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Удиртгал 

Нотолгоо баримтууд 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого нь ажилтан болон 
тэдгээрийн гэр бүлийн сайн сайхан байдалд олон талаар 
өргөн хүрээнд нөлөөлж байдаг. Ажил болон гэр бүлийн 
үүрэг хариуцлагаа хооронд нь уялдуулан зохицуулах 
боломжтой байснаар эцэг эхчүүд гэр бүл, хүүхдүүддээ цаг 
зарцуулах, анхаарал халамж хандуулахад нь эерэг нөлөө 
үзүүлдэг нь улам бүр  батлагдаж байна. 
Энэ нь ялангуяа эмзэг болон орлого багатай гэр бүлүүдийн 
хувьд, эцэг эхчүүд нь хүүхдүүддээ цаг зав зарцуулах хомс 
байх нь хүүхдүүдийн үндсэн эрх болон нэн шаардлагатай 
үйлчилгээ авах эрх зөрчигдөх эрсдэл бий болоход хүрдэг. 
Иймд гэр бүлд ээлтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын 
талаарх ямар ч хэлэлцүүлгийн төвд ажил олгогч болон 
ажилтанд үзүүлэх нөлөө болон урт хугацаанд нийгэмд гарч 
болох өөрчлөлт, үр дүнгийн асуудлууд багтдаг. Ялангуяа 
эдгээр бодлого нь доорх үндсэн асуудлын учиг шалтгааныг 
ойлгоход чиглэдэг.   

Гэр бүлд ээлтэй бодлого гэдэг нь ажил хөдөлмөр 
эрхлэнгээ гэр бүлийн амьдрал, үүрэг хариуцлагаа 
орхигдуулалгүй аль алиныг хослуулахад тус дэм болох 
бодлого гэж ойлгож болно.1, 2, 3 Энэ бодлого, арга хэмжээ 
нь ажил эрхэлж буй эцэг эхчүүдэд аль болох хөдөлмөрийн 
уян хатан нөхцөл санал болгох, холбогдох тусламж 
дэмжлэг  үзүүлэхэд голлон төвлөрдөг. Гэвч хөдөлмөр 
эрхлэлтийн энэхүү зохион байгуулалт, арга хэмжээ нь   
хүүхдүүдийн эрүүл саруул, сайн сайхан өсөж хөгжихөд 
хувь нэмэр оруулах үүднээс зохион байгуулагддаг гэдгийг 
ойлгох нь чухал юм. Жишээлбэл, Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын (ЭЗХАХБ) гишүүн 
орнуудын дунд хийгдсэн баримт бичгийн цогц судалгаанд 
эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгох нь хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулахад нөлөөлдөг болохыг дурджээ.4 
Бага болон дундаж орлоготой орнуудыг хамруулан 
хийгдсэн илүү өргөн хүрээний судалгааны ажлын үр дүн ч 
эдгээр бодлогуудын хүүхдэд үзүүлэх үр нөлөөний  талаар 
ойролцоо дүгнэлтүүд гаргасан байдаг. Эцэг эхчүүдэд 
хүүхдээ асрах цалинтай чөлөө олгох нь гэр бүл хүүхдийн 
эрүүл мэнд, сайхан сайхан байдлыг хангах Тогтвортой 
Хөгжлийн Зорилтуудын үр дүнд хүрэхэд чухал хувь нэмэр 
оруулахыг онцлон тэмдэглэсэн байна. Жишээлбэл, хүүхэд 

• Бизнесийн үйл ажиллагаа болон ажилтнуудын хувьд 
гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны бодлого журам гэж юу 
вэ?  

• Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бизнесийн 
байгууллагуудыг хөдөлгөгч гол хүчин зүйлс нь юу вэ? 

Энэхүү гэр бүлд ээлтэй бодлогын талаарх НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сангаас олон улс оронд хийсэн судалгааны үр 
дүнгүүдийг нэгтгэн харуулав. Одоогоор хийгдсэн дээрх 
судалгаануудад орхигдсон асуудлууд байгааг дурдах 
нь зүйтэй. Гэсэн хэдий ч энэхүү товч танилцуулгад 
засгийн газрууд болон бизнесийн байгууллагууд гэр 
бүлд ээлтэй бодлогыг өөрийн орчин нөхцөлд тохируулан 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмжүүдийг багцлан 
тодорхойлсон болно.  
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ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БИЗНЕСИЙН БОДЛОГО ГЭЖ 
ЮУ ВЭ? 

асрах цалинтай чөлөө олгосноор хүүхдийн эндэгдэл, дутуу 
жинтэй  хүүхдүүд төрөх тохиолдол  буурах,  эхийн сүүгээр 
хооллолтын хувь нэмэгдэх, дархлаажуулалтын хамрах 
хүрээ нэмэгдэх, хүүхдүүдийн танин мэдэхүйн хөгжил 
болон сурлагын үзүүлэлт нэмэгдэх, хүүхдийн хүчирхийлэл 
буурахад нөлөө үзүүлж байна.5 Энэхүү товч баримт бичигт 
гэр бүлд ээлтэй бодлогын тодорхойлолтуудыг хүүхдийн 
эрхийн талаас харж харилцан уялдаатайгаар авч үзсэн 
бөгөөд эдгээр бодлогын хүүхдэд тусах үр дүнд илүүтэй 
анхаарсан болно. Ингэснээр  гэр бүлд ээлтэй бодлогын 
шалгууруудыг өргөжүүлж, тэдгээрийг бүхэлд нь (а) ажил, 
гэр бүлийн үүрэг хариуцлагаа хослуулах ажилтнуудын 
чадвар; (b) хүүхдийн хөгжил, сайн сайхан байдалд 
эергээр нөлөөлөх бодлогууд гэж тодорхойлсон. 
Энэ товч баримт бичигт гэр бүлд ээлтэй ажлын байрны 
бодлогын үндсэн категориудыг цаг хугацаа, нөөц, 
үйлчилгээ гэсэн гурван хэмжигдэхүүний хүрээнд авч 
үзсэн болно. Бичиг баримтад баримт бичгийн судалгаа, 
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын (ОУХБ) 
конвенцууд, болон Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ), Олон улсын санхүүгийн 
корпораци (IFC), НҮБ-ын Даян Дэлхийн Гэрээ болон 
бусад байгууллагуудын удирдамжуудыг ашигласан. 
Бизнесийн бодлогыг гэр бүлд ээлтэй бодлого болон бусад 
холбогдох бодлого гэж салган авч үзсэн.  



