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МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ 

ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО

2019 ОНД ХИЙСЭН АЖЛУУД, 

2020 ОНД ХИЙГДЭХ АЖЛУУД

АХТ-ЫН

ХОЁРДУГААР

ЧУУЛГАН

2019

Б. Мөнхбат



МХТХОЛБОО 2019 ОНД ЮУ ХИЙСЭН БЭ?

2019МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 3

Аяллын Хөтөч Тайлбарлагчид Ур чадвар олгох сургалт

• 3 удаагийн сургалт зохион байгуулсан

• 276 хүн бүртгүүлсэн

• 97 хүн суралцсан

• 53 суралцагч чадамжийн гэрчилгээтэй төгссөн
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ЕРӨНХИЙ МЭДЛЭГИЙН СУРГАЛТУУД

2019.12.02МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 5



2019.12.02 6







ХАМТАРСАН БУСАД СУРГАЛТУУД

 БОАЖЯ

Зочлох үйлчилгээний 12 чиглэлийн

сургалт

Төвийн болон зүүн бүс

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 
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www.mptga.org



ХАМТАРСАН БУСАД СУРГАЛТУУД

 НЗДТГ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС, 

НАЖГ

Улаанбаатар хотоо эерэгээр

танилцуулах, жуулчны аюулгүй

байдлыг хангах хууль эрх зүйн анхан

шатны мэдлэг олгох сургалт

Holiday Inn зочид буудал

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 
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ХАМТАРСАН БУСАД СУРГАЛТУУД

 Нийслэлийн захирагчийн алба, 

НАЖГ, НЦГ, МОХ

Нийслэл хотод зорчих гадаадын иргэд, 

жуулчдын дамжин өнгөрөх гудамж, талбай, 

олон нийтийн газарт эргүүлийн үүрэг 

гүйцэтгэх, жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах, 

УБ хотоо эерэгээр, зөв тайлбарлах мэдлэг 

чадварыг олгох Оюутан Цагдаа-2019" сургалт

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 
12

www.mptga.org

https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%8E%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B0-238023376407480/?__tn__=K-R&eid=ARBjzUt4Q9zPdA0S1luURH0UjHP2TPvCzVT_70ve-ZU-YHx92dOJi3F4bY1-bCC2xWFj9vy8TGyi1Eg1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD-lS8mXnTGlmclcWdaggvbbjVpWe35QH3z6Y28pfXE_QkN5Tc7_CM-Ms7f448YQHSa3AvCyaMcceg3gKwPKzPBjWN9TG1VvdFvkKN5mmGEpSKVH8Uu5dDOad3plBrZKq4wKYf_elXXlxRf1vQglDUJ0rFFx9PUprKCwcEGVxpRnOCXGc81K9vUkbqdsN-RWlRd2T2_3yH9V8Qu3lmIv5Gptn4fP0jjtRLFPTPEii4a3eR5i_qACn5sDvnJhBM84V-NJRLpV4hjeroesAceR3UWiGaMt-NjWuJh3r8XOCZG2VvYncNofB0eNdauz4panUBGSaaRInT2f1pAAKojy7dI7PNXfJn0sdLkp2jV_4hQ4GJj87SiwXTL0gkOHs902tx7ldrnXeKYlyKDQ0Aq4lHWjkOVr2kNbgmhdcGoxqqU-XA


ХАМТАРСАН БУСАД СУРГАЛТУУД

 ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗДТГ, 

ГАЙХАМШИГТ ГОВЬ АЖХ

Говийн аялал жуулчлал - цогч үйлчилгээ  

зөвлөгөөнийн хүрээнд зохион байгуулсан 

Хөтөч тайлбарлагчийн сургалт

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад

2019. 11. 08-09
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УЛАМЖЛАЛТ ЭВЕНТҮҮД

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 
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МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН 

ХОЛБООНЫ

2020 ОНД ХИЙХ АЖЛУУД
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МХТХ
ГИШҮҮН

ЖИНХЭНЭ

СУРАЛЦАГЧ

ХҮНДЭТ

ДЭМЖИГЧ
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• МХТХ-ны эрхэм зорилго, зорилт, зарчим болон дүрмийг хүлээн 
зөвшөөрсөн, Аяллын хөтөч тайлбарлагчаар ажилладаг 18 нас хүрсэн 
Монгол Улсын Иргэн

ЖИНХЭНЭ 
ГИШҮҮН

• бодитой хувь нэмэр оруулсан аяллын хөтөч тайлбарлагч хувь 
хүнийг түүний хүсэлтээр 

ХҮНДЭТ 
ГИШҮҮН

• Аяллын хөтөч тайлбарлагчаар цаашид ажиллах хүсэлтэй, МХТХ-ны 
Аяллын хөтөч тайлбарлагчид ур чадвар олгох үндсэн сургалтыг 
85%-с дээш ирцтэй, амжилттай дүүргэсэн, 18 нас хүрсэн Монгол 
Улсын Иргэн 

СУРАЛЦАГЧ 
ГИШҮҮН

• МХТХ-ны эрхэм зорилго, зорилт, зарчим болон дүрмийг 
хүлээн зөвшөөрсөн аялал жуулчлалын салбарт үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллага 

ДЭМЖИГЧ 
ГИШҮҮН
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АЖЛЫН БАГТ АЖИЛЛАХ ХҮМҮҮСИЙГ УРЬЖ БАЙНА

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧДЫН ХОЛБОО 23

МАРКЕТИНГ

СУДАЛГАА (НДШ)

СУРГАЛТ

ЭВЕНТ
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ТҮНЭР ХАРАНХУЙГ ЗҮХЭЖ 

СУУХААР НЭГ Ч ГЭСЭН ЛАА 

АСААЦГААЯ. 



АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН 

ОРЧИН

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ Б.ЖАВХЛАН

2019.11.30
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Аялал, жуулчлалын бүтээн байгуулалт /Эхлүүлж байгаа ажил /

Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт

19
сая ам.доллар

Чингис Хаан Цогцолбор

2 
тэрбум төгрөг

Их Хуралдай Цогцолбор

28 www.mne.mn    | 28

6 Нисэх 

буудал

Авто зам Зам дагуух 

төв

580.0
тэрбум төгрөг

760
сая ам.доллар

25
тэрбум төгрөг

Төмөр зам

15.3
тэрбум ам.доллар

19
сая ам.доллар

Хөвсгөл аймаг Андлалын өргөө

2 
тэрбум төгрөг

1.3
тэрбум төгрөг

Манзушри хийд

1.5
тэрбум төгрөг

Шихихутаг цогцолбор



АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУРГАЛТ →

ХАНДЛАГАА ӨӨРЧИЛЬЕ

10,000 ГАРУЙ

ХҮНИЙГ ХАМРУУЛАХ

3. Зочин угтагч 

1. Хөтөч

2. Жолооч

4. Зөөгч

5. Бартендэр

6. Тогооч

7. Өрөөний үйлчлэгч

8. Хаалгач, ачаа зөөгч

9. Бариста 

Харилцаа хандлага болон ХАБ-ын сургалт 

бүх мэргэжлийн сургалтанд давхар 

явагдана. 

Сургалтанд хамрагдсан иргэдийг 

гэрчилгээжүүлж, АЖ-ын хүний нөөцийн 

цахим мэдээллийн сан 

www.travelhubmongolia.com-д бүртгэнэ

http://www.travelhubmongolia.com/
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ОРХОНЫ ХӨНДИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАРТ ТОГТВОРТОЙ 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗАГВАР ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
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NAADAM NIGHT SHOW

3.500 хүн хамрагдсан 2019.07.11



32

www.mne.mn    | 32

23 БООМТОД ЖУУЛЧДЫН ЦАХИМ ХӨТӨЧ БАЙРЛУУЛСАН



АЖ АХУЙ НЭГЖЭЭ ДЭМЖИХ: 50-С ДЭЭШ ОР ХОНОГИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ  
ЖУУЛЧНЫ БААЗУУДАД НОГООН ЗЭЭЛ ОЛГОНО

◼ Эко ариун цэврийн байгууламж, бохирын

систем, ус дахин ашиглах систем,

сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр зэрэг

байгаль орчинд ээлтэй техник, технологийг

үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр зээл авч

буй жуулчны баазуудад зээлийн хүүгийн

хөнгөлөлт үзүүлнэ



34

www.mne.mn    | 34

100-С ДЭЭШ ОР ХОНОГИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ  
ЖУУЛЧНЫ БААЗУУДАД НОГООН ЗЭЭЛ ОЛГОЖ ЭХЭЛЛЭЭ



35

6 БҮСИЙН НИСЭХ БУУДЛЫН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ  ТӨСӨЛ

