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РЕДАКЦИЙН ЗУРВАС
Солонгос нутагт өвлийн
уур амьсгал орж байна. Цар
тахалтай нүүр тулсан хүнд
өдрүүдийг туулж байгаа
хүмүүсийн царай төрхөөс
шинэ он, шинэ вакцин, шинэ
сайхан бүхнийг хүсэмжилж
буй нь мэдрэгдэнэ. 2021
он хүн төрөлхтөнд эрүүл
энхийн элч болж ирэх
бизээ хэмээн бид дор
бүрдээ хүлээнэм. “Нэг цэг”
сэтгүүл ч гэсэн мэргэжилтэн
Ч.Энхжаргалын авсан
хүлээлт, итгэл найдвараар
дүүрэн монгол залуусынхаа
гал цогтой дүр төрхөөр 2021
оны хуанлигаа чимж, ирэх
жилийн сайн сайхан бүхнийг
бэлгэдлээ. Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төв
хөдөлмөрийн гэрээт иргэддээ
болон БНСУ-д суугаа
монголчууддаа зориулсан
“Нэг цэг” сэтгүүлийнхээ
анхны дугаарыг ийнхүү
уншигчдын гар дээр тавьж
байна. Анхны дугаарын үг,
өгүүлбэр бүрт манай төвийн

мэргэжилтнүүдийн сэтгэл,
зүтгэл шингэсэн бөгөөд
тэд энэ сэтгүүлийг үндсэн
ажлаасаа гадна цаг зав
гарган байж монголчууддаа
зориулан бүтээсэн билээ.
Солонгост суугаа
монголчууд Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын
яамны харьяа Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төвөө “Нэг
цэг” гэхээр андахгүй мэднэ.
Өөр хоорондоо “Нэг цэгээс
асууя”, “Нэг цэг дээр очоод
шийдүүлчихлээ”, “Нэг цэг
л мэдэж байгаа”, “Нэг цэг л
авч чадаагүй цалин хөлсийг
маань авч өглөө” гэлцдэг.
Монголчууддаа ийм л
танил, дасал болсон нэрийг
сонгож, санаачлан “Нэг
цэг” сэтгүүлийг ажил хэрэг
болгосон хүн бол ХНХҮТийн дарга Д.Баярмандах
юм. Сэтгүүлийн зорилго
Д.Баярмандах даргын
мэндчилгээнээс тодорхой
харагдаж буй.
Өнгөрч буй 2020 он

ХНХҮТ-ийн хувьд зорилго,
зорилтынхоо дагуу олон
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн, үр
дүн арвинтай, бүтээлч он
байлаа. БНСУ-ын Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуйн хэрэг
эрхлэх газартай хамтран
ажиллахаар гэрээ байгуулсан
нь ХНХҮТ-ийн хувьд чухал ач
холбогдол бүхий ажил болов.
Бид иргэдээ өвдсөн хойно нь
биш, осолдож гэмтсэнийх нь
дараа бус, өвдөж зовохоос
нь өмнө, бэртэж гэмтэх, амь
насаа алдах зэрэг бүхий
л болзошгүй аюул, осол
гэмтлээс урьтаж сэргийлэх,
хамгаалах тал дээр ажиллах
хэрэгтэй байдаг. Энэ бүхнийг
улам сайжруулж, бодитоор
хэрэгжүүлэхэд дээрх гэрээ
өгөөжөө өгөх юм. Энэ тухай
та мэргэжилтэн Д.Үнэнбатын
бэлтгэсэн мэдээллээс
уншаарай.
№001 дугаарынхаа
зочноор БНСУ-д анх
хөдөлмөрийн гэрээгээр ирж
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ажиллаад ахисан түвшинд
хүрч чадсан Т.Мягмарбаярыг
урив. Т.Мягмарбаярын чин
сэтгэлийн яриа, түүний
зорилгодоо хүрэхээр
тууштай зүтгэсэн зүтгэл олон
монгол залуусыг араасаа
дагуулж амжилтын эзэд
болгоно гэдэгт итгэлтэй
байна. Дугаарын зочинтой
сэтгүүлээр танилцахаас
гадна манай цахим хуудсанд
нэгдэж “Монгол хүний
хөгжил” подкастаас үзээрэй.
Үүнийг мэргэжилтэн
Ц.Мөнхцацрал бэлтгэдэг
билээ.
Анхны дугаарын
“Мэргэжилтэн зөвлөж байна”
булангаар мэргэжилтэн
А.Лхагвамаа, М.Гантулга
нар зөвлөгөө, зөвлөмж
хүргэлээ. А.Лхагвамаа
иргэд цар тахлын үед виз
сунгалт, визний хугацаа
сунгагдсан эсэхээ цахимаар
шалгах аргыг зааж зөвлөсөн
бол, М.Гантулга БНСУ-д
оршин сууж буй иргэд
Монгол Улсын нийгмийн

БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

даатгалд хэрхэн хамрагдах
талаар энгийн, ойлгомжтой
тайлбарлав.
Өмнө нь хөдөлмөрийн
гэрээгээр ажиллаж байгаа
иргэний гэр бүлийнхэн
БНСУ-д зорчих боломж
хязгаарлагдмал байв. Тэгвэл
“Та үүнийг мэдэх үү” буланг
хөтөлж буй мэргэжилтэн
Х.Золгэрэл, Б.Батжаргал нар
хөдөлмөрийн гэрээгээр буюу
Е-9 ангиллын визээр оршин
суудаг иргэдийн гэр бүлийн
гишүүд БНСУ-д зорчих
боломж илүү таатай болсон
тухай чухал мэдээлэл өглөө.
Та хууль эрх зүйн
булангаар хөдөлмөрийн
харилцааны асуудал болон
нийгмийн даатгалтай
холбоотой хууль, эрхзүйн
мэдээллийг эдгээр
асуудлыг хариуцсан тасгийн
дарга Я.Энхбаясгалан,
Л.Доржсүрэн нараас авах
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бол мэргэжилтэн Э.Энхбилэг
“Эрүүл бие эрхэм баялаг”
булангаар үйлдвэрийн
осол гэмтэлд өртсөн
Э.Хатансайханы эмчилгээ
амжилттай болж буй
мэдээллийг хүргэжээ.
БНСУ-д үйл ажиллагаа
явуулдаг байгууллагуудын
утас, хаягийг хүмүүс эрж хайх
нь их шүү дээ. Энэ чухал
мэдээллийг мэргэжилтэн
Т.Дарханбаатар “Хадгалаад
ав, хэрэг болно” хэмээн өгч
байна. Үүнээс гадна “Нэг
цэг” сэтгүүл энэ дугаартаа
“GAT Mongolia” компани,
КТ-ийн гадаад иргэдэд
хамгийн тохиромжтой
үйлчилгээнүүдийн
сурталчилгаа болон “Дэжин”
их сургуулийн сургалтын
хөтөлбөрүүд, дэлхийн
олон оронд, тэр дундаа
Монгол Улсад сайн үйлс,
хүмүүнлэгийн ажил зохион

байгуулдаг “Дэжин олон
улсын хүмүүнлэгийн сан”гийн талаар уншигчдадаа
дэлгэрэнгүй танилцуулахаар
зэхлээ.
Энэ дугаартаа БНСУ-ын
“Hanwha life asset” ХК-ийг
онцлон танилцуулж байна.
Учир нь БНСУ-д ажиллаж
амьдарч байгаа гэрээт
ажилчид болон оюутнууд,
эмнэлгийн G-1 визтэй иргэд
Үндэсний эрүүл мэндийн
даатгалд хамрагдаагүй
өвчлөл, мэс засал, эмчилгээ
гэх мэт багц даатгалд
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр
хамрагдаж нөхөн олговор
авах боломжийг тус компани
үйлчилгээндээ нэвтрүүлжээ.
Энэхүү мэдээллийг
мэргэжилтэн Д.Үнэнбат
бэлтгэсэн билээ.
Энэ мэт олон чухал
мэдээ мэдээллийн хамт хувь
хүн өөрийгөө хөгжүүлэх,

гэр бүлээрээ сонирхох
амралт, чөлөөт цагийн
булан ч бий. Гэр бүлд
зориулсан мэдээллийг манай
мэргэжилтэн Ю.Сумъяажав,
Ц.Мөнхцацрал нар бэлтгэсэн
бөгөөд БНСУ-д амьдарч
буй монгол хүүхдүүдийн
төлөөлөл Х.Эрдэмбилиг,
Х.Нандинбилиг нарын зурсан
“Гэр бүл”, “Хот”, “Амьдрал”,
“Миний байшин” зургууд энэ
дугаарын эгдүүтэй хөөрхөн
шигтгээ боллоо.
Ингээд Солонгост оршин
сууж буй монголчууд энэ
мөчөөс хойш өөр хоорондоо
““Нэг цэг”-ээс уншлаа” гэж
ярьдаг болох нь ээ. Манай
анхны уншигч болсон танд
баярлалаа.
БНСУ дахь Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төв

“Нэг цэг” сэтгүүл
БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээний төв
Утас: 02-2266-8228, 02-2278-8030
Факс: 02-2990-7693
Фэйсбүүк хуудас: https://www.facebook.com/mklspc
Website: www.seoulcenter.mlsp.gov.mn
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Хаяг: Метроны 2, 4, 5-р шугам, Түндэмүн
Ёгса Мунхуа буудлын 4-р гарц, замын
эсрэг талд White Horse байрны 6, 9-р
давхарт

2020 / XII сар / № 001

МЭНДЧИЛГЭЭ
Үндэсний тэтгэврийн хэрэг эрхлэх газрын шагналыг түүхэндээ анх
удаа авсан Монгол байгууллага болсон билээ. Энэхүү нэр хүндтэй
шагналыг олгохдоо “БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төв нь БНСУ-ын хөдөлмөр эрхлэлтийн тусгай
зөвшөөрлийн дагуу БНСУ-д оршин сууж буй монгол иргэдийн оршин
суух асуудалд дэмжлэг үзүүлж, ажил олгогч, ажилчин хоёрын хууль
ёсны эрх үүргийг хангуулахад оруулсан хүчин зүтгэлийг өндрөөр
үнэлж” шагнасан болохоо онцлон тэмдэглэсэн байдаг.
Бид хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар ирсэн залуусын амь
нас, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаанд
байнгын анхаарал тавьж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
зааврыг баримтлаагүйгээс осол гэмтэлд орох, тахир дутуу болох,
эрдэнэт хүний амь нас эрсдэх нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх
сургалт зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг тодорхой төлөвлөгөөний
дагуу холбогдох байгууллагуудтай хамтран болон дангаараа зохион
байгуулж байна. Мөн гадаадын улс оронд ажиллаж амьдарч байхдаа
ч Монгол Улсынхаа Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг авах боломжийг
бүрдүүлэн ажиллаж, олон иргэдийг нийгмийн даатгалын үйлчилгээнд
хамруулан гэрчилгээжүүлж, сар бүр даатгалын шимтгэлийг хураан
Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэх ажлыг зохион
байгуулж, жилээс жилд эрчимжүүлж байна. Тухайлбал, өнгөрсөн жил
Нийгмийн даатгалын санд 3 тэрбум 200 сая төгрөгийн шимтгэлийн
орлогыг төвлөрүүллээ. Үүнээс гадна БНСУ-д амьдарч буй манай
иргэд хэлний мэдлэг дутмаг, хууль эрхзүйн хязгаарлалттай байдлаас
болж хохирох эрсдлүүд багагүй үүсдэг. Энэ бүхнийг бид хоёр улсын
холбогдох хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн ажилладаг бөгөөд сүүлийн
нэг жилийн хугацаанд гэхэд л иргэдэд олгогдоогүй байсан 1 тэрбум
149 сая 250 мянган воныг нөхөн олгууллаа.

Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа
БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв нь
БНСУ-д оршин сууж, сурч, ажиллаж, эмчлүүлж буй Монгол Улсын
49 мянга гаруй иргэддээ төрийн үйлчилгээг газар дээр нь түргэн,
шуурхай хүргэн ажилладаг байгууллага юм.
Монгол-Солонгосын ард иргэд эртнээс хөх толботой, цус
нэгтэй гэж бахархан ярих дуртай билээ. Манай хоёр улсын хооронд
дипломат харилцаа тогтоогоод өдгөө 30 жилийн түүх бүтээжээ.
Тэгш ой тохиосон түүхэн тэмдэглэлт энэ жил БНСУ дахь ХНХҮТ-өөс
хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэд болон Солонгос Улсад
амьдарч буй нийт монгол иргэддээ тодорхой, үнэн бодит мэдээлэл
хүргэх зорилгоор “Нэг цэг” сэтгүүлийг хэвлэн гаргаж байгаадаа
баяртай байна. Түүхийн энэ он жилүүдэд манай орны олон мянган
залуус БНСУ-д мэргэжил мэдлэг эзэмшиж, техник технологи сурч,
ажил хөдөлмөр эрхэлж, амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэн өсөн дэвжиж,
өөдөлж яваа билээ.

