
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Нисэхийн сургалтын төв



Монгол Улсад хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж ирсэн 
түүхэн үйл явц 

• 1921 онд Ардын түр засгийн газрын Тэргүүлэгчдийн хурлаас ажилчид албан

хаагчдын хөдөлмөр эрхлэх цагийг журамлан тогтоож, 7 хоног бүрийн

амралтын өдрийг ням гараг байхаар болгож байжээ.

• 1924 онд анхны Хөдөлмөрийн хууль “Аливаа хүчин үнэлэгчдийн тухай дүрэм”

нэртэйгээр батлагдаж, ажлын өдрийг 8 цагаар тогтоожээ.

• 1930, 1934 онуудад “БНМАУ-ын хүчнээ үнэлэгчдийн хууль”

• 1941 онд “БНМАУ-ын Хөдөлмөрийн хууль”

• 1973, 1991, 1999 онуудад хөдөлмөрийн хуулиуд батлагдаж байв.



Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хууль

Одоо мөрдөгдөж байгаа “Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хууль” нь 1999 оны
07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдсөн. 15 бүлэг 142 зүйлтэй.

Хуулийн онцлог:

• Хөдөлмөрийн харилцааг төрөлжүүлэн зохицуулсан

Хуулийн зорилт:

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн
харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ,
хэлэлцээр, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, хөдөлмөрийн нөхцөл,
удирдлага, хяналт болон хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлж
талуудын харилцан эрх тэгш байдлыг хангахад оршино.



Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль

1. Нийтлэг үндэслэл 

2. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр 

3. Хөдөлмөрийн гэрээ

4. Цалин хөлс, олговор 

5. Ажил амралтын цаг 

6. Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн 
стандарт 

7. Эмэгтэй хүний хөдөлмөр

8. Насанд хүрээгүй, тахир дутуу, одой хүний болон ахмад настны хөдөлмөр



Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль

9. Гадаадын иргэний болон гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж 
байгаа иргэний хөдөлмөр 

10. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулалт 

11. Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан зохицуулалт 

12. Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн 
хариуцлага 

13. Хөдөлмөрийн удирдлага зохион байгуулалт 

14. Хөдөлмөрийн хяналт 

15. Бусад зүйл 



Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хууль

Нэр томъёо:

3.1.1.“ажил олгогч” - хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр ажилтан авч ажиллуулж байгаа
этгээд

3.1.2.“ажилтан” - ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа иргэн

3.1.3.“хөдөлмөрийн гэрээ” - нэг талаас ажилтан, нөгөө талаас ажил олгогч цалин хөлс
олгох, хууль тогтоомж болон хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасан хөдөлмөрийн нөхцөлөөр
хангах тухай харилцан үүрэг хүлээсэн тохиролцоо

3.1.4.“хамтын гэрээ” - ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, ашиг сонирхлыг хангах болон энэ
хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлаар ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчдийн хооронд
байгуулсан тохиролцоо

3.1.5.“хамтын хэлэлцээр” - улсын хэмжээнд болон тодорхой бүс нутаг, засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгж, салбар, мэргэжлийн хүрээнд ажил олгогч, ажилтны төлөөлөгчид,
төрийн захиргааны байгууллагын хооронд байгуулсан тохиролцоо

3.1.6.“ажил олгогчийн төлөөлөгчид” - аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, ажил
олгогчоос эрх олгосон этгээд



Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хууль

Нэр томъёо:

3.1.7.“ажилтны төлөөлөгчид” - үйлдвэрчний эвлэл, хэрэв байхгүй бол нийт ажилтны
хурлаас сонгогдсон төлөөлөгчид

3.1.8.“хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан” - хөдөлмөрийн гэрээний талуудын хооронд
үүссэн саналын зөрүү

3.1.9.“хөдөлмөрийн хамтын маргаан” - хамтын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, биелүүлэх,
биелэлтэд нь хяналт тавих явцад гэрээ, хэлэлцээрт оролцогч талуудын хооронд үүссэн
саналын зөрүү

3.1.10.“хөдөлмөрийн нөхцөл” - ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчны хүчин зүйл