2
БИЗНЕС БОЛОН ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГУУД 

Төрөл                                  Хүүхдүүдэд үзүүлэх нөлөө               Жишээнүүд

Гэр бүлд ээлтэй бодлогууд

ЦАГ ХУГАЦАА

Хүүхэд асрах чөлөө 
(жирэмсэн болон амаржсан эх, 
аавуудад олгох амралт чөлөө)

Цалинтай амралт нь хүний хөдөлмөр эрхлэх үндсэн эрх төдийгүй 
хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжилд чухал ач холбогдолтой. 

   Цалинтай амралт нь хүүхдээ төрүүлсний дараа   
   эхчүүд тэнхрэх болон эцэг эхчүүд нялх хүүхдээ  
   хангалттай хэмжээнд асарч тойлох боломж 
   олгодог. Түүнчлэн энэ арга хэмжээ нь хүүхдээ эхийн сүүгээр 
   хооллохыг явцыг дэмжих ач холбогдолтой байдаг.  

• Жирэмсний болон амаржсаны цалинтай амралт  
• Аавуудад олгох цалинтай амралт 
• Эцэг эхчүүдэд олгох цалинтай чөлөө
• Яаралтай/ зайлшгүй тохиолдолд авах чөлөө 
• Асаргааны чөлөө 

Хүүхэд хөхүүлэх завсарлага Ажилдаа эргэж орсноор хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох 
практикийг тасалдуулахад хүрдэг гол шалтгаан болдог. 

  
   Иймд ажлын цагийн дундуур хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох  
завсарлага авах боломжтой байснаар хүүхдээ хөхүүлэх болон 
хөхний сүүгээ саах боломжтой болдог тул энэ нь чухал бодлогын 
арга хэмжээ юм. 
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• Ажлын цагаар хүүхдээ хөхүүлэх цаг гаргах 
(жишээ нь, ажлын 8 цагт 2 удаагийн  30 минутын завсарлага 
авах)

Ажлын байрны уян хатан 
зохицуулалт

Гэр бүлд ээлтэй уян хатан ажлын цаг нь ажил болон хувийн 
амьдралаа зөв зохистой зохицуулах боломж олгодог. 

   Ингэснээр гэр бүл, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх   
   болон хүүхдийн хөгжилд (тухайлбал сургууль  
   завсардалтаас сэргийлэх) илүү чанартай цаг  
   хугацаа зарцуулах боломжтой болдог.
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• Уян хатан ажлын цаг (зайнаас болон гэрээс ажиллах) 
• Богиносгосон ажлын цаг (жишээ , хагас цагаар ажиллах)
• Ажил үүргээ хуваалцах, ажлын байр солих 

НӨӨЦҮҮД

Ажлын байрны баталгаа 
болон үл ялгаварлах 

Ажилтныг жирэмсэн болон гэр бүлийн үүрэг хариуцлага зэргээс 
үүдэлтэйгээр ажлын байран дээр ялгаварлан гадуурхах болон 
ажлаас халах зэргээс урьдчилан сэргийлснээр эцэг эхчүүд 
санхүүгийн баталгаатай нөхцөлд хүүхдээ өсгөх нийгмийн болон 
орлогын баталгаа болж өгдөг.   

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн хамгаалал (жишээ, ажлаас халахаас 
хамгаалах) 

• Үл ялгаварлах ( жишээ, ижил нөхцөл байдлаар ажилдаа 
эргэж орох)

• Жирэмсний сорилд хориг тавих 

Хүүхэд хөхүүлэхэд тохирсон 
өрөө, амралтын хэсэг 
байгуулах сэтгэлзүйн
дэмжлэг үзүүлэх 

Ажлын цагийн дундуур хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох 
завсарлага олгохоос гадна хүүхэд хөхүүлэх боломжтой орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлж өгснөөр эхчүүд ажилдаа орсны дараа 
ч хүүхдээ үргэлжлүүлэн эхийн сүүгээр хооллох боломжтой 
болно. 

• Хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох тохиромжтой өрөө тасалгаа, 
тоног төхөөрөмж гаргаж өгөх (үүнд хөхний сүүгээ хадгалах 
хөргөгч гэх мэт)

• Хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн орчин ( жишээ нь, 
эхийн сүүгээр хооллох үеийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө дэмжлэг)

ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД 

Хүүхэд харах үйлчилгээний 
дэмжлэг 

Хүүхэд харах чанартай үйлчилгээ нь эхчүүдийг ажилдаа 
эргэн орох, бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, хүүхдийг 
үл хайхрах явдлыг бууруулахад  маш хэрэгтэй үйлчилгээ юм. 
Энэ үйлчилгээ нь түүнчлэн хүүхдийг сургуулиас завсардахаас 
урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэгтэй байдаг. Боломжийн 
үнэ өртөгтэй, чанартай хүүхэд харах үйлчилгээ дутагдсанаас 
эцэг эхчүүдийг ажлаа хийх хооронд хүүхдүүд хүчирхийллийн 
золиос болох эрсдэлд хүрэх тохиолдол байдаг.
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• Ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд харах үйлчилгээ ( ажлын 
байран дээр эсвэл ажилтай нь ойрхон газар)

• Санхүүгийн дэмжлэг/ татаас 
• Төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
• Унаа тээврийн хэрэгслээр дэмжих 
• Хичээлийн дараах хүүхэд харах үйлчилгээ 
• Шилжин ирсэн гэр бүлүүдэд олгох дэмжлэг (жишээ, зуны 

сургууль, зуслан)

Жирэмсэн болон хүүхдээ 
асарч буй эмэгтэйчүүдэд 
эрүүл мэнд болон аюулгүй 
байдлын дэмжлэг үзүүлэх 

Жирэмсэн болон хүүхдээ асарч буй эмэгтэйчүүдийн эрүүл 
мэнд болон аюулгүй байдлыг хангах нь эх хүүхдийн (хараахан 
төрөөгүй болон шинэ төрсөн хүүхдүүд) эрүүл мэндэд маш 
чухалд ач холбогдолтой. Үүнд ажлын цагийг богиносгох, хүнд 
хортой ажлын нөхцөлөөс хамгаалах гэх мэт орно. 