ХНХҮТ-ийн хамт олны эрхэм зорилгын нэг бол монгол хүнийг
ахисан түвшинд хүргэх явдал юм. Үүнийг энгийн үгээр илэрхийлбэл,
сурахаар ирсэн иргэнээ эрдэмтэн доктор, шинжлэх ухааны ажилтан,
олон улсад үнэлэгдэх дэлхийн шилдэг мэргэжилтэн болгож
ахиулахад, ажиллахаар ирсэн иргэнээ мэргэшсэн ажилтан болгож,
бүхий л талаараа олон улсын стандартад хүрэхүйц чадамжтай,
чадварлаг мэргэжилтэн болгож ахисан түвшинд хүргэх нь бидний
зорилго гэж ойлгож болно. Энэ зорилгын хүрээнд гаргаж буй манай
сэтгүүл хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа болон Солонгос
Улсад амьдарч буй нийт монголчууддаа олон талт мэдээлэл дундаас
зөв, үнэн бодитой мэдээлэл авах боломжийг олгож, эх сурвалж нь
тодорхой мэдээ мэдээллээр хангаж, таны байнгын туслагч, дэмжигч
байж, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, амжилтанд хүрч дэвжин
дээшлэхэд тань тулж түших “Нэг цэг” болж чадна.

Өнөөдрийн байдлаар энд 5000 гаруй залуучууд гэрээний дагуу
ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээний төв нь эдгээр хөдөлмөрийн гэрээт
ажилчдад хоёр улсын хооронд байгуулсан “Гадаад ажилчдын
хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн тогтолцоо”-ны дагуу “Ажиллах хүч
илгээх тухай” санамж бичгийн хүрээнд ажил олгогч, ажилчин хоёрын
хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг хангуулахад
дэмжлэг үзүүлж, иргэдийнхээ хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах,
Солонгос Улсад оршин суугаа иргэддээ төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны чиг үүргийн дагуу ажиллаж
байна.

Та бүхэнд эрүүл энх, аз жаргал, ажил хөдөлмөрийн өндөр
амжилт хүсээд өдрөөс өдөрт ахин дээшилж, эрхэм
зорилгынхоо эзэд болохын ерөөл өргөе!

Манай байгууллага нь БНСУ-ын Аж үйлдвэр, хүний нөөцийн
хэрэг эрхлэх газрын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал болон
БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээний төвийн дарга

Д.БАЯРМАНДАХ
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Т.Мягмарбаяр: АНХ Е-9 ВИЗЭЭР ИРЖ БАЙСАН
БИ ОДОО ЦЕХИЙН ДАРГА ХИЙЖ, ГЭР БҮЛЭЭ
АВЧРААД САЙХАН БАЙНА
Бид энэ дугаарынхаа
зочноор БНСУ-д анх
хөдөлмөрийн гэрээгээр
ирж ажиллаад ахисан
түвшинд хүрч Е-9-өөс
Е-7-4 визний ангилалд
шилжсэн хөдөлмөрч залуу
Т.Мягмарбаярыг урилаа.
Манай төвийн Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын
тасгийн мэргэжилтэн
Ц.Мөнхцацралын хийсэн
ярилцлагаас Т.Мягмарбаяр
хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж,
хичээсээр мэргэжлийн бус
ажиллах хүчний Е-9 визнээс
ур чадвартай ажиллах хүчний
Е-7-4 виз рүү орж чадсаныг
сонирхоорой.
-Юуны өмнө бидний
урилгыг хүлээн авч, зочноор
оролцож байгаад баярлалаа.
Манай уншигчдад өөрийгөө
танилцуулна уу?
-Би 1983 онд Ховд аймагт
төрсөн. 2000 онд 10 жилийн
сургууль төгсөж, 2005 онд
Улаанбаатар хотод Эдийн
засгийн үндэсний дээд
сургуульд элсэж эдийн
засгийн бизнесийн удирдлага
мэргэжлээр төгссөн. Хувийн
хэвшилд ажиллаж байгаад
хөдөлмөрийн гэрээгээр
Солонгос Улсад ажиллахаар
бүртгүүлэн шалгалтанд
тэнцэж 2009 онд Е-9 визээр
БНСУ-д хөл тавьж байлаа.
Анх Юнин хотноо хөлдүү
махны зоорийн газар
ачигчаар 5 жил тогтвортой
ажиллаад Монгол буцсан.
Эргээд тусгай нөхцлөөр
Солонгос Улсад дахин ирж,
2018 онд Е-9 визнээс Е-7-4
виз рүү материалаа бүрдүүлж
өгөөд тэнцсэн дээ.

Нэг цэгийн зочин

ЯРИЛЦЛАГА

нэг тийм тааруу хандаад
байдаг шиг. Тийм болохоор
залуус бид анхнаасаа л
харьцаан дээрээ сайн
анхаарч, ажлаа аль болох
хурдан өөрийн болгож, сайн
эзэмшихийн тулд хичээж
чармайх хэрэгтэй юм билээ.
Мэдээж, таньж мэдэхгүй
хүмүүстэй хэл соёлын
хувьд ч, зан харилцааны
хувьд ч ойлголцохгүй зүйл
их гардаг. Ажлын газар,
амьдрах орчиндоо дасан
зохицох амаргүй. Гэхдээ л
өөрт байгаа бүхий л чадвар
чадамжаа гаргаж, аль болох
зөв харьцаж, үг дааж, элдэв

-Мягмарбаярын хувьд ямар
ямар шалгуураар оноогоо
цуглуулж тэнцсэн бэ?
-Үндсэн шалгуурын жилийн
орлого, боловсрол, солонгос
хэлний мэдлэг болон нэмэлт
онооны заалтуудаар оноо
цуглуулж тэнцсэн.
-Солонгос Улсад олон жил
ажиллаж амьдрахдаа төрсөн
сэтгэгдлээ хуваалцахгүй юу?
Солонгос хүний онцлогийн
талаар юу гэж боддог
вэ? Манай зарим иргэд
ёс заншил, зан чанарын
онцлогийг нь сайн ойлгож
мэдээгүйн улмаас ажил
олгогчтой маргалдах,
хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдах
зэрэг асуудлууд гардаг?
-Миний бодлоор ихэнх
солонгосчууд ямар ч хүнд
анхны төрсөн сэтгэгдлээрээ
ханддаг онцлогтой
санагддаг. “Энэ сайн хүн”
гэж бодохоороо их сайн
хандана. Анх уулзахдаа
л тааруухан сэтгэгдэлтэй
болчихвол ерөнхийдөө л

занг нь тэвчиж байвал
цаашдаа гайгүй болчихдог
юм шиг санагддаг. Эхний 3
сарыг л тэвчээд, зөв эерэг
ойлголт өгчихвөл цаашдаа
дасан зохицоод болчихдог.
Зарим үйлдвэрийн эзэд,
захирлууд шинээр ирж
байгаа ажилчдынхаа хувийн
харьцаа, ажлын идэвх
санаачилгыг нь харъя гэж
бодож янз бүрээр ханддаг
ч байж мэднэ. Ойлголцоход
хүнд хэцүү байдал гарсан
ч тэр бүхнийг тэвчээд
өнгөрөхөд аяндаа бүх зүйл
гайгүй болоод ирнэ. Ажил
ч хөнгөрөөд, харьцаандаа ч
дасаад ирдэг.
-Е-9 визнээс Е-7-4 виз рүү
ороход давуу талууд олон
байдаг шүү дээ. Солонгос
хүмүүстэй ижил бүх төрлийн
даатгалд хамрагдах, гэр
бүл нь дагалдан визээр
Солонгос Улсад хамт
амьдрах, хөдөлмөрийн гэрээ
нь сунгагдаад л байвал
визний хугацаа сунгагдаад
байх зэрэг. Өөрөөр хэлбэл,
хязгаарласан хугацаагүйгээр
Солонгос Улсад ажиллаж
амьдрах боломжтой. Чиний
хувьд энэ бүхнээс гадна ямар
давуу талууд бий болов?
-Солонгос Улсад гадаад,
дотоодын иргэд эрүүл
мэндийн даатгалд албан
ёсоор хамрагдах журамтай.
Би Е-7-4 виз рүү орсноор
манай гэр бүлийн 3 гишүүн
бүгд миний даатгалаар
хамрагддаг болсон.
Үргэлжлэл нь 9-р нүүрт
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Эхлэл нь 7-р нүүрт

Т.Мягмарбаяр: АНХ Е-9 ВИЗЭЭР ИРЖ БАЙСАН
БИ ОДОО ЦЕХИЙН ДАРГА ХИЙЖ, ГЭР БҮЛЭЭ
АВЧРААД САЙХАН БАЙНА
шалгалтыг өгсөн байхад
сертификат нь насан туршдаа
хүчинтэй юм байна лээ.
Мөн дансандаа тодорхой
хугацаанд хуримтлал тогтмол
хийснээр нэмэлт оноо авах
боломж бий. Нэмж хэлэхэд
дээд боловсрол эзэмшээгүй
байсан ч бусад үзүүлэлтээрээ
оноогоо цуглуулаад авах
боломжтой шүү.
-Манай залуус бүх зүйлийг
сайн сайхнаар бодоод
ирчихдэг. Ирснийхээ дараа
урам хугарах, ажлын байр,
амьдрах орчиндоо дасан
зохицохгүй байх, ажил
олгогчтойгоо ойлголцохгүй,
Мөн албан тушаал дэвших
боломжтой. Би визний
ангиллаа сольж ахисан
түвшинд хүрээд хэдэн
хүн хариуцаж ажилладаг
цехийн дарга болсон л доо.
Үүнийгээ дагаад цалин хөлс
бас тодорхой хэмжээгээр
нэмэгддэг юм байна. Ажлын
ачаалал гайгүй болохын
зэрэгцээ хариуцлага илүү
өндөр болсон гэх үү дээ.
Хамгийн гол нь гэр бүлтэйгээ
хамт амьдарч байгаа нь
үнэхээр сайхан.
-Е-7-4 виз рүү орохын
тулд хэдхэн хоногт тулгаж
байгаад бэлдвэл амжилт
үзүүлэх боломжгүй. Эртнээс
төлөвлөж бэлдэх нь зүйтэй.
Е-9 визээр ажиллаж байхдаа
л 2-3 дахь жилээсээ бэлтгэж
эхэлсэн нь дээр байдаг.
Солонгос хэлний сургалт
болон бусад холбогдох
сургалтанд хамрагдах,

нэмэлт оноо авахын тулд урт
хугацааны хуримтлал үүсгэх
гэх зэргээр. Чиний хувьд
хэрхэн бэлтгэсэн бэ?
-Миний хувьд хамгийн
түрүүнд солонгос хэлээ
дээшлүүлэх гарцыг хайсан.
Хэлний мэдлэг дээр өндөр
оноо авахын тулд БНСУын Цагаачлалын албанаас
зохион байгуулдаг солонгос
хэлний Нийгмийн нэгдсэн
хөтөлбөрт онлайнаар
бүртгүүлж, шалгалт өгөөд
хэлний түвшин тогтоож,
сургалтанд хамрагдсан.
Ажлын хажуугаар
сургалтандаа суусаар 5
дугаар түвшин хүртэл явж,
тэнцээд сертификат авсан.
Бас энэ сургалтанд заавал
сууна гэхгүйгээр Топикийн
шалгалт өгч болно. Гэхдээ
Топикийн шалгалтын үнэмлэх
2 жил болоод хүчингүй
болдог болохоор Нийгмийн
нэгдсэн хөтөлбөрийн

ажлын байраа дахин дахин
солих, тэг тэгсээр ажлын
байр солих боломж нь
дуусаад хууль бус болох
явдал ч бий. Энэ нь эргээд
өөрт нь сөрөг үр дагаврууд
авчирдаг. Хэзээ баригдах
бол гэсэн сэтгэл санааны
байнгын дарамттай байх,
эрүүл мэндийн даатгал
болон бусад даатгалууд