3.1.13.“ажил хаялт” - хөдөлмөрийн хамтын маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор ажилтнаас
үүрэгт ажлаа сайн дурын үндсэн дээр тодорхой хугацаагаар бүрэн буюу хэсэгчлэн зогсоох

3.1.14.”албадан хөдөлмөр” - үүссэн нөхцөл байдлыг үл харгалзан ажилтнаас гүйцэтгэхийг
шаардсан ажил, үүргийг

3.1.15.“байнгын ажлын байр” - ажил олгогч, эсхүл түүний төлөөлөгчийн удирдлагын дор
баталсан норм, үнэлгээ, сүлжээгээр цалин хөлс авч, ажлын өдөр, ээлжийн давтамжтайгаар
гүйцэтгэх ажил, үүргийг.



Ажил олгогчийн эрх, үүрэг
- Хууль тогтоомжид нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх, ажилтнаас
хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах, энэ хуульд заасны дагуу хариуцлага
хүлээлгэх эрхтэй.

- 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.

- Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 5.1, 5.2. 5,3

ХАБ-ыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,
хяналт тавих үүргийг ААНБ-ын дарга, захирал /эзэн/ шууд хариуцна.

ХАБЭА хариуцсан ажилтнаар инженер, техникийн болон эрүүл ахуйчаар мэргэшсэн
хүнийг ажиллуулна.

ААНБ-уудад ХАБЭА-н асуудал хариуцсан орон тооны ажилтан, зөвлөл заавал
ажиллуулж байхаар тусгасан.

ХАБЭА тухай хууль

ажлаар хангах, хөдөлмөрийн сахилга, 
урамшуулах, дэмжих,  хуульд заасан бусад үүрэг

Хөдөлмөрийн гэрээ



6 дугаар зүйл. Ажилтны эрх, үүрэг

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Ажилтан нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан эрх эдэлж, үүрэг

хүлээнэ.



Ажил, амралтын цаг

70 дугаар зүйл. Ажлын цаг. Ажлын цаг нь 40 хүртэл, ажлын өдөр 8 хүртэл, хоёр өдрийн хоорондох
тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай байна.

71 дүгээр зүйл. Ажлын цагийг богиносгох. 14-15 насны ажилтанд 30 цаг, 16-17 насны болон хөгжлийн
бэрхшээлтэй ажилтанд 36 цаг хүртэл байна.

72 дугаар зүйл. Шөнийн цаг. 22 цагаас 06 цаг хүртэлх хугацааг шөнийн цагт тооцно.

74 дүгээр зүйл. Илүү цагаар ажиллуулахыг хязгаарлах. Ажил олгогчийн санаачилгаар хэтрүүлэн
ажиллуулахыг илүү цагаар ажиллуулсан гэж үзнэ. 74.2.1, 74.2.2, 74.2.3, 74.2.4-т дурдсанаас бусад
тохиолдолд ажилтныг илүү цагаар ажиллуулахыг хориглоно. Ажилтныг хоёр ээлжинд дараалан
ажиллуулахыг хориглоно.

75 дугаар зүйл. Амрах, хооллох завсарлага. Ажилтанд амарч, хооллоход нь зориулан завсарлага
олгоно.

76 дугаар зүйл. Нийтээр амрах баярын өдөр. Шинэ жил, Цагаан сар, Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр,
Хүүхдийн баяр, Ардын хувьсгалын ойн баяр, Их Эзэн Чингис хааны өдөр, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар
тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр, Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр.

77 дугаар зүйл. Долоо хоног бүрийн амралт. Бямба, Ням гаригт нийтээр амарна. Бямба, Ням гаригт
амрах боломжгүй ажилтныг долоо хоногийн өөр дараалсан хоёр өдөр амруулна.



Ажил, амралтын цаг

79 дүгээр зүйл. Ээлжийн амралт, түүний хугацаа

79.1. Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн
амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно. Мөнгөн урамшуулал олгох журмыг
хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол ажилтантай тохиролцсоны үндсэн дээр ажил олгогчийн шийдвэрээр
зохицуулна.

