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Abstract 

АГУУЛГЫН ХУРААНГУЙ

• The participation of women in the labor force is an important social and development goal, but 
it is also crucial for a country’s economic prospects. Existing analysis shows that greater female 
participation could significantly boost annual global gross domestic product.

Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо нь аливаа улсын нийгмийн болон  хөгжлийн 
чухал зорилт төдийгүй эдийн засгийн өсөлтийн томоохон хүчин зүйл юм. Эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчин дэх оролцоог нэмэгдүүлснээр дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 
нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг судалгаагаар баталсан байдаг.

• Mongolia faces significant challenges in female labor force participation. Only 53.4% of working-age 
women participate in the labor force compared to 68.3% for men. Women dominate unpaid work both 
in the household and in family-owned businesses, accounting for 75.9% of nonpaid work in family-
owned businesses. 

Монгол Улсын хувьд эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоог нэмэгдүүлэхэд ихээхэн 
бэрхшээлтэй тулгарч байна. Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин  
53.4 хувь байхад эрэгтэйчүүдийнх 68.3 хувь байгаа юм. Гэр ахуйн хөлсгүй ажлын 
дийлэнхийг эмэгтэйчүүд гүйцэтгэхийн зэрэгцээ цалин хөлсгүй өрхийн бизнест 
ажиллагчдын 75.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. 

• Policies and actions that promote gender equality in the labor market and workplace can have a 
positive impact on the female labor force participation rate (LFPR) and on the economic growth of 
the country. Asian Development Bank estimates show that eliminating gender inequality at work and 
at home in Mongolia could increase female LFPR to 63.2%. Such an increase would boost Mongolia’s 
annual per capita growth rate by 0.5 percentage points, increasing gross domestic product per capita 
by 16.1 percentage points overall in 30 years. 

Ажлын байр, хөдөлмөрийн зах зээлд жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого, үйл 
ажиллагаа нь эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчин дэх оролцооны түвшинг (АХОТ) нэмэгдүүлж 
тухайн улсын эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Өрх гэр болон ажлын байран 
дахь жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгаснаар Монгол Улс эмэгтэйчүүдийн АХОТ-г 
63.2 хувь хүртэл өсгөх боломжтой гэж Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) тооцооллоо. Ингэснээр 
нэг хүнд ногдох жилийн өсөлтийн түвшинг 0.5 хувиар нэмэгдүүлж, 30 жилийн дотор 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 16.1 хувиар өсгөх боломжтой юм.  
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• Other countries experiences show that the female LFPR tends to increase when the time spent 
on unpaid care work is reduced, is shared more equally with men, and/or is made more compatible 
with work in the labor market. Government policies that promote increased participation of fathers 
in child rearing and/or promote gender equality in the labor market can have a positive impact on 
female LFPR. 

Олон улсын туршлагаас харахад өрх гэрийн хөлсгүй ажилд зарцуулж байгаа 
эмэгтэйчүүдийн цагийг багасгах, эрэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх болон 
эмэгтэйчүүдийг ажиллахад ээлтэй орчинг бүрдүүлэх нь эмэгтэйчүүдийн АХОТ нэмэгдэхэд 
нөлөөлдөг байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд асрах, хүмүүжүүлэх ажилд аав нарын оролцоог 
нэмэгдүүлж, Засгийн газраас хөдөлмөрийн зах зээлд жендэрийн тэгш байдлыг дэмжсэн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.   

• Increasing LFPR has high economic returns and should constitute a core policy for policymakers 
in Mongolia. This policy brief provides a set of recommendations to boost female labor force 
participation by pursuing policies in the workplace through stronger leadership in government, 
strengthened advocacy, and increased public awareness and capacity building on gender issues, 
and by targeting gender design features in investment projects. 

Эмэгтэйчүүдийн АХОТ-г нэмэгдүүлэх нь Монгол улсын эдийн засагт ихээхэн үр өгөөжтэй 
тул бодлого боловсруулагчдын анхаарлын төвд зайлшгүй байх шаардлагатай асуудал 
юм. Иймд эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих, нөлөөллийн ажлыг нэмэгдүүлэх, 
жендэрийн асуудлаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг, чадавхыг бэхжүүлэх болон хөрөнгө 
оруулалтын төслүүдэд жендэрийн онцлог бүхий төлөвлөлтийг тусгах замаар ажиллах 
хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зөвлөмжийг энэхүү баримт бичигт 
тусгалаа.
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I. INTRODUCTION

1. Female participation in the labor market in developing Asia remains low, with about 49% of women 
of working age in the labor force compared to 80% of men. In some countries, including upper middle-
income countries like the People’s Republic of China, female participation is declining.1 The lower 
participation is largely explained by women’s disproportionate responsibility for unpaid household and 
caregiving work, gender segregation in occupations, and deeply rooted gender stereotypes. Low female 
labor force participation has negative implications for women’s economic empowerment and also affects 
economic growth. Analytical work suggests that greater female participation could significantly boost 
annual global gross domestic product (GDP).2 

2. Despite having higher educational attainment than men, Mongolian women are less active in the 
labor market and earn less on average than men. The female labor force participation rate (LFPR) has 
fallen by 7.6 percentage points since 2000, whereas that of men has increased by 3.5 percentage points. 
The declining participation of women is thus dragging the country’s overall LFPR and clouding Mongolia’s 
growth and development potential.