• Жирэмсэн болон хүүхдээ асарч буй эмэгтэйчүүдийг хүнд, хортой 
болон эрүүл бус ажил хөдөлмөр эрхлэхээс хамгаалах бодлого, 
хяналтын системтэй байх 

• Ажлын цаг, ачааллыг багасгах 
• Хорт бодист өртөхөөс хамгаалах ( жишээ нь, хортон шавж устгах 

бодис гэх мэт)

Хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх 
эерэг дадал хэмшлийг  
сурталчлах, дэмжих 

Ажил олгогчид хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх эерэг дадал, арга 
туршлагын талаар өөрийн ажилтнууд, үйлчлүүлэгчид болон 
олон нийтийн дунд сурталчлах,  ойлголт мэдлэг нэмэгдүүлэх 

• Ойлголт мэдлэг нэмэгдүүлэх, мэдээлэл түгээх нийтийг 
хамарсан ажлуудыг дэмжих 
(жишээ нь, эхийн сүүгээр хооллох, бага насны хүүхдийн 
боловсрол, хүүхдийн өсөлт хүмүүжилд аавуудын үүрэг, нөлөө 
гэх мэт)

Эхчүүдийн эрүүл мэнд болон 
хоол тэжээлийн дэмжлэг 

Ялангуяа эхийн эрүүл мэндийн ерөнхий үзүүлэлт муутай 
орнуудад ажил олгогчийн дэмжлэгтэй эрүүл мэнд, хүнс 
тэжээлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх нь ажил хийж буй 
ээжүүдийн ерөнхий эрүүл мэндийн байдалд болон эрүүл хүүхэд 
өсгөн бойжуулахад ихээхэн тустай.  

• Ажлын байран дээрх эрүүл мэндийн үйлчилгээ (жишээ нь, 
төрөхийн өмнөх ба дараах үнэ төлбөргүй үзлэг)

• Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн олгох
• Мэдлэг мэдээлэл, харилцаа холбоо хөгжүүлэх олон нийтийг 

хамарсан ажлууд зохион байгуулах
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БИЗНЕС БОЛОН ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГУУД 

Төрөл                                  Хүүхдүүдэд үзүүлэх нөлөө               Жишээнүүд

Бусад холбогдох бодлогууд 

Бэлгийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх 

Ажлын байран дээрх бэлгийн хүчирхийллийн тохиолдлууд их 
байна. Бэлгийн хүчирхийлэл нь зөвхөн хохирогчдод төдийгүй 
тэдний гэр бүлд нөлөөлж байдаг. Ялангуяа залуу охид 
бүсгүйчүүд энэ эрсдэлд илүү өртөмтгий бүлэг байна. 

• Ажлын байран дээрх бэлгийн дарамт хүчирхийлэл, 
ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ, бодлогууд хэрэгжүүлэх 

• Энэ талаарх мэдлэг, ойлголт нэмэгдүүлэх кампанит 
ажлууд зохион байгуулах 

 Хангалттай цалин хөлс 
Ажилтнуудын ур чадвар, үүрэг хариуцлагын түвшинд дүйцсэн 
цалин хөлс олгосноор тэд гэр бүлээ хангалтай хэмжээнд дэмжин 
тэтгэхэд чухал нөлөөтэй. Ингэснээр эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ 
хангалттай анхаарал халамж  тавих, аюулгүй эрүүл саруул 
орчинд өсөж хөгжих нөхцөл бололцоогоор хангах бололцоотой 
болдог. 

• Ажилтны болон гэр бүлийн үндсэн хэрэгцээнд үндэслэн 
тооцсон цалингийн доод хэмжээг мөрдөх 

• Ажилтны үндсэн буюу суурь цалин нь тухайн ажилтан 
илүү цагаар ажиллалгүйгээр амьдралд нь хүрэлцэхүйц 
хэмжээнд байх

• Цалингийн түвшин тогтоохдоо тухайн ажилтны хүйс болон 
шилжин ирсэн зэргээс хамаарч ялгавартай хандахгүй байх  

Нийлүүлэлтийн сүлжээ ба 
худалдан авалтын бодлого 

Эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ ажил олгогчид өөрсдөд нь ажил 
үйлчилгээ нийлүүлэгч бизнесийн түншүүд, тэдний холбогдох 
талуудад нөлөөлөх, байгаа нөөц боломжоо нэгтгэж болно. 

• Нийлүүлэлтийн сүлжээний гол стандартууд, бодлого 
журам, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээ болон 
нийлүүлэгчийн чадавхыг бэхжүүлэхдээ гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг уялдуулах  

Дээр дурдсан бодлого, арга хэмжээг өргөн хүрээтэй 
бизнесийн үйл ажиллагаа, арга хандлагатай үр дүнтэйгээр 
уялдуулан хэрэгжүүлж болно. Тухайлбал эцэг эхийн аль 
нь байхаас үл хамааран бүх ажилтнууд ажил болон хувийн 
амьдралын тэнцвэрийг хадгалахыг дэмжсэн бизнесийн 
бодлого, арга хэмжээтэй холбож хэрэгжүүлж болох юм. 
Эдгээр бодлогууд нь  өндөр настан болон гэр бүлийн 
бусад гишүүддээ анхаарал халамж тавих зэрэг ажилтны 
гэр бүлийн өмнө хүлээсэн бусад үүрэг хариуцлагуудыг 
хэрэгжүүлэхэд мөн адил үйлчилнэ. Дээрх хүснэгтэд дурдсан 
бодлогын жагсаалтууд нь санамсаргүйгээр гаргаж ирсэн 
элдэв санааны цуглуулга биш, хүүхдийн амьдралд эерэг 
өөрчлөлт бий болгоход хамгийн их нөлөөлөх боломжтой 
холбогдох бодлогын арга хэмжээ, санал санаачилгууд юм. 

Дэлхий даяар гэр бүлд ээлтэй бодлогыг үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн ажил олгогчид болон тухайн бодлогын хамрах 
хүрээ хир байгаа талаар дэлгэрэнгүй тоон мэдээлэл хомс 
байна. Мэдээлэл хомс байснаар гэр бүлд ээлтэй бодлогыг 
бизнесийн орчинд нутагшуулан хэрэгжүүлэхийг дэмжих 
гол хөдөлгөгч хүчин зүйлс, бодлогын хамрах хүрээ, цаашид 
цар хүрээг хэрхэн тэлэх талаарх ойлголт хязгаарлагдахад 
хүргэж байна. Иймд, бизнесийнхэн эдгээр бодлогыг  үйл 
ажиллагаандаа хэрхэн нэвтрүүлж байгаа болон эдгээрийг 
бизнесийн үйл ажиллагаа, зарчимдаа тусгахад нөлөөлж буй 
зүйлс юу болохыг судлах зорилготой тоон болон чанарын 
судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлж байна. 
Мэдээллийн дутмаг байдлыг арилгахад дэмжлэг үзүүлэх 
үүднээс НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас янз бүрийн улс орны 
ялгаатай салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг 300 бизнес 

ГЭР БҮЛД ЭЭЛТЭЙ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 
ХАНГАХАД НӨЛӨӨЛӨХ ГОЛ ХҮЧИН ЗҮЙЛС ЮУ ВЭ?