Нэг цэгийн зочин

ЯРИЛЦЛАГА
байхгүйгээс үүсэх хүндрэлүүд
ч их. Мөн хууль бус гэдгээр
нь шалтаглаж зарим ажил
олгогч цалин мөнгийг
нь өгөхгүй байх, ажлын
байрны дарамт үзүүлэх
зэрэг асуудлууд ч гардаг.
Ажлын байр их сольдогтой
холбоотойгоор ажил олгогчид
монгол ажилчдыг сонгох
нь багасаж, цаашлаад Е-9
визнээс хууль бус болж буй
иргэдийн тоо нэмэгдэхээр
АҮХНХЭГ-аас Монгол Улсад
өгөх квотын тоонд хүртэл
сөргөөр нөлөөлж байна.
Иймд хөдөлмөрийн гэрээгээр
ирэхээр бэлтгэж байгаа болон
шинээр ирээд ажиллаж
байгаа залуустаа хандаж
хэлэх зүйл байна уу?
-Нааш ирэх гэж буй залуус
эрүүл бие бялдраас гадна
сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй
байх хэрэгтэй. Тэгээд ирээд
зорилготой байгаарай.
Хэтэрхий сайхнаар төсөөлж
болохгүй. Нэг л мэдэхэд
хэдэн жил өнгөрсөн байдаг.
Хамгийн түрүүнд зорилгоо
тодорхойлоод ав. Тодорхой
зорьсон зүйлтэй хүн тэр
зорилгодоо хүрэхийн тулд
маш сайн хичээдэг, цаг
хугацааг ч зөв хуваарилж,
ашиглаж чаддаг.
-Улс орны эдийн засгийн
байдал тийм ч сайнгүй
байгаа энэ үед хоёр орны
хэлэлцээрийн дагуу гэрээгээр
ажиллах боломж байгаа нь
залуусын ахуй амьдралд
өгөөжөө өгч байна гэж
боддог. Хувь хүн л өөрөө
боломжийг зөв ашиглах
хэрэгтэй. Орлого сайн ч өртөг
Үргэлжлэл нь 10-р нүүрт
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Т.Мягмарбаяр бидэнтэй ийнхүү хөөрөлдсөн юм.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн дарга
Д.Баярмандах хоёр улсын Засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу
хөдөлмөрийн гэрээгээр ирж ажилласан олон мянган монгол
залуусынхаа нэг тод төлөөлөл Т.Мягмарбаярт эх орныхоо
нэрийг өндөрт өргөж яваад нь баяр хүргэн “Хүндэт өргөмжлөл”
гардуулсан билээ.

Нэг цэгийн зочин

ЯРИЛЦЛАГА

өндөртэй газар санхүүгээ яаж зохицуулж байна?
-Дансандаа тодорхой хэмжээний хуримтлалаа үүсгээд явдаг.
Зорилгодоо үнэнч байхаар энэ боломжтой зүйл. Дараа нь үр
дүнгээ харах сайхан байдаг.
-Амжилтын хажуугаар алдаа, оноо байсан л байх. Алдаа
дутагдалгүй хүн гэж ховор шүү дээ. Гол нь алдаагаа дахин
давтахгүй байна гэдэг амжилтын үндэс гэж боддог?
-Ажиллахын хажуугаар амралтаараа бас хааяа найз
нөхөдтэйгөө уулзаж, ууж идэх асуудал гардаг байсан л даа.
Нэг удаа Е-7-4 виз авсны дараа бага зэрэг уучихаад дарвиад
мотоцикльтой явж байгаад цагдаад баригдаж, өндөр торгууль
төлсөн. Түүнээс сургамж аваад ахин архи, согтууруулах ундаа
амсахаа ч больсон доо. Одоо хуулийн заалт улам чангарсан.
Жолооны үнэмлэхгүйгээр, эсвэл уучихаад жолоо барьж
болохгүй.

Е-7-4 визний тухай
Е-7-4 виз нь 2017 оноос БНСУ-д хэрэгжиж эхэлсэн ур
чадвартай ажиллах хүчний оноот системийн виз юм. Солонгос
Улсад 5 жилээс дээш ажилласан Е-9, Е-10, Н-2 визтэй гадаад
иргэн энэхүү визийг мэдүүлэх эрхтэй.
Харин эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн, татвараас зайлсхийсэн,
цагаачлалын албаны хуулийг 4-өөс дээш удаа зөрчсөн бол
энэ визийг мэдүүлэх боломжгүй болно. БНСУ Е-7-4 визийг
хэрэгжүүлж буй гол зорилго нь гадаад ажилчдын хууль
бус болох тоог бууруулах, дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг
ур чадвартай ажиллах хүчнээр хангах, гадаад ажилчдын
мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэхэд оршиж байна.

-Тийм шүү. Хүн ер нь архи, согтууруулах ундааг хэтрүүлж
хэрэглэснээс л болж элдэв гэмт хэрэгт холбогдох, амь нас,
эрүүл мэндээрээ хохирох гээд харамсаад баршгүй зүйлүүдэд
өртдөг?
-Яг үнэн. Энэ тал дээр тантай санал нэг байна.
-Монгол иргэдэд үйлчилдэг ямар байгууллагуудаас зөвлөгөө,
мэдээлэл авдаг вэ?
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөсөө
хамгийн түрүүнд авдаг. Мөн Гадаад ажилчдыг дэмжих төв,
Иммигрэшний лавлах зэргээс зөвлөгөө мэдээлэл авдаг.

Жилд 1000 квоттой бөгөөд энэ нь дотроо ердийн, тусгай
гэсэн 2 төрлийн квот байна. Үндсэн болон сонголтот шалгуураар
оноо тоологддог. Одоогийн байдлаар Монгол Улсын иргэдээс
нийт 50 орчим хүн Е-9 визнээс Е-7-4 виз рүү ороод байгаа
билээ.

-Эх орондоо хэзээ буцах бодолтой байгаа вэ?
-Зорилгоо бүтээж, хэрэгжүүлээд удахгүй эх орондоо очоод
ажиллаж амьдарна. Монгол хүн болж төрсөндөө баярлаж
явдаг. Үргэлж дэмжиж, тусалж, урам өгч байдаг аав ээж, хань
ижил, үр хүүхдүүддээ талархаж явдаг даа.
-Танд баярлалаа.
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ХНХҮТ БНСУ-ЫН
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН
ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТАЙ
ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

тохиролцсоноор тус хэрэг эрхлэх газрын сургалтын төвийн
төсвөөс санхүүжүүлэн гадаад иргэдийн хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, үйлдвэрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрүүл
мэндийг хамгаалах төсөлт ажлыг батлан хэрэгжүүлж эхэллээ.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ТӨВИЙН
МЭРГЭЖИЛТНҮҮД
СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний
төв нь БНСУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хэрэг эрхлэх газартай 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр
“Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулсан юм. Энэхүү гэрээ нь
БНСУ-д хөдөлмөр эрхэлж буй Монгол Улсын иргэдийг
үйлдвэрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийг
хамгаалах зорилгоор сургалтанд хамруулах, мэдээ мэдээллээр
хангах, сургалтын материалыг монгол хэл дээр эмхтгэн
хэвлүүлж тараах, БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төвийн мэргэжилтнүүдийг хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, мэргэжлийн ур чадварыг
бэхжүүлэх сургалтанд хамруулах болон хүний нөөцийн
туршлага судлах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилготой
чухал ач холбогдол бүхий гэрээ болсон билээ. БНСУ-д
ажиллаж амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэд сүүлийн
жилүүдэд ажлын байран дээрх үйлдвэрийн осол гэмтэлд
ихээр өртөж байгаа нь санаа зовоосон асуудлын нэг болоод
байна. Зөвхөн 2019~2020 оны байдлаар ажлын байран дээрх
үйлдвэрийн осолд өртөн тус төвд хандсан нийт 403 иргэнд
Солонгосын Хөдөлмөр халамжийн корпораци, Үйлдвэрийн
ослын даатгалын газраас 345,371,476 воны нөхөн олговор
олгуулжээ. БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төв энэ осол гэмтлийн тоог бууруулах, урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор БНСУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн хэрэг эрхлэх газрын сургалтын төвийн холбогдох
удирдлагуудтай Монгол Улсын иргэдийг хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, үйлдвэрийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрүүл
мэндийг хамгаалах зорилгоор хамтран ажиллахаар харилцан

БНСУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
хэрэг эрхлэх газраас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын төвийн
мэргэжилтнүүдэд 2 удаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
таван төрлийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд
хамрагдсанаар Төвийн мэргэжилтнүүд БНСУ-д хөдөлмөрийн
гэрээгээр ажиллаж буй иргэддээ үйлдвэрийн осол гэмтлээс
урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгөх, сургалт хийхэд илүү
нарийн мэргэших юм. Барилгын ажлын талбар дахь болон хорт
хий, бодистой ажиллах, нүх, газар дорх орчин, шугам хоолой,
агаар дутмаг, вакуум орчинд ажиллаж буй үеийн аюулгүй
ажиллагаа, барилгын талбай дахь өргөгч краны аюулгүй
ажиллагаа, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн чанар, хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааны стандартууд зэрэг сэдвийн хүрээнд
БНСУ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэрэг
эрхлэх газрын сургалтын хүрээлэнгийн профессор багш нар
хичээлийг заалаа. Сургалтыг виртуал реалити (VR) ашиглан
гадаад ажилчдад тохиолддог осол гэмтлийн жишээн дээр
хийсэн нь бодит байдалд илүү ойр, үр дүнтэй болсон юм.
Барилгын талбай дахь өргөгч краны хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны сургалтын дадлага ажлыг иж бүрэн тоноглосон
дадлагын талбайд хийв.
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БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ

Бид энэ булангаараа иргэдээс түгээмэл асуудаг асуултуудыг багцлан
хариулт өгч байх юм. Энэ удаагийн дугаарт мэргэжилтэн М.Гантулга,
А.Лхагвамаа нар оролцон та бүхний асуултад хариулж байна. Танд асуулт
байвал манай төвийн фэйсбүүк хуудас руу илгээгээрэй.

МЭРГЭЖИЛТЭН
ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

СОЛОНГОС УЛСАД БАЙГАА Ч
МОНГОЛ УЛСЫНХАА НИЙГМИЙН
ДААТГАЛД ХАМРАГДАЖ БОЛНО
ХНХҮТ-ийн Нийгмийн даатгалын
тасгийн мэргэжилтэн М.Гантулга
-БНСУ-д оршин сууж
буй иргэд Монгол Улсын
нийгмийн даатгалын ямар
төрөлд яаж хамрагдах вэ?
-БНСУ-д хөдөлмөрийн
гэрээгээр болон бусад
хэлбэрээр ажил, хөдөлмөр
эрхлэн оршин сууж байгаа
манай орны иргэд Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын яамны
харьяа БНСУ дахь ХНХҮТийн Нийгмийн даатгалын
тасагт хандаж өөрийн
орны нийгмийн даатгалд
хамрагдах боломжтой.
Үүнд: БНСУ-д хөдөлмөрийн
гэрээгээр ажиллаж буй иргэд
Монгол Улсын Нийгмийн
даатгалын тухай хуульд
заасны дагуу Монгол Улсын
нийгмийн даатгалын зөвхөн
тэтгэврийн даатгалд албан
журмаар даатгуулна. Харин
оюутан, суралцагсад, түр
болон удаан хугацаагаар
зорчигсод, БНСУ-ын аж
ахуйн нэгж, байгууллагад
ажиллагсад, мөн хууль
бусаар оршин сууж буй иргэд
Монгол Улсын нийгмийн
даатгалд сайн дураар
даатгуулна.
-Даатгалд хамрагдахын тулд
ямар бичиг баримт бүрдүүлэх
вэ?
-Монгол Улсын иргэний
үнэмлэх, гадаад паспортын

аль нэг, хөдөлмөр эрхэлж
байгаа бол ажлын газрын
гэрчилгээний хуулбар байхад
болно.

шилжүүлэх болон ажил
олгогчдоо хүсэлт тавьж
цалингаасаа суутгуулж ажил
олгогчоор гүйлгээ хийлгэх
зэрэг хэлбэрүүдээр төлж
болно.