79.2. Ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 15 өдөр байна.

79.3. 18 насанд хүрээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 20
өдөр байна.

79.4. Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдлэж болно.

79.5. Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтанд түүний ажилласан хугацааг харгалзан үндсэн
амралт дээр нь дараах нэмэгдэл амралт олгоно: 6-10 жилд ажлын 3 өдөр, 11-15 жилд 5, 16-20 жилд 7, 21-25 жилд 9, 26-
31 жилд 11, 32 түүнээс дээш жилд ажлын 14 өдөр.

79.6. Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажилласан жилийг харгалзан ажилтанд үндсэн амралт дээр нь дараах нэмэгдэл
амралтыг хамтын гэрээнд зааснаар олгоно: 6-10 жилд ажлын 5 түүнээс дээш өдөр, 11-15 жилд 7, 16-20 жилд 9, 21-25
жилд 12, 26-31 жилд 15, 32 түүнээс дээш жилд ажлын 18, түүнээс дээш өдөр.

79.7. Төрийн албан хаагчийн нэмэгдэл амралтын хугацааг холбогдох хуулиар тогтоож болно.



Хөдөлмөрийн гэрээ

1. Гэрээний нөхцөл

Гол нөхцөл:

• Ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр
/Нэршил/

• Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил
үүрэг

• Үндсэн цалин буюу албан тушаалын
цалингийн хэмжээ

• Хөдөлмөрийн нөхцөл

Бусад нөхцөл

• Гэрээний хугацаа...

2. Ажил олгогчийн эрх, үүрэг

/ажлаар хангах, хөдөлмөрийн сахилга, урамшуулах,

дэмжих, хуульд заасан бусад үүрэг/



Хөдөлмөрийн гэрээ

3. Ажилтны эрх, үүрэг

/хөдөлмөрийн сахилга,

цалин хөлс авах зэрэг/

4. Эд хөрөнгийн хариуцлага

/бүрэн, хязгаарлагдмал/

5. Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэлүүд

/ноцтой зөрчил/

6. Бусад нөхцөлүүд

/Гэрээг сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах/

7. Гарын үсэг



Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа

Байнгын ажлын байранд хугацаагүй гэрээ байгуулна.

Хугацаатай гэрээ

• Ажил, албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа

• Улирлын болон түр ажилд тухай ажлын үргэлжлэх
хугацаагаар

• Шинээр орж байгаа ажилтан болон дагалдан
суралцагчтай хөдөлмөрийн дотоод журмаараа
тогтоосон туршилтын болон сургалтын хугацаагаар
/хугацаа 6 сараас илүүгүй байна/

Гэрээний хугацаа дуусмагц талууд түүнийг цуцлах санал
тавиагүй, ажилтан ажлаа үргэлжлүүлэн хийсээр байгаа бол уг
гэрээг анх заасан хугацаагаар сунгагдсанд тооцно.



Эд хөрөнгийн хариуцлага

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага /135 дугаар зүйл/

• Ажилтны хохирол учруулсан үйлдэл нь гэмт хэрэг болохыг тогтоосон;

• Байгууллагад хохирол учруулсан ажилтан эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэхээр хууль

тогтоомжид заасан;

• Баримт бичгээр хүлээн авсан эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийг эгүүлж төлөөгүй;

• Эрхэлсэн ажилтай нь холбогдуулан өөрт нь бүрэн хариуцуулахаар олгосон ажлын багаж, хамгаалах

хэрэгсэл, тусгай хувцас зэрэг эд хөрөнгийг үрэгдүүлсэн;

• Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлж байгаагүй үедээ

байгууллагад хохирол учруулсан.

Ажилтнаар хохирол нөхөн төлүүлэх

• Ажилтнаас хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлж байхдаа аж ахуйн нэгж, байгууллагад учруулсан хохирлыг

нөхөн төлүүлэх тухай ажил олгогчийн нэхэмжлэл /Шүүхээр хянан шийдвэрлэх маргаан /128-р зүйл/



Эд хөрөнгийн хариуцлага

Эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл

• Ажил олгогч нь эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэж болох ажил, албан тушаалын жагсаалтын

дагуу ажилтантай эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын тухай гэрээ байгуулна.