3. A forthcoming Asian Development Bank (ADB) study estimates that eliminating gender inequality 
at work and at home in Mongolia could bring female LFPR up to 63.2%. Such an increase would boost 
Mongolia’s annual per capita growth rate by 0.5 percentage points, increasing GDP per capita by 
16.1 percentage points overall in 30 years. Based on successful international experiences, this policy 
note aims at providing recommendations to foster female LFPR in Mongolia to empower women and 
boost the country’s long-term economic growth.

II.  LOW FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN MONGOLIA:  
THE POLICY CHALLENGE

4. In Mongolia, only 53.4% of working-age women participated in the labor force compared to 68.3% 
for men in 2019 . Women dominate unpaid work in the household and account for 75.9% of nonpaid work 
in family-owned businesses. Moreover, gender segregation in occupations results in less participation of 
women in the more lucrative extractive and construction sectors, with greater concentrations in informal 
jobs and lower-earning sectors, such as social services, food production, and trade. 

5. Women spend approximately three times more on caregiving duties and household chores than men do, 
even when women are engaged in paid labor. The gap tends to be larger in rural areas. The coronavirus disease 

1  X. Dong and V. Joffre. 2019. Inclusive Growth in the People’s Republic of China: A Deep Look at the Men and Women’s Work 
Amid Demographic, Technological, and Structural Transformations. Asian Development Bank (ADB) East Asia Working Paper 
Series. No. 23. Manila: Asian Development Bank.

2  The McKinsey Global Institute projects that a “full-potential” scenario where female participation is equal to male 
participation would add up to $28 trillion to annual global gross domestic product (GDP) in 2025.
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(COVID-19), compounded by the limited availability of childcare services, has made things worse, with female 
LFPR falling by 1.6 percentage points compared to 1.2 percentage points for men. 

6. The country’s maternity and paternity leave policies and the retirement age negatively impact 
years of employment, earning, and advancement potential for women. Paid maternity leave is currently 
120 days, but it is unlikely to be offered in the informal sector, where more women than men are 
employed. There is no explicit clause on paid paternity leave in the Labor Code, which tends to be 
minimal, varying from 5 to 10 days in government institutions. Women’s professional development is also 
affected by their legal retirement age of 55, 5 years earlier than men, and the preference of employers to 
replace women who have reached minimum retirement age with younger employees.3 

7. Biases and gender stereotypes also play a role in the discrimination of women in the labor force as 
they impact how women are viewed in the workplace and the choices that women make for their career 
paths. Extreme biases often result in harassment in the workplace, thus discouraging women. While the 
law on promoting gender equality prohibits sexual harassment in the workplace, the law is silent on how 
and to what extent a perpetrator can be made accountable and brought to justice. 

8. There has been important progress in these areas, but more is needed. Mongolia’s Vision 2050 aims 
to increase the LFPR to 65% by 2030, and to 70% in 2050. To achieve this, progress on female LFPR 
is essential. The following section will elaborate on relevant international experiences that illustrate 
successful initiatives toward increasing the participation of women in the labor force.

III. FOSTERING WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION

9. In a comparative study of Japan and the Republic of Korea with Norway and Finland, researchers 
show, among other results, that public spending on childcare for ages 6–11 is critically important in 
helping women to continue to work.4 Successful initiatives implemented include public policies ranging 
from comprehensive parental provision and childcare facilities to statutory rights for paternal paid 
leave. For instance, in Sweden, parents can stay home for a total of 120 days per child per year until the 
child turns 12 years old, receiving 80% of their regular income up on these days. Norwegian parents are 
entitled to 10 paid days per year until the child turns 12 years old, with single parents entitled to 20 days.

10. To ensure gender-responsive policy making and budgeting, almost half of the Group of Twenty 
countries have established quotas, incentives for political parties, and other special measures to promote 
women’s political participation and representation. The Republic of Korea achieved an increase in female 

3  While these retirement ages are voluntary guidelines, it is widely believed that employers often seek to dismiss women 
at minimum retirement age. Parliament of Mongolia. Amendment to the Law on Pension and Social Welfare from Social 
Insurance Fund. 2 February 2018. Ulaanbaatar.  

4  Y. Kinoshita and F. Guo. 2015. What Can Boost Female Labor Force Participation in Asia? Working Paper. Tokyo: International 
Monetary Fund. 
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employment due to a change in the labor law, which encourages the conversion of nonregular workers, 
which tend to be female, to regular workers. This has been complemented by efforts to improve work–
life balance by facilitating more part-time work opportunities and amending the tax code to encourage 
second earners in households.

11. Mexico has developed the Household Satellite Account since 2011 to provide information about 
the economic value of unpaid care work. The collected data have informed public policy on gender 
equality, care services, and household expenditure and consumption. The information from the account 
has been used to design development indicators for national policy, which include estimates of women’s 
contribution to GDP by the economic value of unpaid household work. Canada and the United States 
have also adopted a similar approach. 

12. Investing in quality infrastructure, in particular in rural areas, can potentially free up women’s time to 
pursue economic opportunities. A study in Pakistan reveals that water sources closer to home decreased 
time devoted to housework and increased female employment. In Nepal, ADB supported rural 
women’s economic empowerment by combining increased access to income, assets, and employment 
opportunities with social empowerment initiatives addressing women’s time constraints. These initiatives 
have had positive spillover effects for households, who were able to dedicate the time saved to income-
generating activities. 