-Нийгмийн даатгалд сард
хэдий хэмжээний шимтгэл
төлөх вэ?
-Сар бүр 40,000 воноос
доошгүй хэмжээгээр
даатгалын шимтгэл төлнө.
Хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажиллаж буй иргэд
тэтгэврийн даатгалд сар
бүр 40,000 вон төлнө. Бусад
хэлбэрээр ажиллаж, амьдарч
байгаа иргэд сайн дурын
даатгалд 40,000 воноос
доошгүй хэмжээгээр өөрөө
сонгон төлөх боломжтой.
Дээд хэмжээ: Тухайн үед
мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн
хөлсний доод хэмжээг
(2020.01.01-нээс 420,000
төг) 10 дахин нэмэгдүүлсэн
дүнгийн 13.5 хувиас
хэтрэхгүй байна. Вонд
шилжүүлэн тооцно.

-Шимтгэлээ дансандаа орж
байгааг хэрхэн хянах вэ?
-Даатгуулагч даатгалын
шимтгэлээ шилжүүлсний
дараагийн ажлын өдрөөс
хойш тус төвийн Нийгмийн
даатгалын тасагтай
утсаар холбогдож асуух,
шаардлагатай бол шимтгэл
төлсөн баримтыг факс,
шуудангаар болон биеэр ирэн
авч болно. Мөн Нийгмийн
даатгалын гар утасны
аппликейшн ашиглан шалгах
боломжтой.
-Нийгмийн даатгалын
шимтгэл төлж байгаа нь
Монгол Улсад ажилласан
жилд тооцогдох уу?
-БНСУ-д ажил, хөдөлмөр
эрхэлж буй иргэд өөрийн
орны нийгмийн даатгалд
хамрагдан шимтгэл төлсөн
хугацаа нь Монгол Улсад
ажилласан буюу нийгмийн
даатгалын шимтгэл төлсөн
хугацаанд тооцогдоно.

-Шимтгэлээ ямар хэлбэрээр
төлөх вэ?
-Даатгалын гэрээн дээр
заасан БНСУ-ын холбогдох
банкны /Hana, Shinhan,
Woori, Kookmin/ дансанд сар
бүр бэлэн мөнгөөр тушаах,
банкны автомат машинаар,
гар утсаар, интернэт банкаар

-Нийгмийн даатгалын
дэвтрээ хаана бичилт
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хийлгэж, баталгаажуулах вэ?
-Монгол Улсад Нийгмийн
даатгалын ерөнхий газарт
баталгаажуулна. Хаяг:
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо,
Бага тойруу 13/1 Утас:
328030, 7777-1289
-Даатгуулагчийн воноор
төлсөн шимтгэлийг
төгрөгөөр хэрхэн тооцож
баталгаажуулах вэ?
-Даатгуулагчийн воноор
төлсөн шимтгэлийг тухайн
сарын эхний даваа гарагийн
Монгол банкны ханшаар
тооцон төгрөгт шилжүүлэн,
нийгмийн даатгалын
дэвтэрт төгрөгөөр бичиж
баталгаажуулна.
-БНСУ-ын ижил төстэй
даатгалуудаас чөлөөлөгдөх
боломжтой юу?
-БНСУ-ын Үндэсний
тэтгэврийн даатгалд шимтгэл
төлөхөөс чөлөөлөгдөх
боломжтой. Хоёр орны
Нийгмийн хамгааллын
хэлэлцээрийн дагуу
өөрийн орны тэтгэврийн
даатгалд хамрагдсан тухай
гэрчилгээг ажил олгогчид
өгснөөр БНСУ-ын 4 гол
даатгалын нэг Үндэсний
тэтгэврийн даатгал (гүгмин
ёнгым)-д шимтгэл төлөхөөс
чөлөөлөгдөх боломжтой юм.
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БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ-2020 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛУУД
2020 оны 09 дүгээр сарын 29-нд БНСУ дахь Хөдөлмөр Нийгмийн
Хамгааллын Төв БНСУ-ын “Hanwha life asset” ХК-тай “Хамтран
ажиллах санамж бичиг” байгуулан, санамж бичгийн хүрээнд БНСУ-д
ажиллаж амьдарч байгаа гэрээт ажилчид болон оюутнууд, эмнэлгийн
G-1 визтэй иргэдэд Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй
өвчлөл, мэс засал, эмчилгээ гэх мэт багц даатгалд хөнгөлөлттэй
нөхцлөөр хамруулж нөхөн олговрыг олгуулахаар болов.

Өнгөрч буй 2020 онд БНСУ дахь ХНХҮТ-өөс олон шинэлэг ажлыг
хийж хэрэгжүүлсэн бөгөөд зарим ажлаас товч танилцуулж байна.
БНСУ-д Корона вирусын дэгдэлт онц байдалд шилжсэнтэй
холбогдуулан УОК-ын шийдвэрийн дагуу 03 дугаар сард болон 07
дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн өнөөг хүртэл Элчин сайдын яамны
Консулын хэлтэст тогтмол ажиллаж 7,969 иргэнийг халдваргүйжүүлэн
бүртгэж, нутаг буцах хүсэлт гаргасан 3,808 иргэний өргөдлийг шалгаж
бүртгэлд хамруулав.

2020 оны 10 дугаар сарын 19-28-нд БНСУ-ын Үндэсний
тэтгэврийн албаны Гадаад хамтын ажиллагааны төв, Монгол Улсад
үйл ажиллагаа явуулж буй КОЙКА олон улсын байгууллагаас
тэтгэврийн даатгалтай холбоотой сэдвээр хамтарсан цахим сургалтыг
зохион байгууллаа. Сургалтанд Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын
ерөнхий газар, аймаг, дүүргийн хэлтэс салбаруудаас нийт 20 ажилтан
албан хаагч, БНСУ дахь ХНХҮТ-ийн мэргэжилтэн оролцлоо.

2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 01ний өдрийн хооронд Нийгмийн даатгалын шимтгэл чөлөөлөлтөд сар
бүр давхардсан тоогоор нийт 3,984 сайн дураар даатгуулагч БНСУ-д
оршин суудаг иргэнийг хамруулж 225,892,800 төгрөгийн шимтгэл
чөлөөлөлтийг хийж ажиллалаа.

Төвийн гадаад хамтын ажиллагааны үр дүнд БНСУ-ын “DKCostech” болон “King star” компаниуд Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яаманд 40 мянган ширхэг амны хаалт хандивлав. Мөн
БНСУ-ын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас БНСУ дахь ХНХҮТ-д
сүүлийн үеийн үзүүлэлт, хүчин чадал сайтай 15 ширхэг иж бүрэн
компьютерийг хандивлахаар боллоо.
2020 онд дэлхий даяар Корона вирусын халдвар онц аюултай
байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан хөдөлмөрийн гэрээт ажилчдад
болон хууль бусаар хөдөлмөр эрхэлж буй иргэддээ зориулж төвийн
цахим хуудсаар “Сэрэмжлүүлэг” мэдээг тогтмол шууд бичлэгээр
хүргэж, үүсээд байгаа онц байдлын талаар болон сэрэмжлүүлэх
үүднээс анхааралтай байхыг сануулж 238,469 иргэнд мэдээлэл
хүргэж ажиллав.
2020 оны 08 дугаар сард Төвийн дарга Д.Баярмандах болон тус
төвийн мэргэжилтнүүд Пусан хотын Bestian busan эмнэлэгт очиж
үйлдвэрийн осолд өртөн хэвтэн эмчлүүлж буй хөдөлмөрийн гэрээт
ажилчин Э.Хатансайханыг эргэн эмчлэгч эмч, үйлдвэрийн ослын
даатгалын байцаагч нартай уулзаж үйлдвэрийн ослын даатгалаас
ажилгүйдлийн эмчилгээ болон хагалгааны зардал 140,000,000
воныг шийдүүлэн, ажилгүйдлийн тэтгэмжийг цалингийн 70%-иар
тогтоолгон одоогоор 5,800,000 воныг олгуулаад байна.

БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн албаны Гадаад хамтын
ажиллагааны төвтэй хоёр талын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн
жил болов. БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн албаны Гадаад хамтын
ажиллагааны төв Монгол Улсын НДЕГ-тай хамтран ажиллах, ялангуяа
мэдээлэл технологийн чиглэлээр эхэлсэн ажлаа үргэлжлүүлэх,
эрчимжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлээд байна.
2020 оны байгууллагын зорилтын хүрээнд хөдөлмөрийн гэрээт
ажилчнаар ирээд ахисан түвшинд хүрч амжилттай ажиллаж байгаа
иргэдийн судалгаа хийж, Е-7-4 виз рүү шилжиж үлгэр жишээ
ажилласан Т.Мягмарбаяр, Т.Есболат нарыг сонгож “Монгол хүний
хөгжил” цуврал подкастыг санаачлан хоёр дугаар бэлтгэн үзэгчдэд
хүргэлээ.
Мөн нэгэн шинэлэг ажлыг эхлүүлсэн нь таны гар дээр очиж буй
энэхүү “Нэг цэгийн мэдээ” сэтгүүл бөгөөд бид сэтгүүлээрээ дамжуулан
хөдөлмөрийн гэрээт иргэд болон БНСУ-д ажиллаж амьдран суугаа
нийт монголчууддаа ХНХҮТ-ийн зорилго, зорилтын хүрээнд хийж
буй ажлуудаа хүргэж, мэдээ мэдээллээ хуваалцаж байх юм.

2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр БНСУ-ын Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэрэг эрхлэх газартай ХНХҮТ-ийн
дарга Д.Баярмандах хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурж,
“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн удирдлагын
тогтолцоо” гэсэн сэдвийн хүрээнд явуулсан сургалтанд төвийн
мэргэжилтнүүд хамрагдав. Мөн хөдөлмөрийн гэрээт иргэдэд сургалт
хийхээр тохиров.

13

БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
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НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ

МЭРГЭЖИЛТЭН
ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ГЭРЭЭНИЙ
ХУГАЦАА ДУУССАН ИРГЭД
ВИЗЭЭ ХЭРХЭН СУНГУУЛЖ,
ШАЛГАЖ БАЙХ ВЭ?
ХНХҮТ-ийн Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын тасгийн мэргэжилтэн
А.Лхагвамаа
Асуулт 1
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад гэрээний хугацаа
дууссан боловч онцгой нөхцөл байдлаас болоод нутаг буцаж
чадахгүй байгаа тохиолдолд хэрхэн визээ сунгуулах вэ? Мөн
50 хоног нэмэлтээр өгч байгаа гэсэн. Үүнийг хэрхэн мэдэх вэ?
3 жил болон 4 жил 10 сар ажиллаад нутаг буцах гэж байгаа
гэрээт ажилчдын визийг нэг удаа 50 хоногоор сунгаж байгаа
бөгөөд заримдаа сунгагдахгүй байх тохиолдол гарч байна. Энэ
тохиолдолд харъяа хөдөлмөрийн биржээс асуух шаардлагатай.
50 хоногоор сунгагдсан бол цэнхэр үнэмлэх дээр хугацаа
даруулах шаардлагагүй. Визний хугацаа сунгагдсан эсэхийг
шалгахдаа Гадаадын иргэн харъяатын цахим хуудас болох
hikorea.go.kr сайтаас шалгаж болно.

ВИЗНИЙ ХУГАЦАА ШАЛГАХ ЗААВАР
3. Хамгийн дээд хэсэгт
гадаад паспортын дугаарыг
оруулна. Монгол гэсэн
нүдийг чекэлж доод хэсэгт
өөрийн төрсөн он, сар,
өдрийг ямар нэгэн зай,
цэг таслал, зураасгүй
үргэлжлүүлэн бичнэ. Тэгээд
шалгах гэсэн цонхыг дарна.

1. hikorea.go.kr сайт руу
нэвтэрч солонгос, англи,
хятад хэлнээс сонголт хийнэ.

4. Визний хугацаа харуулсан
цонх гарч ирнэ. Хамгийн
доод хэсэгт визний дуусах
он, сар, өдөр гарч ирнэ.

Асуулт 2
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад оршин суух
хугацаа дуусгавар болсон ч нутаг буцаж чадахгүй байгаа иргэд
визээ сунгуулахдаа заавал өөрийн биеэр очих шаардлагатай
юу? Гадаадын иргэн харъяатын сайтаас цаг хэрхэн авдаг вэ?
Хөдөлмөрийн гэрээт иргэд заавал цаг авч өөрийн биеэр
очих хэрэгтэй. Харин бусад төрлийн визтэй хүмүүс цахимаар
сунгуулах боломжтой.

2. Оршин суух хугацаа шалгах
гэсэн цэнхэр цонхон дээр
дарна.