1

ТӨМӨР ЗАМЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

2

АВТО ЗАМЫН ДЭД БҮТЭЦ

3

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГОЛ ЧИГЛЭЛ

4
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ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСЛҮҮД



Монгол Улсын аялал жуулчлалын 

салбарыг цахимжуулах хувьсал

2020 онд 1 сая жуулчин хүлээн авах

Оролцоо

Контент Маркетинг

Уялдаа Холбоо

Дата

Цахим гүйцэтгэлийн маркетинг

Цахим хувьсал үзүүлэлт

ЦАХИМ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХҮРЭЭНД ТЕХНОЛОГИОР ТЭРГҮҮЛЭГЧ 

БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ, ИРЭЭДҮЙН ЖУУЛЧДЫГ 

ХҮЛЭЭН АВАХ ҮҮД ХААЛГЫГ НЭЭХ



АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛҮҮД

ШААРДЛАГАТАЙ 

ТӨСЛҮҮД

ДЭЛХИЙН АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛЫН 

БАЙГУУЛЛАГАТАЙ 

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БА ГҮЙЦЭТГЭЛ

ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСЛҮҮД:
Дэд бүтэц
• Нисэх буудлууд
• Авто Зам
• Төмөр замын сүлжээг 

өргөжүүлэх

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 
ДОТООД ТӨСЛҮҮД:
Зочлох үйлчилгээний стандартууд 
болон аялал жуулчлалын 
үйлчилгээний сургалтууд

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН 
САЛБАРЫН

ЦАХИМЖУУЛАЛТ

ДУНД ХЭМЖЭЭНИЙ 
ТӨСЛҮҮД:
• Аялал жуулчлалын 

байгууламж, 
үйлчилгээний төвүүд, 
зам дагуух түр 
буудаллах цэгүүд



ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН 
ТӨСЛҮҮДИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ХИЛ ОРЧМЫН 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

ВИЗ НӨХЦӨЛ 
ХӨНГӨВЧЛӨХ

ТӨР ХУВИЙН 
ХЭВШЛИЙН ҮР 

АШИГТАЙ 
ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГАА

ДЭД 
БҮТЦИЙН 
ХӨРӨНГӨ

ОРУУЛАЛТ

ХҮНИЙ 
НӨӨЦ, 

СУРГАЛТ

САЛБАРЫН 
БОДЛОГО

САНХҮҮЖИЛТИЙН  

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

БОДЛОГЫН ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГАА

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГАА

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА – ХАМТЫН АМЖИЛТ



АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛЫН

ГОЛ ЧИГЛЭЛИЙН 

ДАГУУ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ЦОГЦОЛБОРЫГ

БАЙГУУЛАХ  

“ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛЫГ ДЭМЖИХ 

САНХҮҮЖИЛТИЙН 

ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ 

ЭХЛЭХ

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

38 сая ам.дол хөнгөлөлттэй зээлээр “Тогтвортой

аялал жуулчлал” төслийг Азийн хөгжлийн

банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх ажлыг 2019

оны 6 сарын 13-ны Засгийн газрын

хуралдаанаар шийдвэрлэж, Хэнтий аймгийн

Дадал суманд Мянганы суут хүн-Их эзэн Чингис

хаан цогцолборыг 19 сая ам.дол, Хөвсгөл

аймгийн Хатгал, Ханх сумдад “Тогтвортой аялал

жуулчлалыг хөгжүүлэх” төслийг 19 сая ам.дол

тус тус 2019-2023 онд хэрэгжүүлэхээр эхлүүлээд

байна.

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т үйлчилгээний цогцолбор төв

байгуулах ажлыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө

оруулалтаар байгуулах ажлыг эхлүүлсэн /хувийн

хэвшлийн санхүүжилт 1 тэрбум төгрөг/



ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД

1. Аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах 

2. "Улаанбаатур” аялал жуулчлалын үзэсгэлэн зохион байгуулах

3. Аялал жуулчлалын боловсрол, судалгаагаар дэлхийд тэргүүлэгч Их, дээд сургуулиуд, мэргэжлийн 

болон судалгааны байгууллагууд, мэргэжилтнүүдтэй  хамтран сургалт, судалгааны ажлуудыг 

зохион байгуулах

4. Аялал жуулчлалын бүсчилсэн хурал, зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулах

5. Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн 10-12 сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, /7 мэргэжил, хөтөч, 

жолооч, менежер болон орон нутгийн иргэдэд мэргэшүүлэх болон мэргэжил олгох сургалтыг 

Нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймагт зохион байгуулах

6. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй 

завьчдад аюулгүйн ажиллагааны чиглэлээр сургалт зохион байгуулах

7. Хөвсгөл нууран дахь усан аялалд хяналт тавих 1ш усан завиар Ханх сумын байгаль хамгаалагчдыг 

хангах 

8. Манзуширын хийдийн түүхэн дурсгалт цогцолбор, соёл шашин, аялал жуулчлалын төв болгох ТЭЗҮ 

боловсруулах



9. Гадаад сурталчилгаа, маркетингийн үйл ажиллагааг үе шаттайгаар зохион байгуулах

10. Жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой зах зээлийн орнуудад Монголын аялал жуулчлалын компаниудыг тухайн зах

зээлийн томоохон компаниудтай хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлуудыг зохион байгуулах

11. Монгол улсын сурталчлах хүрээнд What3Words цахим хаягжилтын байгууллагатай хамтран аялал жуулчлалын зорин

очих газрыг хаягжуулах

12. Олон улсын Ай Ти Эм, ХОРЕКО аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг зохион байгуулах

13. Нүүдэлчдийн өвлийн наадам арга хэмжээний хүрээнд Хөвсгөл аймагт Мөсний баяр, Улаанбаатар хотод Бүргэдийн баяр,

Өмнөговь аймагт Тэмээний баярыг зохион байгуулах

14. Газрын 23 боомтуудыг жуулчдад зориулан тохицуулах, шаардлагатай мэдээллээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

15. Дорнод аймагт хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх

16. Нүүдлийн соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг БОАЖСайдын тушаалаар батлуулах

17. Аялагч, жуулчдад зориулсан түр буудаллах цэгт бага оврын цэвэрлэх байгууламж бүхий жишиг ариун цэврийн

байгууламж байгуулах

18. Гадаад, дотоодын жуулчид олноор зорин очиж буй газар нутгуудад /Хан-Хэнтийн ТХГН, Хорго-Тэрхийн ТХГН, Хөгнө-

Тарнын ТХГН, Дундговийн Эх газрын чулуу болон бусад/ нэгдсэн отоглох цэг, тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар,

хогийн цэг, ариун цэврийн газар байгуулах



19. Торгоны зам, Цайны замын аялал жуулчлалын судалгаа хийж, хил дамнасан аялал жуулчлалын шинэ 

бүтээгдэхүүн бий болгох

20. Шинээр ашиглалтанд орох Хөшигийн хөндий олон улсын нисэх буудал, Улаангомын Цагаандэглий нисэх 

буудалд аялал жуулчлалын мэдээллийн төв байгуулах 

21. Аймаг орон нутаг, мэргэжлийн холбоод, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгжид аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн шинээр бий болгох,  байгальд халгүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ өргөжүүлэх, 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ногоон зээлийн хүүгийн татаас олгох

22. Хөвсгөл аймагт нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

23. Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газарт гадаад, дотоодын жуулчид, ард, иргэдэд зориулсан 

жишиг мэдээллийн төвийг байгуулах

24. “Мянганы суут хүн Их Эзэн Чингис” түүхэн аялал жуулчлалын үндэсний парк байгуулах ТЭЗҮ 

боловсруулах

25. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутагт байрлах "Их Монгол Улс Монголын Эзэнт гүрэн" цогцолбор 

байгуулах

26. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт “Хүлэгбаатар Боорчи-Андлалын өргөө”-ний барилгыг барих, 

цогцолборыг эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох ажлыг зохион байгуулах



 40. Шихихутаг нууц товчоо түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, 
Норовлин сум/

 41. Аялал жуулчлал, мэдээлэл сурталчилгааны хөгжлийн Соёмбо цогцолбор төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/-
ийг байгуулах

 42. Дарьганга зусланг орчин үеийн стандартад нийцсэн амралт, аялал жуучлалын цогцолбор болгон 
шинэчлэх /Сүхбаатар, Дарьганга сум/

 43. Хар нуур орчмын аялал жуулчлалын дэд бүтэц төсөл /Завхан, Улиастай сум/

 44. “Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхлэх

 45. Хархорин хотын 800 жилийн ойг угтаж Хар балгасын археологийн олдворыг сэргээн засварлаж, 
аялал жуулчлалын үзмэр болгох

 46. Горхи Тэрэлжийн Байгалийн цогцолборт газрыг аялал жуулчлалын жишиг зорин очих газар болгон 
хөгжүүлэх

 47. Жуулчдын хамгийн их зорин очдог газарт жуулчдад зориулсан үзвэр, тоглолтуудыг зохион байгуулах 
задгай театр байгуулах

 48. Амарбаясгалант, Онги болон бусад жуулчин олноор зорьж очдог хийдүүдийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг сайжруулах.





o Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
2030

o Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилгын үндэсний
зорилтууд

o Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого (Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл
баримтлал)

o Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүд

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ 
БИЧГҮҮДИЙН УЯЛДАА



ТӨРӨӨС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 2019-2026

o Зорилго

Үндэсний онцлог, ялгарал бүхий, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, нутгийн иргэдэд
түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, олон улсын аялал жуулчлалын
зах зээлд Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.



