өгүүлсэн.      

2.1 Бизнест үзүүлэх ашиг тус

Гэр бүлд ээлтэй бодлого нь компанийн нийгмийн 
хариуцлага, ажлын байрны аюулгүй байдал, 
хүүхдийн эрх болон хүний эрхийн олон улсын, 
үндэсний хийгээд салбарын стандарттай 
нийцдэг, заримдаа эдгээр стандартаас давж 
гардаг.6  Энэ нь компаниудад эрсдэлээ бууруулж, 
үйл ажиллагаагаа нийгэмд улам бүр хүлээн 
зөвшөөрүүлэхэд дөхөм болдог. Түүгээр ч 
зогсохгүй гэр бүлд ээлтэй бодлого нь олон талт 
байдал, тэгш хамруулалт, жендер,  хүний эрхийг 
тууштай дээдлэх гэх мэт компанийн бизнесийн 
цөм загварын хүрээн дэх үнэт зүйлсийг дэмжих, 
бий болгох таатай боломж юм.  

Тохирсон хөтөлбөрийг сайн хэрэгжүүлсэн 
компаниудын ажилчдын сэтгэл ханамж болон 
үнэнч байдлын түвшин нэмэгдэж, халаа сэлгээ 
болон ажил таслалт буурсан гэж мэдээлжээ7.  

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрүүд нь бүх ажилчдын 
сайн сайхан байдал болон ажлын бүтээмжийг 
сайжруулахад өндөр үр дүнтэй хэрэглэгдэхүүн мөн 
бөгөөд эмэгтэй ажилчдыг ажлаа үргэлжлүүлэн 
хийхэд дэмжлэг болдгийг бодит нотолгоонууд 
батлан харуулж байна.8  Тухайлбал АНУ-д тогтвор 
суурьшилтай ажиллах түвшин үндэсний хэмжээнд 
59 хувьтай байгаа бол ажил эрхэлж буй ээжүүдэд 
хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллоход дэмжлэг 
үзүүлдэг бизнесийн байгууллагуудад энэ үзүүлэлт 
83-94 хувь байна.9   

ТОДРУУЛГА 2.
 
ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО 
БИЗНЕСТ ХЭРХЭН АШИГ ТУСАА 
ӨГДӨГ ТУХАЙ

  Хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын 
хэрэгжилт сайжирч, эрсдэл буурна
 Ажилчдын, нэн ялангуяа эмэгтэй ажилчдын 
тогтвор суурьшилтай ажиллах байдал 
нэмэгдэнэ
 Ажилчдын сайн сайхан байдал, ажлын 
бүтээмж, гүйцэтгэл сайжирна
 Ажилчдын ажилдаа сэтгэл ханамжтай, үнэнч 
байдал нэмэгдэж, халаа сэлгээ болон ажил 
таслалт багасна
 Байгууллагын соёл, нэр хүнд, олон нийтийн 
хандлага сайжирч, брэндийн үнэ цэнэ өснө 
 Ашигтай ажиллагаа өсөн нэмэгдэнэ 

Сайтар төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн гэр бүлд ээлтэй 
ажлын байрны арга хэмжээ нь гэр бүлд чиглэсэн, тэгш 
хамруулах бизнесийн соёлыг төлөвшүүлдэг.  
Энэ нь компанийн нийгмийн хариуцлагатай брэндийн 
имиджийг тодотгож, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх төрөл 
бүрийн авьяас чадвартай хүмүүсийг татах өрсөлдөх 
чадварыг хурцлан, хүн хүч бүрдүүлэлтийн зардлыг 
бууруулж болно. Үйлдвэрлэл, агробизнес гэх мэт хүн хүч 
их шаарддаг салбарын компаниудын хувьд энэ давуу 
талыг ихээхэн олзуурхах бизээ. 

Өдөр өнжүүлэхийн үйлчилгээ, төлбөрийн хөнгөлөлт, 
эхийн сүүгээр хооллолтын дэмжлэг, хүүхэд асрах 
цалинтай чөлөө гэх мэт гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрүүдийг 
ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлдэг гэж үзэж, эдгээр 
хөтөлбөрийг нэмэлт үр ашигтай хөрөнгө оруулалт 
болгодог бизнес эрхлэгчид олон байдаг. Жишээлбэл 
Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас 2019 онд хэвлэн 
гаргасан нэгэн асуулга судалгаагаар тогтоосончлон 
тус судалгаанд хамрагдсан компаниудын ердөө 23 
хувь нь хүүхэд асрах үйлчилгээг хангаж өгдөг байсан 
ч тэдгээрийн 51 хувь нь ашигт ажиллагаанд эерэгээр 
нөлөөлсөн гэж мэдээлсэн байв.10 

6  Бизнесийн болон хүүхдийн эрхийн олон улсын стандартыг эндээс харна уу: НҮБХС Хүүхдийн төлөө дээрдсэн бизнес, ‘Хүүхдийн эрх ба бизнесийн зарчмууд’, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, www.unicef.org/csr/theprinciples.html, 2020 оны 5 
сарын 11-нд нэвтэрсэн.
7  Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Хүүхэд асрах үйлчилгээг шийдвэрлэх нь: Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах үйлчилгээ, ОУСК, Вашингтон Ди.Си., 2019 оны 11 сар, хуудас 17, дараах хаягаар орж танилцах боломжтой. Үүнд: www.ifc.org/wps/wcm/
connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/guide+for+employer-supported+childcare, 2020 оны 5 сарын 4-нд нэвтрэв.
8  Эерэг нөлөөллийн бодит нотолгоог дараах хаягаар орж үзнэ үү. Жэяасекаран, Сюбажини нар., ‘Бизнест болон гэр бүлд ээлтэй бодлогууд: Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 оны 7 сар, www.unicef.org/sites/default/
files/2019-07/UNICEF-Business-Family-Friendly-Policies-2019.pdf, 2020 оны 4 сарын 29-нд нэвтэрсэн; мөн Бегини, Валентина, Умберто Катанэёо, Эмануэла Позн, Жендерийн тэгш байдлын огцом өөрчлөлт: Бүх хүнд зориулж ажлын ирээдүйг сайжруулах нь, Олон 
Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, Женев, 2019 он, хуудас 81-82, дараах хаягаар орж англи, франц, испани хэлээр уншиж танилцах боломжтой. Үүнд: www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm, 2020 оны 5 сарын 4-нд нэвтэрсэн. 
9 Грисволд, Мишель болон Анчоли Памквист, ‘Хөхөөр хооллолт ба гэр бүлд ээлтэй бодлого’: Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 оны 7 сар, хуудас 3, www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Breastfeed-
ing-Family-Friendly%20Policies-2019.pdf   
10 Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, ‘Хүүхэд асрах асуудлыг шийдвэрлэх нь: Бангладеш дэх ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах үйлчилгээний бизнест үзүүлэх ашиг тус болон бэрхшээл’, ОУСК, 2019 оны 11 сар, хуудас 14-16, http://documents.worldbank.
org/curated/en/867371582283308546/pdf/Tackling-Childcare-The-Business-Benefits-and-Challenges-of-Employer-Supported-Childcare-In-Bangladesh.pdf, 2020 оны 5 сарын 12-нд нэвтэрсэн.   
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2.2 Нийгэмд үзүүлэх ашиг тус

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрүүд байгууллагын 
болон нийгмийн тогтвортой байдлын аль алиныг 
бэхжүүлдэг. Жишээлбэл Тогтвортой Хөгжлийн 
Зорилго (ТХЗ)-уудад чиглэсэн бизнесийн амжилт 
болон ахиц дэвшил харилцан бие биенээ нөхөж, 
хамтдаа хангагдах боломжтой. Ажил олгогчийн 
дэмжлэгтэй ажлын байрны хөтөлбөрт хувийн хэвшил 
идэвхтэй оролцож байгаа нь Зураг 1-д харуулсан 

FAMILY-FRIENDLY POLICIES8
HANDBOOK FOR BUSINESS

BOX 4.

HOW FAMILY-FRIENDLY 
POLICIES SUPPORT 
SUSTAINABILITY

Children:
4 Improve health and nutrition
4 Enhance social and emotional development
4 Strengthen language and cognitive skills
4 Improve readiness for school
4 Prevent and reduce child labour

Parents and other caregivers:
4 Increase personal well-being and   
 productivity
4 Increase participation in labour markets
4 Reduce poverty and alleviate financial stress
4 Improve work-life balance
4 Improve parenting skills through parenting  
 programmes and support
4 Support the well-being of families

Communities and society:
4 Build human capital, enlarge the talent pool
4 Increase workplace productivity and  
 earnings, likely reducing dependence on  
 social assistance
4 Reduce poverty
4 Secure decent working conditions
4 Improve gender equality in economic  
 participation and reduce women’s   
 dropout rates

2.2 Social benefits
Family-friendly programmes strengthen both 
corporate sustainability and social sustainability. 
Business success and progress towards the 
Sustainable Development Goals (SDGs), for 
example, can be mutually reinforcing and achieved 
together. The private sector’s active participation in 
employer-supported workplace programmes directly 
contributes to achieving many of the SDGs, which 
are illustrated in Figure 1. 

This section summarizes issues and solutions 
related to eliminating poverty, improving education 
opportunities, advancing gender equality, and 
expanding economic development through stable 
employment and reduced inequality. 

SDG 1: No poverty – Despite having a job, 8 per 
cent of the world’s workers lived in extreme poverty 
– less than US$1.90 a day – as of 2018.11 One in 
five children (385 million) were living in extreme 
poverty in 2019, and nearly one in two (689 million) 
were living in multidimensionally poor households, 
indicating deprivations in health, education and 
standard of living; across these two measures, 
children were twice as likely to live in poverty as 
adults.12

Business investments in family-friendly 
programmes can provide financial security to new 
parents and improve family well-being in the long 
run. In high-income countries, each additional week 
of paid parental leave is associated with a 4.2 
per cent lower chance of single mothers living in 
poverty.13 

FIGURE 1. THE 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

11 United Nations, ‘Sustainable Development Goal 1: End poverty in all its forms everywhere – Progress & info (2019)’,  
<https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1>, accessed 12 May 2020.

12 International Labour Office and United Nations Children’s Fund, ‘Towards Universal Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3’, ILO-UNICEF 
Joint Report on Social Protection for Children, UNICEF and ILO, New York and Geneva, 6 February 2019, pp. 2, 3, <www.unicef.org/media/49401/
file>, accessed 14 May 2020.

13 United Nations Children’s Fund, ‘Family-Friendly Policies: Redesigning the workplace of the future – A policy brief’, UNICEF Early Childhood 
Development, New York, July 2019, p. 4, <www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf>, 
accessed 29 April 2020.

ЯДУУРЛЫГ 
УСТГАХ

ӨЛСГӨЛӨНГ
ЗОГСООХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ 
ДЭМЖИХ

ЧАНАРТАЙ
БОЛОВСРОЛЫГ
ДЭМЖИХ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ 
ТЭГШ БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИХ 
ХҮЧИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ

ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР 
БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ

ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР 
БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ

ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ 
БУУРУУЛАХ

ЭЭЛТЭЙ ХОТ 
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ
ДЭМЖИХ

ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
ХЭРЭГЛЭЭГ 
ДЭМЖИХ

УУР АМЬСГАЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮР 
НӨЛӨӨГ БАГАСГАХ

ДАЛАЙ ТЭНГИСИЙН 
НӨӨЦИЙГ 
ХАМГААЛАХ

ХУУРАЙ ГАЗРЫН 
ЭКО СИСТЕМИЙГ 
ХАМГААЛАХ

ЭНХ ТАЙВАН, 
ШУДАРГА ЁСЫГ 
ЦОГЦЛООХ

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨХ 
ТҮНШЛЭЛИЙГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ

БАТАЛГААТАЙ УНДНЫ 
УС АРИУН ЦЭВРИЙН 
БАЙГУУЛАМЖААР 
ХАНГАХ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
ЗОРИЛГО

ЗУРАГ 1. ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 17 ЗОРИЛГО

ТОДРУУЛГА 3. 

ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО ЖИЖИГ КОМПАНИУДАД Ч БАС ҮР АШИГТАЙ 
БАЙЖ БОЛНО

Жижиг болон дунд хэмжээний ажил олгогчдын хувьд гэр бүлд ээлтэй бодлого тэдний бизнесийн 
үйл ажиллагаанд тулгардаг бусад бэрхшээл сорилтуудын хажууд нэмээд санхүүгийн дарамт болох 
мэт харагдаж болох юм. Гэвч гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрүүд олон хэлбэртэй байж болох бөгөөд жижиг 
болон дунд хэмжээний компаниуд, тэр ч бүү хэл гэр бүлийн бизнес эрхлэгчид эдгээр хөтөлбөрийг авч 
хэрэгжүүлэх боломжтой.

Боломжтой хувилбаруудын тоонд уян хатан буюу цагаар ажиллах, өөр байршлаас ажиллах, гэр бүлд 
чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, ажилтнуудын хүүхдэд коллежийн тэтгэлэг эсвэл зээл 
олгох, ажилтанд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг нь 
орно. Компанийн бодлого нь гэр бүлд ээлтэй үр дүнд хүрэх шууд зорилго агуулсан эсвэл тохиолдлын 
чанартайгаар гэр бүлд ээлтэй байсан эсэхээс үл хамааран эдгээр арга хэмжээ илүү дээр ажлын байрыг бий 
болгоход тусалдаг.[1] 

Гэр бүлд ээлтэй зохицуулалтыг санал болгох замаар бизнес эрхлэгчид мөн ажилчдын халаа сэлгээг 
багасгаж, тогтвор суурьшилтай ажиллах байдлыг нэмэгдүүлэн, ‘алдсан’ ажилчны цалингийн 20 хүртэл 
хувьтай тэнцдэг халаа сэлгээний зардлаас зайлсхийх замаар компанийн цэвэр орлогыг нэмэгдүүлэх 
боломжтой.[2]

Эх сурвалж:
[1] Коммюнити Түүл Бокс, ‘Бүлэг 25 – Хэсэг 11: Бизнест болон төр засагт гэр бүлд ээлтэй бодлогыг дэмжих нь’, Нийгмийн эрүүл мэнд, хөгжлийн төв, Канзасын Их 
Сургууль, Лоренс, Кан., 1994-2020, http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/changing-policies/business-government-family-friendly/main, 2020 оны 4 сарын 
25-нд нэвтэрсэн.
[2] Фоор, Хенриетта Х., ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлого бидэнд бүгдэд нь тустай: Эдгээр бодлогыг дэмжих 4 арга зам байна’, Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, Женев, 2019 
оны 7 сарын 29, www.weforum.org/agenda/2019/07/4-ways-to-build-family-friendly-policies-parental-leave, 2020 оны 5 сарын 5-нд нэвтэрсэн.

ТХЗ-уудын ихэнхийг хэрэгжүүлэхэд шууд хувь 
нэмрээ оруулдаг. 
  
Энэ хэсэгт ядуурлыг арилгах, боловсрол эзэмших 
боломжийг нэмэгдүүлэх, жендерийн тэгш байдлыг 
хангах, мөн ажил эрхлэлтийг тогтворжуулж, тэгш бус 
байдлыг бууруулах замаар эдийн засгийн хөгжлийг 
өргөжүүлэхтэй холбоотой тулгардаг асуудлууд болон 
тэдгээрийн шийдлүүдийг нэгтгэн харуулав.
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ТХЗ 1: Ядуурлыг арилгах – 2018 оны байдлаар 
ажилтай атлаа дэлхийд хөдөлмөр эрхэлдэг нийт 
хүмүүсийн 8 хувь нь өдөрт 1.90 ам.доллар хүрэхгүй 
мөнгөөр голоо зогоож, нэн ядуу амьдарч байв.11  
2019 онд таван хүүхэд тутмын нэг нь (385 сая) нэн 
ядуу амьдарч байсан бөгөөд бараг хоёр хүүхэд 
тутмын нэг нь (689 сая) олон хэмжээсээр ядууралтай 
өрхөд амьдарч байсан нь эрүүл мэнд, боловсрол, 
амьжиргааны түвшин зэрэг үзүүлэлтүүдээр 
гачигдалтай байгааг харуулж байлаа; энэ хоёр 
хэмжилтэд хүүхдүүд насанд хүрэгчдээс хоёр дахин 
илүү ядуу амьдрах магадлалтай байв.12 

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрүүдэд бизнес эрхлэгчид 
хөрөнгө оруулснаар эцэг эх болж буй хүмүүст  
санхүүгийн аюулгүй байдлыг ханган өгч, урт 
хугацаандаа гэр бүлийн сайн сайхан байдлыг 
сайжруулах боломжтой. Орлого өндөртэй улс 
орнуудад хүүхэд асрах цалинтай чөлөөний нэмэлт 
долоо хоног нэг бүр нь өрх толгойлсон ээжүүдийн 
ядууралд өртөх магадлалыг 4.2 хувиар бууруулдаг 
байна.13 

ТХЗ 3: Эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх 
– Хүүхэд асрах чөлөө нь бага насны хүүхэдтэйгээ 
ээнэгших холбоо тогтоох, хүүхдийн эрүүл мэнд, 
хоол тэжээл болон хөгжлийн хэрэгцээг хангах, 
хүүхдийг илүү эрүүл саруул, амжилттай хүн болгож 
төлөвшүүлэхэд бэлтгэх боломжийг асран хамгаалагч 
нарт олгодог.14 

Нярайн болон хүүхдийн эрүүл мэндийн тухайд 
жирэмсний болон амаржсаны нэг сарын цалинтай 
чөлөө нь нярайн эндэгдлийг өндөр орлоготой 
орнуудад 3 хувиар, бага болон дунд орлоготой 
орнуудад 13 хувиар бууруулах боломжтой. Хүүхэд 
асрах нэг сарын чөлөө нь нярайн эрүүл мэндэд 
нэн чухал зүйл болох эхийн сүүгээр хооллолтын 
хугацааг хоёр сараар нэмэгдүүлдэг. Амаржсан эхийн 
хүүхэд асрах чөлөөг нэг сараар сунгаснаар 5 хүртэлх 
насны хэдэн зуун мянган хүүхдийн амийг жил бүр 
авч оддог үхлийн аюултай суулгалт өвчнөөр хүүхэд 
өвчлөх магадлалыг 35 хувиар бууруулж болно.15  

ТХЗ 4: Боловсролын чанарыг дээшлүүлэх – Сүүлийн 
хэдэн арван жилийн хугацаанд боловсролын 
хүртээмж, оролцоонд томоохон ахиц дэвшил гарсан 
байна. Гэвч 2017 оны байдлаар 6-17 насны 262 сая 

ТОДРУУЛГА 4. 

ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛД ХЭРХЭН 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Хүүхдүүд: 
 Эрүүл мэнд, хоол тэжээл сайжирна
 Нийгмийн болон сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжийн 
хөгжил эрчимтэй явагдана 
 Хэл ярианы болон танин мэдэхүйн чадвар 
бэхэжнэ
 Сургуульд бэлтгэгдэх байдал сайжирна 
 Хүүхдийн хөдөлмөрөөс урьдчилан сэргийлж, 
хүүхдийн хөдөлмөрийг бууруулна

Эцэг эх, бусад асран хамгаалагч:  
 Хувийн сайн сайхан байдал болон ажлын 
бүтээмж нэмэгдэнэ
 Хөдөлмөрийн зах зээлд оролцоо нэмэгдэнэ
 Ядуурал буурч, санхүүгийн дарамт хөнгөрнө
 Ажил-амьдралын тэнцвэр сайжирна
 Хүүхэд хүмүүжүүлэх хөтөлбөр болон 
дэмжлэгээр дамжуулан хүүхэд хүмүүжүүлэх ур 
чадвар сайжирна
 Гэр бүлийн сайн сайхан байдалд дэм болно

Орон нутаг болон нийгэм:
 Хүний капитал бий болж, боломжит ажил 
горилогчдын мэдээллийн бааз өргөжнө  
 Ажлын байрны ажлын бүтээмж болон 
ашиг орлого нэмэгдэж, нийгмийн тусламжаас 
хамааралтай байдал буурах магадлалтай 
 Ядуурал буурна 
 Ажиллах таатай нөхцөл бүрдэнэ
 Эдийн засгийн оролцоонд жендерийн тэгш 
байдал сайжирч, эмэгтэйчүүдийн ажлаас гарах 
түвшин буурна

Жирэмсний болон амаржсаны нэг сарын 
цалинтай чөлөө нь нярайн эндэгдлийг өндөр 
орлоготой орнуудад 3 хувиар, бага болон 

дунд орлоготой орнуудад 13 хувиар буурахад хүргэж 
болох юм.

хүүхэд сургуульд хамрагдаагүй байгаагийн зэрэгцээ 
дэлхийн нийт хүүхдүүд болон өсвөр насныхны талаас 
илүү хувь нь унших, математикийн хичээлийн мэдлэгийн 
доод түвшинг хангаж чадахгүй байв.16

11  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, ‘Тогтвортой Хөгжлийн Зорилго 1: Хаа сайгүй бүх хэлбэрийн ядуурлыг эцэс болгох – Ахиц дэвшил ба Мэдээлэл (2019)’, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1, 2020 
оны 5 сарын 12-нд нэвтэрсэн. 
12  Олон Улсын Хөдөлмөрийн Алба болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘Хүүхдийн түгээмэл нийгмийн хамгааллын зүгт: ТХЗ 1.3-ыг хангах нь’, ОУХА-НҮБХС Хүүхдийн нийгмийн 
хамгааллын хамтарсан тайлан, НҮБХС болон ОУХА, Нью Йорк, Женев, 2019 оны 2 сарын 6, хуудас 2, 3, www.unicef.org/media/49401/file, 2020 оны 5 сарын 14-нд нэвтэрсэн. 
13  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлого: Ирээдүйн ажлын байрыг шинээр төлөвлөх нь – Бодлогын товч агуулга’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 
оны 7 сар, хуудас 4, www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf, 2020 оны 4 сарын 29-нд нэвтэрсэн;
14  Харна уу: Кзен, Екатерина, Анна Громада болон Гвитер Рийс, ‘Дэлхийн хамгийн баян улс орнууд гэр бүлд ээлтэй юу? ЭЗХАХБ болон ЕХ-ны бодлого’, НҮБХС, Судалгааны алба – Инноченти, Флоренс, 
Итали, 2019 оны 6 сар, хуудас 4. www.unicef-irc.org/publications/pdf/Family-Friendly-Policies-Research_UNICEF_%202019.pdf, 2020 оны 4 сарын 30-нд нэвтрэв.   
15  Фоор, Хенриетта Х., ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлого бидэнд бүгдэд нь тустай: Эдгээр бодлогыг дэмжих 4 арга зам байна’, Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, Женев, 2019 оны 7 сарын 29, www.weforum.org/
agenda/2019/07/4-ways-to-build-family-friendly-policies-parental-leave, 2020 оны 5 сарын 5-нд нэвтэрсэн.
16 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, ‘Тогтвортой хөгжлийн зорилго 4: Бүх хүнд тэгш хамруулах, хэрэгцээнд нь нийцсэн чанартай боловсролыг хангаж, насан туршдаа суралцах боломжийг дэмжих – Ахиц 
дэвшил ба Мэдээлэл (2019)’, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4, 2020 оны 5 сарын 11-нд нэвтэрсэн.
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Бага насны хүүхдийн боловсролд хөрөнгө оруулах нь 
ядуурал, тэгш бус байдлын улмаас хүүхдийн хөгжил 
болон насанд хүрэгчдийн боломжид учрах сөрөг 
үр дагаврыг бууруулах үр дүнтэй бөгөөд зардал 
багатай арга зам юм.17  Хүүхэд асрах үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй, эсвэл чанар муутай үйлчилгээнд 
хамрагдсан хүүхдүүдтэй харьцуулбал чанар сайтай 
үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдүүдийн амьдралд 
бага насны хүүхдийн үр дүнтэй хөтөлбөрүүд урт 
хугацаандаа томоохон үр дүн үзүүлсэн болохыг 
нөлөө бүхий судалгаагаар нотолжээ. 

ТХЗ 5: Жендерийн тэгш байдлыг хангах – 
Эмэгтэйчүүд ажил эрхэлж амьдрах хугацаандаа 
хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлс, манлайлах 
боломжтой холбоотой сул тал буюу ялгаварлан 
гадуурхалттай тулгардаг. Бүс нутаг бүрт 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулбал эмэгтэйчүүд илүү их 
хугацааг цалингүй хүүхэд асрах ажилд зарцуулдаг. 
Ази, Номхон далайн бүс нутагт эмэгтэйчүүд үүнд 
эрэгтэйчүүдээс 4.1 дахин их хугацаа зарцуулдаг 
байна.  Дэлхийн хэмжээнд үндсэн ажил мэтээр 
цалингүй асрах ажил хийдэг 41 сая эрэгтэй (1.5 хувь) 
байдаг бол хөдөлмөр эрхлэх насны 606 сая эмэгтэй 
(21.7 хувь) энэ үүргийг гүйцэтгэдэг байна. Цалингүй 
энэ ажил бол эмэгтэйчүүдийг ажиллах хүчний 
эгнээнд элсэхэд саад болдог үндсэн хүчин зүйл.  
Энэхүү тэнцвэргүй байдлын үр дүнд эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчний эгнээнд оролцох түвшин 2018 онд 
63 хувь байсан бол эрэгтэйчүүдийнх 94 хувь байв.21 

ТОДРУУЛГА 5. 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨНДӨР 
ӨГӨӨЖ

Бага насны хүүхдүүдэд зориулсан чанартай 
хөтөлбөрүүд нь санхүүгийн хөрөнгө оруулалт 
шаарддаг боловч эдгээр үйлчилгээг ажил 
хэрэг болгож, хангах нь томоохон ашиг олоход 
хүргэж болох юм. Бага насны хүүхдүүдэд 
чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд хөрөнгө 
оруулсан 1ам.доллар тутамд 9ам.доллар хүртэл 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж хүртэж болох бөгөөд 
бага насны хүүхдүүдэд зориулсан чанартай 
хөтөлбөрүүд нь оролцогч хүүхдүүдийн ирээдүйн 
орлогыг 25 хувиар нэмэгдүүлэх боломжтойг 
эдийн засагчид батлан харуулж байна.[1]

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас саяхан 
гаргасан нэгэн баримт бичигт дурдсанаар 
“Хүүхэд асрах үйлчилгээний шийдэлд хөрөнгө 
оруулсан ажил олгогч нар ажилчдадаа тус 
болж, шууд ашиг тусыг нь хүртэхээс гадна 
бизнесийн ертөнцөд урт хугацаандаа хувь 
нэмрээ оруулдаг... Албан бус салбарын 
ажилчдад дэмжлэг үзүүлснээр хувь хүмүүст 
болон нийгэмд бүхэлд нь ашиг тус авч ирэх 
боломжтой.” [2]

Эх сурвалж:

[1] Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Хүүхэд бүрийн 
бага нас чухал, НҮБХС, Нью Йорк, хуудас II, www.unicef.org/publications/
index_100862.html хаягаар орж, англи, франц, испани хэлээр уншиж 
танилцах боломжтой, 2020 оны 5 сарын 11-нд нэвтэрсэн.

[2] Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Хүүхэд асрах үйлчилгээг 
шийдвэрлэх нь: Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах үйлчилгээний 
удирдамж, ОУСК, Вашингтон Ди.Си., 2019 оны 11 сар, хуудас 22.

Бага насны хүүхдийн боловсролд хөрөнгө 
оруулах нь хүүхдийн хөгжил болон насанд 
хүрэгчдийн боломжид нөлөөлөх ядуурал, 

тэгш бус байдлын сөрөг үр дагаврыг бууруулах 
хүчирхэг бөгөөд зардал багатай арга зам юм.

17 Бага насны хүүхдийн боловсролд үзүүлэх ашиг тусын талаар эндээс харна уу: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘1.3 Хүүхдийн хэрэгцээнд нийцсэн сургуулийн өмнөх боловсрол нь эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжих үр дүнтэй стратеги мөн’, Сурч мэдэхэд бэлэн ертөнц: Бага насны хүүхдийн чанартай боловсролыг чухалчлах нь, НҮБХС, Нью Йорк, 2019 оны 4 сар, хуудас 22–25, www.unicef.org/
reports/a-world-ready-to-learn-2019 хаягаар орж, англи, франц, португал, испани хэлээр уншиж танилцах боломжтой, 2020 оны 5 сарын 10-нд нэвтэрсэн.
18  Хекмений тэгшитгэл, ‘Судалгааны хураангуй: Бага насны хүүхдийн нөлөө бүхий хөтөлбөрийн урт хугацааны үр өгөөж’, 2020, https://heckmanequation.org/resource/research-summary-lifecycle-benefits-in-
fluential-early-childhood-program, 2020 оны 5 сарын 11-нд нэвтэрсэн.
19  Аддати, Лаура, нар., Ирээдүйн зохистой хөдөлмөрийн төлөөх албан болон албан бус асаргааны ажил, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Алба, Женев, 2018 оны 6 сарын 28, хуудас 54, www.ilo.org/global/publi-
cations/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm хаягаар орж үзэх боломжтой, 2020 оны 5 сарын 14-нд нэвтэрсэн.
20  Бегини, Валентина, Умберто Катанэёо, Эмануэла Позн, Жендерийн тэгш байдлын огцом өөрчлөлт: Бүх хүнд зориулж ажлын ирээдүйг сайжруулах нь, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, Женев, 
2019 он, хуудас 13, дараах хаягаар орж англи, франц, испани хэлээр уншиж танилцах боломжтой. Үүнд: www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674831/lang--en/index.htm, 2020 оны 5 сарын 4-нд 
нэвтэрсэн.
21  НҮБ-ын эмэгтэйчүүд, Амлалтыг ажил хэрэг болгож хувиргах нь: 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн асуудалд жендерийн тэгш байдал, НҮБ-ын эмэгтэйчүүд, Нью Йорк, хуудас 108, www.unwomen.org/
en/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018 хаягаар орж танилцах боломжтой, 2020 оны 5 сарын 12-нд нэвтэрсэн.