Үргэлжлэл нь 20-р нүүрт
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МОНГОЛЧУУДАД ХЭРЭГТЭЙ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН
ТӨРӨЛ НЭМЭГДЛЭЭ
БНСУ-ын “Hanwha life asset” ХК, Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын төвийн удирдлагууд харилцан тохиролцож
БНСУ-д ажиллаж амьдарч байгаа гэрээт ажилчид болон
оюутнууд, эмнэлгийн G-1 визтэй иргэдэд Үндэсний эрүүл
мэндийн даатгалд хамрагдаагүй өвчлөл, мэс засал, эмчилгээ
гэх мэт багц даатгалд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хамруулж нөхөн
олговрыг олгуулж байхаар болж өнгөрсөн 9 дүгээр сард
Санамж бичигт гарын үсэг зурсан билээ.
Ингэснээр бусад даатгалд хамрагдсан ч шийдэгдэхгүй
орхигддог олон асуудлууд шийдэгдэх, авч чаддаггүй нөхөн
олговруудыг авах боломж манай улсын иргэдэд бүрдэж
байгаа юм. Энэ Санамж бичиг байгуулагдсан нь ялангуяа,
эмнэлгийн визтэй эмчлүүлж байгаа иргэдэд маш чухал
зүйл болсон гэж талууд үзэж байна. Бид сэтгүүлийнхээ энэ
дугаарт тус компанийн даатгалын үйлчилгээний талаар анхны
мэдэгдэхүүнийг өгч байна.

ДААТГУУЛАГЧ МОНГОЛД ОЧСОН
ХОЙНОО Ч ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН НӨХӨН
ОЛГОВОР АВАХ БОЛОМЖТОЙ
БНСУ-ын “Hanwha life asset” даатгалын газар нь монгол
иргэдэд зориулан нийт 25 даатгалын байгууллагаас сонгож
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр даатгуулах боломж бүхий эрүүл
мэндийн даатгалын багцыг санал болгож байна. Эрсдлээс
хамгаалах болон найдвартай байдлаараа ялгарч буй энэхүү
багцад: Эмчилгээний даатгал болон бодит эрсдлийн даатгалууд
(эмчилгээ болон ор хоног, тариа, хагалгаа гэх мэт)
-Эмнэлэгт үзүүлэх, хэвтэн эмчлүүлэх, гадуур эмчлүүлэх, эм
авах нөхөн олговор авах зэрэг багтана)
-Эрүүл мэндийн даатгал (тархины судасны өвчлөл, цус харвах,
зүрх судасны өвчлөл, хувийн даатгал)
-Хортой болон хоргүй хавдар
-Асран хамгаалагчийн даатгал
-Хуримтлалын даатгал
-Тэтгэврийн даатгал
-Хүүхдийн даатгал гэх мэт даатгалууд орсон байна.

Эдгээр багц даатгалд хамрагдсан үйлчлүүлэгч БНСУ-д
амьдарч байгаад Монгол руу буцсан ч үйлчилгээ болон нөхөн
олговор авна. Даатгалын багцийг үйлчлүүлэгч хүн нэг бүрт
зориулан тухайн хүний биеийн онцлог, өвдөх магадлалтай
өвчин зэргийг харгалзан нэг бүрчлэн боловсруулдгаараа
“Hanwha life asset” ХК-ийн даатгалын үйлчилгээ онцлог юм.
Мөн хамрагдсан даатгалын төрлөөсөө хамаарч хуримтлал
үүсэх боломжтой аж. Хэрэв хуримтлалтай даатгалын төрлийг
сонговол тодорхой хугацааны дараа даатгалын төлбөр нь
хуримтлагдаад хүү тооцуулж авах боломж хүртэл бий. Иргэн
та аль болох эрүүл үедээ, бага өвдсөн үедээ, өвчнөө хүндрүүлж
эцсийн шат хүргэлгүй даатгалд хамрагдаж байх нь чухал шүү.
Өвчин хүнд шатанд орсон, ямар ч арга үгүй болсон хойно
хамрагдахыг хүслээ ч хувийн даатгалууд үйлчилдэггүй болохыг
анхаарч байгаарай.
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“Hanwha life asset” ХК-ийн даатгал
хариуцсан байцаагч Жон Ын Ми:

Та даатгалд хамрагдахаасаа
өмнө дараах 3 заалтыг
анхаарна уу?
Нэг. Даатгалд хамрагдахаас
өмнө 3 сарын дотор
хэвтэн эмчлүүлээгүй,
хагалгаанд ороогүй, давтан
шинжилгээнд орох эмчийн
заалт аваагүй байх нь зүйтэй.
Хоёр. 2 жилийн дотор хэвтэн
эмчлүүлэх болон хагалгаанд
ороогүй байх ёстой.
Гурав. 5 жилийн дотор
хавдрын оношилгоо, хавдрын
өвчнөөр хэвтэн эмчлүүлэх,
хагалгаанд ороогүй байх
ёстой.

НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ

“Та Солонгос Улсад бүх төрлийн даатгалд хамрагдахаар төлөвлөж
байна уу? Даатгалын төлбөр, хүртэх үйлчилгээ, нөхөн олговор зэрэг
ойлгомжгүй төвөгтэй асуудлууд танд тулгарч байна уу? Та санаа
зоволтгүй бидэнд хандана уу? Монгол иргэдэд зориулсан хамгийн
хямд, оновчтой даатгалын бүтээгдэхүүнийг зөвхөн танд зориулан
боловсруулж, санал болгож байна”

МОНГОЛ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН
ДААТГАЛЫН БАГЦУУД
Даатгалын багцад хамаарах төрөл

Нөхөн олговрын хэмжээ

Гэнэтийн осол, амь насаа алдах

100 сая вон

Хавдар, үзлэг оношилгоо

100 сая вон

Тархины судасны өвчлөл, оношилгоо

10 сая вон

Зүрх судасны өвчлөл, үзлэг оношилгоо

10 сая вон

Гэнэтийн ослоор хагалгаанд орох

1 сая вон

Өвчлөл, хагалгааны зардал

300 мянган вон

Ясны хугарал оношилгооны зардал

300 мянган вон

Түлэгдэлт оношилгооны зардал

200 мянган вон

Жич: Визний төрөл. B-1, B-2,
C-1, C-3, C-4 визээс бусад
бүх төрлийн визтэй иргэд
энэхүү даатгалд хамрагдах
боломжтой.
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ДААТГАЛЫН БАГЦИЙГ
ХҮН НЭГ БҮРТ ЗОРИУЛАН
БОЛОВСРУУЛДАГ

Даатгуулагч нэг сар тутам дараах төлбөрийг төлнө.

Даатгалын багцийг үйлчлүүлэгч хүн нэг бүрт зориулан тухайн
хүний онцлогт тохируулан боловсруулах учир даатгуулагч
өөрийн саналаа тусгаж, харилцан тохиролцох бүрэн
боломжтой.

20 НАСНААС ЭХЭЛЖ ТӨЛБӨЛ:
Эрэгтэй хүн - 32862 вон
Эмэгтэй хүн - 30903 вон

НӨХӨН ОЛГОВОР АВАХ ТОХИОЛДОЛД:
Өндөр үнийн дүн бүхий нөхөн олговрын хэмжээтэй даатгалын
багцаар үйлчлүүлэгч

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ ҮРГЭЛЖЛЭХ
ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА: 20 жил

30 НАСНААС ЭХЭЛЖ ТӨЛБӨЛ:
Эрэгтэй хүн - 52151 вон
Эмэгтэй хүн - 56255 вон
40 НАСНААС ЭХЭЛЖ ТӨЛБӨЛ:
Эрэгтэй хүн - 75530 вон
Эмэгтэй хүн - 78670 вон

Даатгалын төлөх
дүн нь даатгалд
хамрагдах үеийн
нас, ажил мэргэжил,
хүйсээс хамаарч өөр
өөр байдаг болно.

24 сараас дээш төлсөн бол 100 хувь
12 сараас дээш төлсөн бол 50 хувийн нөхөн олговрыг авах
боломжтой.
Нөхөн олговрын хэмжээ бага даатгалд хамрагдсан бол 90
хоногоос дээш төлсөн тохиолдолд нөхөн олговрыг 100 хувь
авах нөхцөл бүрдэнэ.

“HANWHA LIFE ASSET”
GOOD LIFE
Холбогдох утас:
Жон Хе Жон 010-9718-5000 Жон Ын Ми 010-2010-8433
Ким Сон Гүг 010-8344-5524 Ким Сон Сү 010-4477-9872
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Үргэлжлэл, эхлэл нь 14-р нүүрт

ХНХҮТ-ийн Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын тасгийн мэргэжилтэн
А.Лхагвамаа

МЭРГЭЖИЛТЭН
ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

ЦАГ АВАХ ЗААВАР

1. Гар утаснаас цаг захиалахдаа
hikorea.go.kr сайт руу нэвтрэхэд
3 өөр өнгийн цонх гарч ирэх ба
ногоон цонхон дээр дарж орно.

2. Сайтын гишүүн бол цэнхэр
цонхон дээр, гишүүн биш бол
цагаан цонхон дээр дарна.

4. Хамгийн дээд хэсэгт очих
цагаачлалын албаны нэр гарч
ирнэ. Доод талын хэсгүүдээс
оршин суух зөвшөөрөл авахад
урьдчилан цаг захиалах гэсэн
нүдийг сонгоно.

8. Дэлгэц дээр захиалга
амжилттай боллоо гэсэн цонх
гарч ирнэ. Мөн захиалгын
дугаар болон аль цагаачлалын
албан дээр очих, хэдэн хүн гэх
зэрэг мэдээллүүд гарч ирнэ.

6. Очих өдөр, цагаа сонгоно.
Захиалга хийж байгаа
өдөртөө цаг захиалах
боломжгүй. /2020 оны 11
сарын 11-нд цаг захиалж
байгаа бол 12-ны өдрөөс
хойших өдрүүдэд захиалах
боломжтой. /Харлуулсан
цонхнууд захиалгатай байгааг
илэрхийлнэ/

5. Оршин суух хугацаа сунгах
гэсэн нүдийг сонгон чекэлнэ.
Өөрийн гар утасны дугаарыг
оруулна. Доор нь нууц үг
оруулах ба өөрөө мартахааргүй
хялбар тоо байвал зүгээр.

3. Цэнхэр үнэмлэхний дугаар
болон хэвлэгдсэн он, сар,
өдрийг оруулна. /баруун урд
буланд байдаг/

7. Он, сар, өдрөө сонгоод
бүртгүүлэх гэсэн цэнхэр цонхон
дээр дарна.
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9. Гар утсанд нь захиалга
баталгаажсан мессеж ирнэ.

Жич: Цаг авсан өдрөө
хоцролгүй очих шаардлагатай.
Очихдоо дараах бичиг
баримттай очоорой.
-Гадаад паспорт болон цэнхэр
үнэмлэх
-Урьдчилсан байдлаар
захиалга хийсэн онгоцны тийз
эсвэл баталгаажуулсан тийзний
хуулбар
-Өргөдөл /Фэйсбүүк дэх манай
төвийн албан ёсны хуудаснаас
татан авч болно/ fb: БНСУ
дахь Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээний төв

2020 / XII сар / № 001

ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР БУЮУ Е-9
АНГИЛЛЫН ВИЗЭЭР ОРШИН СУУГЧ ИРГЭНИЙ
ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД БНСУ-Д ЗОРЧИХ
БОЛОМЖ УЛАМ НЭМЭГДЖЭЭ

ТА ҮҮНИЙГ
МЭДЭХ ҮҮ?

“Нэг цэг”-ийн анхны дугаарын “Та үүнийг мэдэх үү?” буланг
ХНХҮТ-ийн мэргэжилтэн Х.Золжаргал, Б.Батжаргал нар
бэлтгэсэн билээ. Манай мэргэжилтнүүд энэ удаа иргэдийн
хамгийн их сонирхдог визний журманд орсон өөрчлөлтийн
нэгийг танилцууллаа.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсаас БНСУ-д зорчих иргэдийн
тоо эрс нэмэгдсэн бөгөөд тэр тусмаа богино хугацааны С-3
ангиллын аяллын визээр зорчигч иргэдийн тоо жилээс жилд
өссөөр байгаа билээ. Харин 2019 онд БНСУ нь виз мэдүүлэх
журамдаа өөрчлөлт оруулж энэхүү өөрчлөлтөөр БНСУ-д
хөдөлмөрийн гэрээгээр буюу Е-9 ангиллын визээр оршин
суудаг иргэдийн гэр бүлийн гишүүд БНСУ-д зорчихоор виз
мэдүүлэхдээ бүрдүүлэх материалыг илүү хялбар болгож өгчээ.
БНСУ-д Е-9 визээр оршин суугч иргэний гэр бүлийн гишүүд
виз мэдүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлэх юм байна.