ТӨРӨӨС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 2019-2026

Бодлогын I үе шат буюу 2019-2022

Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх, хууль, эрх зүйн орчныг
боловсронгуй болгох, дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, өргөтгөх, бүх нийтийн аялал
жуулчлалын боловсрол, сургалт, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, өндөр ур чадвар бүхий
боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэх, салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх,
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, шинэ зах зээл бий
бүрдүүлэх, маркетинг, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

Бодлогын I үе шат буюу 2023-2026

Аялал жуулчлалын салбарын өсөлтийг баталгаажуулах, инновацид суурилсан
эдийн засгийн үр өгөөжтэй салбарыг төлөвшүүлэх, улс орны эдийн засаг, нийгэм, соёл,
байгаль экологи, хүний хөгжилд оруулах үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

Салбарын бүтээлч байдал, үр ашгийг дээшлүүлэх, тогтвортой хөгжилд суурилсан
эко технологийг нэвтрүүлэх, аялал жуулчлалын улирлын хамаарлыг бууруулах, олон улсын
аялал жуулчлалын сүлжээнд нэгдэж, өрсөлдөх чадварын индексийг бүх төрлөөр
дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.



ТӨРӨӨС АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ 2019-2026

o Зорилт

1. Аялал жуулчлалын салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

2. Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх

3. Гадаад сурталчилгаа, маркетингийн ажлыг эрчимжүүлэх, цар хүрээг
нэмэгдүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

4. Газарзүйн байрлал, байгаль, түүх, соёлын өвд тулгуурласан харилцан ялгарал
бүхий аялал жуулчлалын бүс нутгуудыг хөгжүүлж, бүтээгдэхүүний хөгжлийг
эрчимжүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

5. Аялал жуулчлалын боловсрол, сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг
хөгжүүлж, хүний нөөцийн ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах

6. Техник, технологи, шинжлэх ухааны дэвшлийг шингээсэн, цахим аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх



Хөтөч тайлбарлагчийн үйл ажиллагаа /Хуулийн төсөл/

Хөтөч тайлбарлагч 

• Монгол Улсын иргэн байх 18 насанд хүрсэн,

• Аялал жуулчлалын мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй байх эсхүл мэргэжлийн 
боловсролын байгууллагад сурч гэрчилгээ авсан байх

• Хөтөч тайлбарлагчийн үйлчилгээ үзүүлэхэд эрүүл мэндийн хувьд тэнцсэн 
байх



ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ ЭРХ, ҮҮРЭГ

1. Энэ хуулийн 9.1 заасан шаардлагыг хангасан иргэн ангилал, зэрэглэлээ 
тогтоолгох

2. Аялал жуулчлалын байгууллагаас батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу жуулчдад 
үйлчлэх

3. Жуулчдын болон өөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авах;

4. Байгууллага болон өөрийн нэр бүхий хөтөч тайлбарлагчийн энгэрийн 
тэмдэг, үнэмлэх ил зүүх;

5. Монгол Улсын нийгэм эдийн засаг, төрийн байгуулал, байгаль, түүх, соёл, 
ард түмний зан заншлын талаар жуулчдад үнэн, бодит мэдээлэл өгөх, улс, 
хувь хүн, байгууллагын нууцад хамаарах мэдээллийн нууцыг задруулахгүй 
байх;



6. Өөрийн буруугаас жуулчин болон аялал жуулчлалын тухайн байгууллагад 
учруулсан хохирлыг арилгах;

7. Хөтөч-тайлбарлагч нь жуулчдаас шан харамж шаардах, аялал жуулчлалын
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

8. Хөтөч тайлбарлагч нь Аялал жуулчлалын салбарын ажиллагсдын ёс зүйн 
дүрмийг дагаж мөрдөнө

9.Хөтөч тайлбарлагчид ангилал, зэрэглэл тогтоох асуудлыг аялал жуулчлалын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтнаас баталсан журмаар зохицуулна. 

10. Хөтөч тайлбарлагч даатгалд хамрагдсан байна.

ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ ЭРХ, ҮҮРЭГ



АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ

Улаанбаатар хот 



 “Аялал жуулчлалын тухай хууль”-ийн шинэчлэл хийх хууль эрх зүйн

ба нийгмийн хэрэгцээ шаардлага

 “Аялал жуулчлалын тухай хууль”-ийн агуулга, бүтэц

 “Аялал жуулчлалын тухай хууль” батлагсанаар гарах үр дүн, ач

холбогдол

АГУУЛГА



Аялал жуулчлалын тухай хууль анх 2000 онд батлагдсан.

Холбогдох хуулиудад өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор 2001, 2002,

2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2015 онуудад нийт 8 удаа нэмэлт

өөрчлөлт оржээ.

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль нь нийгэм,

эдийн засгийн хөгжлийн хурдац, дээрх хуулиудын өөрчлөлтүүд

зэргээс шалтгаалан аялал жуулчлалын салбарын тогтвортой

хөгжлийг хангах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, салбарын өмнө

тулгамдаж байгаа асуудлыг зохицуулах үндсэн үүргээ хангалттай

биелүүлж чадахгүй байгаа учир Монгол Улсын Үндсэн хууль болон

бусад хуультай нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байна.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХ 

ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА



Хуулийн төслийг 2014-2019 онд удаа дараа боловсруулах ажлууд хийгдэж

хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын төслүүд, тэдгээрт өгсөн холбогдох

яамд болон ДАЖБ-ын санал, нийслэл, орон нутгийн аялал жуулчлал

хариуцсан байгууллага, мэргэжилтнүүд, салбарын багш, судлаач, эрдэмтэд,

бизнес эрхлэгчдийн дундах хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг тусгасан

болно.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭХ 

АЖЛЫН ЯВЦ



“Аялал жуулчлалын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь

6 бүлэг, 23 зүйлтэй боловсруулагдаж байна.

Нэгдүгээр бүлэг.

Нийтлэг үндэслэл: Хуулийн зорилт, хууль тогтоомж болон Дэлхийн

Аялал Жуулчлалын Байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу хуулийн

зарим нэр, томъёог шинэчилсэн. Мөн аялал жуулчлалын бүс нутаг,

аялал жуулчлалын цогцолбор, жуулчны үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн зэрэг

зарим нэр, томъёог шинээр тусгасан.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХУУЛИЙН АГУУЛГА БҮТЭЦ



 Хоёрдугаар бүлэг

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг эрхлэгч аялал жуулчлалын байгууллага, жуулчны

байр, сууц, тээвэр, хоол, ундаа, үзвэр, чөлөөт цагийн үйлчилгээний байгууллагууд, хөтөч

тайлбарлагч, жуулчны үйлчилгээ үзүүлэгч иргэдийн эрх, үүрэг, эрх зүйн харилцааг

Гуравдугаар бүлэг

Жуулчны эрх, үүргийн талаар тусгасан

 Дөрөвдүгээр бүлэг

Аялал жуулчлалыг дэмжих сан, түүний зорилго, бүрдүүлэх эх үүсвэр, зарцуулах

зориулалтын талаар тусгасан.



 Тавдугаар бүлэг

Аялал жуулчлалын талаарх Засгийн Газрын бүрэн эрх, аялал жуулчлалын

асуудал эрхэлсэн төрийн төв байгууллага, бүх шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурал, Засаг дарга, Засгийн газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлагийн эрх, үүргийг тус тус

тусгасан. Мөн энэ бүлэгт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд төрөөс үзүүлэх

дэмжлэг, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

байгууллагыг тусгасан

 Зургадугаар бүлэг

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт, хүлээлгэх хариуцлага, аялал

жуулчлалын улсын байцаагч, идэвхтэн байцаагчийн эрх, үүргийг нарийвчлан

тусгасан



“Аялал жуулчлалын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн төсөл батлагдан

мөрдөгдсөнөөр аялал жуулчлалын бүсүүд болон нэгдсэн мэдээллийн сан бий

болж, жуулчны аюулгүй байдал хангагдаж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн,

үйлчилгээний чанар, аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвар, хүний нөөцийн

чадавхи, бүртгэл, хяналтын тогтолцоо сайжирна.