Чанартай хүүхэд асрах үйлчилгээ нь асаргаанд 
ижил тэгш үүрэг хүлээх үндсэн арга замуудын нэг 
юм. Компани ажилчдад зориулсан хүүхэд харах 
үйлчилгээг ханган өгдөг эсвэл дэмжлэг үзүүлдэг бол 
энэ нь эдийн засгийн тэгш байдлыг хангахад томоохон 
хувь нэмэр оруулдаг. Хүүхэд асрах үйлчилгээний 
дэмжлэг болон цалинтай жирэмсний болон 
амаржсаны амралт нь жендерийн орлогын зөрүүг 
бууруулж,  эхчүүдийн ажлын байрыг баталгаажуулах,  

эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг дэмжих чухал 
арга хэмжээнүүд юм. Эдгээр болон бусад гэр бүлд 
ээлтэй бодлого нь ТХЗ 8 (зохистой хөдөлмөр ба эдийн 
засгийн өсөлт) ба ТХЗ 10 (тэгш бус байдлыг бууруулах)-
ыг хангахад дөхөм болно.
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2.3 Онцгой байдлын үеийг 
даван туулах чадвар

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, практик болон бусад арга 
хэмжээгээр дамжуулан хөдөлмөр эрхэлдэг эцэг 
эхчүүдэд цочролыг даван туулахад шаардлагатай 
хугацаа, мэдээлэл, үйлчилгээг хангаж өгөхийн ач 
холбогдлыг КОВИД-19 цар тахал бидэнд өмнөх 
хямралуудаас илүүтэй тод томруун ойлгуулж 
байна. Цар тахлын улмаас боловсрол болон хүүхэд 
асрах үйлчилгээ тасалдан, эрүүл мэнд эрсдэлд 
орж, өрхийн орлого маш хурдан хугацаанд хүнд 
алдагдал хүлээлээ. Хямралын үед сургууль, 
хүүхэд асрах үйлчилгээ хаалгаа барьснаар 
хөдөлмөр эрхэлдэг эцэг эхчүүдийн, тэр дундаа 
эмэгтэйчүүдийн ар гэртээ анхаарал халамж тавих 
үүрэг хариуцлага эрс нэмэгдсэн.  

Ажлын байрны болон орлогын баталгаа, гэр 
бүлийн гишүүдээ асрах цалинтай чөлөө, ажлын 
уян хатан зохицуулалт, хүүхэд асрах чанартай, 
яаралтай үйлчилгээний хүртээмж зэрэг нь корона 
вируст халдварын дэгдэлт гэх мэт хямралын 
үед ажилчдад өөрсдийгөө, үр хүүхдүүдээ болон 
хамаатан саднаа хамгаалах, асран халамжлах 
боломжийг олгох чухал арга хэмжээ болсон. 

Энэхүү гарын авлагад заасан зөвлөмж болон 
алхмууд нь КОВИД-19 мэтийн онцгой нөхцөл 
байдалтай холбоотойгоор ажилчид болон тэдний 
гэр бүлд учрах зарим сөрөг үр дагаврыг хэрхэн 
бууруулах тод томруун зураглалыг компаниудад 
хангаж өгөх болно. Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг бий 
болгох үйл явц нь урт хугацааны тууштай хүчин 
чармайлт бөгөөд хэрэгцээ болон бодит байдлын 
зөрүүг ойлгохын тулд ажилчид болон удирдлага 
хоорондоо тогтмол, утга учиртай харилцах 
шаардлагатай болохоос гадна тасралтгүй нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж, сайжруулалт хийхэд хүрдэг. 
Хямрал нүүрлэхээс өмнө гэр бүлд ээлтэй бодлогод 
хөрөнгө оруулалт хийснээр компаниуд хурдацтай 
өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал болон бизнесийн 
гэнэтийн тасалдалд тохируулан өөрчилж болох 
бүтцийг байгуулах замаар хямралыг тэсвэрлэж, 
амжилттай даван туулах бизнесийн чадварыг бий 
болгох боломжтой.22 23 24     

Энэхүү гарын авлагад заасан зөвлөмж 
болон алхмууд нь КОВИД-19 мэтийн 
онцгой нөхцөл байдалтай холбоотойгоор 

ажилчид болон тэдний гэр бүлд учрах зарим сөрөг үр 
дагаврыг хэрхэн бууруулах тод томруун зураглалыг 
компаниудад хангаж өгөх болно. 

22 Хилманн, Браин, нар., Дэлхийн аавуудын нөхцөл байдал: Арга хэмжээ авах цаг, Промундо, Сонке Жендерийн шударга ёс, Хүүхдийн Ивээх Сан болон ЭрчүүдийнОролцоо холбоо, Вашингтон Ди.Си., 2017 
он, хуудас 14, https://s30818.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/05/PRO17004_REPORT-Post-print-June9-WEB-3-1.pdf, 2020 оны 5 сарын 12-нд нэвтэрсэн.

23 Жишээлбэл дараах материалыг харна уу: Чопра, Дипта болон Минакши Кришнан, ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавх бүрдүүлэлттэй холбох нь: Нотлох баримтын 
хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 оны 7 сар, www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Gender-Family-Friendly-Policies-2019.pdf, 2020 оны 5 сарын 12-нд нэвтэрсэн.

24 Компанид бий болсон бодлого, үйл явц хязгаарлагдмал байсан ч Дэлхийн Хөдөлмөрийн Байгууллага болон НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн байгуулаллагатай хамтран ажиллаж, НҮБХС-гаас КОВИД-19-
ын хямралын үед ажилчид болон тэдний гэр бүлд үзүүлэх дэмжлэгийг бэхжүүлэхэд ажил олгогчдод туслах завсрын үеийн санал зөвлөмжүүдийг боловсруулан гаргасан юм. Эндээс харна уу: Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага болон НҮБ-ын Эмэгтэйчүүд, ‘КОВИД-19-ийн нөхцөл дэх Гэр бүлд ээлтэй бодлого болон Ажлын байрны бусад сайн практик: 
Ажил олгогчдын авч хэрэгжүүлж болох гол алхмууд’, Завсрын үеийн санал зөвлөмж, НҮБХС, ОУХБ болон НҮБ-ын Эмэгтэйчүүд, 2020 он 3 сарын 27, www.unicef.org/media/66351/file/Family-friendly-poli-
cies-covid-19-guidance-2020.pdf, 2020 оны 5 сарын 12-нд нэвтэрсэн.
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Гуравдугаар хэсэгт компаниуд гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг ажлын байранд бий болгож, бэхжүүлэх 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга замын талаар 
танилцууллаа. Энд хэрэгжүүлэх болон хяналт 
тавих замаар бодлогын хөгжлийн мөчлөгийн таван 
чухал үе шатыг тодорхойлсон болно. Үүнд: 

Эдгээр үйл ажиллагааны заримд нь өндөр 
түвшний мэргэжлийн ур чадвар шаардсан нэлээд 
түвэгтэй үүрэг даалгавруудыг гүйцэтгэх хэрэг 
гарна. Бизнес эрхлэгчийн хувьд авч үзэж болох 

Удирдлага болон ажиллах хүчний аль алинаас 
нь мэдээлэл, санал хүсэлт цуглуулж, гэр бүлд 
ээлтэй бодлогын хэрэгцээг үнэлнэ. Үнэлгээний 
явцад цуглуулсан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, 
ерөнхий нөхцөл байдлыг ойлгон, гэр бүлд ээлтэй 
бодлого хэрэгтэй эсэхийг болон ямар төрлийн 
бодлого хэрэгтэй болохыг тодорхойлно.

Компанийн ёс зүйн дүрэм гэх мэт одоогийн 
баримталж буй бодлогод дүн шинжилгээ хийж, 
хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлд дэмжлэг болох 
арга хэмжээний зураглалыг гаргана. Үр дүнг 
ашиглан ямар саадыг арилгаж, эсвэл засаж 
залруулж болохыг, мөн орхигдсон, дутуу зүйлсийг 
нөхөж, бодлогыг гэр бүлд илүү бий болгохын тулд 
ямар арга хэмжээ авахыг шийднэ.

Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг хэрэглэх компанийн 
амлалтын талаар дэлгэрэнгүй өгүүлсэн, алсын 
хараа, зорилт болон дээд түвшний удирдлагын 
дэмжлэгийг тодорхой илэрхийлсэн албан ёсны 
амлалтыг боловсруулна.

Засаглалын бүтэц, ажлын төлөвлөгөө, компанийн 
хэмжээнд мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх болон 
санал хүсэлт гаргах суваг зэргийг багтаасан гэр 
бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.

Гэр бүлд ээлтэй бүх бодлого болон хөтөлбөрт 
мониторинг, үнэлгээ хийж, тасралтгүй сайжруулан, 
эерэг нөлөөг дээд түвшинд хүргэнэ.

Ажлын байр гэр бүлд хангалттай ээлтэй 
эсэхийг тогтоож, илүү хүчтэй бодлого, 
хөтөлбөрийг бий болгох арга замыг олохын 

тулд хийх анхны алхам нь хэрэгцээг үнэлэх явдал 
юм. Бүрэн дүүрэн бөгөөд үнэн зөв мэдээ баримтыг 
бүрдүүлэх нь амлалтыг бодит ажил хэрэг болгоход 
ихээхэн тус болно. 

25  Нийгмийн хэлэлцээрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар орж авна уу. Үүнд: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/
index.htm)%20%20a, 2020 оны 5 сарын 10-нд нэвтэрсэн.
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3. Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг бизнест бодит 
ажил хэрэг болгох нь

нэг хувилбар нь үйл явцын туршид шаардлагатай 
мэргэжлийн дэмжлэгийг хангаж өгөх хүүхдийн 
эрхийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, эсвэл 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компани гэх мэт бие 
даасан гуравдагч этгээдийг хөлслөн ажиллуулах 
явдал юм.

3.1 Хэрэгцээг үнэлэх

Энэ бол аливаа ажлын байрыг гэр бүлд ээлтэй 
эсэхийг тогтоох, цаашлаад илүү хүчтэй бодлого, 
хөтөлбөр бий болгох арга замыг хайж олох 
эхний алхам юм. Үнэлгээ нь бие даасан үнэлгээ, 
менежментийн системд нэгтгэсэн хяналт, 
магадлан шинжилгээний үнэлгээ, эсвэл ажилчид 
болон тэдний төлөөлөл (жишээлбэл үйлдвэрчний 
эвлэл)-ийн оролцоотой байнгын нийгмийн 
хэлэлцээр25 -ийн хүрээнд гэх мэт олон хэлбэрээр 
хийгдэж болно. Гол зорилтуудад дараах зүйлс 
орно. Үүнд: 

 Хөдөлмөр эрхэлж буй эцэг/эхийн хамгийн 
тулгамдсан хэрэгцээг тодорхойлох.
 Ажлын байрны одоогийн бодлого нь гэр бүлд 
хангалттай дэмжлэг үзүүлж байгаа эсэхийг 
тодруулах.
  Ямар сайжруулалт хийж болохыг тодорхойлох.

Удирдлагын байр суурийг тодорхойлоход туслах 
үүднээс энэ гарын авлагын Хавсралт I, Хүснэгт 
А-д өөрийн үнэлгээний асуулга судалгааг загвар 
болгон оруулав. Энэхүү ажлын хүснэгтийг 
компанийн өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 
өөрчилснөөр ажиллах хүчинд (нэн ялангуяа 
хөдөлмөр эрхэлж буй эцэг, эхэд)  тулгарч буй 
бэрхшээлийн талаар компанийн удирдлага мэддэг 
эсэх, одоогийн ажлын байр нь гэр бүлд ээлтэй 
эсэх, ажилчид холбогдох бодлого боловсруулахад 
хэр сайн оролцдог болох, түүнчлэн хөдөлмөрлөх 
эрх болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль 
тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийн 
статус ажлын байранд ямар байдгийг тодорхойлох 
боломжтой.

Ажилчдын хэрэгцээг тодорхойлоход туслах 
үүднээс энэ гарын авлагын Хавсралт II, Хүснэгт 
Б-д гэр бүлд ээлтэй бодлогын асуулга судалгааг 
загвар болгон оруулав. 
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Ажилчдын хэрэгцээг тодорхойлох үнэлгээгээр хувийн 
болон гэр бүлийн хүн ам зүйн суурь статистик мэдээлэл, 
орлогын түвшин, амьжиргааны зардал гэх мэт ажилчдын 
санхүүгийн байдал болон нийгмийн даатгал, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдал, ажлын цаг, амралт, чөлөөний 
хугацаа гэх мэт хөдөлмөрлөх эрхийн хамгааллын 
статусыг тодорхойлох болно. Үнэлгээгээр мөн ажилчдын 
өөрсдийнх нь тодорхойлсон бэрхшээл, санал болгосон 
шийдэл хийгээд хүүхэд харах үйлчилгээ, гэр бүлийн 
асаргаа болон эдгээртэй холбоотойгоор эдлэх эрх, 
хангамжийн талаарх мэдлэг, ойлголт, мөн одоо хэрэгжиж 
буй гэр бүлд ээлтэй арга хэмжээнүүдийн хүртээмж, үнэ/
зардал болон чанарын талаар ямар бодолтой байдгийг 
илрүүлэхийг зорино. 

Хэрэгцээнд үнэлгээ хийснээр хүлээлт үүсэх бөгөөд 
компаниуд ажилчдын зүгээс болон удирдлагын зүгээс 
тогтоосон хэрэгцээнд тохирсон арга хэмжээг авч, үр дүнг 
шалгахад бэлэн байх шаардлагатай. Бүрэн дүүрэн бөгөөд 
үнэн зөв мэдээ баримтыг бүрдүүлэх нь амлалтыг бодит 
ажил хэрэг болгоход ихээхэн тус болно.

Жишээлбэл, Вьетнамд НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас 
хэрэгжүүлсэн туршилтын хөтөлбөрөөс гаргасан 
зөвлөмжид ялангуяа бодлого болон бодит байдлын 
хоорондын зөрүүг тодорхойлоход үйлдвэрүүдийн 
удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх арга зам болгож үйлдвэр-, 
орон нутагт-суурилсан хөтөлбөрүүдийн нотлох баримтын 
баазыг бүрдүүлэх хэрэгцээ байгааг онцлон тэмдэглэсэн 
байна.26  Бангладеш улсад хэрэгжүүлсэн НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сангийн туршилтын хөтөлбөрт оролцогч 
бүх үйлдвэр ажилчдынхаа хүүхдүүдийг дэмжих үүрэг 
хүлээж ажилласан боловч ажилчдын дундаас хэн хэн 
хүүхэдтэй болох, хүүхдүүд хэдэн настай, хаана амьдардаг 
болохыг тогтоох мэдээллийн сан бүрдүүлж хөтлөөгүй 
байв. Туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд эцэст нь эдгээр 
үйлдвэрүүд гэр бүлд ээлтэй стратегийн хамгийн сайн 
арга замыг тодорхойлж, нэвтрүүлэхийн тулд мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх дасгал ажил хийсэн юм.27

3.2 Бодлогын талбарын зураглал 
гаргах

Компанийн бодлогыг зураглан гаргах эцсийн зорилго нь 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг давуулан биелүүлсэн, 
ажилчдын эрэлт хэрэгцээг тусгасан, хөдөлмөр эрхэлж 
буй эцэг, эхэд нэмэлт хамгаалалтыг хангаж өгөх тэргүүн 
туршлагуудыг нэвтрүүлэх үндэс суурийг тавих явдал юм. 
Энэхүү үйл явцыг чиглүүлэхэд туслах өөрчлөх боломжтой 
загварыг Хавсралт III, Хүснэгт В-д оруулав.

Энэ ажил нь ОУХБ, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагуудын 
тогтоосон хөдөлмөр эрхэлж буй эцэг, эхийг хамгаалах, 
дэмжихэд тавигдах гадны хууль эрхзүйн заалтууд 
болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагууд, мөн 
холбогдох аж үйлдвэр, салбарын хуулийн талаарх 
хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг цуглуулахаас 
эхэлнэ. Үүнд хүүхэд асрах чөлөө, жирэмсний болон 
амаржсаны чөлөө, аавын чөлөө, жирэмсэн болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүд, нийгмийн даатгал, цалин хөлсний доод 
түвшин, ажлын цаг, жендерийн тэгш байдал болон 
гэр бүлд ээлтэй арга хэмжээний талаарх компанийн 
үнэлгээгээр тодорхойлогдсон бусад ухагдахуунд 
хамаарах олон улсын, үндэсний болон орон нутгийн 
хууль тогтоомжийн жишиг орно.

Ийнхүү хянан судлахдаа үйл ажиллагаа явуулж буй 
бүх улс орны хууль эрх зүйн орчныг хамруулан үзэх 
шаардлагатай. Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг хамгийн 
дэвшилтэт хандлагаар авч үзсэн хууль эрх зүйн орчин 
болон бодит байдлыг зөрүүг тодорхойлохын тулд 
олон улсын стандартууд болон бусад орнуудад үзүүлж 
буй эрх зүйн хамгаалалтыг харьцуулж үзэх нь зүйтэй 
(жишээлбэл, нэг үлгэр жишээ улс болон нийгэм-эдийн 
засгийн хувьд ойролцоо статустай нэг улс гэх мэт).

Дараагийн алхам нь компанийн хэмжээнд хэрэглэж буй 
бодлого, стратеги, практик болон компанийг төлөөлж 
буй удирдах түншүүдийн бодлого, ёс зүйн дүрэмтэй 
танилцаж, нийцлийг хэмжих  явдал байна. Мөн бүх 
тохиолдолд эдгээр бодлого, практикийг ажилчид, 
удирдлага, гүйцэтгэгч гэрээт байгууллагууд гэх мэт 
холбогдох бүх хувь хүмүүст хэрхэн мэдээлж танилцуулж 
байгааг тодорхойлох хэрэгтэй.

Хэрэгцээг үнэлж, бодлогын зураглал гаргаж дууссаны 
дараа гэр бүлд ээлтэй дэмжлэгийг эрэмбэлнэ. Хүснэгт 
1-д буй шалгах хуудаст бодлогын үндсэн 4 хувилбарыг 
тодорхойлсон болно. Компанийн зүгээс хүснэгтийн 
доор дурдсан бусад дэмжлэгийг нэмж оруулж, энэхүү 
жагсаалтыг өргөжүүлэх боломжтой.  

Бодлогын зураглал гаргах ажил нь үйл 
ажиллагаа явуулж буй бүх улс орныг 
хамруулсан хөдөлмөр эрхэлж буй эцэг, 

эхийг хамгаалах, дэмжихэд тавигдах гадны хууль 
эрхзүйн зохицуулалтын заалтууд болон хууль 
тогтоомжид заасан шаардлагуудын талаарх хамгийн 
сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг цуглуулахаас эхэлнэ.

26  Вьетнам дахь НҮБХС, ‘Вьетнамын хувцас, гутал, оймсны салбар болон хүүхдүүд’, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Ханой, 2017 оны 6 сар, хуудас 7, www.unicef.org/vietnam/reports/appar-
el-and-footwear-sector-and-children-viet-nam хаягаар орж танилцах боломжтой, 2020 оны 5 сарын 15-нд нэвтэрсэн. 

27  Бангладеш дэх НҮБХС, ‘Хүүхдийн төлөө дээрдсэн бизнес: Бангладешийн бэлэн хувцасны салбар болон хүүхдийн эрхийг ойлгох нь’, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Дакка, 2018 оны 5 
сар, хуудас 8, www.unicef.org/bangladesh/en/reports/better-business-children хаягаар орж үзэх боломжтой, 2020 оны 5 сарын 15-нд нэвтэрсэн.
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ХҮСНЭГТ 1. ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ НЭН ТЭРГҮҮНИЙ ЧУХАЛ ЗҮЙЛСИЙГ СОНГОХ НЬ

Бодлогын хувилбарууд Эрэмбийн түвшин 

Хүүхэд асрах чөлөө, жирэмсэн/амаржсан эхийн чөлөө, аавын чөлөө
Ажил олгогч нь ээж, аав, үрчилж авсан эцэг/эх, эцэг/эхийг орлогч гэх мэт эрэгтэй, эмэгтэй 
бүх ажилчдад зориулсан ажлын байрны хамгаалалттай, цалинтай чөлөө олгох олон 
сонголтыг хангаж өгөх боломжтой. Хүүхэд асрах чөлөө, жирэмсний болон амаржсан эхийн 
чөлөө, аавын чөлөө зэргээс гадна хүүхэд асрах болон ахмад настныг асрах цалинтай чөлөө 
үүнд багтаж болно (4.1 хэсгийг үзнэ үү). 

Эхийн сүүгээр хооллолтын дэмжлэг
Эхийн сүүгээр хооллох таатай орчин нь хүүхдийг төрснөөс хойш эхний зургаан сарын 
хугацаанд эхийн сүүгээр дагнан хооллох боломжийг олгодог бөгөөд хүссэн хугацаагаар 
үргэлжлүүлэн эхийн сүүгээр хооллох сонголтыг үлдээдэг. Үүнд ээжүүдэд ажлын цагаар 
хүүхдээ ажил дээр эхийн сүүгээр хооллох буюу эсвэл хөхөө саах боломжийг олгох 
цалинтай завсарлага орно (4.3 болон 4.4 хэсгийг харна уу). Эхийн сүүгээр хооллох 
хамгийн тохиромжтой орон зай нь ганцаарчилсан, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, сайтар 
тоноглогдсон (угаалтуур, хөргөгч, сайн чанарын хөхний саалтуур) байна.

Өндөр 

Дунд 

Бага

Өндөр 

Дунд 

Бага

Өндөр 

Дунд 

Бага

Ажлын уян хатан зохицуулалт
Ажлын уян хатан зохицуулалт нь ажилчдад ажлаа хаана, хэзээ хийх талаар сонголт өгдөг. 
Үүнд уян хатан ажлын цаг, ажлын цагийг багасгах, ажлыг 2 хүн хувааж цагаар хийх, зайнаас 
ажиллах, эсвэл түр юм уу байнгын цагийн ажилд шилжих гэх мэт хувилбарууд багтаж болно 
(4.2 хэсгийг харна уу).

Хүүхэд асрах үйлчилгээ
Гэр бүлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан ажилчдын асаргаа сувилгааны хэрэгцээ харилцан 
адилгүй байж болно. Асрах үйлчилгээний бодлогод байгууллага дээр эсвэл байгууллагаас 
гадуур хүүхэд асрах үйлчилгээ, эсвэл эцэг эхчүүд хүүхэд асрах газрыг өөрсдөө сонгох 
боломжийг олгох үүднээс эцэг эхчүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, хүүхэд асрах байнгын 
зохицуулалт алдагдсан үед хэрэглэх нөөц үйлчилгээ, хичээл тарсны дараа хүүхэд харах 
үйлчилгээ, сургууль амрах үеийн хөтөлбөр, эсвэл арай том болсон хүүхдүүдэд зориулсан 
зуслан, эцэг эхчүүдийг чанартай, хямд, хүртээмжтэй хүүхэд харах үйлчилгээнд холбож өгөх 
үйлчилгээ (4.5 хэсгийг харна уу) зэрэг нь багтаж болно. Түүнчлэн бодлого нь ялангуяа нөөц 
болон зуучлалаар дамжуулан өндөр настны асаргаанд хамаарч болно.

Өндөр 

Дунд 

Бага
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Мөн аялал зугаалга, жилийн эцсийн үдэшлэг цэнгүүн, 
хүүхдээ ажил дээрээ авч ирж, ажилтайгаа танилцуулах 
өдөрлөг, гэр бүлдээ талархах өдөрлөг зэрэг компаниас 
ивээн тэтгэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах нь гэр 
бүлийн дотно холбоог дэмжих, хүүхэдтэй болон хүүхэдгүй 
бүх ажилчдад ашиг тусаа өгөх гэр бүлд ээлтэй, жигд 
хамруулах ажлын байрны соёлыг бий болгох нэг арга зам 
болж болох юм.

3.3 Компанийн үүрэг амлалтыг 
тодорхойлж, мэдээлэх 

Гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлогод хүүхдүүд болон 
тэдний гэр бүлийг хамгаалж, дэмжин туслах компанийн 
үүрэг амлалтыг тодорхойлсон байдаг.  

Энэхүү үүрэг амлалт нь бодлогыг хэрэгжүүлэх, тасралтгүй 
сайжруулж, боловсронгуй болгох арга замыг тодорхой 
болгож, аливаа асуудалд компани ямар хариу арга хэмжээ 
авах, амлалтаа хэрхэн биелүүлэхийг тод томруун зааж 
өгдөг. Үүрэг амлалт нь ажилчдын болон удирдлагын 
дунд  үнэлгээ хийх замаар илрүүлсэн ажилчдын хэрэгцээ 
хийгээд хэрэгцээг хангахад гарч буй зөрүүг сайтар 
ойлгосны үндсэн дээр бий болсон байх ёстой (3.1 хэсгийг 
харна уу).

Байгууллагын хэмжээнд зан байдалд үзүүлэх эерэг 
нөлөөллийг максимум түвшинд хүргэх үүднээс эдгээр 
үүрэг амлалтыг өргөн хүрээний асуудлуудыг хамарсан 
хүний нөөцийн бодлогод юм уу эсвэл компанийн ёс зүйн 
дүрэмд нэгтгэн оруулах, эсвэл тусдаа дангаар орших бие 
даасан бодлого болгон боловсруулж, түүнийг дагалдуулан 
гэр бүлд ээлтэй журмын нэмэлт удирдамж баримт бичгийг 
гаргаж болно. Бүх зүйлд яв цав тохирсон ганц загвар 
гэж байхгүй бөгөөд хамгийн сайн сонголт нь тухайн 
компанийн нөхцөл байдлаас хамаарна. Бодлогын агуулгыг 
боловсруулж бичихдээ компаниуд  Хүснэгт 2-т байгаа 
шалгах хуудсыг ашиглаж болно.

Гэр бүлд ээлтэй бусад дэмжлэг

Гэр бүлдээ үүрэг хариуцлага хүлээсэн ажилчдад 
ажиллах хүчний эгнээнд үлдэх эсвэл дахин нэгдэхэд 
нь туслах ажлын байрны мэдээлэл хангах болон ажилд 
зуучлах үйлчилгээ нь гэр бүлд ээлтэй болох хүсэлтэй 
аливаа бизнест гарааны сайн цэг болж өгдөг. Үүний нэг 
жишээ нь хямд, чанартай хүүхэд харах үйлчилгээг эцэг 
эхтэй холбож өгөх үйлчилгээ юм.

Ажилтны болон гэр бүлийн эрүүл мэндийн хангамжид 
ажлын байран дээрх эмч, сувилагч, эрүүл мэндийн 
болон шүдний хүрэлцээтэй даатгал, ажилчид, тэдний 
гэр бүлд зориулсан эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүд 
орно. Үүнд тухайлбал бэлгийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн хийгээд эрхийн сургалт, нөөц 
материал, хөхний хорт хавдрын шинжилгээ, гэр 
бүлийн болон жендерт суурилсан хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх бодлого, нөөц багтаж болно. 
Хэрэв боломжтой бол фитнесс болон эрүүл мэндийн 
төв байгуулах буюу эсвэл зааланд явах, спортоор 
хичээллэх болон бусад чөлөөт цагаа өнгөрөөх эрүүл 
үйл ажиллагаанд хамрагдах татаас олгож болно.   
Ажил олгогч тээврийн үйлчилгээг хангах нь 
ажилчдад аюулгүй байдал, шилжих хөдөлгөөнтэй 
холбоотой сэтгэл зовоосон асуудлуудыг даван туулах, 
логистикийн зардлыг бууруулах болон ажилдаа ирж 
очих нөхцөлийг хялбарчлахад тусалдаг. Компаниас 
ажилчдын хүүхдүүдийг байгууллага дээр эсвэл 
байгууллагын ойролцоо байрлах хүүхэд харах 
үйлчилгээний төвд тээвэрлэн хүргэж өгч тусалснаар 
ажиллах хүчний эгнээнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх боломжтой.

Нэн ялангуяа өөр байршил/улсаас шилжин ирсэн шинэ 
ажилчдад зориулж хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх болон 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн сэдвээр сургалт, семинар 
зохион байгуулах, мөн ажилчдад, тэр дундаа шинэхэн 
аав, ээжүүдэд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлэх болон 
дэмжих бүлэг ажиллуулах нь үнэ цэнэтэй давуу тал 
болно. 
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ХҮСНЭГТ 2. ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ БОДЛОГЫН ҮҮРЭГ АМЛАЛТЫН ШАЛГАХ ХУУДАС

Бодлогын зүйл  Санал болгох агуулга

Үүрэг амлалтын 
тодорхойлолт

Гэр бүлд ээлтэй 
ажлын байрны 
бодлогын 
хэрэгцээ болон 
тэгш байдлын 
мэдэгдэл 

Гол нэр томьёоны 
тодорхойлолт

Үүрэг амлалтын 
үйлчлэх хүрээ

Гүйцэтгэх захирал 
эсвэл ТУЗ-ийн 
даргаар батлуулах

Бодлогын үнэ цэнийг 
цохон тэмдэглэж, 
өргөн хүрээнд 
хамтран ажиллахыг 
уриална

Засаглалын бүтэц 

Хүүхэдтэй ажилтнууд болон тэдний хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх нь компанид 
яагаад чухал болохыг илэрхийлнэ. Жишээлбэл байгууллагын үнэт зүйлс, үндэсний 
хууль тогтоомж ба/эсвэл олон улсын хүний эрхийн юм уу хөдөлмөрийн стандартыг 
дурдаж болно. 