• Ажилтантай эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын тухай гэрээ байгуулаагүй болон ажилтантай

байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаагүй бол түүнд эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэж

болохгүй.

Байгууллагад учирсан хохирлын хэмжээг тодорхойлох

• Байгууллагад учирсан хохирлын хэмжээг эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийн нягтлан бодох бүртгэлийн

тайлан тэнцлийн өртгөөс зохих нормоор бодсон элэгдэл, хорогдлыг хасаж, жинхэнэ гарсан

алдагдлаар тооцно.

• Эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийг ашиглан шамшигдуулсан, санаатайгаар устгасан, гэмтээсэн үед

хохирлын хэмжээг тухайн үеийн зах зээлийн үнийн ханшаар тодорхойлно.

• Хэд хэдэн ажилтны буруугаас учирсан хохирлын хэмжээг тэдгээрийн гэм буруугийн хэмжээ, эд

хөрөнгийн хариуцлагын төрлийг харгалзан ажилтан тус бүрээр тодорхойлно.
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130 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн дотоод журам

130.1. Ажил олгогч нь ажилтны төлөөлөгчдийн саналыг
харгалзан хөдөлмөрийн дотоод журмыг хууль тогтоомжид
нийцүүлэн баталж мөрдүүлнэ.

130.2. Хөдөлмөрийн дотоод журамд хөдөлмөр зохион байгуулалт,
ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана.
/ХАБЭА хууль 3 бүлэг 18 зүйл хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр
хангуулах иргэн ажилтны эрх үүрэг, 28 зүйл ХАБЭА талаар ажил
олгогчийн эрх үүрэг/
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1.4 Эрхэм зорилго

1.4.1 "Иргэний нисэхийн салбарт аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой үйлчилгээ
үзүүлэх" нь ИНЕГ-ын эрхэм зорилго мөн.

2.6 Ажлын байрны тодорхойлолт

3.7. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл. Ажилтан ажлын байрны тодорхойлолт,
хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, Хөдөлмөрийн дотоод журмыг
зөрчсөн сахилгын зөрчил гаргасан тохиолдолд гаргасан зөрчлийн шинж байдал, хор
хохирлыг харгалзан Сануулах, Үндсэн цалинг бууруулах, Ажлаас халах

5.1 Ажлын цаг. ИНЕГ, түүний салбар, нэгжид ажлын өдөр 08.00 цагт эхэпж, 17.00 цагт
дуусна Ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацаа 8 цаг, үдийн цайны завсарлага 12.00-13.00 цаг

5.2. Ээлжийн амралт

5.3 Чөлөө

6.1. Цалин хөлс
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6.1. Цалин хөлс

6.1.1 ИНЕГ, түүний салбар, нэгжид мөрдөх цалингийн сүлжээг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль
тогтоомжийн хүрээнд салбар нэгжийн саналыг харгалзан Захиргаа хариуцсан нэгж болон Санхүү хариуцсан нэгж
хамтран боловсруулж, ИНЕГ-ын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, тушаалаар баталгаажуулна.

6.1.2 Цалингийн сүлжээ, ажилтны цалин хөлсний хэмжээ, түвшин байгууллагын болон хувь хүний нууцад
хамаарна. Цалингийн сүлжээг кодлож, хөдөлмөрийн гэрээнд ажилтны үндсэн цалинг сүлжээний кодоор илэрхийлнэ.
Ажилтны цалин хөлсийг зөвхөн тухайн ажилтны нэр дээрх дансанд шилжүүлэх бөгөөд цалингийн дэлгэрэнгүйг
ажилтны хүсэлтээр өөрт нь өгөх ба бусдад өгөх, мэдээлэхийг хориглоно.

6.1.3 Цалингийн сүлжээний түвшинг мөрдөхдөө дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

6.1.3.1 Шинээр ажилд орсон ажилтныг 1-ээс доошгүй жилийн хугацаанд цалингийн сүлжээний
I түвшингээр цалинжуулна.