“Аялал жуулчлалын тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг

боловсруулж, эрх зүй, зохион байгуулалтын шинэчлэл хийснээр аялал

жуулчлалыг тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн нарийвчилсэн

төлөвлөлттэйгээр зүй зохистой хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ.

Салбарын хэмжээнд эрх зүйн шинэчлэл хийх шаардлагаар үүссэн нийгмийн

эрэлт, хүлээлт хангагдаж салбарын эрх зүйн зохицуулалт шинэ хуульд

нийцсэнээр батлагдан мөрдөгдөж үйл ажиллагаа жигт тогтвортой болох нөхцөл

бүрдэнэ

Гарах үр дүн



БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

БАЯРЛАЛАА!



ХӨДӨЛМӨРИЙН ХУУЛЬ БА 
ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН АЯЛЛЫН 

ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧИД 
ХАМААРАХ 

ЗОХИЦУУЛАЛТУУД
МАХОНИЛИОТТА ХХН

НӨХӨРЛӨЛИЙН ГИШҮҮН, ХУУЛЬЧ

Д. НОМИН



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ 

Тодорхойлолт

 Хөдөлмөрийн гэрээ. Энэ гэрээгээр ажилтан нь ажил олгогчоос тогтоосон хөдөлмөрийн дотоод журмын

дагуу тодорхой ажил гүйцэтгэх, ажил олгогч нь ажилтанд хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс

олгох, хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангах харилцан үүрэг хүлээнэ.

 Хөлсөөр ажиллах гэрээ. Энэ гэрээгээр ажиллагч нь тохиролцсон ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх,

ажиллуулагч хөлс төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ.



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

Гэрээ байгуулах үндэслэл 

*Байнгын ажлын байр гэж ажил олгогчийн заасан ажлын байранд, тогтоосон

горимын дагуу, түүнээс олгосон хөдөлмөрийн багаж хэрэгслээр, түүний

төлөөлөгчийн удирдлагын дор баталсан норм, үнэлгээ, сүлжээгээр цалин хөлс авч,

ажлын өдөр, ээлжийн давтамжтайгаар гүйцэтгэх ажил, үүргийг хэлнэ.

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ 

Байнгын ажлын байр* Тодорхой тохиролцсон ажил, 

үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Гэрээ байгуулах хугацаа 

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

Байнгын ажлын байранд 

хугацаагүй 

Хугацаа тогтоосон

Талууд тохиролцсоноор 

хугацаатай 

Хугацаа тогтоогоогүй 

Улирлын болон түр ажилд 

хугацаатай



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Цалин хөлс, төлөх хугацаа   

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

Цалин хөлс:

• үндсэн цалин

• нэмэгдэл хөлс

• нэмэгдэл

• шагнал урамшуулал

Гэрээгээр тохирсон ажил 

гүйцэтгэсний хөлс

• сард 2 ба түүнээс дээш удаа, 

тогтоосон өдөр

• хийснээр, цагаар, бусад 

хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр 

дүнд нь тохируулан

• ажил, үйлчилгээг хийж 

гүйцэтгэсний дараа

• тохиролцсоноор хэсэгчлэн, 

тодорхой хугацаанд



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Гэрээ дуусгавар болох 

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

• талууд тохиролцсон

• ажил олгогч иргэн, ажилтан 

нас барсан

• гэрээний хугацаа дуусаж, 

цаашид сунгагдахгүй болсон

• хөдөлмөрийн гэрээг ажилтны 

буюу ажил олгогчийн 

санаачилгаар цуцалсан

• хуульд заасан бусад үндэслэл

• тохирсон хугацаа дууссанаар

• хугацаа тогтоогоогүй бол 

талууд тохиролцон хэдийд ч



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Гэрээг цуцлах үндэслэл, хугацаа 

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

• ажилтан санаачилсан

• ажил олгогч санаачилсан

• хүндэтгэн үзэх үндэслэлээр

• хөлс төлөх хугацаагаар 

• ажилтан 30 хоногийн өмнө 

• ажил олгогч 1 сар эсвэл 45 

хоногийн өмнө 

• өдрөөр тооцох бол хөлс төлсөн 

сүүлчийн өдрийн дараа өдөр

• долоо хоногоор тооцох бол хөлсийг 

төлсний дараагийн долоо хоногийн 

эхний ажлын өдөр

• сараар тооцох бол хөлс төлсөн сарын 

15-ны дотор

• улирлаар, эсхүл илүү урт хугацаагаар 

тооцохоор тохиролцсон бол уг 

хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө 

хөлсийг өгч

• хөлс төлөх хугацаа тохиролцоогүй 

бол 14 хоногийн өмнө хөлсийг 

төлснөөр. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Гэм хор учруулсны хариуцлага 

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

Ажиллагсад хөдөлмөрийн гэрээ 

буюу албан тушаалын дагуу 

хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх явцад 

гэм буруутай үйлдэл /эс 

үйлдэхүй/-ээрээ бусдад 

учруулсан гэм хорын 

хариуцлагыг түүнийг 

ажиллуулж байгаа ажил олгогч 

хүлээнэ.

Ажиллагч нь хөлсөөр ажиллах 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

гүйцэтгэх явцад өөрийн гэм 

буруутай үйлдлийн улмаас 

бусдад учруулсан гэм хорыг

хариуцан арилгана. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Нийтлэг эрх, үүрэг

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

Ажил олгогчийн эрх, үүрэг:

• Ажил олгогч нь хууль тогтоомжид 

нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журам 

баталж мөрдүүлэх, ажилтнаас 

хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэхийг шаардах, энэ хуульд заасны 

дагуу хариуцлага хүлээлгэх эрхтэй.

• Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаар, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөлөөр 

хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон 

цалин хөлс олгох, энэ хууль болон 

хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээр, 

хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан 

үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй.

Ажиллуулагч нь: 

• ажиллагчийн эрүүл мэнд, амь 

насанд аюулгүй гүйцэтгэх ажлын 

онцлог, шаардлагад нийцэхүйц 

байр, багаж, тоног төхөөрөмжөөр 

хангах үүрэгтэй. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ БА ХӨЛСӨӨР 
АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ЯЛГАА

 Нийтлэг эрх, үүрэг

Хөдөлмөрийн гэрээ Хөлсөөр ажиллах гэрээ  

Ажилтны эрх, үүрэг:  

• Ажилтан нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 

шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн 

нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, 

амрах, өөрөө болон төлөөллийн 

байгууллагаараа дамжуулан эрх, хууль ёсны 

ашиг сонирхлоо хамгаалах зорилгоор 

эвлэлдэн нэгдэх, хууль тогтоомжид заасны 

дагуу тэтгэвэр, тэтгэмж авах, хөдөлмөрийн 

ба хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан бусад 

эрх, хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй.

• Ажилтан нь үнэнчээр хөдөлмөрлөх, хуулиар 

тогтоосон нууцад хамаарах ажил, үүрэгтэй 

нь холбоотой нууцыг хадгалах, хөдөлмөрийн 

ба хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод 

журам, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 

нийтлэг шаардлагыг сахин биелүүлэх 

үүрэгтэй.

Ажилллагч нь:

• Хууль буюу гэрээнд өөрөөр 

заагаагүй бол ажиллагч нь 

гэрээнд заасан ажил, 

үйлчилгээг биечлэн гүйцэтгэх 

бөгөөд үүргийг бусдад 

шилжүүлж болохгүй.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа 



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДЛУУД

Г.ДАЙРИЙМАА



Аваарын гарц /

Цуглах цэгүүд

Анхны 
тусламжийн 

хэрэгсэл 

Онцгой байдлын үед 
холбоо барих:

102,103,105

00

Зааварчилга



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙ

 Монгол улсын хэмжээнд 2002-2017 оны байдлаар 5900 үйлдвэрлэлийн осолд 6464 хүн өртөснөөс 

1122 хүн нас барж, 1194 хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй болж 4101 хүн хөдөлмөрийн чадвараа түр 

алдсан байна. 



МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛД

 947 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО

 88 ЭРДЭНЭТ ХҮНИЙ АМЬ ЭРСДСЭН

 2018 ОНД МШӨ-ний улмаас 3143  иргэн хяналтанд орж, 51 хүн шинээр бүртгэгдсэн



ОСЛЫГ ШАЛТГААНААР НЬ АВЧ ҮЗВЭЛ 

 Уналт нуралтаас 1402

 Аюулгүй ажиллах арга барилд хангалтгүй суралцсанаас -1129 

 Тээврийн хэрэгсэлийн эвдрэл гэмтэлээс- 737

 Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэлээс 453

 Технологийн процесс зөрчсөнөөс -595



ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХ

Ажлын байран дээр үүрэг 

даалгаврыг стандартын 

дагуу гүйцэтгэх чадвар 

эзэмших



Unconscious
incompetence

Мэдэхгүй байгаа 
зүйлээ мэдэхгүй үе

Conscious 
incompetence

Мэдэхгүй байгаа 
зүйлээ мэдэх үе

Conscious 
competence

Ухамсартайгаар бие 
даан хийх үе

Unconscious 
competence

Дадал болсон үе

УР ЧАДВАР ЭЗЭМШИХ ҮЙЛ ЯВЦ

Өдөөлт/Сэдэлжүүлэлт

Сургалт

Туршлага/Дадлага

Skill acquisition



ТА ЮУ ГЭЖ БОДОЖ БАЙНА?

Бодлоо хуваалцаарай. 



АЮУЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?



АЮУЛ НЬ ХЭН ? ЮУ ?

ГЭСЭН АСУУЛТАД ХАРИУЛАГДАНА

АЮУЛ ГЭДЭГ НЬ ТАНЫГ ЭСВЭЛ ХЭН НЭГНИЙГ 
ГЭМТЭЭЖ БОЛОХ АЛИВАА ЗҮЙЛ ЮМ. 



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ

Ажил дээрх хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал, эрүүл ахуй бол бүх хүний үүрэг

хариуцлага юм.



ЭРСДЭЛ- магадлал

ЭРСДЛИЙН ТУХАЙ  ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Аюулаас үүдэх гэмтэл 

болон хохирлын магадлал

ЭРСДЭЛ



ЭРСДЭЛ
Учирч болзошгүй аюул, ослыг арилгаж, 

алдаа эндэгдэлгүй ажиллах 

магадлалын түвшин

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 

АЖИЛЛАГААНЫ ХУВЬД ЭРСДЭЛ  НЬ



Таны өдөр тутмын амьдрал үргэлж эрсдэл

дагуулж байдаг.

ЗОРИЛГО:

Аливаа боломжийг урьдчилан тооцож,

болзошгүй таагүй үйл явдлыг урьдчилан

харах явдал.

ЭРСДЭЛ



АЮУЛ НЬ ЯМАР ЭРСДЛИЙГ 

ДАГУУЛЖ БОЛОХ ВЭ?

Эрсдлийг үнэлэх гэдэг нь тэрхүү аюул хэн нэгнийг гэмтээх

магадлал хэр байгааг болон хэр ноцтой гэмтээж болохыг

тооцоолохыг хэлнэ.

Өөрчлөлт хийнэ гэдэг нь хэрэв өөрөө чадахаар байвал

аюулыг арилгах, эсвэл түүнийг арилгаж чадах хэн нэгэнд

хэлэхийг хэлнэ.



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Эрсдлийг тодорхойлох



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Эрсдлийг үнэлэх



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Эрсдлийг арилгах



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Эрсдлийг орлуулах



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Эрсдлийг тусгаарлах



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл хэрэглэх



МАТАРЫН ЗАРЧИМ

 Эсвэл……….Зугтаааааа!



ХЯНАЛТЫН ШАТЛАЛ





































































АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЕД ДАРААХ 
ЗҮЙЛСИЙГ МӨРДЛӨГӨ БОЛГОН 
АЖИЛЛАНА



 Ажилд гарахын өмнө буюу ажлын байр нөхцөл
өөрчлөгдөх бүрт ажлын хувцас, хамгаалах
хэрэгсэлийг нэг бүрчлэн өмсөж бүрэн бүтэн
байдлыг өөрөө шалгах аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааг заавал бүрэн уншиж гарын үсгийг
гаргацтай бичиж ажилд гарах



 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг бүрэн гүйцэт 
зөв өмссөн байх

 Хөл ил гарсан гутал өмсөхгүй байх, хатуу ултай 
гутал өмссөн байх.



 Ажилд гарахын өмнө тухайн өдөр хэрэглэх багаж 
хэрэгслээ шалгаж бэлдсэн байх.

 Ажилд шаардлагатай материал бэлдцийг сонгох, 
хэмжих, бэлтгэх





 Материалыг талбайд зөв 
байршуулах, талбайн эмх цэгц, 
ариун цэврийг сахих

 Ажил хялбарчлах зорилгоор 
ажлын технологийг зөрчин, хийх 
арга ажиллагааг өөрчлөхийг 
хориглоно.

 Ажил тарахад материал багаж 
хэрэгслийг хураан тухайн ажлын 
байрыг цэвэрлэж ажлын байрыг 
эмх цэгцтэй байх



ОСОЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ 
МЭДЭГДЭХҮҮНТЭЙ БАЙХ, МӨН УДИРДЛАГАД ТҮРГЭН ШУУРХАЙ
МЭДЭГДЭХ



➢Яагаад ажлын байранд 

үнэт эдлэл хэрэглэхгүй 

байх талаар  аюулгүй 

ажиллаагааны журамд 

зааварладаг вэ?

➢Бөгж, гоёл чимэглэлтэй 

холбоотой гарсан ослууд. 



АЖЛЫН БАЙР- ҮДЭШЛЭГ БИШ

 Хөдөлмөрлөх явцад гарсан гэмтлийн 80 орчим хувийг гарын гэмтлүүд эзэлдэг байна. Гар нь маш нарийн 
төвөгтэй үйлдлүүдийг хийж чаддагаараа хүний бүтээсэн ямар ч багажнаас илүү байдаг.

 Ажил дээр гарт гэмтэл учруулах хурц ирмэг, хавчих магадлалууд,  сэрдийсэн зүйлсүүд, хэлтэрхийнүүд, ил 
хутганүүд, хамгаалагдаагүй техник хэрэгслэлүүд гэх мэтээр тоочвол ил болон далд хэлбэрийн аюулууд 
асар их байна. 



24 настай мужаан залуу мод боловсруулж 
байв. Түүний хуруун дахь бөгж модны 
харуулын эргэж байгаа эд ангид гогдсоноос 
үүдэн хуруу нь 2 дохь үеэрээ тасарсан байна. 

31 настай эмэгтэй кафед зөөгч хийдэг
бөгөөд ажлын байрандаа хөргөгч өргөж
зөөх үед бөгж нь хөргөгчид гогдогдсноос
болж хуруугаа ноцтой гэмтээсэн.

Энэхүү гэмтлийн улмаас:
- Хурууны шөрмөс, булчин тасарсан. 2 үеийн 

мөгөөрсөн эд гэмтсэн. Тохойн мэдрэлийн 
болон артерийн судасны битүү бэртэл үүссэн

- Мэс заслын аргаар эмчилсэн боловч жилийн
дараа хуруу нугалдаг булчинд дахин гэмтэл
илэрсэн байна.



















Шилдэг мэргэжил гэж байхгүй, 

Шилдэг мэргэжилтэн л байдаг



2019 ОН

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 
ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, 
ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

ТАНД ОЙРХОН-НАЙРСАГ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, 
Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газар

Хэтийн тооцоолол, нэрийн данс хариуцсан
мэргэжилтэн

Ө.БОДЬГЭРЭЛ



I. Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт

I. Нийгмийн даатгалын тухай хууль, тогтоомж

I. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 

хууль

I. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай 

хууль

I. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ҮОМШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж, 

төлбөрийн тухай хууль

I. Цахим үйлчилгээний талаар

I. 2020 оноос мөрдөгдөж эхлэх хууль, зарим зүйл заалт

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА



I. Нийгмийн даатгалын тухай 
ойлголт



Нийгмийн даатгал 
гэж юу вэ?



“Нийгмийн даатгал” гэж: Даатгуулагчийг

-Өндөр наслах                                      

-Өвчлөх 

- Жирэмсний болон амаржсаны чөлөө эдлэх                                    

-Өнчрөх  

-Бэлэвсрэх                                              

-Осол, гэмтэлд орох                    

-Хөдөлмөрийн чадвараа түр болон удаан хугацаагаар алдах

-Ажилгүй болоход 

Хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, 

зардал олгох нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ юм.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ:



II. Нийгмийн даатгалын тухай 
хууль тогтоомж 



Нийгмийн даатгалын багц хууль 

1994.05.31-ний өдөр 
УИХ-аар 

батлагдсан.