Байгууллагаас ажилчдадаа ямар дэмжлэг үзүүлэх, үүрэг амлалтаа хэрхэн 
биелүүлэхээ тодорхойлно.

Энэ бодлогыг боловсруулан гаргаж буй сэдлийн талаар өгүүлнэ. Хэрэгцээнд үнэлгээ 
хийх үеэр илрүүлсэн асуудлуудад үндэслэн хүүхдүүд болон хөдөлмөр эрхэлж буй 
эцэг эхчүүдэд тус бодлогын үзүүлэх боломжит сөрөг болон эерэг нөлөөллийн талаар 
бодитой жишээ гаргана.

Нөхцөл байдалд тохируулан энэхүү үүрэг амлалтын ашиг тусыг ямар хүүхдүүд 
(тухайлбал цагаач эсвэл нүүлгэн шилжүүлсэн гэр бүлийн хүүхдүүд, алслагдсан 
эсвэл боломж бололцоо муутай байршлын хүүхдүүд гэх мэт) хамгийн их хүртэх 
магадлалтайг, мөн хүүхдүүдийн сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлдөг ямар 
асуудлуудыг эдгээр үүрэг амлалт шийдвэрлэхийг дурдана. Үл ялгаварлан гадуурхах, 
тэгш хандах тухай мэдэгдэл оруулна.

Хамгийн чухал нэр томьёоны тодорхойлолтыг гаргана. Ялангуяа үндэсний хэмжээнд 
18-аас доош насанд хүүхдийг насанд хүрсэн үздэг байсан ч хүүхэд гэдэг нь 18 
хүртэл насны хувь хүн байна гэдгийг тодорхойлно.    

Хүүхэд асрах чөлөө, ажлын уян хатан зохицуулалт, жирэмсэн болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан хамгаалалт, хүүхэд асрах үйлчилгээ, эхийн сүүгээр 
хооллолтод үзүүлэх дэмжлэг, хүүхдийн мөнгө гэх мэт гэр бүлд ээлтэй гол арга 
хэмжээнүүдийг хэрхэн тодорхойлох талаар санаа оноо авах үүднээс  4-р бүлгийн 
дэд хэсэг нэг бүрийн эхний хэсгийг харна уу. 

Үүрэг амлалт нь компанийн бүх ажилчид болон компанийг төлөөлдөг бусад хувь 
хүмүүс, аж ахуйн нэгжид үйлчлэхийн зэрэгцээ хүүхдүүд, тэдний гэр бүлд нөлөө 
үзүүлэх боломжтой компанийн үйл ажиллагаа болон бизнесийн харилцааны бүхий л 
хүрээнд үйлчилнэ гэдгийг тодруулна.

Хүүхдэд санаа тавих нь хүн бүрийн үүрэг хариуцлага бөгөөд бодлогод захирагдаж 
буй хүн бүр дээрх үүрэг амлалтуудыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгийг цохон 
тэмдэглэнэ. Гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлогын үүрэг амлалт нь ёс зүйн дүрэм 
гэх мэт компанийн бусад бодлого, журамтай хэрхэн холбогдож байгааг тайлбарлана. 

Гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлогын ач холбогдол, үнэ цэнэ, урт хугацаанд 
үзүүлэх хувь нэмрийг дахин дахин онцолж, оролцогч бүх талуудад хандан 
компанийн шинэ бодлогыг дэмжиж, хамтран ажиллахыг уриална.

Үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг хариуцан ажиллах компанийн нэгж (ерөнхий 
удирдлага, хүний нөөц гэх мэт) эсвэл хувь хүнийг (дээд түвшний удирдлагын 
бүрэлдэхүүнд багтдаг), мөн үүрэг амлалт биелэгдэх явдлыг хангаж, дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах ‘байгууллагын ивээн тэтгэгч’ эсвэл гүйцэтгэх захирлыг нэрлэнэ.  

Үүрэг амлалтыг компанийн гүйцэтгэх захирал эсвэл Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
дарга гэх мэт компанийн хамгийн дээд түвшний удирдлага зөвшөөрч баталсан 
байна. Ийнхүү Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурж батлах нь зөвхөн гаднын 
оролцогчдын хүлээлтийг хангаад зогсохгүй, компани эдгээр үүрэг амлалтыг хэдий 
чинээ чухалчлан үзэж буйг ажилчдад болон бизнесийн хамтрагч түншүүдэд харуулж 
буй үйлдэл юм.
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3.4 Бодлогыг хэрэгжүүлэх 

Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг боловсруулж, хянан үзсэний 
дараа компани байгууллагын хэмжээнд бодлогын үүрэг 
амлалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй болно. 
Энэ хэсэгт бодлогыг хэрэгжүүлэх дөрвөн үндсэн арга 
хэмжээний алхмуудыг тодорхойлов. 

1.  Хяналт, удирдлагаар хангах засаглалын бүтцийг 
бий болгох. Компани гэр бүлд ээлтэй бодлогыг 
байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлэхийг зорьж 
ажиллах тул компанийн хүрээнд гэр бүлд ээлтэй 
бодлогын засаглалын бүтцийг бий болгож, 
хэрэгжилтийг хянан удирдах төв цэг эсвэл нэгжийг 
томилох нь чухал. Дээд удирдлага үйл явцыг 
өмчилж, дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай. Түүнчлэн 
засаглалын бүтэц нь олон янзын дуу хоолой, 
ялангуяа бага насны хүүхэдтэй эцэг эх, хөхүүл эхчүүд, 
өсвөр насны хүүхдүүдийн эцэг эхийн төлөөллийг 
багтаасан байвал зохино.

 Гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлогын засаглалыг 
одоо байгаа бүтцэд нэгтгэх буюу эсвэл дангаар нь 
байгуулж болно. Нэгдсэн эсвэл бие даасан загварын 
аль нь бай, байгууллагын хүрээнд энэ үүргийг 
гүйцэтгэж буй хүмүүс хүний нөөцийн бодлого, 
нийцэл, хууль эрхзүйн шаардлагуудтай холбогдох 
байдал зэргийн талаар зохих мэдлэг, мэргэжлийн ур 
чадвартай байх хэрэгтэй.

3.5 Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийг хянах, 
үнэлэх, үргэлжлүүлэн авч явах

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөр нь нэг удаагийн арга хэмжээ 
биш юм. Эдгээр хөтөлбөрийн нөлөөгөөр ажилчдын 
амьдралд бодитой өөрчлөлт гаргахад цаг хугацаа, нөөц 
шаардагдана. ‘Тогтвортой’ байх гэдэг нь хүссэн үр дүндээ 
хүрэхийн тулд хөтөлбөрийн зорилго, зарчим, хүчин 
чармайлт тасралтгүй үргэлжилнэ гэсэн үг. Энэ зорилтыг 
хангах нэг сайн арга зам бол ‘3R’ буюу review-дахин 
авч үзэх, refine-боловсронгуй болгох, renew-дахин 
эхлэх зарчмыг хэрэглэх явдал юм. Хавсралт IV-т тоон 
өгөгдөл цуглуулах аргын талаар тоймлон харуулж, гэр 
бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрт мониторинг, үнэлгээ 
хийх чанарын аргын талаар дэлгэрэнгүй өгүүлсэн бөгөөд 
мониторинг судалгааны загвар, удирдлагатай ярилцлага 
хийх санал зөвлөгөө, ажилтнуудын фокус бүлгийн 
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлийн жишээг орууллаа.      

Удирдлага, хүний нөөцийн ажилтнууд болон ажилчдын 
төлөөллөөс бүрдсэн хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх баг 
байгуулахыг ер нь зөвлөдөг. Эрт үеийн үнэлгээний 
мэдээ баримт болон байнгын мониторинг хяналтад 
үндэслэн энэ баг ямар арга хэмжээ үр дүнгээ өгч 
чадсан байна, юуг өөрчлөх шаардлагатай байна, алийг 
нь өргөтгөх хэрэгцээтэй байна, төсвийн ямар асуудал 
гарч ирсэн байна гэх мэт зүйлсийг эргэн харж байх 
шаардлагатай.  

2. Хэрэгжих хугацаа, хэрэгжилтийг хариуцсан 
боловсон хүчин, санхүүгийн болон захиргааны 
нөөц, бусад холбогдох дэмжлэгийг тодорхой 
заасан, иж бүрэн ажлын төлөвлөгөө боловсруулна. 
Голчлон хүний нөөцийн хэлтсийн ажилтнуудаас 
бүрдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг гардан 
гүйцэтгэх хэрэгжилтийн багийг томилох хэрэгтэй. 
Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөр олон төрөлтэй тул 
ажлын төлөвлөгөөнд төсвийн болон захиргааны 
дэмжлэгийг хэрхэн үзүүлэхийг тодорхойлж, 
хөтөлбөрийн нийт мөчлөгийг багтаасан хуваарийг 
боловсруулж, батлах шаардлагатай.

3. Компанийн хэмжээнд мэдлэг ойлголтыг 
дээшлүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулна. Компанийн үйл ажиллагааны туршид 
хүүхдүүд болон хүүхэдтэй ажилчдыг дэмжих нь 
чухал. Байгууллагын харуулаас эхлээд Гүйцэтгэх 
захирал хүртэл бүх ажилчдад компанийн үүрэг 
амлалт болон энэ хүрээнд хүн нэг бүрийн хүлээх 
үүрэг хариуцлагыг таниулан ойлгуулах явдлыг 

Компанийн хүрээнд гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хариуцсан засаглалын бүтцийг бий 
болгож, хэрэгжилтийг хянан удирдах төв цэг 

эсвэл нэгжийг томилох нь чухал. Дээд удирдлага үйл 
явцыг өмчилж, дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.

хангах нь эрхээ мэддэг соёлыг бий болгох чухал 
алхам юм. Мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
сургалтыг хангалттай түвшинд явуулах нь ажлын 
байран дээр гэр бүлд ээлтэй соёлыг түгээхэд 
тусалдаг.

 Компанийн түвшинд мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх 
үйл ажиллагаа олон хэлбэрээр явагдаж болох 
бөгөөд компанийн бий болгосон мэдээлэл 
харилцааны өвөрмөц соёл, хандлагад тохирсон 
байх хэрэгтэй. Бүх ажилтнуудын хурал, цахим 
шуудангийн зурвас, Компанийн олон нийтэд 
мэдээлэл өгөх цэгүүдэд байршуулсан зар, зурагт 
хуудас, өргөн нэвтрүүлэг, ажилд элсүүлэх үед хийх 
бодлогын танилцуулга, ёс зүйн болон биеэ авч явах 
дүрмийн тухай сургалт, эсвэл тусдаа цахим болон 
танхимын сургалт гэх мэт зүйлсээр дамжуулах 
мэдээллийг түгээж болно.

4. Санал хүсэлтээ өгөх, харилцах сувгаар хангана. 
Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн боловсруулалт, 
хэрэгжилтийн туршид зурвас хүлээн авах 
менежерийн цахим шуудан эсвэл гомдол гаргах 
журам гэх мэт интерактив сувгуудыг ашиглаж эсвэл 
сайжруулж болох бөгөөд ингэснээр ажилчид хариу 
арга хэмжээнд орохоос айхгүйгээр санал хүсэлтээ 
хэлж, сэтгэл зовоож буй асуудлаа дэвшүүлэн тавих 
боломж нээгдэнэ.
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Төслийн мониторинг хийх нь холбогдох бүх үйл 
ажиллагааг хянаж, гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны 
зорилгоо компани хэр сайн хангаж байгааг олж мэдэх 
чухал арга юм. Энэ нь учирч болзошгүй аливаа эрсдэл, 
саад тотгорыг урьдчилан харж, тулгарч болзошгүй 
бэрхшээлтэй асуудлуудыг тодорхойлон, засан залруулах 
арга хэмжээ авч, төслийг хамрах цар хүрээ, төсөвтөө 
багтаан, тогтоосон хугацаандаа хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
хангахад төслийн менежерүүд болон тэдний багийн 
гишүүдэд тусалдаг. Төслийн мониторингийн явцад 
хариулж болох зарим асуултуудыг доороос харна уу. 
Үүнд:

 Тодорхойлон гаргасан гэр бүлд ээлтэй арга хэмжээнүүд 
төлөвлөсний дагуу хэрэгжиж байна уу?
 Эдгээр арга хэмжээнээс үүдэн гарсан урьдчилан 
тооцоолоогүй үр дагавар байна уу?
 Томилогдсон баг харгалзах хугацаанд хэр сайн 
ажиллаж байна вэ?
 Төслийн ямар элементүүдийг өөрчлөх шаардлагатай 
байна вэ?
 Эдгээр өөрчлөлтүүдийн нөлөө / үр дагавар юу байх вэ?
 Эдгээр өөрчлөлтүүдийг хийх нь компанид хүлээгдэж 
буй үр дүнг авч ирж байна уу?

Ажилчид болон тэдний төлөөлөгч этгээдийг (тухайлбал 
үйлдвэрчний эвлэлүүд) шууд татан оролцуулсан байнга 
явагддаг нийгмийн хэлэлцүүлэг, тогтмол зохион 
байгуулдаг ажилтнуудын хуралт; хамтрагч түншүүдийн 
хурал эсвэл сургалтын форум болон оролцогч талуудын 
хамтарсан хэлэлцүүлэг (фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг, 
асуулга судалгаа) зэргээр дамжуулан төслийн 
мониторингийг хийж болно. Үүнд мөн мониторинг, хяналт 

Дөрөвдүгээр хэсэг нь өөрсдийн бизнесийн үйл 
ажиллагаанд гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийг хэрхэн 
амжилттай бий болгох талаар тодорхой дүр зургийг 
өгөхийг уншигчдад зорьсон болно. Энэ хэсэгт 
эхлээд ерөнхий зарчмуудын цогцыг оруулж, гэр 
бүлд ээлтэй зургаан үндсэн арга хэмжээний талаар 
авч үзлээ. Үүнд: (1) хүүхэд асрах чөлөө, (2) ажлын 
уян хатан зохицуулалт, (3) жирэмсэн болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан хамгаалалт, (4) эхийн 
сүүгээр хооллолтод үзүүлэх дэмжлэг, (5) хүүхэд асрах 
үйлчилгээ, (6) хүүхдийн мөнгө. Эдгээр арга хэмжээ тус 
бүрт зориулсан зургаан дэд хэсэгт товч тодорхойлолт 
гарган, олон улсын стандартыг цохон тэмдэглэж, 
холбогдох баримтуудыг онцлон, туршлага болон 
бодит нотолгоонд үндэслэн амжилтад хүрэх чухал 

хийх даалгавар (өөрийн, хандивлагчийн эсвэл хамтарсан 
үнэлгээний), статистикийн эсвэл явцын тайлан  бас 
багтаж болно.

Нөлөөллийн үнэлгээ, үнэлгээ зэрэг нь хөтөлбөрийн төсөл 
дизайн хэр тохиромжтой байгааг, өртөг, үр ашиг ямар 
байгааг, хүсээгүй ямар үр дагавар гарч болохыг, гэр бүлд 
ээлтэй хөтөлбөрөөр шийдвэрлэхээр төлөвлөсөн асуудал 
хэр зэрэг шийдвэрлэгдсэнийг, мөн дараа дараагийн 
хөтөлбөрүүдийг хэрхэн сайжруулах гэх мэт өргөн 
хүрээний асуудлуудыг хамардаг.

Гэр бүлийн ээлтэй хөтөлбөрийн баг нь хөтөлбөрийг 
эргэн харж, хянан үзсэн үйл ажиллагааны үр дүнд 
үндэслэн хөтөлбөрийг улам боловсронгуй болгох 
үйл явцад оролцож, хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, 
дизайныг өөрчлөх арга замыг шийдэж болно. 
Шийдвэр гаргах матрицыг ашиглан, жагсаан бичсэн 
хувилбаруудыг үнэлж, эрэмбэлэх боломжтой. Хавсралт 
IV-т бодит нотолгоонд тулгуурлан шийдвэр гаргахад 
дэмжлэг үзүүлэх чанарын үзүүлэлтүүдийг хянах 
хэрэглэгдэхүүнүүдийг оруулав.

Эхний үе шатны дараа гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийг 
дахин эхлүүлэх болон үргэлжлүүлэхийн тулд санхүүгийн 
болон захиргааны дэмжлэг шаардлагатай. 
Энэ хүрээнд шинэчилсэн үүрэг амлалтуудыг 
боловсруулж, удирдлагаар батлуулах, оролцогч бүх 
талууд, нэн ялангуяа гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн баг 
шинэ хүчин чармайлт гаргах, хөтөлбөрийг тогтвортой 
үргэлжлүүлэх нөөцийг тасралтгүй хуваарилах шаардлага 
гарна. 

4. Амжилтад хүрэх үндсэн зарчим, суурь арга 
хэмжээ болон хүчин зүйлс

элементүүдийг дүгнэн орууллаа.
Бүх арга хэмжээг нэг зэрэг хэрэгжүүлнэ гэвэл нэг 
талаар амаргүй бөгөөд нөгөө талаар төдийлөн бодитой 
биш. Компани өөрийн ажиллах хүчний хэрэгцээ болон 
чадамжид үндэслэн эдгээр арга хэмжээг эрэмбэлэн, 
өөрийн нөхцөл байдалд хамгийн тохиромжтой арга 
хэмжээг эхлээд сонгож болно. Яваандаа гэр бүлд 
ээлтэй бодлого, хөтөлбөртөө нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 
өргөжүүлэх боломжтой бөгөөд тасралтгүй сайжруулалт 
хийх зорилгоор бодлого, хөтөлбөрүүдийг тогтмол эргэн 
хэлэлцэж, хянаж байх хэрэгтэй.

Хүснэгт 3-т сайн бодлого боловсруулах суурь 
зарчмуудыг тоймлон харуулав. Эдгээрийг компаниас 
бий болгохоор төлөвлөж байгаа эсвэл аль хэдийн бий 
болгосон бүх арга хэмжээнд хэрэглэвэл зохино. 
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ХҮСНЭГТ 3. ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ТЭТГЭХ ЗАРЧМУУД

Цаг үргэлж хүүхдийн болон эцэг эхийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих 

Бизнесийн аливаа шийдвэр гаргахдаа уг шийдвэр хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөх, хүүхдийн ашиг сонирхолд нийцэх эсэхийг 
асуу. Энэ нь харилцан адилгүй насны хүүхдүүдийн төрөл бүрийн хэрэгцээг харгалзан үзэх гэсэн үг бөгөөд мэргэжилтний 
дэмжлэг авах шаардлага гарч болох юм. Хүүхэд, эцэг эхчүүдэд нөлөөлөх аливаа шийдвэрийг гаргахад дараах асуултууд 
тус болж болно. Үүнд:

 Арга хэмжээ нөлөөлж буй хүүхдүүдийн хэрэгцээг энэ шийдвэрлэж байна уу?

 Энэ нь тэдний сайн сайхан байдалд хувь нэмэр оруулах уу?

 Энэ нь хүүхдийн эрүүл хөгжлийг дэмжих үү?

 Энэ эцэг эхчүүдэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Хор хохирол учруулахгүй байх

Таны бизнесийн үйл ажиллагаа хүмүүсийг, нэн ялангуяа хүүхдүүдийг, нэмэлт эрсдэл, хор хохиролд өртүүлэхгүй байх 
явдлыг хангах хэрэгтэй. Хэрэв таны бизнесийн үйл ажиллагаа нь хүүхэд болон хөдөлмөр эрхэлж буй гэр бүлд сөргөөр 
нөлөөлж байвал аливаа сөрөг үр дагаврыг бууруулах өөрчлөлт оруулах нь таны нэн тэргүүний зорилт байх нь чухал.

Гэр бүлд ээлтэй бодлогоо ажиллах хүчний хэрэгцээнд тохируулан өөрчлөх

Компани бүрийн, ажилчин бүрийн хэрэгцээ харилцан адилгүй. Тухайлбал хүүхдүүдтэйгээ хамт амьдардаг ажил эрхэлдэг 
дүрвэгч эцэг эхийн хэрэгцээ гэр бүлийн ойр дотнын хүмүүсээ орхиод ирсэн хүний хэрэгцээнээс эрс өөр байж болно. Мөн 
тариалангийн талбайд амьдардаг хүнд өдөр тутам ажилд явдаг хүнийхээс өөр дэмжлэг хэрэгтэй байж болно. Тиймээс 
шийдвэр гаргахаасаа өмнө эхлээд өөрийн ажилчдын нөхцөл байдал, хэрэгцээг сайтар үнэлээрэй.

Бүх ажилчдынхаа нийгмийн суурь хамгааллыг дэмжих 

Нийгмийн хамгаалал нь ажилчид болон тэдний гэр бүлийн ядуурал, тэгш бус байдал, гачигдалд өртөмтгий байдлыг 
шийдвэрлэх гол хүчин зүйл юм.1  Нийгмийн хамгаалал нь голчлон төр засгийн хүлээх үүрэг боловч, ажлын байрны гэр 
бүлд ээлтэй бодлого нь дараах нөхцөлийг хангах замаар энэхүү хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлж болно. Үүнд:

 Бүх ажилчид хоол тэжээл, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ гэх мэт гэр бүлийн үндсэн хэрэгцээг хангахад 
хүрэлцэхүйц цалин авдаг.

 Шаардлагатай тохиолдолд ажилчдад эрүүл мэндийн, ажилгүйдлийн болон хөгжлийн бэрхшээлийн даатгалд 
хамрагдах татаас өгдөг бөгөөд үүнд албан бус салбарын ажилчдыг хамруулдаг.

Үргэлж давуу хүчтэй эрхзүйн хамгаалалтыг хэрэглэх

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөр нь хамгийн багадаа хууль эрхзүйн шаардлагуудтай зөрчилдөх ёсгүй бөгөөд үргэлж 
илүү өндөр стандартыг мөрддөг байвал зохино. 

 Хэрэв үндэсний эсвэл орон нутгийн хууль тогтоомжид заасан хамгаалалт нь олон улсын стандартаас давсан илүү 
хүчтэй хамгаалалт байгаа бол компани үйл ажиллагаа явуулж буй улс орныхоо үндэсний буюу орон нутгийн хууль 
тогтоомжийг дагаж мөрдөх ёстой. 

 Хэрэв олон улсын стандартад илүү хүчтэй эрхзүйн хамгаалалтыг зааж өгсөн бөгөөд холбогдох үндэсний хууль 
тогтоомж байхгүй бол олон улсын эрхзүйн стандарт, бусад улс орны эрхзүйн практик, салбарын болон бусад 
компаниудын тэргүүн туршлагыг судалж, өөрийн компанидаа илүү хүчтэй хамгаалалтыг хэрэглэх нь зүйтэй.

Аливаа үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх

Хүйс, арьс өнгө, яс үндэс, шашин, угсаа гарал, бэлгийн чиг хандлага болон гэрлэлтийн байдал, жирэмслэлтийн эсвэл 
ажлын статус гэх мэт аливаа үндэслэлээр ямар ч бүлгийг ялгаварлан гадуурхах, аливаа үйлчилгээ, хангамжийн гадна 
орхих учиргүй. Жишээлбэл ажилчдын ямар ч бүлгийг (гэрээт ажилчид, түр ажилчид, цагаач/дүрвэгч гэх мэт) дан ганц 
компанид ажил эрхэлж буй байдалд нь үндэслэн үндсэн эрхээс нь хагацааж болохгүй. Жирэмсэн/амаржсан эхийн 
хамгаалалт болон нийгмийн даатгал бүх ажилчдад үйлчлэх ёстой. 

Тодорхой эмзэг, өртөмтгий бүлгийг ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, эсвэл ялгаварлан 
гадуурхагдах байдлыг арилгах зорилготой нэмэлт дэмжлэгийн арга хэмжээг ялгаварлан гадуурхсан гэж тооцохгүй байна. 

1  Нийгмийн хамгааллын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон одоо байгаа материалд нэвтрэх холбоосыг дараах хаягаар орж авна уу. Үүнд: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, ‘ОУХБ Нийгмийн 
суурь хамгааллын багц’, www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=12, 2020 оны 5 сарын 14-нд нэвтэрсэн.

үргэлжлэл
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Мэдээлэл өгөх, ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, зөвшөөрөл авах

 Бодлогын бүх элементийг бүх ажилчдад таниулан мэдүүлж, ойлгуулан, чөлөөтэй хэрэглэдэг болгоно. Энэ зорилтыг 
хангахдаа ажилчид гэр бүлд ээлтэй бодлогыг өөртөө ашигтайгаар эргүүлсэн тохиолдолд загнаж зандрах, тоглоом 
тохуу хийх, шийтгэх үйлдэл гаргахгүй байх нь чухал. 

 Ажилчид, тэдний хүүхдүүд гэх мэт бүх оролцогчдод өөрт нь нөлөөлөх аливаа арга хэмжээ, үйл явцад үзэл бодлоо 
илэрхийлэх боломжийг хангаж өгнө.  

 Ажилчид болон тэдний хүүхдүүдийг гэр бүлд ээлтэй аливаа үйл ажиллагаа, хөтөлбөрт хамруулахдаа компани эхлээд 
тэднээс зөвшөөрөл авна.

үргэлжлэл

Тогтвортой байдал болон цар хүрээний хувьд өөрчлөгдөх чадамжтай байдлыг эрхэмлэх

Бизнесийн үйл ажиллагаандаа гэр бүлд ээлтэй бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ нэг удаагийн түргэн шийдлийг 
хангаж өгөхөөс илүүтэй хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх урт хугацааны тогтолцоог бий болгохыг 
эрмэлзэнэ. Нэн ялангуяа:

 Гэр бүлд ээлтэй бүх бодлогыг бизнесийн цөм практик болон менежментийн системд (жишээлбэл биеэ авч явах дүрэм) 
нийцүүлж, нэгтгэн оруулна.

 Бизнесийн тогтвортой харилцааг эрхэмлэж, нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээндээ болон бизнесийн хамтрагч 
түншүүдийнхээ дунд гэр бүлд ээлтэй бодлогыг дэмжин сурталчилна.

Гэр бүлд ээлтэй хамгийн үр дүнтэй бодлого нь эцэг 
эх болон бусад асран хамгаалагчдад гэр бүлдээ 
зарцуулах илүү их хугацаа, дэмжих үйлчилгээ 
болон санхүүг хангаж өгдөг иж бүрэн, тэнцвэртэй 
багц хэлбэрээр зохион байгуулагдсан байдаг. 
Зураг 2-т харуулсанчлан эдгээр гурван ухагдахуун 
нь бие биеэ дэмжиж, нөхөж байдаг. Холбогдох 
бодлогод хүүхэдтэй хос, хүүхэдтэй ганц бие аав/
ээж, эцэг эхтэйгээ амьдардаг гэр бүл, стандарт 
бус ажлын нөхцөл байдал гэх мэт гэр бүлийн олон 
янзын хэлбэрийг багтаасан, мөн эцэг эхчүүд, тэр 
дундаа эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэдэг ажилчин, 

асран хамгаалагч гэх мэт төрөл бүрийн үүргүүдийг 
харгалзан үзсэн байх шаардлагатай. Дараагийн 
хэсгүүд нь гэр бүлд ээлтэй бодлого хөтөлбөрүүдийг 
сайтар боловсруулж, амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх хувилбаруудыг судалж үзэхэд 
болон шинэ санаа боловсруулахад компаниудад 
туслах зорилготой. Энэхүү контентод арга хэмжээ нэг 
бүрийн тодорхойлолт болон баримтуудыг онцолж, 
түгээмэл тохиолддог бодит байдлын зөрүүг хөндсөн 
бөгөөд амжилтад хүргэдэг хүчин зүйлүүдийн талаар 
дэлгэрэнгүй өгүүлсэн болно. 

FAMILY-FRIENDLY POLICIES18
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Inform, create awareness and obtain consent 
3 For all policy elements, make sure all your employees know about them, understand them and 
    feel comfortable using them. To achieve this, it is essential that there is no reprimanding, teasing or 
    retribution if employees take advantage of family-friendly policies. 

3 Make sure that all stakeholders, including workers and their children, are given the opportunity to 
    voice their opinion on any actions or processes that will affect them.

3 Make sure that when workers and children are directly involved in family-friendly activities or 
    programmes, the business obtains their consent.

Strive for sustainability and scalability 
When you develop and implement family-friendly polices in business operations, aim for a long-lasting 
system to support children and their families, rather than a quick-fix or one-time solution. Specifically:

3 Make sure all family-friendly policies are compatible with and integrated in core business practices 
    and management systems (e.g., code of conduct).

3 Strive for sustainable business relationships and promote family-friendly policies in your supply chain  
    and among business partners.

continued

The most effective family-friendly policies are 
designed as a holistic and balanced package that 
provides parents and other caregivers with more 
family time, supportive services and finances. 
As illustrated in Figure 2 these three categories 
support and complement each other. The associated 
policies need to accommodate a variety of family 
forms, e.g., couple-with-children, single-parent-with-
children, and extended-family households, and non-
standard work situations, and consider the range of 

roles that parents – particularly women – perform as 
workers and caregivers.