Солонгос талаас бүрдүүлэх материал:
1. Тухайн улсад оршин сууж байгаа иргэний
үнэмлэхний хуулбар
2. Ажлын газрын тодорхойлолт
3. Дансны хуулга /сүүлийн 6 сарын турш Монгол
улс руу шилжүүлэг хийсэн/
Монгол талаас бүрдүүлэх материал:
1. Гэрлэлтийн лавлагаа
2. Дансны хуулга /сүүлийн 6 сар БНСУ-аас
шилжүүлэг авсан/
3. Тухайн гэр бүл хүүхэдтэй бол хүүхдийн
төрсний гэрчилгээ
4. Анх удаа виз мэдүүлж байгаа тохиолдолд
Цагдаагийн газрын тодорхойлолт
5. Ковид-19 эрүүл мэндийн асуумж бөглөсөн
байх.
Бид сэтгүүлийнхээ дугаар бүрт энэ булангаараа
визтэй холбоотой мэдээлэл өгч байх болно.
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САЙН ДУРААР ДААТГУУЛАГЧ МОНГОЛ УЛСЫН
ИРГЭН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ
ЧӨЛӨӨЛӨЛТӨД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖУУД
Дэлхий нийтэд тархаад буй
корона вирусээс үүдэлтэй
эдийн засгийн хүндрэлтэй
байдлыг даван туулахын
тулд Монгол Улсын Засгийн
газраас олон арга хэмжээ
авч байгаа билээ. Тухайлбал,
2020 оны 04 дүгээр сард
“Нийгмийн даатгалын
шимтгэлээс чөлөөлөх,
ажилгүйдлийн даатгалын
сангаас дэмжлэг үзүүлэх
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд
баримтлах журам” 140 дүгээр
тогтоол, 2020 оны 09 дүгээр
сард “Журамд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай”
127 дугаар тогтоолыг тус тус
баталсан. Энэхүү тогтоолоор
Нийгмийн даатгалын сайн
дурын даатгалд шимтгэл

төлөгч Монгол Улсын иргэн
та Нийгмийн даатгалын
шимтгэл чөлөөлөлтөд бүрэн
хамрагдах боломжтой болсон
юм.

140 дүгээр тогтоолын
хавсралтаар баталсан
“Нийгмийн даатгалын
шимтгэлээс чөлөөлөх,
ажилгүйдлийн даатгалын
сангаас дэмжлэг үзүүлэх
тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд
баримтлах журам”-д
доорх байдлаар өөрчлөн
найруулсан. Үүнд:
3.8-д. Сайн дураар
даатгуулагчийн чөлөөлөх
нийгмийн даатгалын
шимтгэлийн нэг сарын
хэмжээ 2020 оны 04 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс 2020
оны 10 дугаар сарын 01-ний
өдөр хүртэл 56,700 төгрөг,
2020 оны 10 дугаар сарын
01-ний өдрөөс 2021 оны 01
дүгээр сарын 01-ний өдөр

Тогтоолд “Монгол Улсын
Засгийн газрын тухай
хуулийн 30 дугаар зүйлийн
1 дэх хэсэг, Нийгмийн
даатгалын шимтгэлээс
чөлөөлөх, ажилгүйдлийн
даатгалын сангаас дэмжлэг
үзүүлэх тухай хуулийн 7
дугаар зүйлд заасныг тус тус
үндэслэн Монгол Улсын
Засгийн газраас тогтоох нь:
1. “Журам батлах тухай”
Засгийн газрын 2020 оны 4
дүгээр сарын 17-ны өдрийн
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хүртэл 35,700 төгрөг байна.
3.9-д. Хүүхдээ 3 нас хүртэл
нь асарч байгаа сайн дураар
даатгуулагч эхийн чөлөөлөх
нийгмийн даатгалын
шимтгэлийн нэг сарын
хэмжээ 2020 оны 04 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс 2020
оны 10 дугаар сарын 01-ний
өдөр хүртэл 26,250 төгрөг,
2020 оны 10 дугаар сарын
01-ний өдрөөс 2021 оны 01
дүгээр сарын 01-ний өдөр
хүртэл 5,250 төгрөг байна”
гэж заасан бөгөөд шимтгэл
чөлөөлөлтөд 2020 оны 03
дугаар сарын 25-ны өдрөөс
өмнө Нийгмийн даатгалын
сайн дурын даатгалд гэрээ
байгуулсан болон бүртгэлтэй
даатгуулагч хамрагдана.
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БНСУ ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД Е-9 ВИЗ
СУНГАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАР АРГА
ХЭМЖЭЭГ АВЧ БАЙГАА ВЭ?

Дэлхий нийтийг хамарсан
COVID-19 цар тахалтай
холбогдуулан БНСУын Хөдөлмөр эрхлэлт,
хөдөлмөрийн яамнаас
Хөдөлмөр эрхлэх
зөвшөөрлийн тогтолцооны
мэргэжлийн бус Е-9 визтэй
гэрээт ажилчдын виз
сунгалттай холбоотой шат
дараалсан арга хэмжээг
тогтмол авч хэрэгжүүлж
байна.

2. БНСУ-аас хөдөлмөрийн
гэрээний хугацаа дуусаад
нутаг буцаж чадахгүй
байгаа гадаад ажилчдын
амьжиргааны асуудлыг
дэмжих зорилгоор авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
бөгөөд үүнд 2020 оны 04
дүгээр сарын 14-нөөс 06
дугаар сарын 30-ны хооронд
оршин суух хугацаа дуусгавар
болж байгаа гадаад
ажилчдыг хамруулсан юм.

Үүнд: 2020 оны 04 дүгээр
сарын 30-ны өдрийн хооронд
визний хугацаа дуусч буй
иргэдийн визийг 50 хоног
автоматаар сунгах журам
батлан хэрэгжүүлсэн болно.

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт,
хөдөлмөрийн яамнаас
мэргэжлийн бус хөдөлмөр
эрхэлж байгаа Е-9 визтэй
гадаад ажилчдын хөдөлмөр
эрхлэх хугацаа 11 дүгээр
сард дуусч байгаа бол 50
хоногоор автоматаар сунгах
журам батлан сунгалтыг
хийж байна.

Энэ нь
1. Цар тахалтай холбоотой
гадаадаас ажиллах хүч
оруулж ирж чадахгүй
байгаагаас үүдэлтэй гадаад
ажилчдын хомсдлыг багасгах

үед хөдөлмөрийн гэрээг
Хөдөлмөрийн яамнаас
сунгаж, ажил эрхлэх
зөвшөөрөл олгосон бол нийт
ажилласан хугацааны 13 дахь
сарын цалинг авах болно.
Ажлын байраа солих болон
нутаг буцахаар мэдэгдэл хийх
гэж байгаа гадаад ажилчин
өөрийн биеэр Хөдөлмөрийн
биржид очиж мэдэгдэл
хийдэг байсан тогтолцоог
хүндрэл чирэгдэлгүй
болгож, үйлчилгээг амар
хялбар, хэрэглэгчдэд
ойртуулж, цахимаар хүлээн
авахаар болгожээ. БНСУын Хөдөлмөр эрхлэлт,
хөдөлмөрийн яамнаас
мэргэжлийн бус хөдөлмөр
эрхэлж байгаа Е-9 визтэй
гадаад ажилчин ажлын
байраа солих зорилгоор
үйлдвэрээсээ гарсан бичиг
болон бүр мөсөн нутаг буцах
мэдэгдлийн бүртгэлийг

Цар тахлын халдварт
өвчний эрсдэл ихтэй өнөө
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цахимаар хийх шинэ
системийг Хөдөлмөр эрхлэх
зөвшөөрлийн тогтолцооны
Employment permit system
хуудсаар дамжуулан 16
орны хэл дээр нэвтрүүлэхэд
бэлэн болгон программчилж
байна. Энэхүү өөрчлөлт
шинэчлэлт нь цаг үеийн хүнд
нөхцөлтэй COVID-19 цар
тахлын халдвар тархахаас
сэргийлэхээр авч буй нэг
арга хэмжээ болж байна. Тус
системийг БНСУ-д ажиллах
хүч илгээгч 16 орны хэл дээр
хялбар ашиглаж болохын
зэрэгцээ өөрийн хувийн
мэдээллээрээ гишүүнчлэлийн
бүртгэл хийж нэвтэрснээр
ажлын байраа сольсон
шалтгаан, шинээр ажилд
орохыг хүссэн бүс нутаг,
салбар, цалин, утасны дугаар
зэргийг тэмдэглэн хөтлөх
боломжтой болох юм.

БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ
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GAT MONGOLIA
ТАНД ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БИД ҮЗҮҮЛНЭ
GAT компани нь 2015 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр анх үүсгэн байгуулагдсан ба одоогийн байдлаар нийтдээ 8 улс орны
иргэд, хэрэглэгчдэд үйлчилж байна. 42 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаагаас 6 монгол ажилтан баг, хамт олноороо та
бүхэнд өдөр бүр бүтээгдэхүүн худалдан авалт болон үйлчилгээг шуурхай хүргэн хичээнгүйлэн ажилласаар байгаа билээ.
GAT MONGOLIA компани онлайн захиалга авч хэрэглэгчдийн
цагийг хэмнэж, хүргэлтийн үйлчилгээгээр бүтээгдэхүүнээ
хурдан шуурхай түгээж байна. Мөн offline буюу хэрэглэгч өөрийн
биеэр ирж бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй танилцах боломжтойгоор
хэрэглэгчдийн ая тухыг хангасан орчныг бүрдүүлэн ажиллаж
байгаа юм.

GAT
MONGOLIA

Манай компаниас бүх төрлийн нөүтбүүк, гар утас, дугаар,
таблет, халаасны wifi цацагч төхөөрөмж, ухаалаг цаг гэх мэт
бүтээгдэхүүнийг бэлнээр болон богино хугацааны лизингээр
авах боломжтой. Ялангуяа, гадаадын хүн лизингээр авахад
хэцүү байдаг эдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг манайх
хэрэглэгчдэдээ хамгийн уян хатан нөхцөлтэйгээр хүргэж байна.

Нөүтбүүк, гар утас, таблет, ухаалаг цагны хувьд Солонгост
оршин суух цэнхэр үнэмлэхтэй, визний сунгалт 6 сараас
дээш хэрэглэгчдэдээ лизингийн үйлчилгээгээр олгож байна.
Түүнчлэн манай компани GATSTORE апп-ыг хэрэглээнд
нэвтрүүлснээр иргэд ашиглаж эхэлсэн ба та өөрийн эх хэл дээр
үйлчилгээ авах боломжтойгоороо давуу талтай.
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БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ЗӨВЛӨГӨӨ

НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ
ОСОЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ

Манай төвийн зорилго, зорилтуудын нэг нь эрүүл саруул
монгол хүн юм. Бид иргэдээ эрүүл саруул байж эх орон, гэр
бүлдээ очиход нөлөөлөх гол хүчин зүйл болох үйлдвэрийн
осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм журмыг баримтлан ажиллах зөвлөгөө,
зөвлөмжийг дугаар бүртээ цувралаар хүргэх болно.
ҮЙЛДВЭРИЙН ОСЛЫГ ҮҮСГЭГЧ ШУУД ХҮЧИН ЗҮЙЛ НЬ
1. Аюултай үйлдэл буюу хүний үйлдэл
2. Аюултай нөхцөл байдал буюу техник, тоног төхөөрөмж гэсэн
2 төрөлтэй байдаг.
- Аюултай нөхцөл байдал болон аюултай үйлдэл ямар үр
дагавар авчрахыг мэдэхгүй байх
- Ямар нөхцөл байдал болон үйлдэл аюултай гэдгийг
мэдэхгүй байх
- Журам дүрмийг мэдэж байгаа ч амьдралд бодитоор
хэрэгжүүлэхгүй байх нь мөн осол үүсэх шалтгаан болж байдаг.
Хамгийн гол нь ямар ч хүн тухайн ослыг гарахаас
урьдчилан сэргийлэх боломжтой байсан атал маш жижиг
зүйлийг анхааралгүй орхисноос болж засч болшгүй алдаа, үр
дагавар гардаг. Осол нь өдөр тутмын амьдралд биш ажлын
талбарт гарах магадлал өндөр. Гэхдээ та ажлаа эхлэхээс өмнө
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг шалгаж хэвшвэл ихэнх
осол аваараас урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Аюултай
нөхцөл байдлыг арилгаж, аюултай үйлдэл хийхийг зогсоож,
осол гарахаас хамгаалах нь зөвхөн үйлдвэрийн ажил биш
юм. Урьдчилан сэргийлэх ажилд ажилчин ч идэвхтэй оролцох
ёстой. Ажилчин нь үйлдвэрийн ослоос хамгаалагдах эрхтэй
төдийгүй мөн урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулинд ажилчин өөрөө
төдийгүй хамт ажилладаг хүмүүсийн хамт ажлын байранд
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах
үүргийг журамлаж өгсөн байдаг. Аюулгүйн дүрэм журмыг
сайтар ойлгож, чанд мөрдөх нь хүний өөрийгөө хамгаалах
үндсэн чанар гэж хэлж болно. Ажилчин хүн ажлын байранд
аюулгүйн дүрмийг ягштал баримтлах хэрэгтэй.