1995.01.01-ээс 
эхлэн мөрдөж 

байна.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР

Нийгмийн даатгалын төрөл Нийгмийн даатгалын хэлбэр

1.Тэтгэврийн даатгал 1.Албан журмын даатгал

2.Тэтгэмжийн даатгал 2.Сайн дурын даатгал

3.Эрүүл мэндийн даатгал

4.ҮОМШӨ-ний даатгал

5.Ажилгүйдлийн даатгал



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН 

Нийгмийн даатгалын 
сан

Тэтгэврийн Тэтгэмжийн
Эрүүл 

мэндийн
ҮОМШӨ-ний Ажилгүйдлийн



АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус, 
шашны болон бусад байгуулага, иргэнтэй дараах гэрээгээр 

ажиллагч нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулна

Хөдөлмөрийн гэрээ

Иргэний хуульд заасан ажил гүйцэтгэх гэрээ /343 
дугаар зүйл/

Иргэний хуульд заасан хөлсөөр ажиллах гэрээ 
/359 дүгээр зүйл/

/Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4.2.1/



АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 
/ҮРГЭЛЖЛЭЛ/

Дор дурдсан байгууллагад ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, 
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн   нийгмийн даатгалд албан журмаар 

даатгуулна  /МУ-ын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол/ 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
гадаадын аж ахуйн нэгж, байгуулагад

Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн нэгжид

Гадаад орны дипломат төлөөлөгчийн газарт 

Олон улсын байгууллагад 

/Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4.2.2/



АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 
/ҮРГЭЛЖЛЭЛ/

Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан 
хаагч

Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад 
ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн

/Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн  4.2.3, 4.2.4.



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН 
ШИМТГЭЛИЙН  ХУВЬ ХЭМЖЭЭ:

Даатгалын төрөл

Шимтгэл төлөх хувь хэмжээ                                                            
(хувиар)

Ажил олгогч Даатгуулагч

Тэтгэврийн даатгал 8.5 8.5

Тэтгэмжийн даатгал 1.0 0.8

Ажилгүйдлийн даатгал 0.2 0.2

Эрүүл мэндийн даатгал 2.0 2.0

ҮОМШӨ-ний даатгал 0.8;  1.8;  2.8

Нийт дүн 12.5; 13.5; 14.5 11.5

/ 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр орсон өөрчлөлт/



НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРААР ДААТГУУЛАХ ИРГЭД:
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Малчин

Газар тариалан эрхлэгч

Чөлөөт уран бүтээлч

Бичил уурхай эрхлэгч

Хоршооны гишүүн

Гадаад улсад албан бус хөдөлмөр эрхэлж буй 
Монгол Улсын иргэн

Тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЙН ДУРЫН ХЭЛБЭР



НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЙН ДУРЫН ХЭЛБЭРИЙН 
ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ:

Даатгалын төрөл

Шимтгэлийн хувь, 
хэмжээ 

/хувиар/

Тэтгэврийн даатгал 11.5

Тэтгэмжийн даатгал 1.0

ҮОМШӨ-ний даатгал 1.0

Нийт дүн 13.5

/Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 
4.3/



ЗАРИМ АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН ТАЛААР:

Хөдөлмөрийн тухай хуульд:

Улирлын шинжтэй ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж,
байгууллагын үндсэн ажилтны ажиллаагүй хугацааны нийгмийн болон эрүүл
мэндийн даатгалын шимтгэл, хураамжийг цалин хөлсний доод хэмжээгээр
тооцож ажил олгогч төлнө.

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд:

Хуанлийн жилд 7 сараас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил,
үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажилладаг ажилтныг жилийн туршид нийгмийн даатгалд даатгуулсанд тооцно.

Даатгалын төрөл

Шимтгэл төлөх хувь хэмжээ                                                            
(хувиар)

Ажил олгогч Даатгуулагч

Тэтгэврийн даатгал 8.5 -

Тэтгэмжийн даатгал 1.0 -

Ажилгүйдлийн даатгал 0.2 -

Эрүүл мэндийн даатгал 2.0 -

ҮОМШӨ-ний даатгал 0.8;  1.8;  2.8 -

Нийт дүн 12.5; 13.5; 14.5 -



ДАВХАР АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ТОХИОЛДОЛД НИЙГМИЙН 
ДААТГАЛАА ХЭРХЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

 Даатгуулагч 1 ба түүнээс дээш ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ /ажил 
гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээ/ байгуулан ажиллаж байгаа тохиолдолд:

11/29/2019

Даатгалын төрөл

Шимтгэл төлөх хувь хэмжээ                                                            
(хувиар)

Ажил олгогч Даатгуулагч

Тэтгэврийн даатгал 8.5 8.5

Тэтгэмжийн даатгал 1.0 0.8

Ажилгүйдлийн даатгал - -

Эрүүл мэндийн даатгал 2.0 2.0

ҮОМШӨ-ний даатгал 0.8;  1.8;  2.8

Нийт дүн 12.3; 13.3; 14.3 11.3

АЖИЛГҮЙДЛИЙН даатгалын шимтгэл төлөхөөс чөлөөлөгдөнө. 



11/29/2019

Хөдөлмөр нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт 

үндэсний хорооны 2018 оны 
05 тоот тогтоол

Сарын хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ

2019 онд 320 000 төг

2020 онд 420 000 төг

Засгийн газрын 2017 оны 
251 дүгээр тогтоол

Сарын хөдөлмөрийн 
хөлсний дээд хэмжээ 

3 200 000 төг

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД, ДЭЭД ХЭМЖЭЭ:



III. Нийгмийн даатгалын сангаас 
олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 

хууль 



ДААТГУУЛАГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ:



11/29/2019

Даатгуулагчийн 
төрсөн он

Даатгуулагчийн өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгох нас Даатгуулагчийн 

төрсөн  он

Даатгуулагчийн өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгох нас

эрэгтэй эмэгтэй

1957 он ба түүнээс 
өмнө

60 нас
1962 он ба түүнээс 

өмнө төрсөн
55 нас

1958 60 нас 3 сар 1963 55 нас 3 сар

1959 60 нас 6 сар 1964 55 нас 6  сар

1960 60 нас  9 сар 1965 55 нас 9 сар

1961 61 нас 1966 56 нас

1962 61 нас 3 сар 1967 56 нас 3 сар

- - - -

- - - -

- - - -

1977 он ба түүнээс 
хойш

65 нас 
2002 он ба түүнээс 

хойш төрсөн
65 нас

ТЭТГЭВРИЙН НАСНЫ ТАЛААР:



11/29/2019

Он Шимтгэл төлсөн байвал зохих хугацаа 

2018 20 жил 3 сар

2019 20 жил 6 сар

2020 20 жил 9 сар

2021 21 жил

2022 21 жил 3 сар

.... ......

..... ......

..... ......

..... ......

...... ......

2036 24 жил 9 сар

2037 25 жил

2038 он ба түүнээс хойш 25 жил

60 /55 НАС ХҮРЭЭД ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ 
ДААТГУУЛАГЧИЙН ШИМТГЭЛ ТӨЛСӨН БАЙВАЛ ЗОХИХ ХУГАЦАА:



ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮЗҮҮЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Тэтгэврийн 

даатгалын сан

Өндөр насны 
тэтгэвэр

Тахир дутуугийн 
тэтгэвэр

Тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр



ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮЗҮҮЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

Тэтгэврийг

Бүрэн тэтгэвэр
Хувь тэнцүүлсэн 

тэтгэвэр

Даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацаанаас  
хамааралтайгаар тэтгэврийг дараах журмаар тогтооно.
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№ Нөхцөл Хүйс Нас
Шимтгэл төлж 

ажиллавал зохих 
нийт хугацаа /жил/

Үүнээс: тухайн 
хөдөлмөрийн 

нөхцөлд ажиллах 
хугацаа

1 Хэвийн эр
60 нас 6 

сар
20

2 Хэвийн / өөрөө хүсвэл / эм
55 нас 6 

сар
20 

3 Хүүхдээр эм 50 20

4 Газрын дор эр 50 20 10

5 Хортой, халуун
Эр

Эм 

50

45

20

20

10 

7 жил 6 сар

6 Хүнд
Эр

Эм

55

50

20

20

12 жил 6 сар

10 

7 Урлагийн
Нас 

харгалз
ахгүй 

20/25 20/15

8
Төмөр замын цэрэгжүүлсэн 
хамгаалалтын алба /өөрөө хүсвэл/

25 25

ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ НӨХЦӨЛ, БОЛЗОЛ:



11/29/2019

Тахир дутуугийн 
тэтгэвэр

Нийтдээ 20-иос доошгүй жил, 
эсхүл тахир дутуу болохын 
өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь 

тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг төлсөн бол бүрэн 

тэтгэвэр тогтоолгож авах эрхтэй.