The next sections aim to help companies explore 
the options and develop new ideas that support 
solid preparation and successful implementation of 
family-friendly policy and programmes. This content 
highlights definitions and facts for each measure, 
touches upon frequently found gaps, and details the 
factors that lead to success.

FIGURE 2. COMPLEMENTARY MEASURES: TIME, SERVICES AND FINANCES

FINANCES

TIME

SERVICES

TIME
• Parental leave (mothers and fathers)
• Flexible work arrangements
• Lactation and breastfeeding breaks
• Family emergency and medical leave

FINANCES
• Child benefits
• College scholarship or loan for

workers’ children
• Family insurance package
• Worker emergency fund

SERVICES
• Childcare
• Protection of pregnant and nursing

women
• Family-oriented events
• Elder care
• Information campaigns

ЗУРАГ 2. НЭМЭЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ: ХУГАЦАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ХӨРӨНГӨ САНХҮҮ

ХУГАЦАА

ҮЙЛЧИЛГЭЭСАНХҮҮ

ХУГАЦАА
•  Хүүхэд асрах чөлөө (ээж болон аав)
•  Ажлын уян хатан зохицуулалт
•  Хөхөө саах, эхийн сүүгээр хооллох 

завсарлага
•  Гэр бүлийн гэнэтийн гачигдал болон 

өвчний чөлөө 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ
•  Хүүхэд асрах үйлчилгээ
•  Жирэмсэн болон хөхүүл 

эмэгтэйчүүдийн хамгаалалт
•  Гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээ
•  Өндөр настны асаргаа 
•  Мэдээллийн компанит ажил

САНХҮҮ
•  Хүүхдийн мөнгө 
•  Ажилчдын хүүхдүүдийн коллежийн 

тэтгэлэг эсвэл зээл 
•  Гэр бүлийн багц даатгал
•  Ажилчдын гэнэтийн эрсдэлийн сан
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4.1 Хүүхэд асрах чөлөө

Энэхүү гарын авлагад хүүхэд асрах чөлөө гэдэг нь 
жирэмсэн/амаржсан эхийн хүүхэд асрах чөлөө, аавын 
чөлөө болон хүүхэд үрчлэн авсан эцэг/эхийн чөлөөг 
хэлнэ. Хүүхэд асрах цалинтай чөлөө нь хөдөлмөр 
эрхэлж буй эцэг, эхчүүдэд хүүхэд төрөх болон үрчлэн 
авах үед бүтэн эсвэл хэсэгчилсэн цалинтайгаар 
ажлаасаа чөлөөлөгдөх хугацааг олгодог. Энэ нь 
эцэг эхчүүдэд нярай хүүхдээ асрах, ээнэгших холбоо 
тогтоох, хооллох болон асрах хэвшил тогтоох, тэдний 
эрүүл мэндийн хэрэгцээг хангах хугацааг олгохоос 
гадна хүүхэд төрүүлсэн эхчүүдэд бие махбодын хувьд 
тэнхрэх боломжийг олгодог.

Жирэмсний болон амаржсаны чөлөө гэдэг нь хүүхэд 
төрүүлэх эхэд олгож буй цалинтай чөлөөг хэлэх бөгөөд 
энэ чөлөө нь үндсэндээ хүүхдийг төрүүлэхийн өмнөхөн 
эхэлнэ. Жирэмсний болон амаржсан чөлөө нь олон 
жилийн турш төрөл бүрийн хэлбэрээр хуульчилсан 
эрх болж ашиглагдаж ирсэн. 2014 онд Олон Улсын 
Хөдөлмөрийн Байгууллага (ОУХБ) дэлхийн 185 орны 
жирэмсний болон амаржсаны чөлөө олгох бодлогыг 
судалж үзэхэд тэдгээрийн орны ердөө 51 хувь нь дор 
хаяж 14 долоо хоногийн жирэмсний болон амаржсаны 
чөлөө олгож байв.29

Олон орны засгийн газар болон компаниуд аавуудад 
зориулсан аавын чөлөө гэх шинэ төрсөн нялх хүүхдээ 
асрах цалинтай чөлөөг аавуудад олгодог ижил төстэй 
бодлогыг хэрэглэж байна.  Хэд хэдэн улс орон, 
байгууллага шинээр төрсөн хүүхэд аав, ээжийнхээ 
аль алинтай нь хамт байх, тэднээр асруулах хүүхдийн 
эрхийг хүлээн зөвшөөрч, бүх эцэг эхэд тэгш чөлөө 
олгон, жендерийн хувьд төвийг сахисан бодлого руу 
шилжиж байна.

Хүүхэд асрах чөлөө, жирэмсний/амаржсаны чөлөө, 
аавын чөлөөний асуудлыг шийдвэрлэсэн олон улсын 
стандартад дараах бичиг баримт орно. Үүнд:

• ОУХБ С183 – Нярай хүүхэдтэй эхчүүдэд хамгийн 
багадаа 14 долоо хоногийн жирэмсний/амаржсаны 
цалинтай чөлөө олгохыг шаарддаг Эхчүүдийг 
хамгаалах тухай конвенц, 2000 он (№ 183).

• ОУХБ R191 - Эхчүүдийг хамгаалах зөвлөмж, 
2000 он (№ 191). 183 дугаар конвенцийг дагалдан 
гаргасан энэхүү баримт бичигт жирэмсний/
амаржсаны чөлөөний хугацааг хамгийн багадаа 18 
долоо хоног байхаар сунгасан.

• ОУХБ Нийгмийн хамгааллын доод түвшний 
зөвлөмж (№ 202) ба Албан бус эдийн засгаас 
албан эдийн засагт шилжих зөвлөмж (№ 204). 
Эдгээр нь албан бус эдийн засагт хөдөлмөр эрхэлж 
буй ажилчдыг Эхчүүдийн хамгаалалд хамруулах 
удирдамжийг хангаж өгсөн.

• ОУХБ C103 - Эхчүүдийг хамгаалах тухай Конвенц 
(Шинэчилсэн найруулга), 1952 он (№ 103) болон 
ОУХБ-ын C003 - Эхчүүдийг хамгаалах тухай 
конвенц , 1919 он (№ 3). Эдгээр нь одоо хүртэл 
зарим улс оронд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.30

Боломжит зөрүү:  Хэдийгээр хүүхэд асрах чөлөө төрөл 
бүрийн хэлбэрээр дэлхийн хэмжээнд хуульчлагдсан 
эрх болоод олон жил өнгөрсөн ч бодит байдал дээр  
чөлөөний хугацаа асар их зөрүүтэй байна. Чөлөө авч 
буй эцэг эхэд зориуд эсвэл санамсаргүй байдлаар 
хариуцлага  хүлээлгэхгүй байх явдлыг хангасан, 
цалинтай чөлөөг аав, ээж аль аль нь авах боломжтой 
байна.

Дэлхий даяар жирэмсний болон амаржсаны албан 
журмын тэтгэмжийн хөтөлбөрт хуулиараа хөдөлмөр 
эрхэлж буй эмэгтэйчүүдийн 45.0 хувь хамрагдаж 
байна. Гэвч саяхны тооцооноос харахад шинэ төрсөн 
хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийн 41.1 хувь нь жирэмсний 
болон амаржсаны тэтгэмж бодитой хүлээн авдаг 
бөгөөд бүс нутгаар авч үзвэл тэгш бус байдал газар 
авсан байна. Жишээлбэл Африкт хүүхэд төрүүлж буй 
эмэгтэйчүүдийн дөнгөж 15.8 хувь нь ийм тэтгэмж 
авдаг. Ялангуяа албан бус эдийн засгийн салбарт 
ажиллаж буй олон эмэгтэйчүүд жирэмсний нэн хожуу 
үе шатанд үргэлжлүүлэн ажиллах эсвэл төрсний 
дараа хэт эрт ажилдаа эргэж орох ёстой болдог тул 
санхүүгийн баталгаагүй байдал нь эхчүүд болон 
хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд ихээхэн эрсдэл учруулдаг 
байна.31

Ташаа ойлголтууд хийгээд Баримтууд

29  Олон Улсын Хөдөлмөрийн Алба, Жирэмсний/амаржсаны чөлөө болон аавын чөлөөний хэрэгжилт: Дэлхийн хэмжээнд хууль тогтоомж болон практикийн байдал, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, 
Женев, 2014 он, хуудас xi www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/publications/maternity-paternity-at-work-2014 , 2020 оны 5 сарын 16-нд нэвтэрсэн.

30  Жирэмсэн/амаржсан эхчүүдийн талаарх стандартуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар орж үзнэ үү. Үүнд: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, ‘Эхчүүдийг хамгаалах тухай олон улсын 
хөдөлмөрийн стандартууд’, ОУХБ, Женев, 1996–2020, www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection/lang--en/index.htm, 2020 оны 5 сарын 17-нд 
нэвтэрсэн.

31 Олон Улсын Хөдөлмөрийн Алба, Дэлхийн Нийгмийн Хамгааллын Тайлан 2017–19: Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг хангах олон талт нийгмийн хамгаалал, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, 
Женев, 2017 оны 11 сар, хуудас 27, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf, 2020 оны 5 сарын 17-нд нэвтэрсэн.

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

Эмэгтэйчүүд жирэмсний амралтаа авсны 
дараа буцаж ирдэггүй. Урт хугацааны, 
албадсан жирэмсний/амаржсаны чөлөө 
нь эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөрийн зах 
зээлийн гадна байлгадаг бөгөөд сайнаар 
нөлөөлөхөөсөө илүүтэй хор хохирол учруулдаг.  
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32  ДЭЛХИЙН Бодлогын Шинжилгээний Төв, ‘Нярай хүүхдийн аав, ээж цалинтай чөлөө авах боломжтой юу?’ (интерактив өгөгдлийн сан), ДЭЛХИЙ Лос Анжелес, Калифорния, 2020 он, www.worldpolicycen-
ter.org/policies/is-paid-leave-available-for-mothers-of-infants, 2020 оны 5 сарын 10-нд нэвтэрсэн.

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

Жирэмсэн ажилчин ажил олгогчид маш их 
зардал учруулна. Бүтэн цалинтай жирэмсний/
амаржсаны чөлөө нь жижиг бизнест үлэмж 
хэмжээгээр нөлөөлж, цалингийн зардлыг 
өсгөнө.

Шинэ ээжүүд ажилд буцаж орохоороо ажлын 
бүтээмж багатай болно. 

Ихэнх улс орнуудад жирэмсний/амаржсаны 
чөлөөг үндэсний татварын эсвэл нийгмийн 
халамжийн тогтолцооноос санхүүжүүлэх буюу 
эсвэл татаас олгодог. Ази тивд цалинтай 
жирэмсний/амаржсаны чөлөөг хуульчилж 
заагаагүй цорын ганц улс нь Папуа Шинэ 
Гвиней улс байна.32  Тэгэхээр энэхүү чөлөөний 
дийлэнх зардлыг төрөөс даадаг бөгөөд ажил 
олгогч маш бага хэмжээний мөнгө төлдөг, 
эсвэл ажил олгогч жирэмсний/амаржсаны 
чөлөөний тэтгэмжийг олгосон бол төрөөс 
тодорхой хэсгийг нь нэхэмжлэн гаргуулах 
боломжтой гэсэн үг. 

Цалинтай амаржсаны чөлөөний ашиг тусын 
нэг нь шинэ ээжид бие бялдар, сэтгэл санааны 
стрессээс бүрэн тэнхэрч, ажилдаа буцаж 
ороход бэлэн болох хангалттай хугацаа олгодог 
явдал юм. Хүүхэд төрүүлсний дараа шинэ 
ээжүүд болон ажил олгогч хоёр аль аль нь 
ажлын бүтээмжийн талаар сэтгэл зовдог ч 
шинэ ээжүүд сайн төвлөрч, бүтээмж өндөртэй 
байж, ажлаа хугацаандаа үр дүнтэй амжуулж, 
карьерынхаа дараагийн түвшинд хүрдэг.

Жирэмсний/амаржсаны чөлөө болон хүүхэд 
асрах чөлөө нь эмэгтэйчүүдийг хүүхэдтэй 
болсны дараа ажилдаа буцаж орох боломжийг 
олгодог хамгийн анхны арга хэмжээ. Ажил 
олгогчийн хувьд энэ нь эмэгтэй ажилчдад 
хөрөнгө оруулсан сургалт, ур чадвар, туршлага, 
авьяасыг алдахгүй гэсэн үг. Олон ажил олгогч 
хүн хүчний нөөц хязгаарлагдмал зах зээлд 
үйл ажиллагаа явуулдаг тул ажилтны халаа 
сэлгээнээс зайлсхийх нь амжилттай бизнес 
эрхлэх гол элемент юм.  

БАРИМТ

БАРИМТ

БАРИМТ

Амжилтын гол элементүүд

Хүүхэд асрах чөлөөний талаар үр дүнтэй бодлого 
баримтлахын тулд бизнес эрхлэгчид доор дурдсан бүх 
зүйлийг багтаасан иж бүрэн сонголтыг харгалзан үзэх 
хэрэгтэй.

Хууль тогтоомжид нийцсэн, түүнээс давсан хүчтэй 
хамгаалалт:  Эхний баримтлах нэн чухал зүйл бол олон 
улсын, үндэсний болон орон нутгийн хууль тогтоомжид 
нийцсэн, эсвэл түүнээс давсан түвшний цалинтай 
хүүхэд асрах чөлөө болон жирэмсний/амаржсаны 
чөлөөг бизнесийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх явдал 
юм. Үндэстэн дамнасан корпорациудын хувьд хэрэв 
өөрийн орны болон үйл ажиллагаа явуулж буй бусад 
улс орнуудын хууль эрх зүйн шаардлага харилцан 
адилгүй эсвэл өөр хоорондоо зөрчилдсөн байвал бүх 
салбар болон охин компанидаа глобал хэмжээний 
бодлого (ёс зүйн дүрэм) баримталж, илүү өндөр 
түвшний хамгаалалтыг тусгахыг зөвлөж байна. 

Бүрэн хамруулах:  Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 
бодлогодоо албан бус ажилчин, түр ажилчин, цагаач/
дүрвэгч, цагийн ажилчин эсвэл туслан гүйцэтгэгч 
гэх мэт бүх ажилчдыг хамруулаарай. Аав болсон 
ажилчдад мөн эхчүүдтэй нэгэн адил түвшний ажлын 
байрны хамгаалалтыг ханган өгч, эрчүүдийг аавын 
чөлөө авахыг дэмжих хэрэгтэй. Хүүхэд үрчлэн авсан 
эцэг эхчүүдэд мөн адил хамгаалах бодлогыг санал 
болгоорой.

Хүн хүчний бүрдүүлэлтийг шударга явуулах: Хуульд 
заасан шаардлага л биш бол хүн хүч бүрдүүлэх явцдаа 
эмэгтэй өргөдөл гаргагчдаас жирэмслэлтийн статусын 
талаар асууж лавлах хэрэггүй. Ажил дээр ажилтны 
гэр бүл төлөвлөлтийн талаар асуух буюу эсвэл түүнд 
хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Эмэгтэйчүүдээс 
жирэмсний тест өгөхийг хэзээ ч битгий хүс.

Энэ нь үндсэндээ дараах утгатай: Хэрэв 
жирэмсэн хүн ажиллах боломжгүй албан тушаалд 
ажиллахаар эмэгтэй хүн хүсэлт гаргавал та түүнээс 
хэрэв жирэмсэн бол энэ тухайгаа мэдэгдэхийг 
хүсэж болно. Гэхдээ жирэмсний тест авах ажлыг 
зохион байгуулах буюу эсвэл тест хийхийг албадах 
нь зохисгүй үйлдэл юм.

Хөндлөнгөөс үл оролцох: Хүүхэд төрөхийн өмнө болон 
төрсний дараа, эсвэл хүүхдийг гэр бүлдээ авч ирэхийн 
өмнө болон дараа ажилчдыг чөлөө авахад саад 
учруулж болохгүй. Жирэмсний үед ажил олгогчийн 
зүгээс үзүүлэх ямар нэг саад тотгоргүйгээр эмэгтэйчүүд 
эмнэлгийн/хяналтын үзлэгт хамрагдах чөлөө авах 
боломжтой байх шаардлагатай. 
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Энэ нь практикт хэрэв эмэгтэйн жирэмсний 
үед жишээлбэл хүндрэл гарч, төрөх хүртлээ 
хэвтрийн дэглэм сахих шаардлагатай болбол энэ 
хугацааг өвчний чөлөө гэж тооцон, жирэмсний 
болон амаржсаны чөлөөний хугацаанаас хасаж 
тооцохгүй байна гэсэн үг юм. Тухайн эмэгтэй 
хүүхдээ төрүүлсний дараа компанийн амаржсан 
эхийн чөлөөний тухай бодлогод заасан хугацаанд 
чөлөөгөө бүтэн эдлэх боломжтой байна. 

Илүү сайн ...

 Жирэмсэн болон төрөөд удаагүй эхчүүдэд эхийн 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх, хүүхэдтэйгээ ээнэгших 
нэмэлт 20 долоо хоногийн цалинтай чөлөө (аавуудад 
болон ээжүүдэд) олгох гэх мэт илүү урт хугацааны 
чөлөө болон өндөр хангамжийг санал болгох, 

 Тодорхой хугацаанд ажлыг 
шахаж хийх

 7 хоногийн ажлын өдрүүдийг 
шахах

 Уян хатан цагаар ажиллах
 Ээлж сэлгэж ажиллах

 Нэмэлт эсвэл уртасгасан амралт, 
эсвэл хувийн чөлөө

 Ажлын байрыг хадгалж, урт 
хугацааны чөлөө олгох

 Ажлын цагийг багасгах /цагийн 
үнэлгээг өөрчлөхгүйгээр цагаар 
ажиллуулах

 Хөхний сүүгээ саах цалинтай 
завсарлага олгох 

 Гэрээсээ эсвэл өөр байршлаас 
ажиллах

 Асаргааны зорилгоор түр 
хугацаанд зайнаас ажиллах

 Ажил үүргийг өөр хүнтэй хувааж 
гүйцэтгэх 

 Ажил үүргээ өөрчлөх
 

жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон нялх хүүхдүүдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс жирэмсэн 
ажилчдад жирэмсний холбогдолтой цалинтай 
эмчилгээний чөлөө болон жирэмсний үеийн 
санхүүгийн тэтгэмж санал болгох гэх мэт илүү өндөр 
түвшний бөгөөд өргөн хүрээний эхчүүдийг хамгаалах 
бодлогын талаар бодож үзээрэй.    

 Хүүхэд асрах чөлөөг бизнесийн хамтрагч, 
нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ болон орон нутагтаа 
нэвтрүүлэн сурталчлаарай.  

4.2 Ажлын уян хатан зохицуулалт 

Ажлын уян хатан зохицуулалт нь өөрчлөн зохицуулсан 
ажлын цагийн хуваарийг эсвэл тогтсон ажлын цаг эсвэл 
байршлаас боломжит өөр хувилбарыг санал болгохыг 
хэлэх бөгөөд энэ хугацаанд ажилчин ажил үүргээ хэвийн 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэсээр байдаг. Энэ нь тэдэнд хувийн 
эсвэл гэр бүлийн хэрэгцээгээ хангахын зэрэгцээ ажил, 
амьдралаа тэнцвэртэй зохицуулах боломжийг олгодог. 
Уян хатан байдлыг ажил олгогчийн бизнесийн тасралтгүй 
байдлыг хангах (жишээлбэл үүрэг даалгаврыг цаг тухайд 
нь биелүүлж, нийлүүлэх) ажил олгогчийн хууль ёсны 
шаардлагын хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд үүнийг 
ажил олгогч болон ажилчны аль алиных нь хэрэгцээг 
хүлээн зөвшөөрч, нэгэн зэрэг хангах, харилцан ашигтай 
ажил хэргийн харилцааг бий болгохуйц байдлаар 
төлөвлөх шаардлагатай. Хүснэгт 4-т нийтлэг уян хатан 
ажлын зохицуулалтыг жагсаан бичив.

Ажлын аливаа уян хатан зохицуулалтыг хэрэглэхээсээ 
өмнө тухайн зохицуулалт ажилтны эдлэх эрх, хөнгөлөлт, 
хангамж (тэтгэврийн төлөвлөгөө гэх мэт) болон төрийн 
хөтөлбөрт шаардлага хангах байдал (тухайлбал 
ажилгүйдлийн даатгал) гэх мэт хүчин зүйлд хэрхэн 
нөлөөлөхийг судалж үзнэ. Тухайн зохицуулалт цалин, 
хангамж, ээлжийн амралт зэрэгт хэрхэн нөлөөлөхийг 
ажилчин, ажил олгогчийн аль алинд тодорхой болгох 
шаардлагатай.

Аливаа төрлийн уян хатан ажлын зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэхээсээ өмнө тухайн зохицуулалт 
ажилчин, ажил олгогч, цалин, хангамж болон 

ээлжийн амралтад хэрхэн нөлөөлөхийг судалж үзнэ. 

Шууд удирдлага эсвэл хамт ажиллагсдын зүгээс 
зэмлэх, буруушаах аливаа үйлдэл гаргахгүйгээр эдгээр 
хөнгөлөлтийг эдлүүлдэг байвал зохино.   
   
Цалин сайтай байх: Хэрэв цалингүй бол энэ нь үнэн 
хэрэгтээ жирэмсний/амаржсаны эсвэл аавын чөлөө 
болж чадахгүй. Эцэг, эх болсон ажилчдын болон гэр 
бүлийн амьжиргааны суурь хэрэгцээг хангахын тулд 
жирэмсний/амаржсаны чөлөө, аавын чөлөө, хүүхэд 
асрах чөлөө зэрэг нь цалинтай байх ёстой. Чөлөөний 
үеийн цалинг бүтнээр (эсвэл тусгайлан тохирсноор 
хэсэгчлэн), хугацаанд нь, тогтмол олгох шаардлагатай 
бөгөөд ажилчид болон тэдний гэр бүлийг орлогын 
томоохон алдагдал хүлээхэд хүргэж болохгүй.    

Чөлөөний хугацаа: Ажилчдадаа хамгийн багадаа 14 
долоо хоногийн, эсвэл зөвлөмжид 18 долоо хоногийн 
бүтэн жирэмсний болон амаржсаны чөлөө, эсвэл 6 
сарын жирэмсний болон амаржсаны чөлөө, аавын 
чөлөө эсвэл хүүхэд асрах хосолсон чөлөө (бүтэн эсвэл 
цагийн зохицуулалттай) олгоорой. Мөн тухайлбал 
жирэмсний хүндрэлээс болж ажилчид эрт чөлөө авах 
шаардлагатай болсон ч чөлөөний, хамгийн багадаа 
14 долоо хоногийн хугацааны дийлэнх хэсгийг 
хүүхэд төрсний буюу үрчилж авсны дараа эдлэхээр 
зохицуулаарай. 

ХҮСНЭГТ 4. УЯН ХАТАН БАЙДЛЫГ САНАЛ БОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

Уян хатан ажлын цаг Уян хатан амралтын цаг Уян хатан байршил/үүрэг
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Олон улсын стандартууд: Нөөц материалд ОУХБ-ын ‘Тэнцвэртэй ажлын цагийн зохицуулалт бий болгох удирдамж’, 
2019 он, дараах хаягаар орж англи, франц, испани хэлээр уншиж танилцах боломжтой: www.ilo.org/travail/whatwedo/
publications/WCMS_706159/lang--en/index.htm. 

ХАЙРЦАГЛАСАН БИЧВЭР 6. 
УЯН ХАТАН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БУСАД ХУВИЛБАРУУД
Ажлын уян хатан зохицуулалтын сонголтуудад тохиролцсон хил хязгаарын хүрээнд ажлын өдөр 
болон ажлын цагийг тогтоосон тодорхой хугацаанд (долоо хоног, сар, жил гэх мэт) максимум түвшинд 
хүртэл сонгож, тэр хэмжээгээр хожим нөхөж амрах боломжийг олгодог тодорхой хугацаанд ажлыг 
шахаж хийх/ажлын цагийг жилээр тогтоож ажиллах явдал  орно. Ийм зохицуулалт нь ихэвчлэн 
уян хатан ажлын цаг болон ажлын долоо хоногийг шахах 2-ын хослол байдаг бөгөөд илүү цагаар 
ажиллах шаардлагыг багасгахад тусалж болно. Эдгээр зохицуулалт нь эрэлт харилцан адилгүй байдаг 
(жишээлбэл оргил ачаалал нь улирлын чанартай) бизнес эрхлэгчдэд тохиромжтой байж болох юм.

Ээлж сэлгэж ажиллах зохицуулалтын үед ажилчид бүтэн өдрөөр ажилладаг боловч ажлын цагийн 
эхлэх болон дуусах хугацааг өөрчлөх боломжтой байдаг (7:30 - 15:30, 8: 30 - 16:30, 9:30 - 17: 30 гэх 
мэт). Жишээлбэл үйлдвэрт цагийн хуваарийг үр ашигтай байдлаар зохицуулснаар үйлдвэрийн өдөр 
тутмын нормыг хангахын зэрэгцээ ажилчдын ар гэртээ хэн нэгнийг асрах хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлэх 
боломжийг олгодог.

Ажлын долоо хоногийг шахах нь ажилчинд өдөрт эсвэл ээлждээ илүү урт хугацаагаар ажиллаж, оронд 
нь ажлын нэг өдөр амрах боломжийг олгодог. Энэхүү хуваарийг ажилчин ихэвчлэн санаачилдаг 
боловч үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, үйлдвэрлэлийг дээд хэмжээгээр нэмэгдүүлэх эсвэл 
харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор уртасгасан цагаар ажиллах үүднээс ажил олгогч 
өөрөө энэ хувилбарыг мөн нэвтрүүлэх боломжтой. Долоо хоногийн ажлын цаг 40 байх тохиолдолд 
хэрэгжүүлдэг нийтлэг зохицуулалт нь ажлын 4 өдөр 10 цагаар ажиллаж, ажлын нэг өдөр амрах, эсвэл 
өдөрт 1 цагаар илүү ажиллаж, 2 долоо хоног тутамд ажлын 1 өдөр амрах хувилбарууд байдаг. 

Хэрэв компанид цөөн тооны цагийн ажил байдаг бол 1 хүний бүтэн өдөр хийх ажлыг 2 буюу түүнээс 
дээш хүн цагаар хувааж хийх хувилбар бас байж болно. Ажлыг хувааж хийх зохицуулалтаар ажиллаж 
буй хүмүүс нэг баг болж үр дүнтэй ажиллах, мэдээлэл сайн солилцох нь маш чухал.

Ташаа ойлголтууд хийгээд Баримтууд

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

Ажлын уян хатан зохицуулалт нь ажлын 
бүтээмжийг бууруулдаг.

Ажлын уян хатан зохицуулалт нь зөвхөн бага 
насны хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан.

Ажлын уян хатан зохицуулалт нь ажлын 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх батлагдсан арга зам 
байж болох юм. Судалгаанаас харахад ажлын 
уян хатан зохицуулалтыг ашигласнаар ажиллах 
хүчний ажлын бүтээмж нэмэгдэж, бизнесийн үйл 
явц илүү үр ашигтай болж, бизнесийн тасралтгүй 
байдал сайжирч, олон төрлийн авьяас чадвартай 
ажил горилогчдын мэдээллийн сантай болоход 
тусалдаг. 33 Цаашилбал эдгээр зохицуулалтыг 
ашигласнаар ажилтнуудын сэдэл, компани дахь 
оролцоо ихээхэн нэмэгдэж, ажил таслалт болон 
нэмэлт зардал буурч, ‘илүү ногоон’, тогтвортой 
орчныг бүрдүүлнэ.

Ажлын уян хатан зохицуулалт нь бүх ажилчдад тэгш 
нээлттэй бөгөөд тохиромжтой байх шаардлагатай. 
Тэдгээр нь бага насны хүүхэдтэй ажилчдад зориулсан 
хангамж болохын зэрэгцээ гэр бүлийн ахмад 
гишүүдийг асрах, эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалдаа 
анхаарал тавьдаг хүн бүрт нээлттэй байж, ажилчдад 
боловсролоо дээшлүүлэх боломж болно. Асаргаа 
үйлчилгээний уламжлалт үүрэг роль өөрчлөгдөж,  
жендерийн тэгш байдлыг хангахад чиглэх болсны 
хэрээр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс аль аль нь ажил 
болон ар гэрийн амьдралаа тэнцвэртэй зохицуулах 
арга хэрэгслийг эрэлхийлэх болсон байна. Тэргүүн 
туршлагын сайн үлгэр жишээ тогтооход удирдах 
түвшний дэмжлэг чухал хүчин зүйл болно.

БАРИМТ БАРИМТ

33  Шагвалиева, Суссана болон Язданифард, Рашад, ‘Ажил амьдралын тэнцвэрийг хангахад ажлын уян хатан цаг нөлөөлөх нь’, Америкийн аж үйлдвэрийн болон бизнесийн менежментийн сэтгүүл, 4(1):20-
23 · 2014 оны 1-р сар, www.researchgate.net/publication/260219489_Impact_of_Flexible_Working_Hours_on_Work-Life_Balance, 2020 оны 5 сарын 20-нд нэвтэрсэн.
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Амжилтын гол элементүүд

Ажлын уян хатан үр дүнтэй зохицуулалтын бодлогын 
хувьд бизнес эрхлэгчийг дор дурдсан хувилбаруудыг 
багтаасан бүрэн хэмжээний сонголтыг харгалзан 
үзэхийг зөвлөж байна.