Жишээлбэл: Өргөгч машин барихад:
-Мэргэшсэн үнэмлэхтэй байх
-Аюулгүйн бүсээ бүслэх
-Урд зам чөлөөтэй харагдаж байх
-Хурд хэтрүүлэхгүй байх дүрмээ баримталбал болзошгүй
осол, аваараас урьдчилан сэргийлж чадна.
Та шинээр ажилд орсон бол юуны өмнө өөрийн хариуцсан
ажилдаа үүрэг хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Таны ажил
бусад хүмүүсийн хийж буй ажлыг бодвол ирээдүй муутай гэж
бодох юмуу, зөвхөн өөрийн эрхийг чухал гэж үзэж хариуцлагаа
биелүүлэхгүй байж болохгүй. Үйлдвэр нь олон төрлийн хүмүүс
нэгдсэн нэг зорилгын дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг газар
тул хариуцсан ажил нь хөнгөн байсан ч үйлдвэрийн бизнесийн
зорилт, зорилгыг биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг
ойлгох хэрэгтэй.
Эрүүл монгол хүн та ажлын байран дээрээ аливаа осол гэмтлээс
урьдчилан сэргийлж өөрийгөө хамгаалаарай!
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ЭРҮҮЛ БИЕ
ЭРХЭМ БАЯЛАГ

“ХОЛ ГЭЛГҮЙ ЗОРИН ИРЖ

АСУУДЛЫГ ШИЙДЭЖ ӨГСӨНД
МАШ ИХ БАЯРЛАЛАА”
ХНХҮТ-ийн дарга
Д.Баярмандах өнгөрсөн
наймдугаар сард
мэргэжилтнүүдийн хамт
Пусан хотын Bestian busan эмнэлгийг зорьж
очсон билээ. Тэрбээр
үйлдвэрийн осолд өртөөд
хэвтэн эмчлүүлж буй
хөдөлмөрийн гэрээт
ажилчин Э.Хатансайханыг
эргэж биеийн байдалтай
танилцан, сэтгэл санааны
дэм өгч эмчлэгч эмч,
үйлдвэрийн ослын даатгалын
байцаагч нартай уулзсан
юм. Хөдөлмөрийн гэрээт
ажилчин Э.Хатансайхан
нь 2016 онд хөдөлмөрийн
гэрээгээр БНСУ-д ирэн
Пусан хотын модны үйлдвэрт
ажиллаж байгаад 2020 оны
07 дугаар сарын 17-ны өдөр
үйлдвэрийн ослоор түлэгдэн
Пусаны Бэстиань нэгдсэн
эмнэлгийн сэхээн амьдруулах
тасагт хэвтэн эмчлүүлсэн
юм. Э.Хатансайхан нийт
4 удаагийн арьс нөхүүлэх
хагалгаанд оржээ. БНСУын Хөдөлмөр халамжийн
корпорацийн Үйлдвэрийн
ослын даатгалын газарт

хүсэлт гаргаснаар
Э.Хатансайханд эмчилгээний
зардал болон эмчилгээтэй
байх хугацааны 70%-ийн
цалинг сар бүр олгуулахаар
шийдвэрлүүллээ. Мөн
4 удаагийн хагалгаа,
эмчилгээний зардалд нийт
140 сая воныг Үйлдвэрийн
ослын даатгалын газраас
төлүүлэхээр болов. Тэрээр
биеийн байдал сайжирсны
дараа нөхөн сэргээх физик
эмчилгээг удаан хугацаанд
хийлгэх шаардлагатай.
Э.Хатансайханы эмчилгээ
бүрэн дууссаны дараа
хөдөлмөрийн зэрэг
тогтоолгон Хөдөлмөр
халамжийн корпорациас
хөдөлмөрийн чадвараа түр
алдсаны нөхөн олговрыг
нэхэмжлэн олгуулах
асуудлыг шийдвэрлэх юм.

Төвийн дарга Д.Баярмандах
ХНХҮТ-өөс хууль ёсны дагуу
бүх шатны авах арга хэмжээг
авч ажиллаж байгаа тул
санаа зоволтгүй, эмчилгээгээ
тайван сайхан хийлгээд
хурдан эдгэрэхийг хүссэнд
Э.Хатансайхан “Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын яамны
харьяа БНСУ дахь Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээний төвийн дарга
танд болон танай хамт
олонд маш их баярлаж
байна. Энэ хол Пусан хот
руу миний төлөө санаа тавин
ирж асуудлыг минь цаг
алдалгүй шийдвэрлүүлж
тусалж байгаад их баярлалаа.
Эмчилгээгээ сайн хийлгээд
эрүүл саруул болоод эх
нутагтаа, хайртай гэр бүлдээ
хурдан очихыг л их хүсэж
байна даа” хэмээн талархлаа
илэрхийлэв.
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Бид 11 дүгээр сарын
сүүлчээр эмчлэгч эмчтэй нь
холбогдон өвчтний биеийн
байдал, эмчилгээний талаар
тодруулахад “Э.Хатансайхан
нь 2020 оны 12 дугаар сарын
16-ныг хүртэл үнэ төлбөргүй
хэвтэн эмчлүүлэх боломжтой.
Учир нь Үйлдвэрийн ослын
даатгалаас эмчилгээ,
ор хоногийн зардлыг нь
хариуцаж байгаа. Биеийн
байдал нь ерөнхийдөө
сайжирсан. Нөхөн сэргээх
эмчилгээ, сорвины тос
түрхэх, дасгал хөдөлгөөн
сайн хийх зэрэг өөрийн
арчилгаа, анхаарал маш их
хэрэгтэй. Бусдаар эмнэлгийн
зүгээс хийгдвэл зохих
эмчилгээ хийгдэж дууссан.
Хөдөлмөрийн чадвараа
хэдэн хувьтай алдсан талаар
комисс хуралдаж зэргийг
нь тогтооно” гэж байв.
Энэ хурлаас хөдөлмөрийн
чадвараа түр алдсаны
1-14 дүгээр зэргийн аль
зэрэгт хамаарагдаж байгааг
тогтоох ба үүнээс шалтгаалж
нөхөн олговор олгогдоно.
Энэхүү нөхөн олговрын
мөнгийг Үйлдвэрийн ослын
даатгалын газраас манай төв
нэхэмжлэн Э.Хатансайханд
олгуулах юм.

БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ

САЙХАН ДЭЛХИЙ

(DAEJIN International Volunteers Association)
“Дэжин олон улсын хүмүүнлэгийн сан” нь “Хүмүүн та
хамгаас эрхэм” үзлийг эрхэмлэн хүний эрхийг дээдлэн,
иргэдтэй хамтдаа илүү сайхан нийгмийг цогцлоон бүтээхийн
төлөө төрөл бүрийн сайн үйлсийн аян өрнүүлдэг төрийн бус
байгууллага юм. 1970 оноос эхлэн яаралтай тусламж дэмжлэг
хэрэгтэй болсон нийгмийн эмзэг, хүнд давхаргын иргэдэд
тусалж дэмжсээр ирсэн бөгөөд 2014 онд БНСУ-ын Гёнгиду
мужийн захиргаанаас “Нийгмийн сайн үйлс түгээх хүмүүнлэгийн
шилдэг байгууллага”-аар шалгарч итгэмжлэгдсэн өргөмжлөлт
байгууллага болжээ. 2015 онд БНСУ-ын Сангийн яамнаас
Нийгмийн халамжийн нийгэмлэгээр тодорхойлогдсон
бөгөөд Солонгосын Засгийн газраас албан ёсоор төрийн бус
байгууллагаар бүртгэжээ.

“Дэжин олон улсын хүмүүнлэгийн сан” нь дотооддоо эмзэг
давхаргын иргэдийг аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдруулах
зорилгоор тэдний орон байрыг засч тохижуулах ажил хийж,
агааржуулалтын хоолой кондэйшн, халаалтын бойлуур гэх мэт
айл өрхүүдэд нэн шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг ханган
нийлүүлсээр иржээ. Түүнчлэн эрүүл, аюулгүй хүнс нийлүүлэх
зорилгоор “Хайрын хүнс” хүргэлтийн хоол хүнс түгээж байна.
Хөдөө орон нутагт байгалийн гамшигт өртөн гарз хохирол
амссан иргэдэд яаралтай тусламжийн бараа хүргэж, гамшгийн
үеийн хандивын тусламж үйлчилгээг газар дээр нь биечлэн
очиж өгөх гэх мэтээр олон төрлийн нийгмийн сайн үйлсийн
аяныг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа билээ.

САЙН ҮЙЛСИЙН АЯНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Айлын байр засаж тохижуулж байна

”Хайрын хүнс” нийлүүлэх аян зохион байгуулдаг

Үндэсний хөгжим, урлагийг таниулах үйл ажиллагаа өрнүүлж
байна

Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асрах, усанд
оруулах үйл ажиллагаа явуулдаг

COVID-19 цар тахлын үед хүмүүст маск хандивлах үйл
ажиллагаа өрнүүлж байна

“Цэвэр гудамж” аяны үйл ажиллагаа
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ЭНХ АМГАЛАН ДЭЛХИЙГ БҮТЭЭЕ!
DIVA буюу “Дэжин олон улсын хүмүүнлэгийн сан” нь
олон улсын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн орны
иргэд төдийгүй гадаадын, хөрш улс орны иргэддээ халуун
дулаан сэтгэлийн тусламж, хандив илгээмжээ хүргэсээр
ирлээ. Африкийн Кени, Этоп Улсад цэвэр усны худаг гаргах
ажлыг хийж, газар тариалангийн сургалт зохион байгуулан,
тусламжийн бараа илгээсэн ба Вьетнам улсын Засгийн
газраас албан ёсны INGO үйл ажиллагаа явуулах эрх авч
дунд сургуулийн барилга барьж, солонгос хэлний сургалтаар

дамжуулан үнэ төлбөргүй ажлын байраар хангах, сургалтын
байр, сурах орчныг шинэчлэн сайжруулах ажлыг явуулж байна.
Нэн ялангуяа цэвэршүүлж шүүсэн ундны ус уух аяны хүрээнд
цэвэршүүлэх шүүлтүүр угсарч, эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо
хийх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хандивлах аян зохион
байгуулж цаашлаад эрүүл ахуйн орчин нөхцлийг сайжруулах
цогц ажлуудыг хэрэгжүүлэн олон улсын NGO төрийн бус
байгууллага болохын хувьд нийгмийн үүрэг хариуцлагаа улам
өргөжүүлэн идэвхжүүлж байна.