IV. POLICY RECOMMENDATIONS

13. Increasing LFPR has high economic returns and should constitute a core policy for policymakers in 
Mongolia. This policy brief provides a set of recommendations with a focus on labor market policy to 
boost female labor force participation by pursuing policies in the workplace through stronger leadership 
in government, strengthened advocacy, and increased public awareness and capacity building on gender 
issues, and by targeting gender design features in investment projects. 

 (i) Labor Market Policy

14. Amend the Labor Code and increase retirement age for women. The Labor Code should be 
amended by adding entitlement measures of paternity leave and prevention and redress mechanisms for 
workplace harassment. Relevant International Labour Organization conventions that could be adopted 
in this regard include the Workers with Family Responsibilities Convention (C156), Part-time Work 
Convention (C175), and Home Work Convention (C177). To address harassment in the workplace, it is 
recommended to adopt Convention No. 190 and Recommendation No. 206 that recognize the right to 
work free from violence and harassment. In addition, and accounting for the longer average life expectancy 
of women, the government should consider equalizing the retirement age for women and men.
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15. Introduce gender-responsive incentives to increase female participation in the labor force. 
Gender-responsive fiscal policies should be designed to create conditions and incentives for women to 
work. These may include tax regimes supportive of working families, subsidized childcare, or moving 
to household taxation away from individual taxation. The introduction of tax allowances and tax 
credits to encourage business entities to adopt re-skilling programs for mothers wishing to re-enter 
the labor market, and female employees aged 45 years old and above could be also considered. These 
actions should be complemented by more flexible and family-friendly work arrangements to reduce 
the limitations that domestic responsibilities place on female labor force participation, such as shorter 
hours or working weeks, remote working, part-time jobs, and working from home. These efforts must be 
accompanied by the provision of sufficient affordable and quality childcare services.

 (ii) Implementation and Practice

16. Enforcement of legal and policy frameworks. To prevent age and gender discrimination 
and protect the rights of women—in particular young women and women aged 45 and above—in 
employment and labor relations, it is critical to ensure the effective implementation of the Law on 
Promotion of Gender Equality (article 11); Labor Code (provision 7.2); National Program on Gender 
Equality, 2017–2021 (clauses 3.1.1-3.1.4); and sectoral Gender Policies.5

17. Integrate gender design into infrastructure projects. Experience in ADB projects shows that 
proactive gender-friendly design features in infrastructure projects can support women participation in 
the labor market. Designing infrastructure interventions in urban development that consider the location 
of water points or latrines can greatly benefit women. In transport, design features in bus stops and 
street lighting can foster the use of public transport by women and ultimately their ability to participate 
in economic activity.

18. Strengthen employment promotion programs. It is crucial to develop job matching services 
to help women find opportunities, receive career counseling, increase their employability and social 
networks, and learn how to negotiate working conditions and wages. It is also critical to promote lifelong 
learning to enable women, particularly those returning to work after a period of absence, to keep up with 
technological changes in the rapidly changing world of work.

5  For example, Government of Mongolia, Ministry of Education, Culture, Science and Sports. 2018. Gender-Responsive Policy for 
Education, Culture, Science and Sports Sector, 2017–2024. Ulaanbaatar; Government of Mongolia, Ministry of Labor and Social 
Protection. 2018. Gender-Responsive Policy for Population, Labor and Social Protection Sector, 2018–2024. Ulaanbaatar; and 
Government of Mongolia, Ministry of Food, Agriculture and Light Industry. 2018. Gender-Responsive Policy for Food, Agriculture 
and Light Industry Sector. 2018–2025. Ulaanbaatar.
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Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоог ижил түвшинд 
хүргэснээр Монгол Улсын урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь

 (iii) Awareness and capacity development

19. Increase public awareness on gender equality. This could begin with a national debate on the 
unpaid care work of women. This is an important step in understanding the need to rebalance female 
unpaid care work by recognizing and rewarding unpaid work. In the long run, it is recommended to 
explore options for valuing unpaid care work, such as child rearing and education, which contributes 
significantly to a country’s economic prospects. To further increase public awareness, evidence-based 
and targeted communication efforts are critical to sensitize the general population. Specific emphasis 
should be placed on the inclusion of men and boys in these programs. The use of television and social 
media channels are effective ways of awareness-raising, but these need to be reinforced by tailored 
community-based workshops.

20. Promote women’s political participation, agency, and leadership. Mongolia ranks 
120th out of 153 countries in the gender gap sub-index on political empowerment.6 Only 22.8% of 
political appointees are women despite representing 60.4% in public services.7 When women are 
involved in decision-making, gender concerns are better addressed in policymaking and budgeting.

21. Promote gender-sensitive career guidance for adolescent girls and boys to address 
occupational gender segregation. A gendered and disaggregated study needs to be done to assess 
which sectors are averse to a particular gender, so that policy making can be adapted to the specific 
needs. This should be supported by systematic training of administrative and human resource staff 
on gender disparities in employment, gender-inclusive workplace, and the implications for the human 
resource policies and internal labor regulations of the entities. 