Хэрэгцээнд суурилсан: Ажилчдын хэрэгцээ төрөл 
бүрийн нөхцөлд харилцан адилгүй байж болох бөгөөд 
олон төрлийн уян хатан ажлын зохицуулалт байдаг. 
Тэдгээр нь өөр өөр хэмжээтэй, өөр өөр төрлийн 
байгууллагад бүгд биелэгдэхүйц эсвэл хэрэгцээтэй 
байдаггүй тул ажлын уян хатан зохицуулалтыг 
харгалзан үзэж буй ажил олгогч нэг бүр байгууллагадаа 
үнэлгээ хийж, ямар төрлийн уян хатан зохицуулалт тус 
байгууллагын хэрэгцээг хамгийн сайн хангаж чадахыг 
тодорхойлох шаардлагатай.

Хөндлөнгөөс оролцохгүй, ялгаварлан гадуурхахгүй 
байх: Ажлын уян хатан цагийн ашиг тусыг бүх 
ажилчид хүртэж, гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлэхийн төлөө чөлөө авсан ямар ч 
ажилчин ялгаварлан гадуурхал, шийтгэлд өртөхгүй 
байх явдлыг хангаарай. Ихэнх тохиолдолд ажлын уян 
хатан зохицуулалт хийх зөвшөөрлийг тохиолдол нэг 
бүрээр авч үзэж шийддэг. Тиймээс хүсэлт гаргах үйл 
явц бүхэлдээ ил тод байж, бүх хариуг цаг тухайд нь 
мэдээлэх нь нэн чухал бөгөөд ингэснээр уг бодлогын 
үр шимийг хүртээгүй буюу эсвэл хүсэлт гаргасан 
боловч татгалзсан хариу авсан ажилчид тэдэнд 
шударга бус хандсан гэж үзэхгүй байх болно.

Үүрэг хариуцлагыг сайтар тодорхойлох: Ямар хөтөлбөр, 
эсвэл хэдэн хувилбар байгаагаас үл хамааран хийж 
гүйцэтгэх ажил үүрэг, хүлээлт болон ажлыг гүйцэтгэж 
дуусгах хугацааг ахлах ажилтан тодорхой зааж, ажил 
олгогч/ахлах ажилтан болон ажилчин аль аль нь 
зөвшөөрсөн байвал зохино.

Цалин болон хангамжийн нийцэл: Уян хатан 
зохицуулалтад хамрагдах нь ажилчдын хөдөлмөр 
эрхлэлт, карьерт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх ёстой. 
Жишээлбэл уян хатан цагаар ажилладаг эсвэл 
гэрээсээ ажилладаг ажилчид авдаг цалингаа хэвээр 
нь, цаг хугацаанд нь авах ёстой; гэрээсээ илүү цагаар 
ажилласан бол илүү цагийг тооцож, цалин хөлсийг 
нь олгох шаардлагатай бөгөөд ийнхүү уян хатан 

Хэрэгжүүлж болохуйц арга хэмжээ болгон амаржсан 
эхийн чөлөөний хугацааг уртасгах,  төрөөд удаагүй 
эхчүүдийг илүү цагаар ажиллуулахгүй байх явдлыг 
хангах, мөн хүүхэдтэй ажилчдад долоо хоногийн 
ажлын өдрүүдээр шахаж ажиллан, долоо хоног бүр 
нэг хугас өдөр амарч, тухайлбал бага сургуулийн 
насны хүүхдэдээ хичээлийн гэрийн даалгавраа 
хийхэд нь туслах боломжийг олгох замаар энэ 
зорилтыг хангаж болно. 

Хэрэв бизнес нь хатуу үйлдвэрлэлийн шугам 
болон цехийн ажилтай бол  хэрэгжүүлж болохуйц 
арга хэмжээ болгон хангалттай хугацааны өмнө 
урьдчилан мэдэгдсэн тохиолдолд ажилчинд чөлөө 
олгох, илүү цагаар ажиллах талаар ажилчинд 
хангалттай хугацааны өмнө мэдэгдэх, хамт 
ажилладаг нөхрөө орлон ажиллах боломжтой, олон 
төрлийн ур чадвартай, өөр өөр албан тушаалын 
ажилчдыг бэлэн байлгах замаар цаг хугацааны 
тэнцвэртэй менежментийг хийж болно. 

нөхцөлөөр ажиллах нь ажилчны жилийн урамшууллын 
хуваарилалтад сөргөөр нөлөөлөх учиргүй.

Бизнест ээлтэй байх: Үнэн хэрэгтээ уян хатан ажлын цаг 
нь таны бизнесийн хуваарьт тохирч байх шаардлагатай. 
Оффисын ажилчидтай харьцуулахад үйлдвэрлэлийн 
шугамтай, эсвэл тэргүүн эгнээний цехийн ажилчидтай 
үйлдвэрийн хувьд уян хатан цагийн зохицуулалт хийхэд 
илүү хүндрэлтэй. Хэрэв уян хатан зохицуулалт хийх 
боломжгүй бол хүүхэд асрах үйлчилгээний дэмжлэг 
(доор буй хүүхэд асрах үйлчилгээний тухай 4.5 
хэсгийг харна уу) гэх мэт дэмжлэгийн өөр хувилбарыг 
хүүхэдтэй ажилчдад үзүүлэх талаар бодож үзнэ үү.    

Илүү сайн ...

 Компанидаа сонгосон ажлын уян хатан 
зохицуулалтын давуу болон сул талуудыг судалж, 
удирдлагын зардал болон хүндрэл бэрхшээлийг 
тодорхойлон, тохирох шийдлийг олно. 

 Бизнесийн бүхий л хэрэгцээг шийдвэрлэсэн, 
шударга байдал болон цогц байдлын тестийг давж 
чадахуйц уян хатан ажлын цагийн зохицуулалтын 
удирдлагын тогтолцоо болон гэр бүлд ээлтэй ажлын 
орчныг бүрдүүлнэ. Ажлын уян хатан зохицуулалтын 
хөтөлбөрийн удирдамжийг бий болгоход ашигласан 
үйл явц нь шинэ бодлого компанийн одоогийн 
зорилгод нийцсэн байх явдлыг хангах алхмуудыг 
багтаасан байх шаардлагатай. Хөтөлбөрт хамрагдах 
шаардлага хангах байдал, өргөдөл гаргах үйл явц, 
буцаан өөрчлөх боломж, ажилтны статуст орох 
өөрчлөлт зэрэг асуудлуудыг тодорхой шийдвэрлэх 
хэрэгтэй.

 Ажлын уян хатан зохицуулалтын бодлогоо 
бизнесийн хамтрагч, нийлүүлэлтийн гинжин 
хэлхээ болон бизнесийн өргөн харилцаандаа 
нэвтрүүлээрэй. 
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4.3 Жирэмсэн болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүдийн хамгаалал

Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийн хамгаалал 
нь эхчүүдийг хамгаалах шаардлагатай нягт холбоотой. 
Жирэмсний болон амаржсаны цалинтай чөлөө, 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг үл ялгаварлан гадуурхах, 
жирэмсний үед хөдөлмөрийн гэрээ цуцлахыг хориглох 

Ташаа ойлголтууд хийгээд Баримтууд

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

Жирэмсэн эмэгтэйчүүд компанид өндөр 
зардал учруулдаг.

Шинэ эцэг/эх болж буй хүмүүст жирэмсний 
болон амаржсаны чөлөө/аавын чөлөө олгох 
нь хангалттай.

Эхийн сүүгээр хооллолт хялбар бөгөөд үүнд 
тусгай дэмжлэг шаардлагагүй.

Жирэмсэн эмэгтэйг хамгаалахад компаниас 
хийж буй хөрөнгө оруулалт нь бизнест үр 
ашигтай. Илүү олон эмэгтэйчүүд (ялангуяа залуу 
эмэгтэйчүүд) хөдөлмөрийн зах зээлд орж ирэх 
болсон тул эхчүүдийг хамгаалах хамгаалал сайн 
байх нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийг чадавхыг 
бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, цалин орлого, 
ажлын туршлага, ажиллах хугацааг нэмэгдүүлнэ. 
Компаниуд төрөл бүрийн ажиллах хүчийг татан, 
тогтвор суурьшилтай ажиллуулах чадвараа 
сайжруулж, ажилтнуудын ажлын бүтээмж, 
ёс суртахууныг дээшлүүлэх замаар өөрийн 
өрсөлдөх чадвар болон тогтвортой байдлаа 
нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг судалгаагаар 
тогтоосон байна.34

Байнгын дэмжлэг үзүүлэх нь жирэмсний/
амаржсаны чөлөө болон аавын чөлөөний үр 
ашгийг нэмэгдүүлдэг. Хүүхэд асрах хангалттай 
хугацааны чөлөө олгох нь шинэ төрсөн эхчүүдийг 
төрөх үеийн стрессээс бүрэн салж, тэнхрэхэд 

Эхийн сүүгээр хооллолтын дэмжлэгийг хувь 
хүнд илүү тохирсон байлгах шаардлагатай. Шинэ 
төрсөн эх бүр дахин давтагдашгүй хувь хүн бөгөөд 
ялангуяа төрсний дараах эхний саруудад эхийн 
сүүгээрхооллох нь бие бялдрын талаасаа чадвар 
шаардаж болно. Эхийн сүүгээр хооллох завсарлага, 
материаллаг бааз гэх мэт зайлшгүй шаардлагатай 
дэмжлэгийг хангахдаа соёлын хүчин зүйл эсвэл 
нийгмийн хэм хэмжээний ойлголттой хослуулах 
хэрэгтэй. Жишээлбэл хувийн орон зайг бүрдүүлэх 
нь онцгой чухал байж болно.

БАРИМТ

БАРИМТ

БАРИМТ

гэх мэт хуулиар хангасан минимум баталгаанаас гадна 
энэ нь жирэмсний болон хөхүүл үеийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад чиглэгддэг.
Боломжит зөрүү: Ажлын байранд жирэмсэн болон 
хөхүүл эмэгтэйчүүдэд хангалттай хэмжээний 
хамгааллыг хангахад учрах томоохон эрсдэлд тэдний 
хөдөлмөрлөх эрхийг удаа дараа зөрчих, цалин 
хөлс, тушаал дэвших, ажилд авах, ажлаас халахтай 
холбоотой хүйсээр ялгаварлан гадуурхах явдал орно.

туслахын зэрэгцээ ажилдаа буцан орохтойгоо зэрэгцэн 
шинэ үүрэг хүлээхэд бэлтгэх хугацааг аав, ээжүүдэд 
олгодог. Гэхдээ эхчүүдийн хамгаалалт нь жирэмсний/
амаржсаны цалинтай чөлөөнөөс хавьгүй өргөн хүрээний 
зүйл. Эхийн сүүгээр хооллох байр, хөхний сүүгээ саах 
хангалттай завсарлага, ажлын уян хатан зохицуулалт, 
цалинтай гэр бүлийн болон эмнэлгийн чөлөө, хүүхэд 
асрах үйлчилгээний дэмжлэг, зохистой удирдамж, 
ажил олгогчийн зүгээс хангах нэмэлт дэмжлэг гэх мэт 
дэмжих арга хэмжээнүүд нь шинэ эцэг эхчүүдэд хувийн 
болон мэргэжлийн үүргээ илүү сайн биелүүлэхэд 
тусална. 

34  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлого: Ирээдүйн ажлын байрыг шинээр төлөвлөх нь – Бодлогын товч агуулга’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 
оны 7 сар, хуудас 4, www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf, 2020 оны 4 сарын 29-нд нэвтэрсэн.
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Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийг хамгаалах үр 
дүнтэй бодлого баримтлахын тулд бизнес эрхлэгчид 
доор дурдсан бүх зүйлийг багтаасан иж бүрэн 
сонголтыг харгалзан үзэх хэрэгтэй.

Бүрэн хамруулах: Байнгын болон түр гэрээгээр 
ажиллаж буй ажилтан, байгууллагын шууд ажилтан 
болон туслан гүйцэтгэгчийн ажилтан (захиалгын 
агентлагийн ажилтан), албан ёсоор ажил эрхэлж 
буй ажилтан, уян хатан нөхцөлтэй ажилтан (жишээ 
нь зөвлөх) гэх мэт бүх ажилтнууд ижил эхчүүдийн 
хамгаалалттай байдаг.

Ажилд авахдаа үл ялгаварлан гадуурхах: Ажилд авах 
үед ажил олгогч нь ажил эрхлэх урьдчилсан нөхцөл 
болгож жирэмсний тест өгөхийг шаардах буюу эсвэл 
ажил горилогчоос гэр бүл төлөвлөлттэй холбоотой 
асуулт асуух ёсгүй. Жендерийн болон эхчүүдийн 
ялгаварлан гадуурхалтад хүргэж болзошгүй тул ажилд 
орсны дараа ажилчдыг ийм хүсэлт, асуултаас ангид 
байлгана. Зөвхөн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хамгаалах 
зохистой зохицуулалт хийхийн тулд ажил олгогч 
эмэгтэйчүүдийг жирэмсэн болсон тохиолдолд ажил 
олгогчид энэ тухайгаа мэдэгдэхийг хүсэх боломжтой.

Ажлын байрны хүчтэй хамгаалалт: Ажил олгогч нь 
эхчүүдийг хамгаалах тухай үндэсний болон орон 
нутгийн хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж ажиллах 
ёстой. Жишээлбэл жирэмсэн ажилчдыг ажлаас халах 
буюу эсвэл албан тушаал бууруулж болохгүй бөгөөд 
шинэ төрсөн эхчүүд жирэмсний болон амаржсаны 
чөлөөг бүрэн эдлэх, жирэмсний болон амаржсаны 
чөлөөний хугацаанд цалингаа бүтнээр (эсвэл хуульд 
заасан хувь хэмжээгээр) авах боломжтой байх ёстой. 
Түүнчлэн жирэмсний болон амаржсаны чөлөөний 
хугацаа дууссаны дараа өмнө эрхэлж байсантай 
адилтгах албан тушаалд эргэн ажиллах эрхтэй бөгөөд 
жирэмсний болон амаржсаны чөлөө авсан нь тэдний 
албан тушаал ахих боломжид сөргөөр нөлөөлж 
болохгүй.

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зориулсан хамгаалах арга 
хэмжээ: Компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл мэндийн эрсдэлийн менежментийн хүрээнд 
жирэмсэн болон хөхүүл ажилчдад нэмэлт хамгаалалтыг 
хангаж өгнө. Ийм арга хэмжээнд аюултай болон бие 
махбодын хувьд ачаалалтай ажил хийхгүй байх, илүү 
цагаар ажиллахгүй байх, шөнийн цагаар болон шөнийн 

Илүү олон эмэгтэйчүүд (ялангуяа залуу 
эмэгтэйчүүд) хөдөлмөрийн зах зээлд 
орж ирэх болсон тул эхчүүдийг хүчтэй 

хамгаалалтай байх нь эмэгтэйчүүдийн эдийн 
засгийг чадавхыг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, 
цалин орлого, ажлын туршлага, ажиллах хугацааг 
нэмэгдүүлнэ.

ээлжид ажиллахгүй байх, хувийн хамгаалах хэрэгслийг 
хангалттай хангах, ажлын цагаар хангалттай хэмжээний 
ус хангаж өгөх зэрэг орно.

Төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах үзлэгт 
хамрагдах: Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг төрөхийн өмнөх 
болон төрсний дараах тогтмол үзлэгт шаардлагатай 
байдлаар хамрагдахад саад учруулахгүй байна. 
Ажилчны цалин хөлсөд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх 
үүднээс төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах үзлэг 
нь цалинтай эмчилгээний чөлөө эсвэл өвчний чөлөө 
хэлбэрээр байж болно. Компанийн клиникийн эсвэл 
эмнэлгийн тусламжийн үйлчилгээгээр дамжуулан 
ажилчдад эрүүл мэндийн талаар үнэгүй зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээ үзүүлж мөн болно.

Илүү сайн ...

 Илүү хүчтэй хамгаалалт санал болгох. Бизнес 
эрхлэгчид хууль тогтоомжийн хэрэгжилтээс давуу 
хүчин чармайлт гаргаж, жирэмсэн болон хөхүүл 
ажилчдад илүү хүчтэй буюу эсвэл нэмэлт дэмжлэг 
үзүүлэхийг хөхиүлэн дэмжинэ. Жишээлбэл 
жирэмсний болон амаржсаны чөлөөний (цалинтай) 
хугацааг уртасгах боломжийг нээж өгөх, хөхүүл 
эхчүүдэд хөхний сүүгээ саах илүү урт, олон 
завсарлага өгөх; жирэмсэн болон хөхүүл эрүүл 
мэндийн даатгалын нэмэлт тогтолцоонд хамруулах, 
ажлын байранд эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх 
үйлчилгээ үзүүлэх, жирэмсэн болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүдэд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх бүтээлч арга 
хэмжээ, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

Олон улсын стандартууд:

• ОУХБ Эх хамгааллын конвенц 2000 он (№ 183) болон 
түүний Зөвлөмж № 191-д жирэмсний/амаржсаны 
чөлөөний хугацааг хамгийн багадаа 18 долоо хоног 
байлгах, хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллодог гэр бүлд 
дэмжлэг үзүүлэх, үүнд 8 цагийн ээлжид 30 минутын 
завсарлага олгохыг зөвлөдөг.

• Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага хүүхдийг 
төрснөөс хойш нэг цагийн дотор хөхийг нь амлуулах, 
нярай хүүхдийг хамгийн багадаа 6 сарын хугацаанд 
дан эхийн сүүгээр хооллож, 2 нас хүртэл буюу 
түүнээс цааш хугацаанд үргэлжлүүлэн эхийн сүүгээр 
хооллохыг зөвлөдөг. Дараах хаягаар орж зөвлөмж, 
шийдвэр, удирдамжтай танилцана уу. Үүнд: www.
who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1. 

Боломжит зөрүү: Эхийн сүүгээр хооллох нь нярай 
болон эхийн аль алинд нь эерэг нөлөө үзүүлдэг хэдий ч 
6 сар хүртэлх насны хүүхдүүдийн дөнгөж 40 хувийг нь 
зөвлөмжийн дагуу дан эхийн сүүгээр хооллож байна.35  
Улс орнууд болон бүс нутаг хоорондын ялгаа их байгаа 
бөгөөд Африк, Арабын орнууд болон Ази, Номхон 
далайн орнуудад сайжруулалт нэн шаардлагатай 
байна.

35   Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, Нярай болон бага насны хүүхдийн хооллолт, 2020 оны 4 сар, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding, 2020 оны 5 сарын 20-нд 
нэвтэрсэн.
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Жирэмсний болон амаржсаны чөлөөний болон 
хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохтой холбоотой бодлогын 
хэрэгжилт нь салбарын төрлөөс хамаарч ихээхэн 
ялгаатай байгаа бөгөөд өндөр цалинтай салбар/ажил 
олгогч нар илүү их дэмжсэн бодлого, ажлын байрны 
зохицуулалтыг хэрэгжүүлж байна. Үйлчилгээ болон 
үйлдвэрлэл/тээврийн салбарын эмэгтэйчүүд хамгийн 
бага дэмжлэг хүртэж байна.

Зохисгүй буюу дэмжлэг үзүүлдэггүй ажлын байрны 
нөхцөл байдал, ялангуяа нөөц багатай, зүдрүү орчин 
нөхцөл нь хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллохыг хүсдэг 
эмэгтэй ажилчдад томоохон саад болдог. Ажлын 
байрны орчин нөхцөл аюултай, өөрөө удирдах эрх 
дутагдалтай байдал нь эхийн сүүгээр хооллолтын үр дүн 
муу байгаатай холбоотой болох нь тогтоогдсон. Мэдлэг 
мэдээлэл дутагдалтай, буруу ташаа ойлголттой байдал 
нь хөдөлмөр эрхэлж буй эхчүүдийг нялх хүүхдээ эхийн 
сүүгээр хооллох эсвэл хөхний сүүгээ сааж хүүхдэдээ 
өгөхөд саад болж болох юм. Үүнээс гадна хүүхдээ 
анхнаас нь эхийн сүүгээр хооллосон эмэгтэйчүүдийн 
хүүхдээ үргэлжлүүлэн эхийн сүүгээр хооллох хугацаа 
богино байгаа нь ажлын байран дахь ялгаварлан 
гадуурхалт, түүний дотор арьс өнгөөр ялгаварлан 
гадуурхах үзэгдэлтэй холбоотой байна.

Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих үр дүнтэй бодлого 
баримтлахын тулд бизнес эрхлэгчид доор дурдсан бүх 
зүйлийг багтаасан иж бүрэн сонголтыг харгалзан үзэх 
хэрэгтэй. 
Удирдлага болон ажилчдыг үйл явцад татан 
оролцуулах: Хөтөлбөрийн эхнээс авхуулаад төгсгөл 
хүртэл хөтөлбөрийн туршид оролцогч олон талыг татан 
оролцуулж, хөтөлбөрийн хамаарах байдал, үр нөлөө, 
тогтвортой байдлыг сайжруулна. Ялангуяа эмэгтэй 
ажилчдад хэрэгцээ шаардлагынхаа талаар санаа бодлоо 
хуваалцах, дуу хоолойгоо хүргэх боломжийг хангаж 
өгнө.

4.4 Эхийн сүүгээр хооллолтыг 
дэмжих 

Хөхний сүүгээ саах завсарлага эсвэл хүүхдээ эхийн 
сүүгээр хооллох завсарлага гэдэг нь хөхүүл ээжүүд ажлын 
цагаар хүүхдээ хөхүүлэх буюу эсвэл хөхний сүүгээ саах 
боломжийг олгож буй хугацааг хэлнэ. Хөхний сүүгээ 
саах, хүүхдээ хөхөөр хооллох завсарлага нь хүүхдээ 
төрүүлсний дараа ажилдаа эргэн орсон эхчүүдэд хүүхдээ 
үргэлжлүүлэн зөвхөн эхийн сүүгээр хооллох эсвэл нэмэлт 
байдлаар хөхөөр хооллох боломжийг олгохуйц дэмжих 
орчинг (хангалттай материаллаг бааз) шаарддаг.

Ташаа ойлголтууд хийгээд Баримтууд

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

Эхийн сүүгээр хооллолт чухал биш бөгөөд 
хөхний сүүг хүүхдийн тэжээлээр хялбархан 
орлуулах боломжтой.

Хөхүүл эх ажилдаа буцаж орвол, хүүхдээ 
хөхнөөс нь гаргах шаардлагатай болно.

Эхийн сүүгээр хооллолт нь хүүхдийн 
эрүүл мэндийг тэтгэх, амьдрах чадварыг 
баталгаажуулах хамгийн үр дүнтэй аргуудын 
нэг юм. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 
тогтоосончлон хөхний сүү нь дөнгөж төрсөн 
болон нярай хүүхдийг эрүүл бойжиход хэрэгтэй 
шим тэжээлийн бүхий л бодисыг хангаж өгдөг, 
тэдэнд хамгийн тохирсон хоол юм. Хөхний сүү нь 
дан ганц аюулгүй байгаад зогсохгүй  5 хүртэлх 

Хүүхдээ хөхөөр үргэлжлүүлэн хооллох эсвэл 
хөхнөөс гаргах шийдвэр нь маш хувийн 
шинжтэй шийдвэр бөгөөд ээж бүрийн сэтгэл 
санаа харилцан адилгүй байна. Хүүхдээ эхийн 
сүүгээр үргэлжлүүлэн хооллохын тулд эхчүүдэд 
гэрт болон ажил дээр нь бодитой дэмжлэг, 
цаг хугацаа, дадлага, орон зай шаардагдана. 
Эдгээр дэмжлэг дутагдалтайгаас болж ажилдаа 
эргэн орсон олон ээж хүүхдээ хөхөөр хагас 
хооллох буюу эсвэл хөхөөр хооллолтыг бүрэн 
зогсоохоос өөр аргагүй болдог. Гэхдээ ажил 
олгогч нар цалинтай хүүхэд асрах чөлөө, цагаар 
ажиллах зохицуулалт, ажлын байран дээрх 
хүүхэд асрах үйлчилгээ, хөхний сүүг сааж, 
хадгалах материаллаг бааз, хүүхдээ хөхөөр 
хооллох завсарлага зэргийг санал болгох замаар 
эмэгтэйчүүдэд хүүхдээ хөхөөр үргэлжлүүлэн 
хооллох боломжийг олгоход чухал үүрэг 
гүйцэтгэж болно.  

БАРИМТ

БАРИМТ

36  Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ‘Хөхөөр хооллолтын тухай 10 баримт’, ДЭМБ, Женев, 2017 оны 8 сар, www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en, 2020 оны 4 сарын 30-нд нэвтэрсэн.

насны хүүхдийн эндэгдлийн үндсэн хоёр шалтгаан 
болох суулгалт, уушгины хатгалгаа гэх мэт бага насны 
хүүхдийн дунд гардаг түгээмэл өвчлөлөөс хүүхдийг 
хамгаалахад туслах эсрэг биетийг дотроо агуулсан 
байдаг. Бүх нийтээр хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллох 
зорилтыг хангаснаар жил бүр 820,000 хүүхдийн амь 
насыг аврах боломжтой. эхийн сүүг орлуулах хүүхдийн 
тэжээлд хөхний сүүнд агуулагддаг эсрэг биет байдаггүй 
тул хөхний сүүг хангалттай орлож чадахгүй юм.36

Хэрэгжүүлж болох арга хэмжээ болгон ажилчдадаа 
хүүхэд асрах баталгаатай чөлөө, ялангуяа уртасгасан 
ба/эсвэл уян хатан нөхцөлтэй чөлөө санал болгох нь 
хүүхдийн амьдралын гарааг зөв тавихад хамгийн үр 
дүнтэй шийдэл байж болох юм.  
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Цалинтай жирэмсний болон амаржсаны чөлөөний 
хугацаа: Жирэмсний болон амаржсаны чөлөө нь 
хүүхдэд хөхөө амлуулах, дан ганц эхийн сүүгээр 
хооллох байдал болон хөхөөр хооллолтын үргэлжлэх 
хугацаанд эерэг нөлөө үзүүлдэг болох нь олон 
эмпирик судалгаагаар батлагдсан. Харилцан адилгүй 
12 улс оронд (Тайланд багтсан) хийсэн жирэмсний 
болон амаржсаны чөлөө хийгээд хөхөөр хооллолтын 
хоорондын хамаарлын судалгаагаар жирэмсний болон 
амаржсаны гурван сарын чөлөө авсан эмэгтэйчүүдийн 
хүүхдээ урт хугацаагаар хөхөөр хооллох магадлал 
ажилдаа эрт буцаж орсон эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 
дор хаяж 50 хувиар илүү байгааг тогтоожээ. Мөн бага, 
дунд орлоготой 38 улс орны мэдээ баримтад хийсэн 
дүн шинжилгээгээр үндэсний түвшинд эрх олгосон 
жирэмсний болон амаржсаны чөлөөний хугацааг 
сунгах нь эмэгтэйчүүдэд зөвлөсөн хөхөөр хооллолтын 
практикийг сайжруулахад үр дүнтэй байж болох нь 
харагдсан байна. 

Эхийн сүүгээр хооллох эрх болон ажил дээрх 
завсарлагын үргэлжлэх хугацаа: Хөхүүл ээж хүүхэд 
төрснөөс хойш 2 жил буюу түүнээс дээш хугацаанд 
ажил дээрээ хөхний сүү саах завсарлага авч болно. 
Хөхүүл ээжид дор хаяж гурван цаг тутамд нэг удаа 
хүүхдээ хөхүүлэх эсвэл хөхний сүүгээ саах 30 минутаас 
доошгүй хугацааны завсарлага авахыг зөвшөөрөх 
хэрэгтэй. 

Хөхний сүүгээ саах завсарлагын хугацааг цалинтай 
тогтмол завсарлага буюу хоолны цагаас хасаж тооцож 
болохгүй. Жишээлбэл хэрэв эмэгтэй хүн хөхөө саахын 
тулд 30 минутын завсарлага авсан бол энэ нь түүний 
эдлэх ердийн стандарт 30 минутын үдийн хоолны 
завсарлагад нөлөөлөх ёсгүй. Түүнчлэн жирэмслэлтийн 
статус, хөхөөр хооллолтын байдал эсвэл гэр бүлийн 
байдалд үндэслэн ялгаварлан гадуурхах, хохирол 
учруулахаас урьдчилан сэргийлэх болон тэдгээрийг 
таслан зогсоох арга хэмжээ авна. 

Үндсэндээ энэ нь компанийн удирдлага болон 
ажиллах хүч эхийн сүүгээр хооллолтын ач 
холбогдол болон үнэ цэнийг ойлгох нь чухал 
гэсэн үг. Хөхүүл эхчүүдэд хөхний сүүгээ саах 
завсарлага олгох явдлыг удирдлага болон ахлах 
ажилтнууд дэмжин, хөхүүл ээжүүдийг болон хөхөөр 
хооллолтыг илүүтэй ойлгож хандахыг хамтран 
ажиллагчдад нь уриалж, ажлын байран дээрх 
хөхөөр хооллолттой холбоотой соёлын таагүй 
байдлыг шийдвэрлэхийг оролдох нь зүйтэй. Эдгээр 
арга хэмжээ нь ажлын байран дээр хөхний сүүгээ 
саах дэмжлэгийг нааштай хүлээн авахад хөхүүл 
ээжүүдэд тусална.