эрхлэгчдийн дунд судалгаа явуулсан. Холбогдох бичиг 
баримтын судалгаа болон болон НҮБ-ын Хүүхдийн 
Сангийн тэрхүү судалгааны үр дүнгээс үндэслэн10 энэхүү 
товч танилцуулгад бизнесийн үйл ажиллагааны зарчимд 
нэвтрүүлэхэд нь нөлөөлөх гурван гол хөдөлгөгч хүчийг 
дараах байдлаар тодорхойлсон ба  тэдгээрт (а) дүрэм 
журам, зохицуулалттай байх болон тэдгээрийг журмын 
дагуу дагаж мөрдөх; (б) бизнесийн бүтээмж, үр ашигт 
байдал, болон нөөц; (в) бизнесийн нийгмийн хариуцлага- 
нийгмийн үнэт зүйлс болон хэм хэмжээ багтаж байна.

ДҮРЭМ ЖУРАМ, ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ТЭДГЭЭРИЙГ ДАГАЖ 
МӨРДӨХ 

Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг бизнест нэвтрүүлэх гол 
хөдөлгөгч хүчин зүйл бол тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дүрэм 
журамтай байж, түүний дагуу хэрэгжүүлэх асуудал юм. 
Тухайн дүрэм журмын дагуу хэрэгжилтийг хангах нь 
тухайн улсын хууль тогтоомжоор зохицуулагдах боловч 
салбарын стандарт, олон улсын гэрчилгээжүүлэх стандарт, 
худалдааны холбоодын гэрээ, түүнчлэн бараа бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэгчдийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрмийг дагаж мөрдөх 
шаардлагуудад мөн тусгаж болно. 

Үндэсний Хууль тогтоомж. НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас 
хийсэн судалгаагаар, тус судалгаанд хамрагдсан бүх улс 
орнуудын жижиг дунд үйлдвэрээс (ЖДҮ) эхлээд томоохон 
аж ахуйн нэгжүүд хүртэл гэр бүлд ээлтэй бодлогыг тухайн 
улсынхаа хууль тогтоомжид заасан хүрээндээ л хэрэгжүүлэх 
хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл, бизнесийн хүрээнд тус 
бодлогын хэрэгжилт хууль тогтоомжид заасан хүрээндээ л 
дэмжлэг олгоно уу гэхээс түүнээс илүү хэмжээний дэмжлэг 
үзүүлэх тохиолдол бараг байдаггүй байна. Гэтэл тухайн 
улсын хууль нь олон улсын стандарт хангаагүй тохиолдлууд 
байсаар байна. Тухайлбал, ОУХБ-аас жирэмсэн эхчүүдэд 
хамгийн багадаа 14 долоо хоногийн цалинтай амралт 
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өгөхийг санал болгодог ч НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн 
судалгааны үр дүн олон улс оронд ажил олгогчид өөрийн 
улсын хууль тогтоомжийн хамгийн наад захын шаардлагад 
дүйцүүлж, дээр дурдсан хугацаанаас богино хугацааны 
цалинтай амралт олгож байгааг харуулж байна. Эндээс 
харахад, ихэнх компаниуд, ялангуяа ЖДҮ эрхлэгчдийн 
хувьд тухайн улсын хууль тогтоомжид заасан шаардлагад 
хүрэх нь гол зорилго нь болохыг харуулж байна. Гэр 
бүл, хүүхдэд ээлтэй бодлогуудыг тухайн улсын хууль 
тогтоомжтой уялдуулах нь өөрчлөлтийг бий болгох 
хамгийн хүчирхэг зэмсэг юм. Үүнийг ойлгож танин мэдэж, 
амьдралд хэрэгжүүлснээр улс орнуудад, нийгэмд үзүүлэх 
нөлөө өндөр байх юм.  

Олон улсын ёс зүйн хэм хэмжээ болон салбарын гэрээ. 
Олон улсын бараа, ажил, үйлчилгээ ханган нийлүүлэх 
нийлүүлэлтийн сүлжээний өнцгөөс авч үзэхэд, энэхүү 
бодлогыг байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд 
туслах бас нэгэн нэмэлт хүчин зүйл нь үндэстэн дамжин 
үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд болон бусад томоохон 
нэгдсэн төвүүдийн (платформууд) 11 мөрддөг олон 
улсын ёс зүйн хэм хэмжээний хамгийн наад захын суурь 
стандарт, шаардлагуудыг дагаж мөрдөх явдал юм. Гэвч 
тус бодлогын эдийн засгийн үр ашгийн талаар маргаантай 
олон янзын үзэл бодол байдаг. Тухайлбал аудит болон 
сертификат авах стандартууд12 гэх мэт. Учир нь дээрх 
стандартуудыг авахад хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн 
стандартуудад (жишээ нь, гэр бүлийн статусаас хамааран 
ажилтныг ялгаварлан гадуурхахгүй байх) анхаардгаас 
биш гэр бүлд ээлтэй бодлогуудыг хэрхэн хэрэгжүүлж буй 
талаарх нөхцөлд анхаарлаа хандуулах нь ховор байна. 

Худалдааны холбоодтой байгуулах гэрээ. Бизнесийн 
үйл ажиллагааны зарчимд гэр бүлд ээлтэй бодлогыг 
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх бас нэг хүчин зүйл бол 
ийм төрлийн холбоодтой байгуулах гэрээ болон хүсэлтдээ 
тусгаж өгөх явдал юм.13

БИЗНЕСИЙН БҮТЭЭМЖ, ҮР АШИГТ БАЙДАЛ БОЛОН 
НӨӨЦҮҮД 

Зарим бизнес эрхлэгчид болон тэдгээрийн хамтрагч 
талууд гэр бүлд ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх нь тухайн 
компанийн үнэ цэнэ, нэр хүндийг  өсгөх төдийгүй 
бизнесийн нэг хэсэг гэдэг үүднээс хэрэгжүүлдэг болохоо 
дурдсан байдаг. 