22. Promote the guidelines on gender-inclusive workplace for private sector entities. To make 
the workplace gender-inclusive and family-friendly, it is important to disseminate and implement the 
guidelines on gender-inclusive workplace in private sector entities developed with ADB support.8 To do 
so, the government should consider incentives to recognize and/or incentivize employers to introduce 
gender-inclusive workplace practices.  

6 World Economic Forum. 2020. The Global Gender Gap Report 2020. Geneva. 
7 Government of Mongolia, National Statistics Office. 2018. Mongolia Statistical Yearbook 2018. Ulaanbaatar.  
8  ADB. 2016. Technical Assistance to Mongolia on Gender-responsive Sector and Local Development Policies and Actions. Manila.
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I. ТАНИЛЦУУЛГА 

1. Хөгжиж буй Азийн орнуудад хөдөлмөрийн насны эрэгтэйчүүдийн 80 хувь нь ажил 
хөдөлмөр эрхэлж байхад эмэгтэйчүүд ердөө 49 хувьтай байна. Тухайлбал дунджаас 
дээгүүр орлоготой Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс зэрэг олон оронд эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчин дэх оролцоо буурч байна.1 Ийнхүү эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт сул 
байгаа нь өрх гэрийн хөлсгүй хөдөлмөр, өрхийн гишүүдийг асрах ажилд эмэгтэйчүүдийн 
үүрэг оролцоо их, хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн хэвтээ ялгарал болон олон 
нийтийн дундах жендэрийн хэвшмэл ойлголтоос ихээхэн шалтгаалж байна. Ажиллах 
хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангалтгүй байгаа нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн 
чадавхид, цаашлаад улс орны эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлдөг. Судалгаагаар 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэнээр дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(ДНБ)-ийн жилийн өсөлт мэдэгдэхүйцээр нэмэгдэх боломжтой хэмээн тооцоолсон байна.2 

2. Монгол Улсад дээд боловсрол эзэмшигчдийн дунд эмэгтэйчүүд давамгайлж байгаа  ч 
хөдөлмөрийн зах зээлд тэдний оролцоо бага бөгөөд дундаж цалин нь эрэгтэйчүүдийнхээс 
доогуур байна. 2000 оноос хойш эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчин дэх оролцооны түвшин 
(АХОТ) 7.6 хувиар буурсан бол эсрэгээрээ эрэгтэйчүүдийнх мөн хугацаанд 3.5 пунктээр 
өсжээ. Хөдөлмөр эрхлэлтэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо ийнхүү буурч байгаа нь Монгол Улсын 
АХОТ-д төдийгүй эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд сөргөөр нөлөөлж байна. 

3. Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны судалгаагаар өрх гэр болон ажлын байран дахь жендэрийн 
тэгш бус байдлыг арилгаснаар Монгол Улс эмэгтэйчүүдийн АХОТ-г 63.2 хувь хүртэл өсгөх 
боломжтой хэмээн тооцоолсон байна. Ингэснээр нэг хүнд ногдох жилийн өсөлтийн түвшинг 
0.5 хувиар нэмэгдүүлж, 30 жилийн дотор ДНБ-ийг 16.1 хувиар өсгөх боломжтой юм. Олон 
улсын сайн туршлагад тулгуурлан Монгол Улсад эмэгтэйчүүдийн АХОТ-г нэмэгдүүлэх замаар 
эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах, улмаар урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд 
чиглэсэн зөвлөмжийг энэхүү бодлогын баримт бичгээр хүргэхийг зорилоо.  

II.  МОНГОЛ УЛСАД АЖИЛЛАХ ХҮЧИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО 
ДООГУУР БАЙСААР БАЙНА: БОДЛОГЫН СОРИЛТ

4. 2019 оны байдлаар Монгол Улсад эмэгтэйчүүдийн АХОТ 53.4 хувь байхад 
эрэгтэйчүүдийнх 68.3 хувь байна. Хөлсгүй гэрийн ажилд эмэгтэйчүүд давамгайлах үүргийг 
гүйцэтгэж, цалин хөлсгүй өрхийн бизнест ажиллагчдын 75.9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлжээ. 
Цаашилбал хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн хэвтээ ялгарлаас шалтгаалан цалин 

1  АХБ. 2019. БНХАУ-ын хүртээмжтэй өсөлт: Газар зүйн байршил, бүтэц, технологийн өөрчлөлтөд эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг судлах нь. Зүүн Азийн судалгааны баримт бичиг № 23. Maнила.

2  Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцооны түвшинг эрэгтэйчүүдийнхтэй ижил түвшинд хүргэснээр 2025 он 
гэхэд дэлхийн нийт ДНБ-ийг жилийн 28 тэрбум ам. доллараар өсгөх боломжтой хэмээн Мак Кинзийн дэлхийн 
хүрээлэн тооцоолжээ. 
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Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоог ижил түвшинд 
хүргэснээр Монгол Улсын урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь

өндөр уул уурхай, барилгын салбарт эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь бага байна. Харин цалин 
багатай албан бус хөдөлмөр эрхлэлт тухайлбал нийгмийн үйлчилгээ, хүнс үйлдвэрлэл, 
худалдааны салбарт эмэгтэйчүүд зонхилж байна.