Хөхөөр хооллолтод ээлтэй орчин бүрдүүлэх: Нийгэм, 
соёлын хэм хэмжээг анхаарч, хөхөөр хооллох орон 
зай нь тохиромжтой бөгөөд хөхүүл ээжүүдэд аюулгүй, 
ээлтэй орчныг бүрдүүлсэн байх явдлыг хангана. 
Мэдлэг мэдээллийг хангалттай дээшлүүлэх болон 
сургалт явуулах замаар энэ орчинд дэмжлэг үзүүлнэ. 
Хөхүүл эхчүүд нялх хүүхдээ хооллох, хөхний сүүгээ 
саах газар нь аюулгүй, хувийн орон зайг бүрдүүлсэн, 
цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, тохь тухтай 
байх ёстой. Энэ нь ээжүүдийн ажлын байрны ойролцоо, 
алхаж очих хэмжээний ойрхон зайд байвал тун сайн. 
Байгууламжид сандал, жижиг ширээ, эсвэл хялбархан 
цэвэрлэх боломжтой бусад хавтгай гадаргуу, хөргөгч 
болон саасан сүү хадгалах бусад шаардлагатай 
төхөөрөмж байх шаардлагатай. Хангаж өгсөн орон зай 
нь 00 өрөө байж болохгүй. 

Илүү сайн ...

 Жирэмсний болон амаржсаны чөлөөний өмнө, 
дундуур болон дараа хөдөлмөр эрхэлж буй ээжүүдэд 
тохирсон мэдээлэл, зөвлөгөө, чадавхжуулалтыг 
хангаж өгнө. Үүнд: ээжүүдийг ажилдаа буцаж 
орохын өмнө хүүхдийг хөхөөр хооллох нь нярай 
хүүхдүүд, ээжүүд, гэр бүл, орон нутагт ямар ашиг 
тустай болох талаарх мэдээлэл, хөхөөр хооллох 
арга техникийн талаарх сургалт (хөхний сүүг саах, 
хадгалах, тээвэрлэх, хүүхдийг хөхний сүүгээр угжих), 
дан хөхөөр хооллох болон хөхөөр хооллолтыг 
үргэлжлүүлэх урьдчилсан удирдамж гэх мэт.

 Менежер, ахлах ажилтан, хамт олон, мөн өмнө нь 
ажлаа хийнгээ хүүхдээ хөхөөр хооллож чадсан хамт 
ажиллагсдын зүгээс ажлын байран дээрх хөхөөр 
хооллолтыг дэмжинэ.

4.5 Хүүхэд асрах үйлчилгээ 

Хүүхэд харах үйлчилгээ бол бизнес эрхлэгчдийн гэр 
бүлд ээлтэй бодлогын амин чухал тулгуур багана 
бөгөөд бага насны хүүхдүүдийг асран хүмүүжүүлэхэд 
гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний чиглэлээр 
төр засагтай хамтран ажиллах шаардлагатай болдог. 38 
Бага наснаасаа чанартай тусламж үйлчилгээ хүртэх нь 
хүүхдийн ирээдүйн сайн сайхан байдал болон амжилтад 
чухал нөлөө үзүүлдэг болохыг онцлон тэмдэглэж 
хүүхдийн хөгжилд голлон анхаарна. Хэдий хүүхэд харах 
үйлчилгээ нь голчлон төрийн бодлогын асуудал боловч 
хүүхэд харах үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэхийг ажил 
олгогчдод үүрэг болгодог улс орнуудын тоо улам бүр 
нэмэгдэж байна.

38  Самман, Эмма болон Жоан Ломбарди, ‘Хүүхэд харах үйлчилгээ ба Хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүл: Шинэ боломж уу эсвэл дутуу холбоос уу? Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью 
Йорк, 2019 оны 7 сар, хуудас 1, www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf, 2020 оны 5 сарын 11-нд нэвтэрсэн. Дараах материалуудыг мөн харна уу. Үүнд: Олон 
Улсын Санхүүгийн Корпораци, Хүүхэд асрах үйлчилгээг шийдвэрлэх нь: Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах үйлчилгээний удирдамж, ОУСК, Вашингтон Ди.Си., 2019 оны 11 сар, www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/guide+for+employer-supported+childcare, 2020 оны 5 сарын 4-нд нэвтэрсэн; Хаин, Катерин болон Наоми Кассаирер, Хүүхэд асрах үйлчилгээний 
ажлын байран дээрх шийдэл, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Алба, Женев, 2010 он, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_110397.pdf, 2020 оны 5 сарын 2-нд 
нэвтэрсэн.
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Боломжит зөрүү: Улс орнууд болон бүс нутгууд 
хоорондын ялгаа асар их байж болно. Хүүхэд харах 
үйлчилгээнд хамрагдах байдал Европын олон оронд 
бараг жигд байдаг. Гэвч бага, дунд орлоготой улс 
орнуудад болон зарим өндөр орлоготой улс орнуудад 
хүүхэд харах үйлчилгээний сонголт хязгаарлагдмал, 
уян хатан бус, үнэтэй байх буюу эсвэл ийм үйлчилгээ 
огт байдаггүй. Дэлхийн өмнөд хэсэгт хийсэн 
судалгаанаас харвал улс орнуудын 40 хувь нь 
хуулиараа хүүхэд харах үйлчилгээг хангаж өгөх үүргийг 
засгийн газарт болон ажил олгогчдод хүлээлгэдэггүй 
байна. Шаардлага хангасан хүүхэд харах үйлчилгээний 
мэргэжлийн ажилчдыг ажилд авах болон тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулахад хүндрэлтэй, хүүхэд харах 
үйлчилгээний салбарын ажиллах хүчний сургалт 
хангалтгүй, цалин бага гэх мэт шалтгааны улмаас 
үйлчилгээний чанар мөн жигд бус байна.39

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн тайлангаас харахад 
дэлхийн нийт улс орнуудын ердөө 45 хувь, бага 
орлоготой улс орнуудын 15 хувь нь хүүхдүүдэд 
сургуулийн өмнөх боловсролыг төлбөргүй олгож байна. 
Хувийн салбарын хүүхэд харах албан ёсны үйлчилгээ 

16-аас дээш насны 30-аас доошгүй эмэгтэй 
ажилтантай компаниудад хөхөөр хооллолтын 
насны хүүхдүүдийг асрах болон дэмжлэг үзүүлэх 
газартай байхын шаарддаг. 
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Establishing a breastfeeding-friendly environment: 
Be attentive to social and cultural norms, ensuring 
that the breastfeeding space is appropriate and 
creates a safe and friendly environment for nursing 
mothers. Support this environment with sufficient 
awareness-raising and training.

The place where nursing mothers feed their babies 
or pump breast milk must be safe, private, clean, 
hygienic and comfortable. It should be close to 
mothers’ working sites, ideally within walking 
distance. Facilities should contain a chair, a small 
table or other flat surface that can be easily cleaned, 
a refrigerator and other necessary equipment for 
storing pumped milk. The space provided cannot be 
a restroom or toilet stall.

Even better …

3 Provide tailored information, counselling and 
capacity-building for working mothers before, 
during and after maternity leave, including: 
information on the benefits of breastfeeding 
for infants, mothers, families, communities and 
businesses; training in breastfeeding techniques 

38 Samman, Emma, and Joan Lombardi, ‘Childcare and Working Families: New opportunity or missing link? An evidence brief’, UNICEF Early 
Childhood Development, New York, July 2019, p. 1, <www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-
Policies-2019.pdf>, accessed 11 May 2020. See also: International Finance Corporation, Tackling Childcare: A guide for employer-supported 
childcare, IFC, Washington, D.C., November 2019, available at <www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
gender+at+ifc/resources/guide+for+employer-supported+childcare>, accessed 4 May 2020; and Hein, Catherine, and Naomi Cassirer, Workplace 
Solutions for Childcare, International Labour Office, Geneva, 2010, <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
publication/wcms_110397.pdf>, accessed 2 May 2020.

(expressing, storing, transporting and feeding 
breast milk) before a mother’s return to work; 
and anticipatory guidance for managing exclusive 
and continued breastfeeding.

3 Encourage workplace-based support for 
breastfeeding, in particular, from managers, 
supervisors and colleagues, and from co-workers 
who have successfully managed breastfeeding 
and working. 

4.5 Childcare
Childcare is a vital pillar of family-friendly policies 
for business, and involves cooperation with 
government measures to support families in 
providing nurturing care for young children.38 
The main focus is on childhood development, 
emphasizing that quality care from a young age can 
have a substantial impact on a child’s future well-
being and success. Although childcare is primarily 
a public policy concern, a growing number of 
countries are starting to mandate employers to offer 
childcare support. 

ЗУРАГ 3. ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН АЖИЛ ОЛГОГДОД ХҮҮХЭД АСРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮҮРЭГ
БОЛГОДОГ УЛС ОРНУУДЫН ЖИШЭЭ

БРАЗИЛ 

ЭКВАДОР

ЧИЛИ 

ЙОРДАН

ЭНЭТХЭГ

ЯПОН

ТУРК

Хамгийн багадаа 50 ажилтантай 
компаниуд ажлын байран дээр хүүхэд 
харах үйлчилгээг хангах ёстой. 

Хамгийн багадаа 20 эмэгтэй 
ажилтантай компаниуд 2 
хүртэлх насны хүүхдийг харах 
байраар хангах, эсвэл хүүхэд 
харах үйлчилгээний зардлыг 
төлөх эсвэл бусад ажил олгогч 
нартай хамтран хүүхэд харах 
төвд орон зай хангаж өгөх үүрэг 
хүлээдэг. 

Нийтдээ 4 хүртэлх насны 10-аас доошгүй хүүхэдтэй 20-оос доошгүй эмэгтэй 
ажилтантай компаниуд шаардлага хангасан хүүхэд харах үйлчилгээний 
байгууллагад тэдгээр хүүхдүүдийг сургаж бэлтгэгдсэн сувилагчийн хараа хяналтад 
байлгах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээдэг. 

Эх сурвалж: Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Хүүхэд асрах үйлчилгээг шийдвэрлэх нь: Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах 
үйлчилгээний кейсүүд, ОУСК, Вашингтон Ди.Си., 2017 оны 9 сар, хуудас 15.

Хамгийн багадаа 50 ажилчинтай компаниудыг 
ажлын байран дээр хүүхэд харах төв ажиллуулах 
шаардлага тавьдаг.

Ажилтны тооноос үл хамааран компаниуд 
ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэрийг 
хангахад болон ажилчдын хүүхэд асрах 
хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлэх үүрэг 
хүлээдэг.  

100-аас доошгүй эмэгтэй ажилтантай компаниуд ажлын байртай 
ойрхон (250м дотор) байрлах хөхний сүү саах өрөөтэй байх ёстой 
бол, 150-аас доошгүй эмэгтэй ажилтантай компаниуд 6 хүртэлх 
насны хүүхдэд зориулсан хүүхэд харах төвтэй байх буюу эсвэл 
зөвшөөрөгдсөн хүүхэд харах үйлчилгээ ханган нийлүүлдэг   
 байгууллагаас уг үйлчилгээг авах төлбөрийг төлөх  
 эрхийн бичиг олгох ёстой.  

39  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, ‘Гэр бүлд ээлтэй бодлого: Ирээдүйн ажлын байрыг шинээр төлөвлөх нь – Бодлогын товч агуулга’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью Йорк, 2019 оны 7 сар, 
хуудас 6, www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-policy-brief-family-friendly-policies-2019.pdf, 2020 оны 4 сарын 29-нд хандалт хийсэн. 

40  Самман, Эмма болон Жоан Ломбарди, ‘Хүүхэд харах үйлчилгээ ба Хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүл: Шинэ боломж уу эсвэл дутуу холбоос уу? Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью 
Йорк, 2019 оны 7 сар, хуудас 3.

41  Самман, Эмма болон Жоан Ломбарди, ‘Хүүхэд харах үйлчилгээ ба Хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүл: Шинэ боломж уу эсвэл дутуу холбоос уу? Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью 
Йорк, 2019 оны 7 сар, хуудас 4.

нь бага болон дунд орлоготой улс орнуудад асар өндөр 
зардалтай байна. Жишээлбэл дэд-Сахар Африкийн 
өмнөд хэсгийн залгаа дөрвөн газарт хүүхдийн 
сургуулийн өмнөх боловсролын дундаж зардал нь 
дундаж хүний сарын зарцуулалтын дөрөвний нэгээс 
бараг хоёрны нэг орчимд тусч байгааг судалгаагаар 
тогтоожээ. 40 
Хүртээмжтэй хүүхэд харах үйлчилгээ дутмаг байдал нь 
өөр нэг томоохон  саад юм. Хүүхэд хүлээн авах хүчин 
чадал хангалтгүй, онгойх стандарт цаг нь ажилчдын 
цагийн хуваарьт тохиромжгүй, ажиллах нөхцөл муу 
(урт болон урьдчилан тооцох боломжгүй цагаар 
ажилладаг, ээлжээр ажилладаг, ажилд ирэх/буцахад 
удаан хугацаа шаардагддаг, тээврийн үйлчилгээ 
найдваргүй бөгөөд үнэтэй гэх мэт) зэрэг байдал нь 
хүүхэд харах үйлчилгээний нэр хүндийг бууруулж 
байна. Үүний нөлөөгөөр эмэгтэйчүүд эсвэл асран 
хамгаалагчид хүүхдээ зарим үед ажилдаа дагуулж явах 
шаардлагатай болж байгаа нь насанд хүрсэн ажилчинд 
хүндрэл учруулахаас гадна бага насны хүүхдийг 
аюулгүй бус нөхцөл байдалд өртүүлэх эрсдэлийг 
нэмэгдүүлж байна.41
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Ташаа ойлголтууд хийгээд Баримтууд

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

ТАШАА 
ОЙЛГОЛТ

Эмэгтэйчүүд хүүхэд төрүүлдэг учир хүүхэд 
асрах нь эмэгтэйчүүдийн хувьд төрөлхөөс 
заяасан үүрэг.

Хүүхэд асрах үйлчилгээ аль хэдийн түгээмэл 
зүйл болсон бөгөөд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтэд нөлөөлдөггүй.

Хүүхэд асрах үүрэг хариуцлагыг эмэгтэйчүүдэд 
дангаараа эсвэл бараг 100 хувь хүлээх нь 
жендерийн тэгш бус байдлыг даамжруулах буюу 
газар авахад хүргэхийн зэрэгцээ эмэгтэйчүүдийг 
эдийн засгийн хувьд чадавхжуулахад 
саад учруулж, хөдөлмөрийн зах зээл дэх 
эмэгтэйчүүдийн оролцоог бууруулан, эмэгтэйчүүд 
цагийн ажил, албан бус ажил, баталгаагүй ажил 
эрхлэх эсвэл гэрээр ажиллах явдлыг нэмэгдүүлнэ.
Гэвч ЭЗХАХБ-ын гишүүн олон орнуудынх шиг 
3 хүртэлх насны хүүхэд харах төвд суурилсан 
үйлчилгээний хамрагдалтын түвшин өндөр 
байвал ялангуяа бага насны хүүхэдтэй эхчүүдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин мөн өндөр байх 
харилцан хамаарал хүчтэй ажиглагдаж байна.42 

2018 онд дэлхийн хэмжээнд эрэгтэйчүүд 
ажиллах хүчний 75 хувийг бүрдүүлж байсан 
бол ажиллах хүчний эгнээнд эмэгтэйчүүдийн 
оролцоо 48 хувь байв. Дэлхийн 89 улс оронд 
эрчүүдтэй харьцуулахад нөхөн үржихүйн үндсэн 
насны (25-34 нас) эмэгтэйчүүд нэн ядууралд 
өртөх магадлал 22 хувиар илүү байна.43  Энэ 
нөхцөл байдалд бага насны хүүхдийн сурах үйл 
явц44  болон хүүхэд асрах үйлчилгээнд дэлхийн 
хэмжээнд гарч буй хямрал нэрмээс болж байна. 

2017 оны байдлаар бага болон дунд орлоготой 
67 улс оронд 3-5 насны бараг 57 сая хүүхэд 
(69 хувь) бага насны хүүхдэд боловсрол олгох 

БАРИМТ

БАРИМТ

Сайн практикийг хэрэглэхийн тулд аливаа 
компани нь ажлын байран дээрх хүүхэд харах 
үйлчилгээ болон эрүүл мэндийн клиник, хүүхэд 
харах үйлчилгээний тэтгэмж, ажлын уян хатан 
зохицуулалт, хүүхэд харах үйлчилгээний орон 
нутгийн дэмжлэг, хичээлийн дараах хөтөлбөр гэх 
мэт хүүхэд харах үйлчилгээний олон хувилбарыг 
судалж үзэх хэрэгтэй. 

Хүүхэд харах үйлчилгээ нь цар хүрээний хувьд 
үйлдвэрийн эсвэл бусад ажлын байрны хөдөлмөр 
эрхэлж буй эцэг эхчүүдийн тоонд хангалттай байх 
шаардлагатай. Тухайлбал хэрэв ажил олгогч хүүхэдтэй 
ажилчид олонтой, эсвэл хэд хэдэн ажлын байр/
үйлдвэр/салбартай бол хангаж өгч буй хүүхэд асрах 
үйлчилгээг тэр хэмжээгээр томруулах буюу өргөтгөх 
хэрэгтэй. 

Хүүхэд асрах үйлчилгээний үр дүнтэй бодлого 
баримтлахын тулд бизнес эрхлэгчид доор дурдсан бүх 
зүйлийг багтаасан иж бүрэн сонголтыг харгалзан үзэх 
хэрэгтэй. 

Хэрэгцээнд үндэслэсэн: Ажилчдын хүүхэд асрах 
үйлчилгээний хэрэгцээ харилцан адилгүй байж 
болох бөгөөд хүүхэд асрах үйлчилгээний олон янзын 
зохицуулалт байдаг. Тиймээс ажил олгогч нар хүүхэд 
асрах үйлчилгээний шийдэлд хөрөнгө оруулахаасаа 
өмнө ажилчдын төлөөлөл болон үйлдвэрчний 
эвлэлтэй хамран ажиллаж, хөдөлмөр эрхэлж буй эцэг 
эхчүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгосны үндсэн 
дээр нөхцөл байдалд хамааралтай, тохиромжтой 
хөтөлбөрийг төлөвлөх шаардлагатай. Хүүхэд асрах 
хэрэгцээ шаардлага хүүхэд сургуульд элссэн хойно 
ч хэвээр үргэлжилдэг тул хүүхдийг өсөж, хөгжихийн 
хирээр тасралтгүй анхаарал халамж тавих бололцоог 
бүрдүүлэх үүднээс хичээлийн дараах хөтөлбөр болон 
зуны сургалтын хөтөлбөр шаардлагатай болж болох 
юм.

Амжилтын гол элементүүд

42  Чатурведи, Сураби, ‘Төвд суурилсан, чанартай хүүхэд харах үйлчилгээ эхчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд нөлөөлөх байдал болон бага насны хүүхдийн хөгжлийн үл дагаврын талаарх глобал нотолгоо’, Хэвлэлтэнд 
оруулахын өмнөх хувилбар No. 1, Эмэгтэйчүүд болон охидыг эдийн засгийн амжилтанд хүргэхэд тус болдог зүйлсийн санаачлага, Шинэ Дели, 2019 оны 4 сар, хуудас 15, https://iwwage.org/wp-content/uploads/2019/12/
ChildcareseriesPaper1_compressed.pdf, 2020 оны 5 сарын 11-нд хандалт хийсэн.

43  Самман, Эмма болон Жоан Ломбарди, ‘Хүүхэд харах үйлчилгээ ба Хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүл: Шинэ боломж уу эсвэл дутуу холбоос уу? Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью 
Йорк, 2019 оны 7 сар, хуудас 1, https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf, 2020 оны 5 сарын 11-нд нэвтэрсэн.

44  Бага насны хүүхдийн сурах үйл явцад дэлхийн хэмжээнд тохиолдож буй хямрал ба түүнийг даван туулах арга замын талаар дараах материалыг харна уу. Үүнд: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан, Сурч 
мэдэхэд бэлэн ертөнц: Бага насны хүүхдийн чанартай боловсролыг чухалчлах нь, НҮБХС, Нью Йорк, 2019 оны 4 сар, хуудас 13–15, англи, франц, португал, испани хэлээр уншиж танилцах боломжтой: www.unicef.org/
reports/a-world-ready-to-learn-2019, 2020 оны 5 сарын 10-нд нэвтэрсэн.

45  Самман, Эмма болон Жоан Ломбарди, ‘Хүүхэд харах үйлчилгээ ба Хөдөлмөр эрхэлдэг гэр бүл: Шинэ боломж уу эсвэл дутуу холбоос уу? Нотлох баримтын хураангуй’, НҮБХС Бага насны хүүхдийн хөгжил, Нью 
Йорк, 2019 оны 7 сар, хуудас 1,3, https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf, 2020 оны 5 сарын 11-нд нэвтэрсэн.

ямар нэг хөтөлбөрт огт хамрагдаагүй байна. Мөн 
бага болон дунд орлоготой 76 улс оронд 5 хүртэл 
насны 45 сая хүүхэд хамгийн багадаа долоо хоногт 
нэг цаг насанд хүрэгчдийн хараа хяналтаас гадуур 
байсан байна гэсэн тооцоо гарчээ.45  
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Практикт хүүхэд асрах чанартай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
зардал багатай арга замууд байдаг. Жишээлбэл ажлын 
байран дээрх хүүхэд асрах үйлчилгээний төв нь өөр 
байршилд хүүхэд асрах төв барих эсвэл түрээслэхээс 
хамаагүй зардал багатай байна. Зохистой сургалтад 
хамрагдсаны дараа хөдөлмөр эрхлэгч эцэг эх нь 
зөвшөөрөлтэй хүүхэд асрах үйлчилгээний мэргэжилтэнд 
ээлжээр дэмжлэг үзүүлэх шаардлага хангасан сайн дурын 
хүн болох боломжтой. Туршлагатай хөдөлмөр эрхлэгч 
эцэг эх нь хөдөлмөр эрхлэгч бусад эцэг эхэд хүүхэд асрах 
үйлчилгээний сургалт явуулах боломжтой. 

Практикт энэ нь бизнесийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх 
боломжтой хүүхэд асрах үйлчилгээний сонголт нь 
ажилчдын хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн байх бөгөөд 
бүрэн эсвэл хэсэгчилсэн хөнгөлөлт, дэмжлэг санал болгох 
замаар төлбөрийг нь боломжийн хэмжээнд байлгах 
явдлыг ажил олгогч хариуцна гэсэн үг. Боломж муутай 
гэр бүлүүдэд тэтгэмж олгож, хүүхэд асрах төвд хүүхдээ 
хамруулах боломжийг тэдэнд олгох буюу эсвэл хүүхэд 
асрах үйлчилгээний төвд шууд татаас олгох замаар 
тэдний компанийн хүүхдүүдийг хүлээн авах эрхийг 
баталгаажуулахыг компаниудад тууштай зөвлөнө.

Чанар сайтай: Хүүхэд асрах үйлчилгээг найдвартай, 
мэргэшсэн ажилтнууд буюу болж өгвөл шаардлагатай 
боловсрол эзэмшиж, сургалтанд хамрагдсан мэргэжлийн 
зөвшөөрөлтэй хүмүүс үзүүлэх суурь шаардлага тавих 
хэрэгтэй. Хөтөлбөрүүд аюулгүй, эрүүл байранд/орон зайд 
явагдах шаардлагатай бөгөөд хүүхдийн сурах, багштайгаа 
болон үе тэнгийн нөхөдтэйгөө харилцах болон тэднээс 
суралцах боломжийг дээд зэргээр хангах үүднээс багш-
хүүхдийн тооны харьцаа зохистой байх хэрэгтэй. 
Нэг хүртэл насны хүүхдийг хамарсан асаргааны 
хөтөлбөрийн хувьд Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, 
Хөгжлийн Байгууллага нэг багшид гурваас илүүгүй тооны 
хүүхэд, 1-3 настнуудын хувьд нэг багшид таваас илүүгүй 
тооны хүүхэд ногдож байхыг зөвлөдөг.46  

Чанартай гэдэг нь асран хамгаалагч, сайн дурын ажилтан, 
зочин, эцэг эх болон бусад хүүхдийг хүүхдэд хор хохирол 
учруулах буюу хүүхэдтэй зохисгүй харьцах явдалд 
өртөх байдлыг бууруулах хүүхэд хамгааллын хүчтэй 
бодлоготой байна гэсэн үг. Хүүхэд хамгааллын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБХС-гаас гаргасан Бизнес 
эрхлэгчдэд зориулсан хүүхэд хамгааллын хэрэгсэл: 
‘Таны бизнест хамааралтай хүүхдүүдэд учрах эрсдлийг 
танин тодорхойлох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх алхам 
нэг бүрээр гаргасан удирдамж’ (2018)-аас харна уу. Энэ 
баримт бичгийг цахимаар нээхийн тулд www.unicef.org/
csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF 
холбоосоор нэвтрэнэ үү.    

Сайтар тодорхойлсон зорилтууд: Боловсруулсан эсвэл 
авч хэрэглэсэн хүүхэд асрах үйлчилгээний хөтөлбөр 
нь нарийн тодорхойлсон зорилтуудтай байх хэрэгтэй. 
Хүүхэд асрах үйлчилгээний зорилго болон голлон 
анхаарах зүйлсийг санаж, ажил олгогчийн нэвтрүүлсэн 
бүх хөтөлбөр нь эрүүл, аюулгүй орчинд хүүхдийн өсөн 
нэмэгдэх хөгжлийг дэмжиж, хүүхдийн сонирхол, ур 
чадварыг татахуйц уян хатан бөгөөд оролцоог хангасан 
байх нь зүйтэй.

Нээлттэй, хүртээмжтэй байх: Бизнесийн үйл 
ажиллагаанд хүүхэд асрах үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
шийдвэр гаргахдаа дараах асуудлуудыг зайлшгүй 
харгалзан үзнэ. Үүнд: хүүхэд асрах төв нь ажлын газар 
дээр байрлах уу, ажлын газрын ойролцоо байрлах 
уу эсвэл өөр газар байрлах уу? Хэрэв алхаж хүрэх 
боломжгүй зайд байрлах бол үнэгүй автобус эсвэл өөр 
хялбар/хямд тээврийг хангаж өгөх үү? Хүүхэд асрах 
үйлчилгээний тэтгэмжийг авах хүсэлт гаргахын тулд 
хөдөлмөр эрхэлдэг эцэг эхчүүд нүсэр процесс туулах 
уу? Ажлын нөхцөл нь жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон 
тэдний хүүхдүүдэд аюулгүй юу? Жирэмсэн ажилчдын 
хэт их илүү цагаар ажиллах байдал, ойр ойрхон ээлжид 
ажиллах байдал, ажлыг цагийг урьдчилан тодорхойлох 
боломжгүй байдлыг бууруулахын тулд юу хийсэн бэ?  
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Татан оролцуулах: Удирдлага болон хөдөлмөр эрхэлдэг 
эцэг эхийг үйл явцад татан оролцуулна. Ажил эрхэлж буй 
эцэг эх/асран хамгаалагч нарт санаа бодлоо хуваалцах, 
хэрэгцээ шаардлагынхаа талаар дуу хоолойгоо хүргэх 
боломжийг хангаж өгснөөр хөтөлбөрийн хамаарах 
байдал, үр нөлөө, тогтвортой байдлыг сайжруулна. 