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах нь бизнесээ ахиулах нэг 
арга болох нь. Ажлын байран дахь хүйсийн тэгш байдлыг 
хангах нь бизнес эрхлэгчдийн хувьд үр ашигтай байдаг 
бөгөөд энэ нь компанийн гүйцэтгэлд эергээр нөлөөлдгийг 
судалгаагаар тогтоосон байдаг.14 ОУХБ-ын жендерийн 
тэгш байдлын талаарх судалгааны тайланд, ажлын байран 
дахь эмэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог хангахад тохиолддог 

томоохон саад бэрхшээл нь эмэгтэйчүүдийн гэр бүлдээ 
зарцуулдаг цаг, гэр бүлийнхээ төлөө хийдэг хөлсгүй ажлын 
ачаалал их байдагтай холбоотой байна хэмээн дүгнэсэн 
байна.15 Олон бизнесийн байгууллагууд гэр бүлд ээлтэй 
бодлого нь ажлын байран дахь хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг 
хангахад нөлөөтэй төдийгүй эмэгтэйчүүдийг ажилд авах, 
тэднийг тогтвортойгоор ажиллуулах нь бизнест ашигтай 
байгааг олж, хүлээн зөвшөөрч эхэлж байна.16 Гэвч эсрэг 
талаас, энэ бодлогын эсрэг тал нь эмэгтэйчүүдийг ажлын 
байран дээрээ өсөж дэвжих, албан тушаал ахих чадвартай 
хувь хүн гэж үзэхээс илүүтэйгээр “хүүхдийн асрагч, ээж” 
гэсэн байр сууринаас үзэх хандлагыг өөгшүүлэх  эрсдэл бий 
болгож байгааг дурдсан байна.17

Авьяаслаг, ур чадвартай ажилтнуудыг ажилд авах, тэднийг 
ажлын байранд тогтоох. Аливаа ажилтан ажлын болон 
хувийн амьдралын тэнцвэртэй байдлаа хадгалсан ажлын 
байрыг сонирхдог болох нь олон талаар нотлогдож байна. 
Бүхий л насны эмэгтэй, эрэгтэй ажилтнуудын аль аль 
үйлдвэрлэлийн салбараас албан тасалгааны ажлыг илүүтэй 
сонирхдог болсон олон улсын чиг хандлага байна. 18 

Ажил олгогчид авьяастай, ур чадвартай ажилчдын төлөө 
өрсөлдөж, тэдэнд илүү таатай нөхцөлтэй ажлын байр 
санал болгож байна. Иймд гэр бүлд ээлтэй бодлого нь 
ажилтнуудын анхаарлыг татаж, ажил олгогчдын хооронд 
дээрх өрсөлдөөнийг улам нэмэгдүүлэхэд нөлөөтэй. Энэ нь 
биеийн хүчний хөдөлмөр шаардсан аж үйлдвэрийн болон 
хөдөө аж ахуйн  салбаруудын хувьд ч ижил юм. Жишээ 
нь Олон улсын санхүүгийн байгууллагын хийсэн кейс 
судалгаанд, Кени улсад байдаг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч өөрийн ажилтнуудаа хөдөөнөөс хот  руу 
шилжих, ингэснээр ажиллах хүчээ алдах вий гэдгээс  
сэргийлж, ажилтнуудынхаа хүүхдүүдэд зориулж хүүхэд 
асрах, харах үйлчилгээ үзүүлдэг болсноо онцолсон байна.19 

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас хийсэн судалгаа Бангладеш 
болон Вьетнам улсын үйлдвэрийн ажилтнууд гэр бүлд 
ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлдэг газруудад илүү тогтвор 
суурьшилтай ажиллах хандлагатай байгааг мөн харуулсан. 
Үүний нэгэн адил, Хүүхдийн эрх ба Компанийн Нийгмийн 
Хариуцлагын төв болон Хятад дахь 44 үйлдвэртэй 
корпорациас хийсэн судалгаанд гэр бүлд ээлтэй бодлогыг 
хэрэгжүүлэх нь ажилтны байгууллагын менежментдээ итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлдэг төдийгүй сайн ажилтнуудыг тогтоон 
ажиллуулахад нөлөөлдөг томоон хүчин зүйл  болохыг дахин 
баталсан байна. 

Ажлын бүтээмжийг сайжруулахад чиглэсэн эрүүл мэнд, 
нийгмийн хамгааллын дэмжлэгийн үр дүн. Гэр бүлд 
ээлтэй бодлого нь байгууллагын бүтээмжид нөлөөлдөг 
гэдгийг өмнө нь дурдсан. Тэгвэл ажилтнуудын эрүүл мэнд, 
нийгмийн сайн сайханд анхаарал хандуулсан бусад арга 
хэмжээ, дэмжлэг нь хувь хүний хөдөлмөрийн бүтээмжид 
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мөн эергээр нөлөөлдөг байна. Хүүхэд асрах цалинтай 
чөлөө нь ажилтнуудын сэтгэл зүйд таатай нөлөөлөхөөс 
гадна  хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг байна.20 
Ажлын байран дээр эхчүүд хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох 
боломжтой байснаар  хүүхдүүдийн өвчлөл буурч, үүнээс 
болж эцэг эхчүүд ажлаас чөлөө авах нь мөн багассан 
байна.21 Ажил амьдралын ачааллыг тэнцвэржүүлэх 
бодлогууд нь ажилтнууд өөрийгөө илүү ойлгох, ажил 
амьдралын зөрчил, стресс багасахад нь нөлөөлж 
байсан байна. Улмаар ажилтнуудын суралцах, шинэ 
шинэлэг зүйлс санаачлах чадвар нь сайжирч байгаа нь 
тогтоогдсон.22 Түүнчлэн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн 
хөтөлбөрүүд нь хувцасны үйлдвэрт ажилладаг ажилчид 
үйлдвэрлэлийн явцад гаргадаг алдаа багасгахад нөлөөлж 
байсан байна.23 Гэвч энд нэг зүйлийг тэмдэглэн хэлэхэд 
цуглуулсан тоон мэдээллийн зарим нь дээрх эерэг үр 
дүнд гэр бүлд ээлтэй бодлогын арга хэмжээ   хамааралтай 
байж болохыг харуулж байгаа бол зарим нь төдийлөн 
хамааралтай биш байгааг ч мөн харуулж байна. Гэр бүлд 
ээлтэй бүх төрлийн бодлогууд бизнесийн бүтээмжид эерэг 
үр  дүн авчирдаггүй болохыг харуулсан өөр судалгаанууд 
ч байна. 24

Нөөцийн тухай асуулт: Бодлого хэрэгжүүлэх бизнес 
шалтгаан хангалттай биш тохиолдол. Гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэх нь  өөрийн өртөг зардалтай. Чөлөө 
авсан ажилтныг түр орлох ажилтан хөлслөх,  эсвэл 
хүүхэд хөхүүлэх өрөө тасалгаа тохижуулах, хүүхэд харах 
үйлчилгээ үзүүлэх гэх мэт нь ажил олгогчоос зайлшгүй 
зардал шаарддаг.  

Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг бизнест нэвтрүүлснээр түүнд 
зарцуулж буй хөрөнгө болон үүнээс олж болох ашиг- 
тухайлбал боловсон хүчин ажилд авахтай холбоотой 
зардал буурах, ажлаас амралт чөлөө авахыг багасгах, 
болон хөдөлмөрийн бүтээмжийн дээшилснээр бий болох 
ашгийг харьцуулж байж, тус бодлогод оруулсан хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжийг тооцох тухай олон маргаантай 
асуудлууд байдаг.25 Гэвч энэ нь үр өгөөжийг тооцох цорын 
ганц арга зам биш юм. 