5. Хөдөлмөр эрхлэхийн хажуугаар эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад гурав дахин 
илүү цагийг гэр ахуйн ажил, өрхийн гишүүдийг асрахад зарцуулж байна. Уг зөрүү нь хөдөө 
орон нутагт илүү өндөр байна. КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр хүүхэд асрах үйлчилгээ, 
цэцэрлэг хаагдсан нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд сөргөөр нөлөөлж АХОТ 
1.6 пунктээр, эрэгтэйчүүдийнх 1.2 пунктээр тус тус буурчээ. 

6. Эх, эцэгт олгогдож буй хүүхэд асрах чөлөө, тэтгэврийн насны харилцан ялгаатай 
хязгаар нь эмэгтэйчүүдийг хөдөлмөр эрхлэх, орлого олох, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг 
хазаарлаж байна. Эдүгээ эхэд жирэмсний болон амаржсаны 120 хоногийн амралт өгдөг 
хэдий ч хөдөлмөр эрхэлж буй эмэгтэйчүүдийн дийлэнхи хувь нь ажиллаж буй албан бус 
хөдөлмөр эрхлэлтийн салбарт амаржсаны амралт авах боломж хомс байна. Хөдөлмөрийн 
тухай хуульд хүүхэд асрах эцгийн чөлөөний талаар дурьдсан зүйл заалт байхгүй бөгөөд 
төрийн байгууллагуудын хувьд хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу 5-10 хоногийн цалинтай 
чөлөөг олгодог. Мөн эмэгтэйчүүд өөрийн хүсэлтээр тэтгэвэрт гарах нас нь 55 буюу 
эрэгтэйчүүдийнхээс даруй таван жилээр эрт байгаа нь эмэгтэйчүүдийн ажил мэргэжлийн 
тогтвортой байдал болон хөгжилд сөргөөр нөлөөлж байна. Жишээлбэл ажил олгогчдын 
зүгээс тэтгэвэрт гарах эрх үүсэх насанд хүрмэгц эмэгтэйчүүдийг ажлаас чөлөөлж, залуу 
ажилтныг оронд нь авахыг илүүд үзэх явдал түгээмэл байдаг.3 

7. Жендэрийн өрөөсгөл хандлага, жендэрийн хэвшмэл ойлголт нь ажлын байранд 
эмэгтэйчүүдэд хандах хандлага болон ажил мэргэжлийн шийдвэр гаргалтад нөлөөлснөөр 
ажлын байранд эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах үндсэн шалтгаан болж байна. Хэт 
туйлширсан жендэрийн өрөөсгөл хандлага нь ажлын байран дахь эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
дарамт болох нь цөөнгүй. Хэдийгээр Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар 
ажлын байран дахь бэлгийн дарамтыг хориглосон хэдий ч ажлын байранд дарамт үзүүлсэн 
этгээдэд хэн, ямар хариуцлага хэрхэн тооцох нь тодорхойгүй үлджээ.  

8. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр ахиц дэвшил гарч байгаа ч илүү хүчин 
чармайлт гаргах шаардлагатай хэвээр байна. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд ажиллах хүчний оролцооны түвшинг 2030 онд 
65 хувь, 2050 онд 70 хувь болгон өсгөх зорилтыг тус тус дэвшүүлсэн байна. Уг зорилтыг 
биелүүлэхэд ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нэн шаардлагатай 
юм. Дараагийн хэсэгт ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
бусад улс орны хэрэгжүүлсэн сайн туршлагаас дурьдах болно. 

3  Хуульд заасан тэтгэвэрт гарах нас нь тэтгэвэр авах эрх үүсэх нас боловч ажил олгогчдод ажлаас халах 
үндэслэл болох нь түгээмэл байна. [Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, 2018 оны 2-р сарын 2. Улаанбаатар.] 
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III.  ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН АЖИЛЛАХ ХҮЧИН ДЭХ ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ НЬ 

9. Япон, Бүгд Найрамдах Солонгос улсыг Норвеги, Финланд улстай харьцуулсан 
судалгаанаас харахад эмэгтэйчүүдийн тууштай хөдөлмөр эрхлэлтэд 6-11 насны хүүхэд 
асрах үйлчилгээг улсаас санхүүжүүлэх нь хамгийн оновчтой гэдгийг онцолсон байна.4 Олон 
оронд хүүхэд асрах цогц үйлчилгээ, аавын цалинтай чөлөө авах эрхийг хуульчлах зэргээр 
эцэг эхийг дэмжсэн олон төрлийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Жишээ нь: 
Швед Улсад хүүхдээ (хүүхэд тус бүрд) 12 нас хүртэл жилд 120 өдрийг тогтмол орлогынхоо 
80 хувьтай тэнцэхүйц цалинтайгаар чөлөө хэлбэрээр авдаг байна. Норвеги Улсын эцэг 
эхчүүд хүүхдээ 12 нас хүртэл 10 өдрийн цалинтай чөлөөг жилд авах эрхтэй бөгөөд ганц бие 
эцэг/эх бол 20 өдрийн чөлөө авах эрхтэй. 

10. Жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлт болон эмэгтэйчүүдийн улс 
төрийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд “Их хорь”-ийн бүлгийн орнуудын тэн хагас нь 
улс төрийн намуудад квот тогтоох, урамшуулал олгох, мөн тусгайлсан арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлж байна. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Хөдөлмөрийн тухай хуульд эмэгтэйчүүд давамгайлан ажилладаг 
тогтмол бус ажлын байрыг байнгын ажлын байр болгохыг дэмжсэн нэмэлт өөрчлөлтийг 
оруулжээ. Ингэснээр хагас цагийн ажил хийх боломж нэмэгдэж ажил-ар гэрийн тэнцвэрт 
байдлыг хангахад түлхэц болж байна. Мөн тухайн өрхөд орлого олж байгаа хоёр дахь иргэн 
бүрд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх нөхцөлийг ч мөн Татварын тухай хуулиар зохицуулсан 
байгаа юм. 

11. 2011 оноос хойш Мексик улсад өрх гэрийн хөлсгүй ажлын мэдээллийг өрхийн түвшинд 
бүртгэж эхэлсэн бөгөөд цуглуулсан мэдээллийг жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, 
хүүхэд асрах үйлчилгээ, өрхийн зарлага болон хэрэглээнд чиглэсэн бодлого, журмыг 
боловсруулахад ашигладаг болсон байна. Тус цуглуулсан мэдээллийг өрх гэрийн хөлсгүй 
ажил хийснээр эмэгтэйчүүдийн ДНБ-д оруулж буй эдийн засгийн хувь нэмрийг тооцон 
үндэсний бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэмжих үзүүлэлт болгон ашиглаж байна. Энэ 
төрлийн аргачлалыг Канад, Америкийн Нэгдсэн Улсад мөн ашиглаж байна.

12. Дэд бүтцийг сайжруулах, тэр дундаа алслагдмал орон нутгийн дэд бүтцэд хөрөнгө 
оруулах нь эмэгтэйчүүдэд хөдөлмөр эрхэлж өрхийн эдийн засгийг сайжруулах боломжийг 
олгодог байна. Пакистан Улсад хийсэн судалгаагаар гэртэйгээ ойр худагтай болсноор 
эмэгтэйчүүдийн өрх гэрийн ажилд зарцуулах цаг багасаж, хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн 
үр дүн гарчээ. Непал улсад алслагдмал нутгийн эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг 
нэмэгдүүлэх зорилго бүхий АХБ-ны хэрэгжүүлсэн төсөл нь эмэгтэйчүүдийн цагийн 
хомсдолыг шийдвэрлэхийн тулд орон нутгийн иргэдийн ойлголт, хандлагыг өөрчлөх 

4  Ю. Киношита, Ф. Гуо. 2015. Азийн хөдөлмөр эрхлэлт дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог юу нэмэгдүүлж чадах вэ? 
Судалгааны баримт бичиг. Олон Улсын Валютын Сан. 
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Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоог ижил түвшинд 
хүргэснээр Монгол Улсын урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь

санаачилгыг дэмжихэд чиглэгдэж байв. Уг төслийн үр дүнд эмэгтэйчүүд гэрийн ажлаас 
хэмнэсэн цагаа орлого олох үйл ажиллагаанд зарцуулдаг болсон байна.

IV. БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖ

13. Эмэгтэйчүүдийн АХОТ-г нэмэгдүүлэх нь Монгол Улсын эдийн засагт ихээхэн үр 
өгөөжтэй учир бодлого боловсруулагчдын анхаарлын төвд зайлшгүй байх шаардлагатай 
асуудал юм. Иймд эмэгтэйчүүдийн манлайллыг дэмжих, нөлөөллийн ажлыг нэмэгдүүлэх, 
жендэрийн асуудлаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг, чадавхыг бэхжүүлэх, хөрөнгө 
оруулалтын төслүүдэд жендэрийн онцлог бүхий төлөвлөлтийг тусгах замаар ажиллах хүчин 
дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн дараах багц зөвлөмжийг энэхүү 
баримт бичгээр хүргэж байна.

 (i) Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлого 

14. Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эмэгтэйчүүдийн тэтгэвэрт 
гарах насыг нэмэх. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд хүүхэд асрах эцгийн 
чөлөө авах эрх, мөн ажлын байран дахь дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, шийдвэрлэх 
механизмыг бүрдүүлэх асуудлыг нэмэх нь зүйтэй. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 
дараах конвенцыг соёрхон батлахыг зөвлөж байна. Үүнд: Гэр бүлийн үүрэг хариуцлага 
бүхий ажиллагсдын тухай 156 дугаар конвенц, Цагийн ажил эрхлэх тухай 175 дугаар 
конвенц, Гэрээр ажиллагсдын тухай 177 дугаар конвенц. Ажлын байран дахь дарамтыг 
шийдвэрлэхтэй холбоотой хүчирхийлэл, дарамтаас ангид хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалсан 
190 дүгээр конвенцыг соёрхон батлах, 206 дугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийг зөвлөж 
байна. Мөн түүнчлэн эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт эрэгтэйчүүдийнхээс илүү байгаатай 
уялдуулан тэдний өндөр насны тэтгэвэрт гарах насыг эрэгтэйчүүдийнхтэй адил болгох 
боломжийг судлах нь зүйтэй.

15. Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд жендэрийн 
мэдрэмжтэй урамшууллын тогтолцоог нэвтрүүлэх. Жендэрийн мэдрэмжтэй санхүү, 
эдийн засгийн бодлого нь эмэгтэйчүүдэд ажиллах нөхцөл, урамшууллыг бий болгоход 
чиглэсэн байх хэрэгтэй. Үүнд: хөдөлмөр эрхэлж буй гэр бүлийг дэмжсэн татварын 
орчин бүрдүүлэх, хүүхэд харах үйлчилгээнд татаас олгох болон хувь хүний бус өрхийн 
орлогын албан татварын тогтолцоог нэвтрүүлэх зэрэг зохицуулалт орно. Хөдөлмөр дахин 
эрхлэхийг хүссэн залуу эхчүүд, 45 ба түүнээс дээш насныханд шаардлагатай мэргэшүүлэх 
сургалтыг нэвтрүүлэхэд нь бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн татварын хөнгөлөлт, урамшууллыг 
нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ уян хатан, гэр бүлд ээлтэй, ажил-ар гэрийн амьдралын 
тэнцвэрийг хангасан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын зохицуулалт хийх нь зүйтэй. 
Үүнд: богиносгосон цагаар/өдрөөр ажиллах, зайнаас ажиллах, гэрээсээ ажиллах, цагийн 
ажил хийх зэрэг боломжийг нэмэгдүүлэх замаар эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
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хязгаарлаж буй гэр орны үүрэг хариуцлагыг нь багасгах боломжтой. Түүнчлэн хүрэлцээтэй, 
чанартай, боломжийн үнэтэй хүүхэд асрах үйлчилгээ, ясли, цэцэрлэгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх нь нэн чухал юм. 

 (ii) Хууль, эрх зүйн бодлого ба хэрэгжилт

16. Хууль, эрх зүй ба бодлогын хэрэгжилтийг хангах. Нас, хүйсээр ялгаварлан 
гадуурхахаас урьдчилан сэргийлэх, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах тэр дундаа залуу 
эмэгтэйчүүд, 45 ба түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх эрхийг хангахын 
тулд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль (11 дүгээр зүйл), Хөдөлмөрийн 
тухай хууль (7.2 дугаар зүйл), Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр 
(3.1.1-3.1.4 дүгээр заалт) болон салбарын жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийг бүрэн хангах 
шаардлагатай байна.5

17. Дэд бүтцийн төсөлд жендэрийн онцлог бүхий төлөвлөлтийг тусгах. Дэд бүтцийн 
төслийн дизайн, төлөвлөлтөд жендэрийн асуудлыг уялдуулан тусгаснаар эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоог дэмжиж болохыг АХБ-ны төслүүдийн туршлага 
харуулж байна. Тухайлбал, хот төлөвлөлтийн хүрээнд ус түгээх байр, бие засах газар зэрэг 
дэд бүтцийг ахиу төлөвлөснөөр эмэгтэйчүүд тухайн төслөөс илүү үр шим хүртэж чадна. 
Зам тээврийн хувьд автобусны буудал, гудамжны гэрэлтүүлэг зэргийг эмэгтэйчүүдэд 
ээлтэй, хүртээмжтэй байдлаар төлөвлөснөөр нийтийн тээврээр эмэгтэйчүүд илүү тав 
тухтай үйлчлүүлэх төдийгүй эдийн засгийн үйл ажиллагаанд илүү идэвхтэй оролцох нөхцөл 
бүрдэнэ.

18. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг сайжруулах. Эмэгтэйчүүдэд хөдөлмөр 
эрхлэх боломжийг олгох, бусадтай танилцах, ажлын нөхцөл, цалин хөлсөө тохиролцож 
сурахад нь дэмжлэг үзүүлэхүйц, ур чадварт нь нийцсэн ажлын байранд зуучлах үйлчилгээг 
бий болгох нь чухал. Урт хугацааны дараа дахин хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй байгаа, мөн 
техник технологийн хурдацтай хөгжилд ажиллах орчин өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой 
насан туршийн боловсролыг дэмжих нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх 
ач холбогдолтой.

 (iii) Олон нийтийн ойлголт мэдлэг, чадавхийг нэмэгдүүлэх нь 

19. Жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх. Эмэгтэйчүүд илүүтэй хийж буй гэрийн хөлсгүй хөдөлмөрийн талаархи 
үндэсний хэлэлцүүлэг хийх зэргээр тус ажлыг эхэлж болох бөгөөд хамгийн чухал нь 

5  Жишээ нь: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт 2017-2024 онд баримтлах жендэрийн бодлого; 
Хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт 2018-2024 онд жендэрийн талаар баримтлах бодлого; Хүнс 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2018-2025 онд жендэрийн талаар баримтлах бодлого.
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Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоог ижил түвшинд 
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гэрийн хөлсгүй ажил гэж юу болох, түүнийг ойлгож үнэлэх, хөлсгүй гэрийн ажил болон 
өрхийн гишүүдийг асрах ажлыг тэнцвэртэйгээр хуваалцахын ач холбогдлыг олон нийтэд 
ойлгуулахад оршино. Аливаа улс орны эдийн засгийн хөгжилд урт хугацаандаа түлхэц 
болох хүүхдийн хүмүүжил, боловсрол буюу хүүхэд асран хүмүүжүүлэх хөлсгүй ажлыг 
үнэлэх боломжийн талаар цаашид судлахыг зөвлөж байна. Олон нийтийн ойлголтыг 
нэмэгдүүлж, хандлагыг өөрчлөхийн тулд нотолгоонд суурилсан мэдээлэл түгээх, мөн 
хэвлэл мэдээллийн аяныг хэрэгжүүлэх нь чухал. Энэ хүрээнд хөвгүүд, эрэгтэйчүүдийн 
оролцоог тусгайлан авч үзэх шаардлагатай. Олон нийтийн мэдлэг, чадавхийг нэмэгдүүлэхэд 
зурагт, нийгмийн сүлжээний сувгуудыг ашиглахаас гадна орон нутгийн түвшний сургалт, 
нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах нь үр дүнтэй.

20. Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо, төлөөлөл, манлайллыг дэмжих. Монгол 
Улс жендэрийн тэгш бус байдлын улс төрийн дэд-индексээр 153  орноос 120-р байранд 
жагсаж байна.6 Төрийн албан хаагчдын 60.4 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа хэдий ч 
улс төрийн албан тушаалтны ердөө 22.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.7 Шийдвэр гаргах 
түвшинд эмэгтэйчүүд оролцсоноор жендэрийн тэгш эрхийн асуудлыг бодлого төлөвлөлт, 
төсөвлөлтөд илүүтэй тусгаж шийдвэрлэхэд нөлөөлж чаддаг байна.

21. Хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн хэвтээ ялгаралыг арилгахын тулд өсвөр 
насны охид хөвгүүдэд зориулсан мэргэжил сонголтын зөвлөмжийг жендэрийн 
мэдрэмжтэй болгох хэрэгтэй. Аль салбарт эрэгтэйчүүд эсхүл эмэгтэйчүүд илүүтэй 
ажиллаж байгааг буюу хүйсээр ангилсан тоон мэдээлэлд жендэрийн дүн шинжилгээг 
тогтмол хийх нь чухал юм. Аливаа байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, хөдөлмөрийн 
дотоод журмын ажилчдад үзүүлэх нөлөө, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан 
дахь жендэрийн ялгаатай байдал болон жендэрийн тэгш байдлыг хангасан ажлын байрны 
талаар байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн ажилтнуудыг зохион байгуулалттайгаар 
сургах хэрэгтэй байна.   

22. Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дунд жендэрийн тэгш байдлыг хангасан 
ажлын байр бий болгохыг дэмжих. Жендэрийн тэгш байдлыг хангасан, гэр бүлд ээлтэй 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг бий болгохын тулд АХБ-ны дэмжлэгтэй боловсруулсан 
удирдамжийг түгээн дэлгэрүүлэх, практикт нэвтрүүлэх шаардлагатай.8 Түүнчлэн жендэрийн 
тэгш байдлыг хангасан ажлын байрыг бий болгосон ажил олгогчдод төрөөс урамшуулал 
олгож, гаргасан үр дүнг нь үнэлэх нь зүйтэй юм.

6  Дэлхийн эдийн засгийн форум. 2020. Жендэрийн тэгш бус байдлын дэлхийн тайлан-2020. Женев.
7  Үндэсний Статистикийн Хороо. 2018. Монгол улсын статистикийн эмхэтгэл-2018. Улаанбаатар. 
8  АХБ. 2016. “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” 

техникийн туслалцааны төсөл. Манила.  
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Boosting Mongolia’s Long-Term Economic Growth through More Equal Labor Force 
Participation between Men and Women

In Mongolia, 53.4% of women participate in the labor force compared to 68.3% for men. COVID-19 has made the 
situation worse with female labor force participation falling further behind. ADB estimates show that eliminating 
gender inequality at work and home in Mongolia would increase female labor participation to 63.2%. Such an 
increase would boost Mongolia’s annual per capita growth rate by 0.5 percentage points, increasing gross domestic 
product per capita by 16.1 percentage points overall in 30 years. The Observations and Suggestions note concludes 
by providing recommendations to boost female labor force participation. 

Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн оролцоог ижил түвшинд 
хүргэснээр Монгол Улсын урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нь
Монгол Улсад эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин 53.4 хувь байхад эрэгтэйчүүдийнх 
68.3 хувь байдаг. КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт улам бүр 
буурсаар байна. Өрх гэр болон ажлын байран дахь жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгаснаар Монгол 
Улс эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчин дэх оролцооны түвшинг 63.2 хувь хүртэл өсгөх боломжтой гэж 
Азийн Хөгжлийн Банк тооцооллоо. Ингэснээр нэг хүнд ногдох жилийн өсөлтийн түвшинг 0.5 хувиар 
нэмэгдүүлж, 30 жилийн дотор дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 16.1 хувиар өсгөх боломжтой юм. 
Ажиллах хүчин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмжийг энэхүү Ажиглалт ба 
Саналаар дамжуулан хүргэхийг зорилоо.

About the Asian Development Bank

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while 
sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from 
the region. Its main instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, loans, equity 
investments, guarantees, grants, and technical assistance.

Азийн хөгжлийн банкны тухай
АХБ нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг арилгах хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийн 
зэрэгцээ цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, тогтвортой, сөрөг нөлөөнд тэсвэртэй бүс нутгийг цогцлоохын 
төлөө тууштай ажилладаг. Анх 1966 онд байгуулагдсан тус банкны нийт 68 гишүүн орны 49 нь тухайн 
бүс нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, батлан даалт, 
буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг олон төрлийн арга хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж 
буй гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлж байна.
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