Хүүхэд асрах үйлчилгээнд аавуудын оролцоог дэмжинэ. 
Эрчүүдийн асран хамгаалагч, халамжлагчийн үүрэг 
роль хүлээх явдлыг дэмжих, төрөхийн өмнөх үзлэгт 

хамрагдахад хамт явах чөлөө олгох, хүүхэд асрах үйл 
ажиллагаанд тэднийг татан оролцуулах, хангалттай 
сургалт явуулах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх замаар эрчүүдийг хүүхэд асрах төвд ажилд 
авах, асран хамгаалагчдын тухай жендерийн тогтсон 
ойлголтыг эвдэж, цалингүй ажлыг хувааж хийх, гэр 
бүлийн бусад хөнгөлөлт, тэтгэмжийн хамт аавын чөлөөг 
дэмжиж жишиг практик болгоно.47

ТОДРУУЛГА 7. 
КЭЙС СУДАЛГАА: ҮЙЛДВЭРИЙН ОРЧНЫ ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА

Олон улсын зөвлөх үйлчилгээний корпораци хүүхдэд ээлтэй хөтөлбөрийг үйлдвэрүүдэд хэрэгжүүллээ
Хятад улсад төвтэй зөвлөх үйлчилгээний корпораци болох Хүүхдийн Эрх ба Компанийн Нийгмийн 
Хариуцлагын Төв (CCR CSR) аав ээж нь ажил дээрээ байх хугацаанд ажилчдын хүүхдүүдэд зориулсан 
аюулгүй орчныг хангах  ‘Хүүхдэд ээлтэй орон зай’ хэмээх үйлдвэрийн орчинд суурилсан байгууламжуудыг 
бий болгосон юм. Эдгээр орон зай нь хүүхдүүдэд тоглох, суралцах, багш нар болон бусад хүүхдүүдтэй 
харилцах замаар нийгмийн харилцааны ур чадвараа хөгжүүлэх боломжийг олгодог бөгөөд хичээлийн дараах 
байр эсвэл сургууль амарсан үед бүтэн өдрөөр нээлттэй байх өдөр өнжүүлэх төв хэлбэрээр ажиллаж, хичээл 
сургуулиас гадуурх цагаар хүүхэд асрах үйлчилгээг хангах хойшлуулшгүй хэрэгцээг хангаж байна. 2017-2019 
оны хооронд CCR CSR нь Хятад улсад  хүүхдэд ээлтэй 44 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжээ. Нөлөөллийн үнэлгээгээр 
ажилчид болон менежерүүд, хүүхдүүд болон эцэг эхчүүдийн харилцаа, хүүхэдтэй ажилчдын ажил дээрх 
үр ашигтай ажиллагаа, байгууллагын брэндийг бий болгохтой холбоотой тогтмол эерэг үр дүн гарч байгааг 
харуулж байна. Албан бус салбарыг, ялангуяа хөдөө аж ахуй, тариалангийн салбарыг харгалзан үзэж, CCR 
CSR хөдөлмөр эрхэлдэг илүү эмзэг өртөмтгий бүлгийн эцэг эхчүүдэд хүрэхийн тулд хөдөлгөөнт Хүүхдэд 
ээлтэй орон зайг бий болгохоор ажиллаж байна.[1] 

Хүүхэд асрах үйлчилгээг хангах болсноор хувцас үйлдвэрлэгчид ажил таслалт болон ажилчдын халаа сэлгээг 
буурууллаа
Дэлхийн өнцөг булан бүрт буй үйлдвэрүүддээ олон тооны хүүхэд асрах үйлчилгээний байгууламжтай 
(тэдгээрийн найм нь Шри Ланка улсад байдаг) хувцас үйлдвэрлэгч МАС Холдингс компани хүүхэд асрах 
үйлчилгээний тэтгэмжийг нэвтрүүлснээс хойш ирцийн тогтворгүй байдал болон халаа сэлгээ буурсан 
байна. Йордан дахь МАС Криида Ал Сафи-Мадаба үйлдвэртээ ажлын байран дээрх өдөр өнжүүлэх төв, 
хөхүүл эхчүүдийн асаргаа, хөхөөр хооллолтын өрөө, аюулгүй тээвэр гэх мэт эх болон хүүхдэд ээлтэй 
үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлснээс хойших эхний есөн сарын хугацаанд эмэгтэй ажилчдын дунд өвчний 
чөлөөгөөр ажилдаа ирэхгүй байх үзэгдэл 9 хувиар буурчээ. Энэ үйлдвэр нь нийгмийн эдийн засгийн хөгжил 
сул, эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний эгнээн дэх оролцоо багатай гэж тодорхойлогдсон Йорданы алслагдсан 
хөдөө нутагт байдаг аж.[2] 

Эх сурвалж: 
[1]  Хүүхдийн Эрх ба Компанийн Нийгмийн Хариуцлагын Төв (CCR CSR), Хятадын Үйлдвэрийн хүүхдэд ээлтэй орон зай туршилт 

хөтөлбөр, 2016 он: Нөлөөллийн судалгаа, Хонгконг, www.ccrcsr.com/sites/default/files/CCR%20CSR%20FCFS%20Impact%20
Assessment%202017.pdf.

[2]  Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, ‘Хүүхэд асрах үйлчилгээг шийдвэрлэх нь: Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах 
үйлчилгээний Шри Ланка улсын бизнесийн орчны кэйс, ОУСК, Вашингтон Ди.Си., 2018 оны 12 сар, www.ifc.org/wps/wcm/
connect/fe0a2fa6-6dde-483a-be75-48c0cc66ceb2/Report.pdf?MOD=AJPERES&CVID=muIpGtj, хуудас 12, www.ifc.org/wps/wcm/
connect/c4932977-263e-45d4-9da4-f936694ee13c/MASKreeda_Layout+3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lXu8BzS, 2020 оны 5 
сарын 4-нд нэвтэрсэн.

47  Непомняши, Ленна ба Жэин Валдфогел, ‘Аавын чөлөө ба бага насны хүүхдүүдээ асрахад аавуудын оролцоо: Америкийн бага насны хүүхдүүдийн тууш буюу когорт судалгааны нотолгоо, Хамт олон, ажил ба гэр бүл, 
боть 10, дугаар 4, 2007 он, хуудас 427–453.

Тогтмол үнэлгээ: Бизнес эрхлэгчид хүүхэд асрах үйлчилгээний бүх хөтөлбөрт тогтмол үнэлгээ хийж, тасралтгүй 
сайжруулбал зохино.
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Илүү сайн ...

 Эерэг нөлөөллийг дээд хэмжээнд хүргэхийн тулд 
асуудлыг олон өнцгөөс бүхэлд нь авч үзэх хандлагыг 
баримтлах. Үйлчилгээний байгууллагаас хүүхэд 
асрах үйлчилгээ авах огт хангалттай биш. Хүүхэд 
асрах үйлчилгээ болон хүүхдийн хөгжлийг гэр 
бүлийн өргөн хүрээнд хамтад нь авч үзэх хэрэгтэй. 
Эцэг эхийн чадавх, эдийн засгийн тогтвортой 
байдал, эрүүл мэнд бүгд хүүхдийн хөгжилд 
томоохон нөлөөтэй байдаг.    

 Өргөн хүрээнд эсвэл бүрэн хамруулах. Хөдөлмөр 
эрхэлж буй аль болох олон эцэг эхийг хамруулахын 
зэрэгцээ хөдөө, даржин газар амьдардаг, эсвэл эцэг 
эх нь ажилгүй, өвчтэй гэх мэт хамгийн эмзэг бүлгийн 
хүүхдүүдэд хүрч ажиллах хэрэгтэй. Мөн архаг 
өвчтэй, шоовдорлогдсон, ард орхигдсон, дүрвэгч 
хүүхдүүд, эцэг эх нь албан бус салбарт ажилладаг 
хүүхдүүд, хүүхэд асрах үйлчилгээнд хамрагдах 
эрх болон журмын талаар мэдээлэлгүй асран 
хамгаалагчтай хүүхдүүдэд хүрч ажиллах нь чухал.   

 Хүүхэд асрах хөтөлбөрийг нээлттэй, боломжийн 
үнэтэй, хүртээмжтэй, чанартай байлгах. Нээлттэй, 
хямд, хүртээмжтэй, чанартай хүүхэд асрах 
хөтөлбөрийг нийлүүлэн хүргэх амаргүй гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрч, түүнийг урт удаан хугацаанд 
үргэлжлэхээр бий болгож чадвал илүү том амжилт.

 Бүх хүмүүст хүүхэд асрах чанартай, боломжийн 
үнэтэй үйлчилгээг баталгаажуулах санхүүжилтийг 
тэтгэх төрийн бодлогыг дэмжих.

4.6 Хүүхдийн мөнгө 

Хүүхдийн мөнгө нь тодорхойлсон харьяалалд амьдардаг 
хүүхдийн тогтоосон асран хамгаалагчид тогтмол өгч 
буй мөнгөн шилжүүлэг юм. Ерөнхийдөө хүүхдийн 
мөнгө нь чанартай нийгмийн үйлчилгээг хүртэх гэх мэт 
бага насны хүүхдэд зориулсан нийгмийн хамгааллын 
тогтолцооны нэг хэсэг байдаг.    

Энэ нь засгийн газрууд хүүхдийн мөнгө олгох үндсэн 
үүрэг хүлээдэг гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч компаниуд 
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид дэмжлэг үзүүлэхэд 
идэвхтэй хүчин чармайлт гаргах, хүүхдийн тэтгэмжийн 
хөтөлбөрт оролцох зэрэгт засгийн газрын үүрэг 
хариуцлага саад болохгүй.

Болзошгүй зөрүү: Дэлхийн хэмжээнд хүүхдүүдийн 
дөнгөж 35 хувь нь нийгмийн хамгааллын тэтгэмж 
хүлээн авч байна. Бүс нутгийн түвшинд авч үзвэл 
хүүхдийг мөнгөн тэтгэмжид хамруулах байдал Европ, 
Төв Азид 88 хувь, Америкт 66 хувь нь, Азид 28 хувь, 
Африкт 16 хувь байна.  Энэ нь хамгийн ядуу орнуудын 
хамгийн ядуу өрхөд амьдардаг хүүхдүүдийн дийлэнх нь 
хүүхдийн хөгжлийг дэмжих бэлэн мөнгөний буцалтгүй 
тусламжийг хүртдэггүй гэсэн үг юм.

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ба суурь баталгаа: 
Ажил олгогч нар хөдөлмөрлөх эрх болон хүүхдийн 
эрхтэй холбоотой үндэсний, муж улсын болон орон 
нутгийн хууль тогтоомжийг дээдлэн, дагаж мөрдөх 
ёстой. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөр эрхлэх минимум нас, 
нийгмийн даатгал, ажлын нөхцөл, ажлын цаг, илүү 
цагийн хөлс, ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдал гэх мэт зүйлст тавигдах шаардлагуудыг хангаж 
байх ёстой. Энэ нь ажилчид, тэр дундаа хөдөлмөр 
эрхэлж буй эцэг эхчүүд амьдралд тохиолдох гэнэтийн 
эрсдэлүүдийн даван туулах, амьжиргаагаа залгуулах 
суурь баталгаатай байх явдлыг хангана гэсэн үг.   

Хэдийгээр хүүхдийн мөнгө нь голчлон засгийн газрын 
үүрэг хариуцлага боловч бизнес эрхлэгчдийг доор 
дурдсан зүйлсийг багтаасан иж бүрэн сонголтыг 
харгалзан үзэхийг зөвлөнө. 

Эерэг нөлөөллийг дээд хэмжээнд хүргэхийн 
тулд асуудлыг олон өнцгөөс бүхэлд нь авч үзэх: 
Компаниудыг зөвхөн энэ гарын авлагад дурдсан 
зүйлсээр хязгаарлахгүйгээр гэр бүлд ээлтэй боломжтой 
бүх бодлого, чухал санаачилгуудыг бүрэн ашиглахыг 
зөвлөнө. Хамгийн сайн үр дүнг гаргаж, хүүхдүүд болон 
тэдний гэр бүлийн хүртэх урт хугацааны үр өгөөжийг 
бэхжүүлэхийн тулд бизнес эрхлэгчид нь засгийн газар, 
орон нутгийн салбарын нийгэмлэг, холбоо, хамт олонтой   
хамтран ажиллаж, илүү их нөөцийг дайчилж байна. 
Төр-хувийн хэвшлийн уялдаанд түшиглэсэн холимог үр 
ашигтай хөтөлбөрүүд асар их боломжийг санал болгож 
чадна.  

Газар дээрх баримтууд

Амжилтын гол элементүүд

Бүр сайн ...

 Компанийн хүчин чармайлтыг хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтээс давуулан, илүү хүчтэй хамгаалалт 
санал болгох. Хөдөлмөр эрхэлж буй эцэг эхчүүд 
ажил дээр хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн 
хажуугаар гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлэх чадвар илүү сайтай байх 
явдлыг хангах үүднээс компанийн өөрийн ажлын 
байранд болон нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд 
ажиллаж буй гэр бүлийн ажлын нөхцөл байдал, 
цалин хөлсөнд онцгойлон анхаарал хандуулна.

 Хүүхдийн мөнгийг зохистой бөгөөд нөхцөл байдалд 
хамааралтай хувилбараар зохион байгуулахын тулд 
хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой ажилтнуудын эрэлт 
хэрэгцээ болон хүслийг олж мэднэ. 
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 Хамгийн эмзэг өртөмтгий хүүхдүүд болон эцэг эхийг 
хамруулж өргөтгөх үүднээс нийгмийн хамгааллын 
мөнгөн тэтгэмж шилжүүлгийн хөтөлбөрийг хэвтээ 
(илүү олон хүнд хүргэх) болон босоо (шилжүүлж 
буй мөнгөний хэмжээг нэмэгдүүлэх) чиглэлд 
нэмэгдүүлж, эцэг эх, бусад асран хамгаалагчийг 
дэмжих нийгмийн хамгааллын хариу арга хэмжээг 
ашиглана. Бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох, 
жирэмсний/амаржсаны болон аавын чөлөөний 
мөнгө олгох, албан бус салбарын ажилчдад бэлэн 
мөнгө шилжүүлэх, шаардлагатай газарт жендерийн 
болон тодорхой насны заалттай мөнгөн бус тэтгэмж 
(сарын тэмдгийн эрүүл ахуйн менежментийн багц, 
памперс, хүнсний хангамж гэх мэт) олгох замаар энэ 
зорилтыг хангаж болно.

 Мөнгөн тэтгэмжийг үр хүүхдээ эерэг аргаар өсгөн 
хүмүүжүүлэх, жендерийн тэгш байдлыг хангах, 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх явдлыг дэмжих 
зурвасаар мэдээлэл илгээх болон бусад ‘нэмэлт’ арга 
хэмжээтэй хослуулна.

 Холбогдох төрийн бодлогод дэмжлэг үзүүлнэ.

ХАЙРЦАГЛАСАН БИЧВЭР 8.
 
КЭЙС СУДАЛГАА: АЖ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД ХҮҮХЭД АСРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ 
ТАТААС ОЛГОЖ БАЙНА

Эхнэрүүдээ албан ёсны ажиллах хүчний эгнээнд нэгдэн оруулахыг хүссэн Борусан Группын охин компани 
болох Турк улсад байрладаг ган хоолой үйлдвэрлэгч Борусан Маннесманн компанийн биеийн хөдөлмөр 
шаардсан ажил эрхэлдэг эрчүүдийн хүсэлтээр ажилчдад хүүхэд асрах үйлчилгээнд зориулсан татаас олгох 
болжээ. 

Тус хөтөлбөр нь ажилчид болон тэдний гэр бүлд шууд дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ Турк улсын ажиллах 
хүчний эгнээнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хөхиүлэн дэмжих компанийн зорилгод түлхэц үзүүлэх зорилготой 
байв. Хэрэв ажилчид хүүхдүүд нь сургуулийн өмнөх насны боловсролын байгууллагад буюу цэцэрлэгт 
хамрагдсан бөгөөд эхнэр/нөхөр нь албан ёсоор хөдөлмөр эрхэлж байгааг баталж чадвал, ажилчдын 3-6 
насны хүүхэд нэг бүрт зориулж сар бүр 200 турк лирийн (57 ам.доллар) татаас авах боломжтой аж. 

Борусан Маннесманы ерөнхий менежер Зафер Атабей хөтөлбөр хэрхэн үүсэж бий болсныг тайлбарлав. 
Тэрээр ярихдаа, “Эхэндээ би нэлээд ярвигтай зүйл хийх гэж хичээсэн. Энэ нь хүүхэд харах үйлчилгээний 
байрыг өөрсдөө барих явдал байв ... Эцэст нь би илүү хүчирхэг, бодитой зүйлийг хийхийг хичээсэн: татаас 
хамгийн хурдан бөгөөд үр дүнтэй шийдэл юм шиг санагдсан. ” гэлээ.

Эх сурвалж: 
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, ‘Хүүхэд асрах үйлчилгээг шийдвэрлэх нь: Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд асрах 
үйлчилгээний бизнесийн орчин дэх кэйс – Кэйс судалгаа: Борусан үйлдвэр/хүнд үйлдвэрлэл, Турк’, ОУСК, Вашингтон 
Ди.Си., 2017 оны 9 сар, хуудас 8-9, www.ifc.org/wps/wcm/connect/f608ce9f-bdb7-4a4f-9d6f-30ccab4b05ce/Borusan_Lay-
out+2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lXu8vbH, 2020 оны 5 сарын 10-нд нэвтэрсэн.
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ХАВСРАЛТ I:
Удирдлагын өөрийн үнэлгээний асуулга судалгаа

Өөрийн үнэлгээ нь гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөртэй холбоотой компанийн гүйцэтгэлийг илүү сайн ойлгох 
арга замыг санал болгодог. Энэ нь шалгалт эсвэл аудит биш бөгөөд зөв эсвэл буруу хариулт гэж байхгүй. 

Зорилго нь асуудлуудыг тодорхойлж, тохиромжтой шийдэл олох явдал байна. Цаашид хэрхэх тухай шийдвэр 
гаргахдаа олон хүчин зүйлийг харгалзан үзэх хэрэгтэй хэдий ч эхний алхам болгож дээд болон дунд шатны 
удирдлага нээлттэй хандлага баримталж, өөрийн үнэлгээний мөрөөр хариу арга хэмжээ авах нь зүйтэй. Дараа 
нь гарсан үр дүнг ажилчдын хэрэгцээний үнэлгээтэй (Хавсралт II-ыг харна уу) хамтатган уншиж үзэх хэрэгтэй.  

Танай компанид хэдэн хүн 
ажилладаг вэ?

Төрөл бүрийн үүргийг гүйцэтгэх 
жендерийн харьцааны түвшин ямар 
байдаг вэ? 

Цагаач/дүрвэгч хэдэн ажилчин байдаг вэ? 

Хүүхэдтэй ажилчид хэд байдаг вэ? 
Гэрлэсэн болон ганц бие; ижил хүйстэн 
хосууд (харгалзан үзэхийг хүсэж болно) 

Ажилчдын хүүхдүүдийн тоог насны 
бүлгээр ангилан гаргана уу.

Нэг ажилчин дунджаар хэдэн хүүхэдтэй вэ?

Байгууллагын хэмжээнд эрчүүдийн тоотой 
харьцуулсан эмэгтэйчүүдийн %

Шийдвэр гаргах дээд түвшний албан тушаалын 
эрчүүдийн тоонд харьцуулсан эмэгтэйчүүдийн % 

Доод шатны удирдлагын бүрэлдэхүүн дэх 
эрчүүдийн тоонд харьцуулсан эмэгтэйчүүдийн % 

Цагаач ажилтнуудын нийт тоо 

Эмэгтэй цагаач ажилтны тоо 

Эрэгтэй цагаач ажилтны тоо 

Нийт хүүхэдтэй ажилчдын тоо

Гэр бүлтэй ажилчдын тоо

Ганц бие ажилчдын тоо

–2 (хөхөөр хооллолтын нас)

3–5 (сургуулийн өмнөх)

6–12 (бага сургууль)

13–15 (дунд сургууль)

16–17 (хөдөлмөрийн нас49)

ХҮСНЭГТ A. ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГЫН ТАЛААРХ УДИРДЛАГЫН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР

Ажиллах хүчний талаарх суурь мэдээлэл

Асуулт Хариулт

49  ОУХБ-ын 138-р Конвенц нь хүүхдийг ажиллах хүчний эгнээнд хууль ёсоор нэгдэн орж болох насны доод хязгаарыг тогтоох, ингэснээр ажил нь хүүхдийн заавал эзэмших суурь боловсролд саад учруулахгүй байх 
явдлыг хангахыг үндэсний засгийн газруудад үүрэг болгодог. Тус конвенцэд мөн хүүхдийн настай холбогдуулан хууль ёсоор эрхэлж болох ажил хөдөлмөрийн мөн чанарын талаар хатуу удирдамжийг хангаж өгдөг. 
Энэхүү суурь конвенцэд хүүхдийн ерөнхий хөдөлмөр эрхлэх насны доод хязгаарыг 15 нас (хөнгөн ажил бол 13 нас), харин аюултай хөдөлмөр эрхлэх насны доод хязгаарыг 18 (хатуу нөхцөлийг хангасан тохиолдолд 16) 
байхаар заасан байдаг. ОУХБ-ын цахим хуудсыг харна уу: www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/child-labour, 2020 оны 5 сарын 22–нд нэвтэрсэн.
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Компанид хүйсийн харьцааг 
барих нь чухал гэж та үздэг үү?

Ажилчдын хувьд ажил-ар гэрийн амьдралын 
тэнцвэрийг хангах нь чухал гэж та боддог уу?

Ажил-амьдралын тэнцвэртэй байдал болон гэр бүлийн 
үүрэг хариуцлагатай холбоотойгоор хэрэгцээг үнэлэх 
үнэлгээг танай компани ер нь хийж байсан уу?

Танай компанид ажлын байрны ямар хүчин зүйл/
зохицуулалт байвал ажилчдын хувийн/гэр бүлийн 
амьдралд эерэг нөлөө үзүүлэх вэ?

Танай компанид ажлын байрны ямар хүчин зүйл/
зохицуулалт байвал ажилчдын хувийн/гэр бүлийн 
амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ?

Танай компани хүүхэдтэй ажилчдад нэмэлт ямар 
дэмжлэг үзүүлдэг вэ?

Танай компани жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдийг 
хэрхэн хамгаалдаг вэ? 

Танай компанийн ажиллах хүчинд тэдний гэр 
бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагатай 
холбоотой өөр ямар бэрхшээл тулгарч болно гэж та 
бодож байна вэ? 

 Маш их санал нийлж байна
 Санал нийлж байна 
 Дунд зэрэг
 Санал нийлэхгүй байна
 Огт санал нийлэхгүй байна

 Маш их санал нийлж байна
 Санал нийлж байна 
 Дунд зэрэг
 Санал нийлэхгүй байна
 Огт санал нийлэхгүй байна

Ажиллах хүчинд, тэр дундаа хүүхэдтэй болон жирэмсэн ажилчдад тулгардаг ерөнхий бэрхшээлийн 
талаарх удирдлагын ойлголт 

Асуулт Хариулт
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Танай компани ажил эрхлэх насны доод хязгаар хэд байхыг 
шаарддаг вэ? 

Танай ажлын байранд илүү цагийг оролцуулаад насанд 
хүрсэн (18 буюу түүнээс дээш насны) ажилчны нэг өдрийн 
ажлын цагийн дээд хязгаар хэд байдаг вэ?

Танай ажлын байранд илүү цагийг оролцуулаад насанд 
хүрсэн (18 буюу түүнээс дээш насны) ажилчны нэг долоо 
хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар хэд байдаг вэ?

Танай ажлын байранд илүү цагийг оролцуулаад залуу 
(хэрэв хамаарах бол 18 хүртэлх  насны) ажилчны нэг 
өдрийн ажлын цагийн дээд хязгаар хэд байдаг вэ? 

Танай ажлын байранд илүү цагийг оролцуулаад залуу 
(хэрэв хамаарах бол 18 хүртэлх  насны) ажилчны нэг долоо 
хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар хэд байдаг вэ?

Залуу, жирэмсэн болон хөхүүл ажилчдыг:
a. аюултай ажил гэж тооцогдсон үүрэг даалгаварт оролцохыг 
зөвшөөрдөг  үү?
б. хувийн хамгаалах хэрэгсэл шаардагдах  үүрэг даалгаварт 
оролцохыг зөвшөөрдөг  үү?
в. хортой бодист өртөх үүрэг даалгаварт оролцохыг 
зөвшөөрдөг үү?

а.     Тийм       Үгүй 
б.     Тийм       Үгүй 
в.     Тийм       Үгүй

Ажилчдын хэдэн хувь нь компаниар дамжуулан 
нийгмийн даатгалд хамрагддаг вэ?

Үндсэн ажилчин сард дунджаар хэдэн төгрөгийн цалин 
гар дээрээ авдаг вэ (татварын дараах байдлаар)?

Компани жирэмсэн болон жирэмсний/амаржсаны 
чөлөөтэй байгаа эмэгтэйчүүдийн бүртгэл  хөтөлдөг үү?

Компанид эхчүүдийг хамгаалах бичгээр үйлдсэн бодлого 
байдаг уу? Хэрэв байгаа бол ямар бодлого байдаг вэ? 

Компанид залуу ажилчдыг аюултай үүрэг даалгавар 
гүйцэтгэхээс урьдчилан сэргийлсэн бодлого бий юу?
Хэрэв байгаа бол ямар бодлого байдаг вэ?

Залуу, жирэмсэн болон хөхүүл ажилчид илүү цагаар эсвэл 
шөнийн ээлжид ажилладаг уу?

Орон нутгийн сарын цалингийн доод хязгаар хэд вэ?

Үндсэн ажилчны сарын цалингийн доод хязгаар хэд вэ? 

Компанид хөдөлмөр эрхлэх насны доод хязгаарын зөрчлийг 
хэрхэн шийдвэрлэхийг тусгасан бичгээр үйлдсэн бодлого 
байдаг уу?

Ажлын байран дээрх хөдөлмөрлөх эрхийн болон хүүхдийн эрхийн хамгааллын 
ерөнхий нөхцөл байдал

Асуулт Хариулт
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Танай компанид байгууллагын нийгмийн хариуцлагын 
ерөнхий стратеги бий юу?

Та ‘гэр бүлд ээлтэй ажлын байр’ гэх ойлголтын талаар ер нь 
сонссон уу?

Танай компанид гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийг 
нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж та бодож байна уу?

Хэрэв тийм бол гэр бүлд ээлтэй практикийг төлөвлөх буюу 
эсвэл хэрэгжүүлсэн үү?

Хэрэв тийм бол бүх түвшний удирдлага ба/эсвэл хүний 
нөөцийн хэлтэс гэр бүлд ээлтэй практикийн талаарх сургалтад 
хамрагдсан уу?

Хэрэв тийм бол бүх ажилчид компанийн гэр бүлд ээлтэй 
бодлого, хөтөлбөр, хангамж/хөнгөлөлтийн талаар сургалтад 
хамрагдсан уу?

Ажилчид гэр бүлд ээлтэй бодлоготой холбоотой шийдвэр гаргах 
үйл явцад оролцохыг та дэмждэг үү? 
Хэрэв тийм бол ажилчид хэрхэн оролцдог талаар тодорхойлно уу.

Холбогдох шийдвэр гаргах үйл явцад ажилчдын хэрэгцээг тусгах, 
дуу хоолойг сонсох явдлыг та хэрхэн хангадаг вэ? 
Тодорхой заана уу.

Хэрэв тийм бол хэдэн ажилтан/ажилчин компанийн гэр бүлд 
ээлтэй бодлого, хөтөлбөр, хангамж/хөнгөлөлтийн талаар 
сургалтад хамрагдсан бэ?

Хэрэв гэр бүлд ээлтэй практикийг хэрэгжүүлсэн бол ажилчид 
сэтгэл хангалуун байгаа гэж та үзэж байгаа юу?

Бодлогыг зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлэх 
талаар тодорхой журам бий юу?

Хүүхэдтэй ажилчдын, жирэмсэн ажилчдын болон хүүхдийн 
эрхийг дээдлэх явдлыг хангах чиглэлээр та бизнесийн 
хамтрагч түншүүдтэйгээ хамтран ажилладаг уу?

Сургалтыг хэр тогтмол зохион байгуулдаг вэ?

Танай компанид гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөр 
хэдийнээ байгаа юу?

Хэрэв тийм бол, шалтгааныг тайлбарлана уу.

Танай компани гэр бүлд ээлтэй компани гэж та боддог уу?

Гэр бүлд ээлтэй бодлогын талаарх удирдлагын мэдлэг, ойлголт 

Бодлого боловсруулах үйл явцад ажилчдын оролцооны түвшний талаарх удирдлагын ойлголт

Асуулт Хариулт

Асуулт Хариулт
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ХАВСРАЛТ II:
Ажилчдын хэрэгцээг үнэлэх асуулга судалгаа

Бодитой, үнэн зөв үр дүн гаргах үр дүнтэй асуулга судалгааг боловсруулж, хэрэглэх нь нарийн түвэгтэй үйл явц. Хэрэв 
танай компанийн дотор энэ төрлийн мэргэжлийн мэдлэг чадвартай хүн байхгүй бол асуулга судалгааг боловсруулан, 
явуулж, дүн шинжилгээ хийх бие даасан гуравдагч этгээдийг хөлсөөр ажиллуулах талаар бодож үзээрэй. 

Ажилчдын хэрэгцээг үнэлснээр дараах зүйлсийг тодорхойлж болно. Үүнд: хувийн болон гэр бүлийн хүн ам зүйн 
мэдээлэл; орлогын түвшин, амьжиргааны зардал гэх мэт санхүүгийн нөхцөл байдал; ажил дээрх хөдөлмөрлөх эрхийн 
хамгаалал (нийгмийн даатгал, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, ажлын цаг, амралт, чөлөө гэх мэт); ажилчдын үзэж 
байгаагаар тэдэнд тулгарч буй бэрхшээлүүд хийгээд тэдгээрийн боломжит шийдлүүд; хүүхэд асрах үйлчилгээ, гэр бүлд 
үзүүлэх дэмжлэг, бусад төрлийн дэмжлэгийн талаарх мэдлэг, ойлголт; нээлттэй байдал, хүртээмжтэй байдал, үнийн 
хувьд боломжтой байдал болон чанарт үндэслэн гэр бүлд ээлтэй арга хэмжээнд хамрагдах байдал. 

Ямар асуултууд тохиромжтой болохыг тодорхойлох үүднээс холбогдох ажилчдын төлөөлөлтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй. 
Эдгээр мэдээллийг цуглуулах явцад болон өгөгдлийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийсний дараа компанийн бодлогод 
тусгасан шаардлага болон хууль тогтоомжийн хүрээнд хүлээсэн үүргийнхээ дагуу ажилчдын хувийн мэдээллийн 
нууцлалыг хангах шаардлагатай.

Таны хүйс

Таны нас

Таны гэрлэлтийн байдал

Та хүүхэдтэй юү?

Хэрэв тийм бол та хэдэн хүүхэдтэй вэ? 
Хүүхдүүд нь хэдэн настай вэ?  