Бизнест хэдийгээр үр дүнтэй гэж харагдаж буй боловч 
гэр бүлд ээлтэй бодлогын үр ашгийг тооцоход нарийн 
түвэгтэй байдгаас болж энэ бодлогын хэрэгжилт бодит 
байдал дээр сул байна. Нэг судалгаанд дурдсанаар, тус 
бодлогын үр шимийг тооцоход амархан биш, учир нь 
бодлогын бодит өгөөжийг тооцоход илүү урт хугацаа 
шаардлагатай.26 НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн дэлхийн 
олон оронд үйл ажиллагаа явуулж буй 300 гаруй бизнес 
эрхлэгчдийн дунд явуулсан судалгаанд гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэхэд олон бизнес эрхлэгчдийн хувьд 
тулгардаг хамгийн том бэрхшээл бол үүнд шаардагдах 
холбогдох зардлуудыг санхүүжүүлэх явдал хэмээжээ. 
Ялангуяа тогтвортой бус салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 

ЖДҮ эрхлэгчид (жишээлбэл, дэлхийн түүхий эдийн үнийн 
хэлбэлзэлд нэрвэгдсэн салбарууд) ажилтнууддаа цалинтай 
амралт олгох, хүүхэд асрах үйлчилгээ, болон ажлын уян 
хатан горимоор ажиллахыг санал болгох болон эдгээрийг 
урьдаас төлөвлөхөд хүндрэлтэй байдаг тухайгаа дурджээ.27 

Их Британийн Нэгдсэн вант улсад хийсэн нэг судалгаанд, 
эдийн засгийн хямралын үед компаниуд ажилчдадаа 
зориулж хэрэгжүүлдэг ажил амьдралыг тэнцвэржүүлэх 
хөтөлбөрүүдээ хэт их зардалтай гэж үзсэний улмаас 
зогсоосон байна. 28 Энэ бүхэн нь гэр бүлд ээлтэй бодлогыг 
хэрэгжүүлэх заавар чиглэлд тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ухаалаг загвар шийдэл, уг бодлогын үр нөлөөг хэмжих 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд, хэмжигдэхүүнүүдийг 
боловсруулах, бизнесийн нэг арга гэхээс илүү өргөн хүрээнд 
бусад нөөц боломжуудтайгаа нэгтгэхэд анхаарах нь зүйтэй 
байна. 29

БИЗНЕСИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС БОЛОН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

Тухайн компанийн хувьд чухал хэмээн үздэг үнэт зүйлс 
болон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээ нь гэр 
бүлд ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлдөг бас нэгэн 
хүчин зүйл болдог. 

Компанийн үнэт зүйлс болон соёл. Гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэх санхүүгийн бус хөшүүрэг бол 
эдгээр бодлогын арга хэмжээ нь компанийн үнэт зүйлийг 
бэхжүүлдэг гэсэн итгэл үнэмшил юм. Судалгаанаас 
үзэхэд компанийн үнэт зүйл нь бизнесийн үй ажиллагааг 
тогтвортойгоор удирдан чиглүүлэх  гол хүчин зүйлс 
бөгөөд гол төлөв компанийн шийдвэр гаргах түвшний 
ахлах удирдлагууд бизнесийн зарчмаа энэ талаас нь 
тодорхойлдог байна. 30 Компанийн үнэт зүйлс нь ‘гэр 
бүлд ээлтэй бизнес‘, эсвэл олон талт ялгаатай байдал, 
хүртээмжтэй байдал, хүний эрхийг дээдлэх үзэл 
баримтлалуудтай холбоотой байж болно. Нэгэн судалгаанд, 
‘тухайн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь байгууллагаас заавал хийх 
зүйл’ гэсэн маягийн тогтсон уламжлалт хандлагаар хандвал 
энэ нь тийм ч үр дүнтэй байж чадахгүй. Харин ажилтнууд 
нийгмийн асуудал нь байгууллагын үнэт зүйл, эрхэм 
зорилгын нэг хэсэг гэдгийг ойлгож, энэ байр сууринаас 
байгууллагын шийдвэр гаргах түвшний удирдлагуудад 
нөлөөлж, итгүүлж үнэмшүүлэх нь илүү үр дүнтэй болохыг 
судлаачид тогтоосон байна. 31

Нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээ. 2011 онд НҮБ-
ын Хүний Эрхийн Зөвлөлөөс баталсан Бизнес болон Хүний 
Эрхийн тухайн НҮБ-ын удирдах зарчмууд нь хариуцлагатай 
бизнес хэрхэн ажиллах талаарх нийгмийн хүлээлтийг 
Засгийн Газрууд болон бизнесийн олон нийтийн дунд бий 
болгосон. Эдгээр хэм хэмжээнүүд нь бизнест тавигдах 
шаардлагыг хүний эрхийн байр сууринаас авч үзэж, нийтээр 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг тодорхойлсон. 
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Гэр бүлд ээлтэй бодлогууд нь бизнес, хүний эрхийн 
заалтуудад тодорхой тусгагдаагүй боловч, Тулгуур 
Зарчмуудад бусдад хор хөнөөл учруулах үйл ажиллагаа 
явуулахгүй байх, бизнесийн зөв оновчтой бодлого, практик 
нэвтрүүлэх замаар нийгэмд эерэг өөрчлөлт, нөлөөг авчрах 
тухай үзэл бодлыг тусгасан байдаг. 

Эдгээр нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээний 
хүрээнд нь тус бодлого арга хэмжээний үр нөлөөг 
тодорхойлох судалгааг системтэйгээр хийх, тусгай арга 
хэмжээ хэрэгжүүлэх болон тэдгээрийн үр дүнг хэмжих 
процессыг хөгжүүлэхийг дэмждэг. Зарим компаниуд, 
хүний эрхийн тулгуур зарчмуудтай нэгтгэсэн бизнесийн 
бодлогын төвдөө хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг асуудлуудыг 
оруулдаг. 32

 
ДҮГНЭЛТ БОЛОН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Энэхүү баримт бичиг нь гэр бүлд ээлтэй бодлогын талаарх 
ерөнхий ойлголт, мэдээллийг ажил олгогчид бизнес 
өнцгөөс харуулж өгөхийг зорьсон. Үүнд гэр бүлд ээлтэй 
бодлого гэж юу болох, ажил олгогчдод бизнесийн өнцгөөс 
харан бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн хүчин зүйлс юу 
болох вэ гэдэгт илүү төвлөрсөн болно. Гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хүүхдийн эрхийн байр сууринаас харвал эцэг 
эхчүүдэд ажил амьдралын үүрэг хариуцлагаа хослуулж 
ингэснээр гэр бүлийн болон хүүхдийн сайн сайхан байдлыг 
сайжруулахад хувь нэмэр оруулах бодлого юм. 