Дээр заасан шимтгэл төлөх 
хугацааг хангаагүй даатгуулагч 
нийтдээ 3-аас доошгүй жил

шимтгэл төлсөн бол хувь 
тэнцүүлэн тогтоолгож авах 

эрхтэй.

Тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр

Нийтдээ 20-иос доошгүй жил, 
эсхүл тахир дутуу болохын 
өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь 

тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг төлсөн бол бүрэн 

тэтгэвэр тогтоолгож авах эрхтэй.

Тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг нийтдээ 5-аас 

доошгүй жил, үүнээс сүүлийн 
1 жил нь тасралтгүй төлсөн 
бол хувь тэнцүүлэн тогтоолгож 

авах эрхтэй. 

ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ НӨХЦӨЛ, БОЛЗОЛ:



ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Тэтгэмжийн 

даатгалын сан

Хөдөлмөрийн 
чадвараа түр 

алдсаны

Жирэмсний 
болон 

амаржсаны
Оршуулгын
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Хөдөлмөрийн 
чадвараа түр 

алдсаны тэтгэмж

3 сар ба 
түүнээс дээш 
хугацаагаар 

шимтгэл 
төлсөн 

нөхцөлд

Жирэмсний 
болон 

амаржсаны 
тэтгэмж

12 сар ба 
түүнээс 

хугацаагаар 
шимтгэл 
төлсөн 

нөхцөлд

Оршуулгын 
тэтгэмж 

36 сар ба 
түүнээс дээш 
хугацаагаар 

шимтгэл 
төлсөн 

нөхцөлд 

ТЭТГЭМЖ ТОГТООЛГОХ НӨХЦӨЛ, БОЛЗОЛ:



ТЭТГЭМЖ ТОГТООЖ, ОЛГОХ:

11/29/2019

Д/д
Шимтгэл төлж ажилласан хугацаа 

/жилээр/

Тэтгэмж бодох хувь хэмжээ 

/хувиар/

1 5 хүртэл жил 50

2 5-14 жил 55

3 15, түүнээс дээш жил 75

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж:

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж:

Д/д Даатгуулагчийн төрөл
Тэтгэмж бодох хувь хэмжээ 

/хувиар/

1 Албан журмын даатгуулагч эх 100

2 Сайн дурын даатгуулагч эх 70*
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IV. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох 
ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль 



АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ҮЗҮҮЛЭХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Ажилгүйдлийн 
даатгалын сан

Ажилгүйдлийн тэтгэмж Сургалтын зардал



АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТАД 
ХАМРАГДАХ ЭРХ:

Ажилгүйдлийн тэтгэмж,

Сургалтын зардал

Даатгуулагч ажилгүйдлийн 
даатгалын шимтгэлийг 

ажилгүй болохоос өмнө 24 
сараас доошгүй 

хугацаанд, үүнээс 
сүүлийн 9 сард нь 

шимтгэлийг тасралтгүй 
төлсөн нөхцөлд

Ажилгүйдлийн тэтгэмж 
авах эрх дахин үүсэх 

нөхцөл, болзол

Ажилгүйдлийн тэтгэмж 
авсан даатгуулагч 12 сар 
шимтгэл төлсөн нөхцөлд 

тэтгэмж авах эрх дахин 
үүснэ.



АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙГ ДААТГУУЛАГЧИЙН
СҮҮЛИЙН 3 САРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ
ОРЛОГЫН ДУНДЖААС ДОР ДУРДСАН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР
ТООЦОЖ БҮРТГҮҮЛСНИЙ ДАРААГИЙН ӨДРӨӨС ЭХЛЭН АЖЛЫН
76 ӨДРИЙН ХУГАЦААНД ОЛГОНО.

Д/д
Шимтгэл төлж ажилласан 

хугацаа /жилээр/

Тэтгэмж бодох хувь хэмжээ 

/хувиар/

1 5 хүртэл жил 45

2 5-10 хүртэл жил 50

3 10-15 хүртэл жил 60

4 15, түүнээс дээш жил 70
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АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ: 
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V. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, 

тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль 



ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

11/29/2019



“ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ” гэж даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ
биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин
зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг ХЭЛНЭ.

Хөдөлмөрлөх явцдаа богино

хугацаанд цацраг идэвхт буюу

химийн бодисын нөлөөгөөр

хордохыг “ХУРЦ ХОРДЛОГО”

ГЭНЭ.

“МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧИН” гэж

хөдөлмөрлөх явцад үүссэн үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин

зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан өвчнийг ХЭЛНЭ.



ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН 
ӨВЧНИЙ  ДААТГАЛЫН САНГААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Ү
й

л
д

в
э
р

л
э
л

и
й

н
 о

с
о

л
, 

м
э
р

г
э
ж

л
э
э
с
 ш

а
л

т
г
а

а
л

с
а

н
 

ө
в

ч
н

и
й

 д
а

а
т
г
а

л
ы

н
 с

а
н

Тахир дутуугийн тэтгэвэр

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж

Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй 
холбогдсон төлбөр

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

ҮОМШӨ-с урьдчилан сэргийлэх зардал

Сувиллын зардал



VI. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН 
ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР
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ШИМТГЭЛ ТӨЛӨЛТӨӨ ДААТГУУЛАГЧ ӨӨРӨӨ ХЯНАХ 
ХЭРЭГТЭЙ

11/29/2019

http://www.ndaatgal.mn/regnd/

1. САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС БОЛОН НЯГТЛАН БОДОГЧООС ЛАВЛАХ

2. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ДЭВТРЭЭ ХЯНАХ 

3.   ПРОГРАМААС ХАРАХ 

5.   ГАР УТАСНЫ АППЛИКЭЙШН АШИГЛАХ 

4.  ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ МАШИН 

http://www.ndaatgal.mn/regnd/
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“НИЙГМИЙН ДААТГАЛ” АППЛИКЕЙШН



VII. 2020 ОНООС МӨРДӨГДӨЖ 
ЭХЛЭХ ХУУЛЬ, ЗАРИМ ЗҮЙЛ 

ЗААЛТ

11/29/2019



11/29/2019

МАЛЧИН, ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИЙН ТЭТГЭВРИЙН 
ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 

ХУУЛЬ 

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа 

нөхөн төлүүлэх

15-60 насны малчин, 
хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч

Суралцсан хугацаа 
малчнаар ажилласан жилд 

хамаарахгүй

Өөр ажил эрхэлсэн 
хугацаа хамаарахгүй

1995-2019

Тухайн үеийн  
хөдөлмөрийн хөлсний 

доод хэмжээний 10 хувь
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3.5.Төрүүлсэн болон гурав хүртэл настайд нь үрчлэн
авч зургаан нас хүртэл хүүхдээ өсгөсөн эхийн нийгмийн
даатгалын шимтгэл төлсөн нийт хугацаан дээр
төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхэд бүрийн тоогоор
нэг жил зургаан сарыг нэмж тооцно.

2020 оноос мөрдөгдөж эхлэх хууль, зарим зүйл заалт:



2020 ОНООС МӨРДӨГДӨЖ ЭХЛЭХ ХУУЛЬ, ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ:

11/29/2019

Хүүхдээ 3 насанд хүртэл нь асрах хугацааны шимтгэлийг 
дараахь журмаар төлнө:

1/ албан журмын даатгуулагч эх бол хамтын гэрээ 
хэлэлцээрт заасны дагуу ажил олгогч нь;

2/ сайн дурын даатгуулагч эх бол тэтгэмжийн 
даатгалын сангаас;

3/ бусад эхчүүдийн төлбөл зохих шимтгэлийн 50 хувийг 
төрөөс, 50 хувийг эх өөрөө.



2020 ОНООС МӨРДӨГДӨЖ ЭХЛЭХ ХУУЛЬ, ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ:
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19.3. Хөдөлмөр эрхэлж
байгаад хууль тогтоомжид
заасны дагуу хүүхдээ
асрах чөлөөтэй байх
хугацаанд дахин хүүхэд
төрүүлсэн эхэд жирэмсний
болон амаржсаны тэтгэмж
олгоно. Энэ тохиолдолд уг
эхийн чөлөөтэй байсан
хугацааны хоёр
удаагийн төрөлт
хамаарагдана.

“Энэ тохиолдолд уг эхийн
чөлөөтэй байсан
хугацааны хоёр удаагийн
төрөлт хамаарагдана.”
гэснийг хассан.