Таны хүүхдүүд дотроос сургуулийн 
өмнөх буюу эсвэл цэцэрлэгийн хөтөлбөрт 
хамрагддаг хүүхэд бий юү? 
Хэрэв тийм бол та хүүхдээ дараах 
боловсролыг эзэмшихийг дэмжих үү:
a. заавал эзэмших бага боловсрол?
б. дунд боловсрол?
в дээд боловсрол?

Таны хүүхдүүдийн дотор сум/хорооны 
дэмжлэг эсвэл гэрийн багш гэх мэт ямар 
нэг албан бус боловсролын хөтөлбөрт 
хамрагддаг хүүхэд бий юү?

ХҮСНЭГТ Б. ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГО АЖИЛЧДАД ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ ЭСЭХИЙГ ҮНЭЛЭХ АСУУЛГА 
СУДАЛГААНЫ ЗАГВАР

Хувийн үндсэн мэдээлэл

Асуулт Хариулт

 Эрэгтэй 
 Эмэгтэй
 Бусад

  Гэрлээгүй 
  Гэрлэсэн 
  Салсан 
  Бусад

#   нас
#    нас
#    нас
#   нас

    Тийм          Үгүй

a.         Тийм       Үгүй 
б.         Тийм       Үгүй 
в.         Тийм        Үгүй

  Тийм
  Үгүй
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Миний ажлын цаг надад гэр бүлтэйгээ байх хангалттай 
хугацааг олгодог.

Дараах мэдэгдэлтэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? 
(Баруун талд байгаа нүднээс аль нэгийг сонгоно уу.)
Манай өрхөд амь зуулгын үндсэн хэрэгцээт зүйлс (крантны 
ус, цахилгаан, 00, ундны цэвэр ус гэх мэт) бий.
Хэрэв та санал нийлэхгүй байгаа бол дутуу зүйлс юу байгааг 
доор жагсаан бичнэ үү:

Та гэр бүлийнхээ орлогын хэдэн хувийг сард хүнсэнд 
зарцуулдаг вэ?

Хэрэв та түрээс эсвэл зээл төлж байгаа бол гэр бүлийн 
орлогынхоо хэдэн хувийг сард байранд зарцуулдаг вэ?

Та гэр бүлийн орлогынхоо хэдэн хувийг сард хүүхдүүддээ 
– тэдний боловсрол, хүүхэд асрах үйлчилгээ, хувцас, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээнд зарцуулдаг вэ?

Дунджаар, та сард хэдэн төгрөг хадгалах боломжтой байдаг вэ? 

Дараах зүйлстэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? (Баруун талд байгаа нүднээс аль нэгийг сонгоно уу.)

Надад ажлаас болж оюуны хувьд алжааж ядрах, өвдөх үе 
тохиолдож байсан.

Надад ажлаас болж бие өвдөх, өвчин тусах, гэмтэх үе 
тохиолдож байсан.

Гэр бүлийн яаралтай асуудал гарсан үед би 
түүнийг шийдвэрлэхэд хангалттай цалинтай чөлөө 
авдаг.

Дараах мэдэгдэлтэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? 
(Баруун талд байгаа нүднээс аль нэгийг сонгоно уу.)

Миний цалин/орлого гэр бүлээ тэжээхэд хангалттай 
хүрэлцдэг.

Бие бялдрын болон сэтгэцийн эрүүл мэнд (ажлын нөхцөл)

Амьжиргааны үндсэн хэрэгцээ

Асуулт

Асуулт

Хариулт

Хариулт

  Маш их санал нийлж байна
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй

  Маш их санал нийлж байна
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй

  Маш их санал нийлж байна
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй

  Маш сайн санал нийлж байна (хангалттай)
  Санал нийлж байна (харьцангуй 

хангалттай)
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна (харьцангуй 

хангалтгүй) 
  Огт санал нийлэхгүй байна (туйлын 

хангалтгүй)

  Маш их санал нийлж байна
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй

  Маш их санал нийлж байна
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй
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Та эрүүл мэндийн ямар нэг даатгалд хамрагддаг уу?

Таны хүүхдүүд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг уу? 

Та өдөр бүр ажилдаа очихдоо хэр хугацаа (дунджаар) 
зарцуулдаг вэ?

Амьжиргааны үндсэн хэрэгцээ

Асуулт Хариулт

Хүүхэд асрах болон гэр бүлээ асрахтай холбоотойгоор ажилчдад тулгардаг томоохон бэрхшээлүүд

Асуулт Хариулт

Таны хүүхдүүдэд хэн харж, анхаарал халамж тавьдаг вэ?

  Би өөрөө

  Миний гэр бүлийн хүн 

(эхнэр/нөхөр) 

  Өвөө эмээ
 Ах эгч нар нь

  Бусад хамаатан садан

  Бусад, тодорхой заана уу: 
___________________

o ___________________

Та эцэг/эхийн хувиар хүүхдүүддээ хандуулж буй анхаарал халамж, үзүүлж 
буй дэмжлэгийн чанар болон хугацаанд сэтгэл хангалуун байдаг уу? 

 Маш сэтгэл хангалуун

  Сэтгэл хангалуун

  Дунд зэрэг

  Сэтгэл хангалуун бус
 Маш сэтгэл дундуур

Та эцэг/эхийн хувиар хүүхдүүддээ хандуулж буй анхаарал халамж, үзүүлж 
буй дэмжлэгтээ яагаад сэтгэл хангалуун эсвэл сэтгэл хангалуун бус 
байгаагаа тайлбарлаж чадах уу?

Хүүхэд асрах үйлчилгээний тал дээр танд ямар бэрхшээл тулгардаг вэ? 
(Хамаарах бүх тохиолдлыг сонгоно уу.)

  Хамаарахгүй (хүүхэд асрах 

үйлчилгээний насны хүүхэд байхгүй) 

  Зардал өндөр

 Гэрээс хол

  Асран хамгааллын чанар

 Аюулгүй байдалд санаа 

зовдог

  Оруулахад хэцүү
  Нээх цаг

  Тээвэр

  Материаллаг бааз хангалтгүй 
(цэвэрлэгээ дутмаг, орон зай, 
тоглоом гэх мэт)

 Бэрхшээл байхгүй

  Бусад __________________
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Та ажил олгогчоосоо хүүхэд асрах үйлчилгээний ямар төрлийн дэмжлэг 
хүлээн авдаг вэ? 

  Сургууль хичээллэхгүй байгаа 
үед хүүхдэд ээлтэй орон зай
 Хичээлийн дараах төв
  Ердийн өдөр өнжүүлэх/цэцэрлэг 
  Хүүхэд асрах үйлчилгээний 
тэтгэмж
  Дээрхийн аль нь ч биш
  Бусад ________________

Та ажил олгогчийн үзүүлж буй хүүхэд асрах дэмжлэгийг хангалттай гэж үзэж байна 
уу?

  Маш сайн санал нийлж байна 
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй байна

Ажлын байрны хүүхэд ээлтэй бодлого, практикийн талаарх ажилчдын мэдлэг ойлголт

Асуулт Хариулт

Дараах мэдэгдэлтэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? 

Гэр бүлд ээлтэй ажлын байртай холбоотой компанийн бодлого, практик 
болон материаллаг баазын талаар би мэднэ.

  Маш сайн санал нийлж байна 

  Санал нийлж байна 

  Дунд зэрэг

  Санал нийлэхгүй байна

  Огт санал нийлэхгүй байна

Дараах мэдэгдэлтэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? 

Миний ажлын байр нь ажилтнууд гэр бүлд ээлтэй байдлаар 
ажиллах хэв маягийг баримтлах асуудлыг дэмждэг.

  Маш сайн санал нийлж байна 

  Санал нийлж байна 

  Дунд зэрэг

  Санал нийлэхгүй байна

  Огт санал нийлэхгүй байна

Дараах мэдэгдэлтэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? 

Компанийн удирдлага нь гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийн ач холбогдлыг 
чухалчлан үздэг.  

  Маш сайн санал нийлж байна 

  Санал нийлж байна 

  Дунд зэрэг

  Санал нийлэхгүй байна

  Огт санал нийлэхгүй байна
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Таны ажлын байран дээр байдаг гэр бүлд ээлтэй бодлого, практикийн төрлийг сонгоно уу. 
Хамаарах бүх тохиолдолд тэмдэглэгээ хийнэ үү.

o Хөхөөр хооллох байр

o Гэр бүлийн багц даатгал 

o Уян хатан ажлын цаг 

o Гэр бүлийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр

o Хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй/хангамж бүхий чөлөө 

o Ажилчдын хүүхдүүдийн коллежийн сургалтын тэтгэлэг эсвэл зээл 

o Хүүхэд асрах үйлчилгээний дэмжлэг (өрөө, хөрөнгө мөнгө, татаас гэх мэт)

o Өндөр настны асаргааны дэмжлэг 

o Гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээ, хөтөлбөр

o Бусад _____________________________________________________________
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Гэр бүлд ээлтэй бодлого, практикийн талаарх санал сэтгэгдэл ба/буюу хүлээлт (нээлттэй, хүртээмжтэй, 
боломжийн үнэтэй, чанартай байдал)

Асуулт Хариулт

Дараах мэдэгдэлтэй та хэр зэрэг санал нийлж байна вэ? 

Манай ажил дээрх гэр бүлд ээлтэй ажлын байртай бодлого, практикт би сэтгэл 
хангалуун байдаг.

  Маш сайн санал нийлж байна 
  Санал нийлж байна 
  Дунд зэрэг
  Санал нийлэхгүй байна
  Огт санал нийлэхгүй байна

Өөрийн ажлын байран дээрх гэр бүлд ээлтэй дараах бодлого, практикт үнэлгээ өгнө үү
(хамгийн сэтгэл дундуур бол 1, хамгийн сэтгэл ханамжтай бол 10 байна). Хэрэв тийм бодлого/практик байдаггүй бол ‘Хамаарахгүй’ гэж 
сонгоно уу.

Хөхөөр хооллох байр/байгууламж 

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Гэр бүлийн багц даатгал

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Уян хатан а ж л ы н  ц а г

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Гэр бүлийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

     Хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй/хангамж бүхий чөлөө 

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Ажилчдын хүүхдүүдийн коллежийн сургалтын тэтгэлэг эсвэл зээл

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Хүүхэд асрах үйлчилгээний дэмжлэг (өрөө, хөрөнгө мөнгө, татаас гэх мэт)

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Өндөр настны асаргааны дэмжлэг

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээ, хөтөлбөр

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10

Бусад  (тодорхой заана уу)

Хамаарахгүй       1         2          3          4          5          6          7          8          9         10
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Тулгарч буй бэрхшээлд санал болгох шийдэл 

Асуулт Хариулт

Таны ажлын байранд ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэрийг хангахад 
тулгарч буй өөр бэрхшээлийн талаар та мэдэх үү?  

Таны ажлын байранд ажил-ар гэрийн амьдралын тэнцвэрийг хангах болон 
ажлын байрыг гэр бүлд ээлтэй болгоход танд удирдлагын ямар төрлийн дэмжлэг 
хэрэгтэй вэ?

Үндсэн хэрэгцээгээ хангахад танд удирдлагын өөр ямар дэмжлэг хэрэгтэй 
вэ? 
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ХАВСРАЛТ III:
Тэргүүн туршлагад хийсэн дүн шинжилгээ

Компанийнхаа холбогдох бодлого, үйл явцад дүн шинжилгээ хийхэд дөхөм болгох үүднээс 2 хэсэг бүхий Хүснэгт В-г 
орууллаа. Энэ нь бизнес эрхлэгчдийг дараах зүйлсийг харгалзан үзэхэд хүргэнэ. Үүнд:

1. Холбогдох хууль тогтоомж болон тэдгээрийн компани дахь хэрэгжилтийн байдал. Энэ хэсгийг хийхийн тулд 
компани дараах асуултыг асууна. Үүнд: Бидний үйл ажиллагаа явуулдаг улс орнуудын хүүхэд хамгааллын талаар 
хууль тогтоомжид заасан шаардлагууд юу байдаг вэ?  

2. Удирдлагын одоогийн практик нөхцөл байдал. Энэ хэсгийг хийхийн тулд компани дараах асуултыг асууна. Үүнд: 
Гэр бүлд ээлтэй бодлогын үүрэг амлалт, шаардлагуудыг бид хэр зэрэг хангаж байгаа вэ?

ХҮСНЭГТ В. КОМПАНИЙН ХЭРЭГЖИЛТ/НИЙЦЭЛ БОЛОН УДИРДЛАГЫН ПРАКТИКИЙГ 
ЗУРАГЛАХ НЬ 

Хууль тогтоомжийн орчин ба нийцэл

Үйл ажиллагаа явуулж буй улс 
орнууд

Эрхзүйн заалтууд Хууль тогтоомж Хэрэгжилтийн статус

A улс 

Б улс

В улс

Харьцуулах улс 
орнууд

A улс (үлгэр жишээ)

Б улс (ижил төстэй нийгэм-
эдийн засгийн статус)

Олон улсын 
шаардлагууд

Эрхзүйн заалтууд Хууль тогтоомж Хэрэгжилтийн статус

Олон Улсын Хөдөлмөрийн 
Байгууллага (ОУХБ)

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгууллага (ДЭМБ)

Бусад

Салбарын хууль Эрхзүйн заалтууд Хууль тогтоомж Хэрэгжилтийн статус

(Бизнес нэг бүрээр нэмэх)
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Удирдлагын практик

Засаглал

Компанид гэр бүл/хүүхдэд үзүүлэх дэмжлэгийн талаар 
компанийн баримтлах арга барилыг удирдан зохицуулах 
засаглалын бүтэц бий юу? 

Байгууллагын хүрээнд дээд удирдлагын түвшинд гэр бүл/хүүхдэд 
үзүүлэх дэмжлэгийг хэрхэн ойлгодог вэ?

Бодлого

Компанид гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бие даасан бодлого 
бий юу?

Компани ажилтнуудын/нийлүүлэгчдийн биеэ авч явах/ёс 
зүйн дүрэмд гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны практикуудыг/
шаардлагуудыг тусгадаг уу?

Бизнесийн түншүүд, хамтрагч нартаа гэр бүл/хүүхдэд үзүүлэх 
дэмжлэгийн талаар ямар хүлээлт тавьдаг вэ?

Удирдлага

Гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд 
компани хангалттай арга хэмжээ авдаг уу?

Компани бүх ажилчдаа хамруулж, гэр бүлд ээлтэй ажлын 
байрны бодлого, практикийн талаар сургалт явуулдаг уу?

Компанид ажилчид болон гуравдагч талаас хөндөж 
дэвшүүлсэн гэр бүл/хүүхдэд үзүүлэх дэмжлэгтэй холбоотой 
сэтгэл зовоосон асуудлуудыг мэдээлэх, түүний мөрөөр хариу 
арга хэмжээ авах процесс байдаг уу?
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ХАВСРАЛТ IV:
Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийг хянах 
болон үнэлэх арга зам, жишээ

Тоон үзүүлэлтүүдийг хянах
Төслийн мониторингийн томоохон хэсэг нь 
зарцуулагдаж буй мөнгөн хөрөнгө, ажиллах хүчний 
статистик, ажлын цаг/ашиглагдаж буй нөөц гэх 
мэт хатуу фактуудад голлон анхаардаг. Эдгээр нь 
системтэй, үр дүнтэй байдлаар хянах шаардлагатай 
тоон түлхүүр үзүүлэлтүүд бөгөөд тодорхой цаг үед 
төсөл хаана явж байгааг шууд харуулж өгдөг. Төслийг 
олон арга замаар хянаж болно. Үүнд: 
 
 Хүснэгтэн тооцоолол (Спрэдшит)
 Хүснэгтэн тооцоолол нь түлхүүр хэмжих 

үзүүлэлтүүдийг хянах сайн арга зам болдог. 
Холбогдолтой бүх өгөгдлийг чухал үзүүлэлт нэг 
бүртэй харьцуулсан утгын хамтаар жагсааж болно. 
Үүнд хүлээн зөвшөөрөгдөх хугацаа алдалтын 
хамтаар гарсан төслийн хэрэгжилтийн хуваарь, 
хүлээгдэх өсөлтийн хамтаар гаргасан төлөвлөсөн 
төсөв, хүлээгдэх өсөлтийн хамтаар гаргасан 
төсөвлөсөн ажлын цаг, багийн гишүүд болон онцгой 
үед тэднийг орлох нөөц багтана.

   
 Төслийн аппликейшнүүд
 Хэрэв ажиллаж буй төсөл нь нарийн түвэгтэй 

харилцан холбоо хамааралтай, олон дэд төслийг 
дотроо багтаасан маш том төсөл бол боловсронгуй 
байдал талаасаа хүснэгтэн тооцоолол нь 
хялбарчилсан хянах, мэдээлэх үйл явцыг санал 
болгож чадахуйц хангалттай биш байж болно. Ийм 
тохиолдолд төслийн менежментийн программ 
хангамж гэх мэт аппликейшн зохистой арга зам 
болж болно. 

Чанарын үзүүлэлтүүдийг хянах
Чанарын үзүүлэлтүүдэд мониторинг хийж, мөн дээрхтэй 
адил нухацтай анхаарал хандуулан, Оролцогчид төслийн 
ахиц дэвшилд сэтгэл хангалуун байна уу?, Тэдний 
хүлээлт хангагдаж байна уу? Төслийн зорилтот хэрэгцээ 
хангагдаж байна уу? гэх мэт асуултуудын хариултыг олох 
хэрэгтэй. Үүнийг хангах зарим аргыг доор толилууллаа.   

 Асуулга судалгаа 
 Асуулга судалгаа явуулах нь оролцогчид буюу 

тодорхой нэг бүлгийн төлөөлөлд хүрэх зөв арга юм. 
Формат нь онлайн, хэвлэмэл эсвэл биечлэн ярилцах 
зэргээс үл хамааран үр дүнтэй асуулга судалгааг 
анхаарал болгоомжтой бэлтгэж, хэрэглэх хэрэгтэй. 
Гол шаардлага нь асуулга судалгаанаас аль болох 
маш тодорхой хариулт олж авах, асуулга судалгаанд 
оролцогчид зарим нэг мэдээллийг нууцлах сонголт 
хийх боломжтой байх үүднээс уян хатан байдал/
нууцлалыг санал болгох явдал орно. Өгөгдлийг 
хүлээн авсны дараа мэдээллийг анхааралтай жишиж, 
шинжилнэ.    

Хүснэгт Г-д энэ үйл явцыг эхлүүлэхэд туслах 
үлгэр хуудсыг орууллаа. Гарын авлагад орсон бүх 
хэрэгдэхүүний адилаар энэхүү үлгэр хуудсыг бизнес 
эрхлэгчид өөрийн компанийн нөхцөлд байдалд 
тохируулан өөрчлөх хэрэгтэй. Асуулга судалгааг 
боловсруулж, хэрэглэх ажлыг гэрээ байгуулж, 
мэргэжилтнээр гүйцэтгүүлэх талаар бодож үзэж бас 
болно. 
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ХҮСНЭГТ Г. МОНИТОРИНГ СУДАЛГААНЫ ЗАГВАР

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийн одоогийн статус 

1. Танай компани эсвэл байгууллагад гэр бүлд ээлтэй бодлого бий юу?                  Тийм                Үгүй
Хэрэв тийм бол бодлогуудын нэрийг доор жагсаан бичнэ үү.

2. Танай компани эсвэл байгууллага гэр бүлд ээлтэй ямар тодорхой хөтөлбөр эсвэл практикийг хэрэгжүүлсэн бэ? 

Хамаарх бүх тохиолдолд тэмдэглэгээ хийнэ үү. Үүнд:
 Ажлын уян хатан зохицуулалт               Цалинтай хүүхэд асрах чөлөө                  Цалинтай аавын чөлөө
 Цалинтай жирэмсний/амаржсаны чөлөө 

 Жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх дэмжлэг:       цалинтай завсарлага;      хөхөөр хооллох байр;          

 ажлын байрны хамгаалалт. 

 Боломжийн үнэтэй, хүртээмжтэй, чанартай хүүхэд асрах үйлчилгээ         Хүүхдийн мөнгө
 Бусад  (жагсаан бичнэ үү) ______________________________________________________

Хэрэв танд нэмэлт санал, онцлон хэлэх зүйл байвал энд жагсаан бичнэ үү:

Гэр бүлд ээлтэй бодлогуудыг хамгийн сүүлд хэзээ эргэн харж, засварласан бэ?

Одоо байгаа гэр бүлд ээлтэй бодлогуудын давуу болон сул тал юу вэ?

Гэр бүлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хүрэх компанийн зорилтууд юу вэ?

Тохиролцсон зорилтуудыг компанийн бүх түвшинд мэдээлсэн үү?

Танай компанид одоо байгаа гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөр/практикийн үргэлжлэх хугацаа юу вэ?

Одоо байгаа гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийг засан шинэчлэх, эсвэл шинэ хөтөлбөр боловсруулах хугацаа хэзээ вэ?

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дутуу зүйлсийг нөхөхөд хэрэгтэй байгаа болон бэлэн байгаа нөөц, арга 

хэмжээ юу байгаа вэ?

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн мониторинг болон үнэлгээнд ашиглагдах гарцын хэмжүүр болон арга зам юу вэ?

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн багт хэдэн ажилтан хуваарилах вэ? Тэд ямар үүрэг 

гүйцэтгэх вэ?

Мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа болон сургалт

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрт зориулж удирдлага болон ахлах ажилтнууд хэдэн удаа шуурхай хурал хийсэн бэ?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийг ажилтнуудад танилцуулах чиглүүлэх сургалт хэдэн удаа явагдсан бэ?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийн талаарх сургалтад хэдэн менежер, ажилтан оролцсон бэ?

Бизнес эрхлэгчийн санал болгодог гэр бүлд ээлтэй үйл ажиллагаануудыг тодорхойлно уу:

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн туршид оролцогчдын хүлээлтийг зохицуулах төлөвлөгөө юу байгаа вэ?
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үргэлжлэл

Үнэлгээ, тайлан

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрт байнгын мониторинг, үнэлгээ хийх ямар төлөвлөгөө байгаа вэ? 

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн эцсийн шугаман үнэлгээнд шаардлагатай үзүүлэлтүүд болон арга зам юу 
вэ?

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрт хамгийн сүүлд хэзээ үнэлгээ хийсэн бэ?

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөрийн үнэлгээнээс илэрсэн зүйлсийг компанийн дээд удирдлагад хэрхэн 
мэдээлж, санал зөвлөмж гаргаж өгдөг вэ?

Гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөр болон сайн практикийг дотооддоо болон гадагш мэдээлэх ямар 
төлөвлөгөө байгаа вэ?

Гэр бүлд ээлтэй практикийг үргэлжлүүлэх ямар төлөвлөгөө байгаа вэ?

 Ярилцлага 
Энэхүү хавсралтад дурдсан бүх аргын адил ярилцлага 
хийхийн өмнө бэлтгэл шаардлагатай. Ярилцлага авч 
буй хүн асуултаа бэлтгэсэн, холбогдох мэдээллийг 
судлах чадвартай байх хэрэгтэй. Биеэр уулзаж 

ярилцлага авах нь хамгийн үр дүнтэй хэдий ч 
ярилцлагыг утсаар хийж бас болно. Удирдлагатай 
ярилцлага хийхэд ашиглах асуултуудын загварыг 
Хүснэгт Д-д оруулав.  

ХҮСНЭГТ Д. УДИРДЛАГАТАЙ ЯРИЛЦЛАГА ХИЙХ АСУУЛТУУД

Асуулт Хариулт 

Та компанид ямар албан тушаал хашдаг вэ?

Танай компанид гэр бүлд ээлтэй ямар бодлого, хөтөлбөрүүд байдаг вэ?

Гэр бүлд ээлтэй бодлогуудад ямар чиглэлүүдийг хамардаг вэ?

Яагаад энэ чиглэлүүдийг сонгож голлон анхаарахаар шийдсэн бэ? 

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор та ямар үүрэг 
хариуцлага хүлээдэг вэ? 

Та гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг удирдлага болон ажилтнуудад 
хэрхэн мэдээлдэг вэ?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд ямар бэрхшээл/сорилт тулгардаг вэ? Та 
тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцад ажилтнууд ямар асуудлууд болон 
асуултуудыг хөндөж гаргадаг вэ? Та тэдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

Таны бодлоор гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд ямар элемент, нөөц 
чухал вэ? Яагаад?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүд үйлдвэрт ямар өгөөжтэй/эерэг нөлөөтэй вэ?

Одоо байгаа гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдэд сайжруулалт хийх шаардлагатай байгаа юу?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийн талаар удирдлага сайн мэдэж байгаа гэж та бодож 
байна уу? Ажилтнууд? Олон нийт?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтээс үүдэн гарсан сайн практик, кэйс танд 
бий юу?

Компани цаашид урт хугацаандаа гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлсээр байх уу? Яагаад, хэрхэн?
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 Фокус бүлэг

Шууд мэдээлэл цуглуулах бас нэг арга зам нь бүх 
оролцогчдыг нэг дор цуглуулан, бүтэцжүүлсэн 
хэлэлцүүлэг хийж, чиглүүлэх зарим асуултаар 
хэлэлцүүлгийг залах явцдаа оролцогчдод санал 
оноогоо чөлөөтэй илэрхийлэх, бие биетэйгээ хуваалцах 
боломжийг олгох явдал юм.    

Зарим нэг оролцогч чиглэлээсээ хазайх хандлагатай 
байдаг тул хөтлөгч яриаг зөв чиглэлд залж, бүх хүнд 
санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгох нь 
чухал. Хүснэгт Е-д ажилтнуудын дунд хийсэн фокус 
бүлгийн хэлэлцүүлгийн ярианы тэмдэглэлийн жишээ 
загварыг орууллаа. 

ХҮСНЭГТ Е. АЖИЛТНУУДЫН ФОКУС БҮЛГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ЖИШЭЭ

Хэлэлцүүлгийн хөтлөгчийн хэлэлцүүлгийг нээж хэлэх үг

Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Миний нэрийг ... гэдэг бөгөөд би энэхүү 

хэлэлцүүлгийг хөтлөн явуулах болно. Хэлэлцүүлгийн зорилго нь 

                                                                                                              [Хэлэлцүүлгийн зорилгыг товч дурдана.]

Бид танай компанийн гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийн талаар таны санаа бодлыг мэдэх сонирхолтой байна.
[Мэдээллийг хэрхэн ашиглахыг танилцуулна] Энэ хэлэлцүүлгийн явцад олж авсан мэдээллийг өгсөн хүний 
нэрийг задруулахгүй бөгөөд мэдээллийг зөвхөн гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүдийг сайжруулах зорилгоор 
ашиглана. [Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлийг хэрхэн хөтөлж байгааг танилцуулна, жишээлбэл томилсон хүн гар 
тэмдэглэл хөтлөх, эсвэл видео буюу аудио бичлэг хийх гэх мэт.] Та бүхний зөвшөөрөлтэйгөөр, бид хэлэлцсэн 
сэдэв болон хариултыг тэмдэглэж авна. Гэхдээ тэдгээрийг тодорхой хувь хүнтэй холбохгүй. 

[Үндсэн дүрмийг танилцуулна] Бидний хэлэлцэх асуудлуудад зөв эсвэл буруу хариулт гэж байхгүй. Та бүхэн зөвхөн 

хувийн туршлагадаа үндэслэн санаа бодлоо илэрхийлнэ. Хэн нэгэн хүн ярьж байгаа үед бусдыгаа хүндэлж сонсоно. 

Хүн бүрт ярих боломж олгох тул оролцогчдыг ярьж байх үед сайтар сонсож, анхааралтай хариулаарай.

Одоо та бүхнийг бүгдийг нь өөрсдийгөө танилцуулахыг урьж байна. Өрөөнд байгаа бүх хүн нэг нэгээрээ ээлжлэн 

өөрийгөө танилцуулж, нэр, ямар ажил хийдэг, гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлого, хөтөлбөрийг яагаад 

сонирхож байгаагаа бидэнтэй хуваалцана уу. 

Хэлэлцүүлгийн асуултууд

Та ажлын байран дээрээ гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрийн талаар ер нь сонсож байсан уу?

Хэрэв тийм бол та тэр талаар ярьж өгөхгүй юу? 

Та гэр бүлд ээлтэй аливаа хөтөлбөрт ер нь хамрагдаж байсан уу? Хэрэв үгүй бол хамрагдаагүй шалтгаан нь юу 

байсан бэ? Хэрэв тийм бол та тэр талаар тодорхой ярьж өгнө үү?

Таны хамрагдсан гэр бүлд ээлтэй хөтөлбөр таны хэрэгцээг хангаж, хангалттай дэмжлэг үзүүлсэн гэж та 

бодож байна уу? Хөтөлбөр зохион байгуулалт сайтай, хамрагдахад хялбар байсан уу?

Компанийн гэр бүлд ээлтэй материаллаг бааз, хөтөлбөрөөс танд юу нь хамгийн их таалагдсан бэ?

Таны бодлоор одоо байгаа материаллаг бааз болон хөтөлбөрүүдийг хэрхэн сайжруулах боломжтой вэ?

Гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрүүд таны хүүхдүүд, танд болон компанид ямар эерэг болон сөрөг нөлөө 

үзүүлсэн бэ? 

Та урт хугацаандаа гэр бүлд ээлтэй бодлого, хөтөлбөрөөс юуг хүсэн хүлээж байна юу вэ?
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