Энэхүү хүрээнд, энэ баримт бичиг “цөм бодлого”-
уудын ерөнхий хүрээг цаг хугацаа, нөөц, үйлчилгээ 
гэсэн төрлүүдэд хувааж авч үзсэн. Хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын хэрэгжүүлдэг гэр бүлд ээлтэй бодлогын 
арга хэмжээнд хүүхэд асрах эцэг эхийн амралт; ажлын 
байран дээр эхийн сүүгээр хооллох орчин бүрдүүлэх; 
ажлын уян хатан зохицуулалт; хүүхэд харах үйлчилгээний 
чанартай дэмжлэг; ажлын байрыг хадгалах, хамгаалах, 
ялгаварлан гадуурхахгүй байх; ур чадварт дүйцүүлэн 
хангалттай цалин олгох; жирэмсэн болон хүүхдээ асарч буй 
эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах; 
бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг ордог. 
Нэмэлтээр хэрэгжүүлж болохуйц бодлогын хүрээг мөн 
тодорхойлсон ба тэдгээрт гэр бүлд ээлтэй бодлогуудыг 
худалдан авалт болон нийлүүлэлтийн гинжин холбоотой 
нэгтгэх, эцэг эхчүүдийн хүүхэд асрах, хүмүүжүүлэх  эерэг 
дадлыг сурталчлах, дэмжих, эхийн эрүүл мэнд болон хоол 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүд байж болно. 

Энэхүү барим бичигт бизнесийн бодлогод өөрчлөлт 
оруулах гол хүчин зүйлсийн талаар судалж, дүгнэлт 
хийсэн. Үүнд гэр бүлд ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нь урт хугацаандаа бизнест санхүүгийн үр ашиг авчрах 
талтай. Гэвч хамгийн чухал бөгөөд бизнесийн зан үйлд 

шууд өөрчлөлт хийх хүчин зүйлс бол тогтсон дүрэм журамд 
суурилсан зарчмыг мөрдөх болон үнэт зүйл, ёс зүйн хэм 
хэмжээг баримтлах хандлагыг хэрэгжүүлэх явдал юм. 
Хөрөнгө оруулагчдын зүгээс салбарын стандарт болон олон 
улсын ёс зүйн дүрмүүддээ энэ асуудлыг тусгаж өгөхийг 
санал болгосноор гэр бүлд ээлтэй бодлогыг бизнесийн хэм 
хэмжээ, үйл ажиллагаа, бодлогодоо тусган хэрэгжүүлэхэд 
нөлөөлөх ач холбогдолтой.33 

Гэр бүлд ээлтэй бодлогын талаар бизнес хөтөлбөрүүдийг 
хөгжүүлэхийн тулд цаашид гүнзгийрүүлэн судлах 
шаардлагатай бөгөөд цаашдын судалгаанд доорх 
асуудлуудыг анхаарах нь зүйтэй. 

ТЭГШ ЭРХ БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ
(EQUITY AND COVERAGE)

Энэхүү хураангуй судалгаанд гэр бүлд ээлтэй бодлогын 
хамрах хүрээ болон тэгш эрхийн гол асуултуудыг судлаагүй 
болно. Гэрээний нөхцөл, орлогын түвшин, хүйс, бэлгийн 
чиг баримжаа, үндэсний цөөнх эсвэл цагаач гэх мэт 
нийгмийн статусаас үл хамааран,  гэр бүлд ээлтэй бодлого 
нь ажил эрхэлж буй бүх эцэг эхчүүдэд хүртээмжтэй, тэгш 
үйлчилдэг байх нь чухал хэвээр байна.  АНУ-д явуулсан нэг 
судалгаагаар гэр бүлд ээлтэй бодлогын хэрэгжилт нь бага 
орлоготой ажилчдын дунд хязгаарлагдмал байгааг тогтоосон 
байна. 34 Индонезийн далдуу модны тариалангийн талаарх 
НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас хийсэн судалгааны тайланд 
хортон шавж устгах ажлыг түр гэрээгээр гүйцэтгэдэг эмэгтэй 
ажилчид жирэмсэн үеийн хамгаалалт болон цалинтай 
амралт гэх мэтчилэн бодлогоос үр шим хүртдэггүй болохыг 
дурджээ.35 Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг тэгш эрхийн үүднээс 
авч үзэх нь бас чухал юм. Үүнд орлого, ажлын байрны 
нөхцөлийн бүхий л хүрээг анхаарч үзэх ёстой. Түүнчлэн 
албан бус сектор эсвэл жижиг фермерийн аж ахуйд 
ажилладаг эцэг эхчүүдэд зориулсан бодлогын шийдлийг 
гаргаж ирэхэд бизнесийн ямар хандлага чухал вэ гэдгийг 
асуух нь чухал юм.

БОДЛОГО БА БОДИТ ХЭРЭГЖИЛТ 

Энэхүү баримт бичигт гэр бүлд ээлтэй бодлогын ач 
холбогдол өсөн нэмэгдэж байгаа талаарх ойлголтуудыг 
танилцуулсан боловч янз бүрийн нөхцөлд- оффисын 
ажил, үйлдвэрүүд, газар тариалангийн салбар, фермерийн 
аж ахуй, уул уурхай, барилга бүтээн байгуулалтын салбар 
дахь эдгээр бодлогын бодит хэрэгжилт ямар байгаа нь 
судлагдаагүй хэвээр байна. Түүнчлэн бизнесийнхэн эдгээр 
бодлогыг хэрхэн хэрэгжүүлж байна вэ, хэрэгжилтийн 
явцад гарч буй алдаа, цоорхой юу байна вэ гэдгийг сайтар 
ойлгох хэрэгтэй байна. Бодлого боловсруулах, тэдгээрийг 
хэрхэн хэрэгжүүлэх, бодлогын үр дүн, нөлөөг үнэлэх хяналт 
үнэлгээний тодорхой системийг бий болгох зэрэг нь эдгээр 
бодлогыг бодит амьдрал хэрэгжүүлэх чухал хэсгүүд нь юм. 
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ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН БА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 