2020 ОНООС МӨРДӨГДӨЖ ЭХЛЭХ ХУУЛЬ, ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ:

1. Тэтгэмжийн даатгалд даатгуулж
шимтгэл төлсөн хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажилладаг болон төрийн албан хаагч
эхэд жирэмсний болон амаржсаны
тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын
шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын
хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах
орлогын дунджаас 100 хувиар тооцож 4
сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын
сангаас олгоно.

2. Тэтгэмжийн даатгалд сайн дураар
даатгуулсан эхэд жирэмсний болон
амаржсаны тэтгэмжийг тэтгэмжийн
даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12
сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй
адилтгах орлогын дунджаас 70 хувиар
тооцож 4 сарын хугацаанд нийгмийн
даатгалын сангаас олгоно.

“Энэ хуулийн 19¹ дүгээр зүйлд
заасан тэтгэмж авах эрх
үүссэн эхэд тэтгэмжийн
даатгалын шимтгэл төлсөн
сүүлийн 12 сарын
хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй
адилтгах орлогын дунджаас
100 хувиар тооцож 4 сарын
хугацаанд жирэмсний болон
амаржсаны тэтгэмж
олгоно.” гэж өөрчилсөн.
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2019
Хөтөч тайлбарлагчдын 

II чуулган



Аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний 
салбарын хүний нөөцийн мэдээллийн сан

+4000 дата



816 хөтөч тайлбарлагч: 

➢ Гадаад хэлээр 

➢ Мэргэшсэн чиглэлээр 

➢ Байршлаар



Агуулга

01

02

03

Хөтөч тайлбарлагчид 

Тур оператор

Жуулчны бааз



01

Хөтөч тайлбарлагчид 

241 оролцогчид



56% 21-35 насны залуучууд







1-6 жил ажилласан туршлагатай 









Морин,  Явган,  Соёлын аялал













≈35%          90%-100%

≈55%          30%-50%















































02

Тур оператор

41 оролцогчид





АЖИЛЛАДАГ ЗАХ ЗЭЭЛ: 





БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ БОЛОН ҮЛ ӨРСӨЛДӨХ ТУХАЙ 
ЗААЛТ ТУСДАГ УУ? 







ГОЛ ШАЛГУУРУУД:







ТУХАЙН ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЯМАР СУВГААР АВДАГ ВЭ?



ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧИЙН АЖЛЫН 
ҮНЭЛГЭЭНД БӨГИЙН БУСАД ГИШҮҮДИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ НӨЛӨӨЛДӨГ ҮҮ? 



ТАНАЙ КОМПАНИ ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ 
НАРАА ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛД 
ХАМРУУЛЛДАДГ УУ? 



ҮГҮЙ БОЛ ЯАГААД? 

 Тэд өөрсдөө хүсдэггүй

 Мөнгө хэмнэх үүднээс 

 Оюутнууд ажиллуулдаг учраас шаардлагагүй 



ХЭРЭВ ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН 
ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БИЙ БОЛВОЛ 
ТАНАЙХ ХӨТӨЧ НАРАА ДААТГУУЛАХ УУ? 



ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ НАРАА ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР 
ЯМАР НЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ 
УУ? 



ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ НАР ТА БҮХНИЙ 
АЖИЛД ЯМАР НЭГ ХҮНДРЭЛ УЧРУУЛДАГ 
УУ? 





ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ НАРЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ АЖЛЫГ СЭРГЭЭХ 
НЬ ЗӨВ ҮҮ? 



ТАНАЙ КОМПАНИ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫХАА ЭРСДЭЛИЙГ 
ДААТГУУЛДАГ УУ? 



ТИЙМ БОЛ?



03

Жуулчны бааз

31 оролцогчид



БАЙРЛАЛ 



ТАНАЙ БААЗАД БУУСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
АЖИЛЧДЫН ТАЛААР ЯМАР НЭГ БҮРТГЭЛ, 
СУДАЛГАА  ХӨТӨЛДӨГ ҮҮ?



ТО-ТОЙ БАЙГУУЛДАГ ГЭРЭЭНД ХӨТӨЧ 
ТАЙЛБАРЛАГЧ БОЛОН БУСАД 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛЧДЫН ХАРИУЦЛАГЫН 
ТАЛААР ТУСГАДАГ УУ? 



ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ НАР ТА БҮХНИЙ АЖИЛД ЯМАР НЭГ 
ХҮНДРЭЛ УЧРУУЛДАГ УУ? 



ЯАЖ?



ОЙЛГОЛЦЛЫН ЗӨРҮҮ, ТҮҮНЭЭС ҮҮСДЭГ ЗӨРЧЛИЙН ГОЛ ШАЛТГААН 
НЬ:



БААЗАД БАЙРЛАЖ БАЙХ ХУГАЦААНДАА МЭРГЭЖЛИЙН 
БУС ХАНДЛАГАТАЙ БАЙСАН ХӨТӨЧ НАРЫГ АЖИЛ 
ОЛГОГЧИД НЬ МЭДЭЭЛДЭГ ҮҮ? 



ХӨТӨЧ ТАЙЛБАРЛАГЧ НАРЫГ ЗЭРЭГЛЭХ АЖЛЫГ СЭРГЭЭХ НЬ ЗӨВ 
ҮҮ?



БЭЛГИЙН ДАРАМТЫН АСУУДЛЫГ БАГАСГАХ ҮҮДНЭЭС 
ТАНАЙ БААЗ ЯМАР НЭГ АЛХАМ ХИЙЖ ЭХЭЛСЭН ҮҮ?



ХЭРХЭН? 



ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?



ДААТГАЛ







Эрсдэлээс 

сэргийлэх 

Эрсдэлийг 

бууруулах

Эрсдэлийг 

шилжүүлэх 

/даатгал/



ГОВЬ ХК үйлдвэрийн барилгад гал гарсан 

байдал 2017.06.14 өдөр

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ: 124 ТЭРБУМ

ХОХИРЛЫН ХЭМЖЭЭ: 4,4 ТЭРБУМ

ХУРААМЖ: 300 САЯ /ойролцоогоор/







ДААТГАЛЫН ТӨРЛҮҮД

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

➢ Эрүүл мэндийн

➢ Хорт хавдарын

➢ Хүнд өвчний эрсдэлийн

АМЬ НАСНЫ ДААТГАЛ

➢ Зээлдэгчийн амь насны

➢ Амь насны

➢ Насан туршийн амь насны

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ

➢ Тэнүүн амьдрал тэтгэврийн

➢ Хугацаат тэтгэврийн

ХУРИМТЛАЛЫН ДААТГАЛ

➢ Сонгомол хуримтлалын

➢ Боловсролын хуримтлалын



ДААТГАЛЫН ТӨРЛҮҮД – ЕРДИЙН ДААТГАЛ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ
ЭРҮҮЛ МЭНД, ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН 

ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ ДААТГАЛ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ



ДААТГАЛЫН ТӨРЛҮҮД – ЕРДИЙН ДААТГАЛ

ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

➢ Ажил олгогчийн хариуцлагын 
➢ Удирдах ажилтны хариуцлагын 
➢ Ажиллагсдын хариуцлагын 
➢ Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын 
➢ Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын 
➢ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хариуцлагын 
➢ Байгууллагын хариуцлагын 
➢ Иргэдийн хариуцлагын 
➢ Тээвэрлэгчийн хариуцлагын 
➢ Барилга угсралтын хариуцлагын
➢ Орон сууц өмчлөгчийн болон эзэмшигчийн хариуцлагын 
➢ Зочид буудлын хариуцлагын 
➢ Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болон импортлогчийн 
➢ Зорчигч тээвэрлэгчийн хариуцлагын 
➢ Шатахуун болон ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын 
➢ Агаарын хөлгийн их бие, түүний өмчлөгчийн хариуцлагын 
➢ Нисэх буудлын хариуцлагын 
➢ Гэрээний болон хуулийн хариуцлагын 
➢ Албан журмын жолоочийн хариуцлагын даатгал
➢ Түрээслэгчийн бүрэн хариуцлагын цогц даатгал 
➢ Жолоочийн хариуцлагын даатгал



ХӨТӨЧИЙН ДААТГАЛ
✓ ХАРИУЦЛАГА

✓ ГЭНЭТИЙН ОСОЛ

Санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах

Эрүүл мэндээ хамгаалах

Эрсдэлээ хамгаалсан даатгалын цогц бүтээгдэхүүн

Даатгалын хураамж бага

Сайжруулах боломжтой

Аялал жуулчлалын салбарт зориулсан даатгалын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй болох



ТА ИРЭЭДҮЙДЭЭ 
ИТГЭЛТЭЙ АЛХААРАЙ.