6.1.3.2 Иргэний нисэхийн салбар байгууллагуүдын хооронд шилжин ажиллах, байгууллагын хүсэлтээр
ажлын шаардлагаар авч ажиллуулж байгаа, мөн тус байгууллагад ажиллаж байгаад ИНЕГ-ын
захиалгаар сургалтад хамрагдсан ажилтанд дээрх заалт хамаарахгүй.

6.1.3.3 Ажилтны ур чадвар, ажлын үр дүнгээс шалтгаалан хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт
оруулсны үндсэн дээр хөдөлмөрийн хөлсний сүлжээний түвшинг бууруулах буюу нэмэгдүүлэх
асуудлыг шууд хариуцсан нэгжийн даргын саналыг үндэслэн Ажил олгогч шийдвэрлэнэ.

6.1.3.4 Цалингийн сүлжээний түвшинг алгасан шилжүүлэхийг хориглоно. Түвшин ахиулах хугацаа
1 жилээс доошгүй байна;
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6.1.4 Зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлт болон ажлын шаардлагаар өөр ажил,
албан тушаалд ажиллуулсны улмаас цалин буурсан ажилтанд өмнөх албан тушаалын
үндсэн цалинг 6 сарын хугацаанд үргэлжлүүлэн олгох ба хөдөлмөрийн гэрээнд тусгаж
баталгаажуулсан байна. /Энэ тохиолдолд уг ажилтны өмнөх албан тушаалд нэгээс доошгүй жил
сахилгын зөрчилгүй, үр бүтээлтэй ажиллаж байсныг харгалзан үзнэ/

6.1.5 Өмнөх албан тушаалын цалинг хадгалж байх хугацаанд цалингийн сүлжилд
өөрчлөлт орсон бол ажилтны эрх зүйн байдлыг дээрдүүлсэн сүлжлийг хэрэглэнэ.

6.1.6 ИНЕГ, түүний салбар, нэгжийн ажилтны цалинг сард 2 удаа буюу ИНЕГ-т сар
бүрийн 13, 26-ны өдрүүдэд, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг салбар нэгжүүдэд
үйлдвэрлэлийн онцлогийг харгалзан тогтоосон өдрүүдэд олгоно.

6.1.7 Цалин хөлснөөс хийх суутгалыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлд
заасныг баримтална.
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6.2. Нэмэгдэл.

• Үр дүнгийн нэмэгдэл,

• Удаан жил ажилласны нэмэгдэл,

• Бусад нэмэгдэл. Багшилсан нэг цагийн хөлсийг 8000 төгрөгөөр, нэг сард 40
хүртэл цагийн хичээл заана. Эрдмийн зэрэг, цолтой ажилтанд нэмэгдэл олгоно.
Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацаанд олгоно.
Ажлын хэсэгт орж ажилласан ажилтанд цалингийн 20 хүртэлх хувийн нэмэгдэл

6.4 Тэтгэмж, тусламж.

• Өвчилсөн үед

• Суралцах хугацаанд

• Түлээ нүүрс

• Оршуулгын тэтгэмж

• Бусад

• Орон сууцны дэмжлэг
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Нийгмийн даатгалд даатгуулагчийн
шимтгэл – Хувь хүнээс 12,5%

1. Тэтгэвэрийн даатгалын сан – 9,5%

2. Тэтгэмжийн даатгалын сан – 0,8%

3. Эрүүл мэндийн даатгалын сан – 2,0%

4. Ажилгүйдлийн даатгалын сан – 0,2%

Ажил олгогчоос – 12,7%

1. Тэтгэвэрийн даатгалын сан – 9,5%

2. Тэтгэмжийн даатгалын сан – 1,0%

3. Эрүүл мэндийн даатгалын сан – 2,0%

4. Ажилгүйдлийн даатгалын сан – 0,2%

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын шимтгэлийн хэмжээг ажил олгогчийн 

хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос 2.8 хүртэл хувиар ялгавартай тогтоох
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