Дэлхий даяар олон салбарын үйл ажиллагаа  шилжин 
ирсэн цагаач ажилчдын хөдөлмөрлөх хүчээс ихээхэн 
хамааралтай болж байна. Тухайлбал Индонез дахь далдуу 
модны тариалан, Малайз дахь электроникийн  үйлдвэрүүд, 
Өмнөд Энэтхэг дэх аж үйлдвэрийн томоохон төвүүд, Катар 
дахь барилга бүтээн байгуулалтын ажлууд, Өмнөд Африк 
дахь уул уурхайн салбар, болон АНУ-ын Цахиурын хөндий 
зэрэгт байрлах технологийн компаниуд  цагаач ажилчдыг 
олноор ажиллуулж байна.36 Дэлхий даяар өөрийн улсын 
эсвэл өөр улсын иргэн гэдгээс үл хамааран цагаачдын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал гэр бүлийн хамтын амьдрал, 
ажил амьдралын хил хязгаарт өөрчлөлт оруулж байна.37 
Гэр бүлүүд тусдаа амьдарч, хүүхдүүд бие махбодын болон 
сэтгэл зүйн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлд орж байна.38

Гэр бүлийн хамтаар нүүж ирсэн цагаач ажилчдын гэр 
бүлийн хувьд, өмнөх нийгмийн харилцаа, нийгмийн 
хамгааллын сүлжээ алдагдсанаар ажиллаж буй гэр 
бүлийн гишүүний нуруун дээр нэмэлт дарамт үүсэх талтай. 
Олон газар оронд, цагаач гэр бүлүүд, нийгмийн суурь 
үйлчилгээнд хамрагдахад нь нэмэлт саад бэрхшээлүүд 
тулгардаг. Түүнчлэн шинэ орчин нөхцөлд амьдрах өртөг 
зардал өндөр байх гэх мэт асуудлууд тулгардаг. Эдгээр 
“хувийн” шинжтэй саад бэрхшээлүүд нь ажилтанд маш 
хүндээр тусч байдаг бөгөөд цагаачдын хөдөлмөрийг 

тогтворгүй, эргэлзээтэй нөхцөл рүү түлхэж байдаг. Ийм 
учраас зарим аж ахуйн нэгжүүд цагаач ажилчдын гэр бүл, 
харилцааг дэмжих дээрх хэрэгцээг ойлгож байна. 39

ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧӨЛӨӨТ 
БАЙДАЛ БОЛОН ЭДГЭЭРИЙН ИРЭЭДҮЙН АЖЛЫН 
БАЙРАНД ҮЗҮҮЛЭХ ҮР НӨЛӨӨ 

Техник, технологийн үсрэнгүй хөгжил, дэвшлүүд болох 
бүрэн автоматжуулсан системүүд, том өгөгдөл дататай 
ажиллах, хиймэл оюун ухаан, роботын хэрэглээ болон 
хөдөлмөр эрхлэлтийн олон талт, уян хатан чөлөөт хэлбэрүүд 
аль хэдийнээ олон салбарын үйл ажиллагаа, өрсөлдөөнд 
нөлөөлж эхэлсэн. ОУХБ-ын Ирээдүйн ажил мэргэжлүүд 
хэмээх тайланд эдгээр өөрчлөлтүүд ирээдүйн ажил 
мэргэжилд хэрхэн нөлөөлж, өөрчилж байгааг дурдсан 
байдаг. Тухайлбал шинэ төрлийн ур чадвар бүхий ажлын 
байрууд бий болохын зэрэгцээгээр эмэгтэйчүүд болон ур 
чадвар багатай ажиллах хүчин  давамгайлсан хөдөлмөрийн 
зах зээл дээр ажлын байр хомсдохыг онцолж, дээрх бүлгийн 
хүмүүсийг үүсэж буй шинэ нөхцөл шаардлагад өөрсдийгөө 
нийцүүлэхэд нь онцгой төрлийн дэмжлэг хэрэгтэй болохыг 
цохон тэмдэглэсэн байна.40 Хэдийгээр хөдөлмөрийн зах 
зээлд дээрх томоохон өөрчлөлтүүд бий болж байгаа ч эдгээр 
өөрчлөлтүүд нь хүүхдийн сайн сайхан байдал, эмзэг бүлгийн 
ажилчдын эрх ашгийг хамгаалж  чадахуйц гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.
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Зөвлөмж 
ХУВИЙН ХЭВШЛИЙНХЭНД ХАНДСАН 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

ЗАСГИЙН ГАЗРУУДАД ХАНДСАН 
ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

• Энэхүү баримт бичиг болон бусад холбогдох 
бодлогын арга хэмжээнд тусгагдсан гэр бүлд ээлтэй 
бодлогыг олон талт өргөн хүрээтэй хандлагаар 
хэрэгжүүлэх; 

• Тухайн бодлогын арга хэмжээ нь үр дүнтэй хэрэгжиж, 
эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдийн сайн сайхан байдлыг 
дээшлүүлэхэд бодитой  хувь нэмэр оруулж байгаа 
эсэхийг хянах, үнэлэх болон бодит хэрэгжилтийг 
хангах системийг хөгжүүлэх;  

• Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг Засгийн газрын бодлого 
болон байгууллагын үйл ажиллагаа, дүрэм журамтай 
уялдуулан хэрэгжүүлэгчдийг алдаршуулах болон 
нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах. Үүнд 
хамтран ажилладаг түнш байгууллагууддаа татан 
оролцуулах, уриалах;

Хүүхдийн эрхийн конвенцийн ерөнхий зөвлөмжийн 16-р зүйлд 
заасны дагуу:
• Олон улсын жишигт нийцсэн гэр бүлд ээлтэй бодлогын 

хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх үүднээс бизнес эрхлэгчид, ажил 
олгогчдод гэр бүлд ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлага 
тавих, шаардлагыг хэрэгжүүлж, мөрдүүлэх;

• Бодлого боловсруулах, үр дүнтэй хэрэгжилтийг хангахад бүх 
оролцогч талуудыг татан оролцуулах; 

• Бодлогын санаачилгыг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд, ялангуяа 
жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд татварын хөнгөлөлт, 
татаас олгох 

• Бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нь шаардлагатай зааварчилгаа 
чиглэл, хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, болон судалгааны 
ажлыг хийхэд туслах; 

• НҮБ-ын бизнес болон хүний эрхийн тулгуур зарчмуудын 
дагуу хүүхэд төвтэй хүний эрхийн зохист үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлэхэд нь бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, урамшуулах; 

• Төрийн албан хаагчдад зориулсан бодлоготой байх, 
шаардлага тавих; 

• Гэр бүлд ээлтэй бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тулгарч буй 
суурь асуудлыг шийдэхэд аж ахуйн нэгжүүд болон Засгийн 
газруудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх. 

Судалгааны хураангуй
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