
Гадаад ажиллах хүч, мэргэжилтний
квотод орсон өөрчлөлт

Монгол Улсын Засгийн Газар 2022 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн 231 дугаар
тогтоолоор Гадаадаас 2022 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг
тогтоосон Засгийн Газрын 2021 оны 339 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болголоо.

Энэ нь УИХ-ын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан Шинэ сэргэлтийн
бодлогын хүрээнд дотоодоос хангах бололцоогүй байгаа ажиллах хүчийг
гадаадаас авах боломжийг бүрдүүлэх, Ковид-19 цар тахлын улмаас эдийн засагт
үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилт болон Ажиллах хүчний шилжилт
хөдөлгөөний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байна.

Юу өөрчлөгдсөн бэ ?
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Энэхүү мэдээллийг Өмгөөллийн ПрайсуотэрхаусКүүпэрс Легал ХХН-ээс бэлтгэсэн болно. Энэ мэдээлэлд багтсан материал нь зөвхөн
ерөнхий мэдээллийн зорилготой бөгөөд энд тусгасан асуудал бүрээр олон талын, цогц шинжилсэн мэдээллийг агуулаагүй болно. Аливаа
үйлдэл хийх (эс үйлдэх)-ээс өмнө үүнийг уншигч та өөрийн нөхцөл байдалд тохирсон тусгайлсан мэргэжлийн зөвлөгөө авах нь зүйтэй.
Энэ мэдээллийн агуулгыг ашигласан үйлдэл, алдаа хийдлээс гарах аливаа хариуцлагыг бид хариуцахгүй болно.

© 2022 Бүх эрх нь хамгаалагдсан. Энэхүү танилцуулгад дурьдагдсан “PwC" нь PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL)-ийн
гишүүн байгууллага болох ПрайсуотэрхаусКүүпэрс Легал ХХН -г илэрхийлнэ.

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2022 онд
гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтний тоонд тухайн байгууллагын нийт ажилтны
тооноос хамаарсан хязгаарлалт байхгүй болсон. Улмаар гадаад ажилтан урих,
ажиллуулах нөхцөл шаардлагыг хангасан нөхцөлд хөдөлмөр эрхлэлтийн визний
урилга болон хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг холбогдох төрийн байгууллагаас тооны
хязгаарлалтгүйгээр 2022 он дуустал олгох болсон байна.

Гэхдээ 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхэлсэн Ажиллах хүчний шилжилт
хөдөлгөөний тухай хууль (“АХШХтХ”) -д зааснаар энэ оны 10 дугаар сард 2023 онд
Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх гадаад ажилтны тоо, хувь хэмжээг эдийн засгийн үйл
ажиллагааны салбараар Засгийн газар тогтоох шийдвэр гаргах бөгөөд энэ нь жил бүр
шинэчлэгдэн батлагдана. Цаашид гадаад ажилтны тоо хэмжээг тухайн байгууллагын
нийт ажилчдын тооноос хамаарч тогтоодог байдал үгүй болж байна. Түүнчлэн Засгийн
газар гадаадаас авах нарийн мэргэшлийн мэргэжилтний жагсаалтыг 2022 оны 10
дугаар сард батална.

АХШХтХ-д зааснаар Засгийн газрын шугамаар авсан гадаадын хөнгөлөлттэй зээл,
буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах
хүчийг дотоодоос хангах боломжгүй нөхцөлд нэмэлтээр гадаад ажилтан авч
ажиллуулах шийдвэрийг Засгийн газар гаргана. Харин хувийн хэвшлийн
санхүүжилтээр хэрэгжих улсын хэмжээний томоохон төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх,
барилга, байгууламж барихад шаардагдах ажиллах хүчийг дотоодоос хангах
бололцоогүй нөхцөлд Засгийн газраас тусгайлан шийдвэр гаргах замаар гадаадаас
ажиллах хүчний тоог нэмэгдүүлдэг байдал цаашид үргэлжлэхгүй гэж ойлгож байна.

Цаашлаад АХШХтХ-д зааснаар орон нутгийн болон эрх бүхий хөдөлмөрийн асуудал
хариуцсан байгууллага шаардлага тавьсан тохиолдолд ажил олгогч нар тухайн
байгууллага дахь гадаадын ажилтны тооны 30 хувиас доошгүй ажлын байранд
бүртгэлтэй ажилгүй иргэнийг дагалдуулан сургах болон ажлын байраар хангах үүргийг
хүлээх болсон. Энэ үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд тухайн ажил олгогчийн гадаад
ажилтныг урих эрхийг 2 жилийн хугацаанд хязгаарлахаар зохицуулсан байна.

Дараах линкээр орж дэлгэрэнгүй танилцана уу. 
https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16530578988091

Танд дээрх сэдэв болон бусад асуудлаар зөвлөгөө авах бол та бидэнтэй
холбоо барина уу.
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