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ
ТУСЛАМЖИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД

Эмзэг давхаргын айл өрхөд
байшин барих үйл ажиллагаа

Дунд сургуулийн барилга байгууламж
барих үйл ажиллагаа /Вьетнам Улс/

Цэвэр усны худаг барих үйл ажиллагаа /Кени Улс/

Бор-Өндөр суманд зохион байгуулсан сайн
үйлсийн аян /Монгол Улс/

Солонгос хэлний сургалтаа дүүргэн гэрчилгээ
хүлээн авч буй оюутнууд

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж
буй үйл ажиллагаа
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БНСУ-ЫН ДЭЖИН
ИХ СУРГУУЛЬ
Дэжин: 1992 онд анх үүсгэн байгуулагдсан. 4 жилийн
сургалттай хувийн сургууль.
Зорилт: Чин шударга, Итгэл хүндлэл, Бүтээлч хандлага
Оюутны тоо: 10,542 (Гадаад оюутан - 351, Монгол
оюутан - 3)
Багш сурган хүмүүжүүлэгч: 606 (Багш -399 , ажилтан
албан хаагчид -207)
Нийт талбай: 1,917,355m2
Байршил: Генгиду Пучон хот

Гадаад оюутан суралцуулах
эрх бүхий магадлан
итгэмжлэгдсэн их сургууль
2015 он ~ 2018 он

Олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн магадлан
итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ
2018 он ~ 2021 он

Бүрэлдэхүүн сургууль
Магистр - 4
Бие даасан үндсэн 7 сургууль, 24 тэнхим,
9 факультет, үндсэн мэргэжил олгох 21
Харьяа байгууллага - 19
Үйлдвэр сургалтын бааз - 1
Судалгааны лабаротори -1
Салбар судалгааны төв -22

ДЭЖИН ИХ СУРГУУЛИЙН НЭР
АЛДАРТАЙ ТӨГСӨГЧИД

Сөүлээс 30 минут явж очно (20 км)
Инчон онгоцны буудлаас 1 цаг 30 мин

Тэян (BIGBANG дуучин)

Дэжин их сургуулийн төрийн байгууллагаас авсан
үнэлгээ
БНСУ-ын Боловсролын яам, судалгааны хүрээлэнгийн
“Боловсролоороо олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн их
сургууль”
БНСУ-ын Боловсролын яамны “Магадлан
итгэмжлэгдсэн их сургууль”
БНСУ-ын Боловсролын яамны “Дээд боловсролын
чанарын батламж”
БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамны
“Ажлын байранд зуучлах төвтэй их сургууль”
БНСУ-ын Аж үйлдвэр, гадаад худалдааны яамны
“Инженерийн боловсролын шинэчилсэн төв”

Бэ Сү Бин (жүжигчин)
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ДЭЖИН ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ ХОТХОН

ГАДААД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ТУХАЙ (Магистр, докторын сургалт)

Доктор

Магистр

Боловсролын тэнхим: Магистр

Солонгос хэл судлал, эх хэл утга зохиол, англи хэл судлал, англи хэл судлаач, гүн ухаан,
боловсрол судлал, хууль эрх зүй судлал, төрийн захиргааны удирдлага, физикийн ухаан,
биологи судлал, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн инженер, цахилгаан электроник,
мэдээлэл зүй компьютер судлал, барилга архитектор судлал, байгаль орчин, зам гүүрийн
инженер судлал, шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, химийн дахин боловсруулах
технологи, тоног төхөөрөмж систем, тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл (тоног төхөөрөмжийн
үйлдвэрлэл, инженер анги)
* (English Track) : Англи хэл судлал
* Хичээл чөлөөт сонголт (Flexible Semester): (Олон улсын бүсийн худалдаа, бизнес судлал)
Солонгос хэл судлал, эх хэл, утга зохиол судлал, төрийн захиргаа удирдлага,
олон улсын гадаад худалдаа, физик, химийн ухаан судлал,
биотехнологи, хүнсний технологи, цахилгаан технологи, компьютер IT инженер,
нийтийн барилга байгууламж барилга архитектор, зам гүүрийн технологи,
тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн систем судлал, дахин боловсруулах технологи,
химийн шинжлэх ухаан судлал, дүрслэх урлаг, загвар зохион бүтээх,
кино-жүжиг урлаг судлал
Өсвөр үе, хүүхэд залуучуудад зөвлөгөө өгөх, хүний нөөцийн боловсрол судлал,
сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсрол, биеийн тамир спорт,
сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, англи хэл судлал, математик судлал, номын санч ,
хүнсний технологич

Олон нийтийн харилцааны
тэнхим: Магистр

Олон нийтийн хуульч, төрийн захиргааны удирдлага, барилга байгууламжийн бодлого
зохицуулалт

Нэгдмэл хөтөлбөр: Магистр

Нэгдсэн хөтөлбөр, Батлан хамгаалах, цэргийн стратеги, батлан хамгаалах төлөвлөлт
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БАКЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Хүмүүнлэг, соёл урлагийн
сургууль

Солонгос хэл судлал, түүх уран зохиол судлал, уран бүтээл судлал, англи хэл, англи хэл судлаач, орчин
үеийн урлаг судлал
Дүрслэх урлаг судлал, дизайн судлал, жүжиг-кино урлаг судлал

Олон улсын худалдаа аж
үйлдвэрийн сургууль

Олон улсын эдийн засаг судлал, төрийн захиргаа удирдлага, олон улсын худалдаа, олон улсын орон
судлал

Олон нийтийн харилцаа, хүний
нөөцийн сургууль
Шинжлэх ухаан технологийн
сургууль
HUMAN IT Техник инженерийн
сургууль

Олон нийтийн хууль судлал, төрийн захиргаа удирдлага, мэдээллийн технологи,
Нийгэм халамж үйлчилгээ, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, хэвлэл мэдээлэл (Media Communication)
Математик, биологи, био шинжлэх ухаан, сувилахуйн ухаан, спорт судлал, хүнсний технологи судлал,
барилга угсралтын систем судлал, Human барилга архитектор судлал
Human It судлал, аж үйлдвэр, техник инженерийн сургууль, цахилгаан электрон судлал, эрчим хүч,
байгалийн эрчим хүч судлал, компьютер ашиглалт, техник тоног төхөөрөмж ашиглалтын инженер,
автоматжуулах, шинэ материал үйлдвэрлэл, дахин боловсруулалтын технологи, аж үйлдвэрийн инженер

СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
2021 онд хичээллэх
хуваарь

1 жилд 4 улирал: 		
Хаврын сургалт: 		
Зуны сургалт: 		
Намрын сургалт: 		
Өвлийн сургалт: 		

10 долоо хоног (Да~Ба / 09:00 ~ 13:00 цаг)
2021.03.04 ~ 05.10
2021.05.28 ~ 08.03
2021.09.02 ~ 11.08
2021.11.25 ~ 2022.01.31

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээтэй төгсөгчид болон боловсролын байдал нь ижил түвшинд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн дипломтой байх

Элсэх шалгуур
Сургалтын төлбөр (1жил)
Бүрдүүлэх материал

4,800,000 вон (1,200,000 вон / 1 улирал)
2,400,000 вон 1 жилд (600,000 вон/ 1- улиралд) 50% хөнгөлөлттэй дүн
Элсэх хүсэлт (Өөрийн танилцуулга (маягт авч бөглөөд илгээнэ), /хувь хүний нууцыг хадгалах
Гэрээ, маягт дээр гарын үсэг зурах)
Хөрөнгийн баталгаа (Эцэг эхийн ажлын газрын тодорхойлолт болон орлогын мэдүүлэг)
Боловсролын байдлыг нотлох (Төгссөн сургуулийн диплом, дүнгийн хуулбар)
Иргэний үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбар (өөрийн болон эцэг эхийн)
Батлан даагчтайгаа төрөл садан гэсэн лавлагаа (Төрөл садны лавлагаа)
Дансны хуулга (үлдэгдэл 9,000$ доллароос доошгүй байх)
Элсэлтийн хураамж (50,000 вон)

ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙР
Хоолны төлбөр /багц/ бүр
Өрөөний ангилал

Өрөөний ангилал

Төлбөр

Барьцаа төлбөр
A (113 удаа)

Энгийн байр
2 хүний
Шинэ байр

444,000 вон
1 улирал
(15 долоо хоног)

30,000 вон
946,000 вон
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ГЭР БҮЛ, АМРАЛТ
ЧӨЛӨӨТ ЦАГ

“Ажлаа дуусгаад
намайг хайрлаач”

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД
ЗОРИУЛСАН ШИВНЭЭ

Ээжийгээ гаднаас орж ирэв үү үгүй юу хүү баярлан:
“Ээжээ, өнөөдөр манай цэцэрлэг дээр юу болсон гэж бодож байна?”
“Утсаар ярьж байгааг харахгүй байна уу?”
Хүн бүрийн хийх дуртай зүйл өөр өөр байдаг. Жишээ нь: Ээж утсаар
ярих дуртай, аав машины тухай ярих дуртай. Утас, машины тухай яриа
эхлэхэд бүх ажлыг хойш нь тавьдаг. Бас гэрт нь зочин ирэх болоход
хүүг хэн ч тоодоггүй. Яалтай ч билээ. Ээж нь утсаа хаалаа. Харин
дараа нь гал зуухны сав суулга, халбага сэрээний чимээ хангинаж
гарлаа.
Хүү ээжийнхээ дэргэд гүйж очоод хайр хүргэм царай гарган
ээжээ танд туслах уу гэхэд ээж нь нухацтай хараад: “За, чи ямар хэрэг
мандуулчихаад ийм царай гаргаад байна, одоо чамтай зууралдаж
байх цаг алга. Ядарч уналаа”. Хүү ийм үгэнд маш дургүй байлаа.
“Ээжээ таныг ядраахгүй гэсэндээ би танд тус ...”
“За за дараа хоолон дээр яръя. Өнөөдөр үйлчлүүлэгч ихтэй байсан
учир ажлаа дуусгаж чадсангүй. Аавыг чинь ирэхээс өмнө хоолоо хийх
хэрэгтэй байна. За, миний хүү явж тогло”
Хүү ч өдөржингөө тоглосон тул буйдан дээр сууж байгаад унтаад
өглөө. Ээж нь хүүгээ чимээгүй болсныг анзааран том өрөөндөө
ортол хүүгийн гар буйдан даган унжаад унтсан байлаа. Эхийн
сэтгэл гэнэт тавгүйтэж нүдэнд нь харуусал, хайр илэрчээ. Хүүгээ
сэрээхээс болгоомжлон духан дээр нь үнслээ. Хүү эхийнхээ хайр
дүүрэн үнсэлтийг хүлээж байсан юм шиг “Ээж ээ, ажлаа дуусахаар
намайг хайрлаарай, за” гэв. Өөрийгөө хайрлуулахын тулд цаг авч
байгаа хүүгээ хараад ээж уяран уйлав. Эцэг эхчүүд бид их ажилтай,
завгүй байдаг ч гэсэн гэр бол гэр, ажил бол ажил гэдгийг ялгаж, үр
хүүхдэдээ цаг гаргахаа үргэлж санаж байгаарай. Бид бүхэн гэр бүл,
өөрсдийнхөө аз жаргалын төлөө л бүхнийг хийдэг мөртлөө заримдаа
хамгийн нарийн, чухал зүйлээ умартаад байх юм даа.

1. Хүүхдийнхээ одоогийн гаргаж буй амжилтыг хүлээн
зөвшөөрч, сайшаа. Зарим үед тэднээс суралц. Ингэснээр
тэд илүү хичээн суралцах болно.
2. Хүүхдийнхээ санаа бодлыг сонс
Эцэг эхчүүд ямар нэгэн шийдвэр гаргахдаа хүүхдийнхээ
санаа бодлыг огт сонсолгүй шийдвэр гаргадаг. Энэ нь маш
буруу юм. Хүүхэд ч гэсэн гэр бүлийн нэгэн хэсэг. Тэдний
санаа бодлыг сонсож хамтдаа зөвлөлдөж аливаа нэгэн
шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй.
3. Хүүхдийн оюун ухаанд хөрөнгө оруулалт хийх
Та хүүхдэдээ дэлгүүр орохдоо чихэр жимс авч өгдөг бол
одооноос түүнийгээ багасгах хэрэгтэй. Тэдний оюун
ухаанд хөрөнгө оруулалт хийх зүйлсийг зориулан авч
өгснөөр том хөрөнгө оруулалт болдог.
4. Дан ганц багшид найдахгүй байх
Багш нар хүүхдэд анхаарал халамж тавьдаг ч эцэг
эхийн анхаарал халамжтай зэрэгцэн очиж чадахгүй
юм. Иймээс өөрөөсөө хүчин чармайлт гаргаж тэднийг
анзаарч халамжилж байх хэрэгтэй
5. Хүүхэдтэйгээ ярилцдаг байх
Хүүхдүүд ялангуяа өсвөр насныхан өөрт тохиолдсон
асуудлаа үе тэнгийн хүүхдүүдтэй ярилцаж шийдэх нь их
байдаг. Энэ үед тэднийг ойлгодог хамгийн сайн найз болж
өгөх хэрэгтэй. Асуудлыг хамтдаа шийдэж, зөвлөгөө өгөх,
ярилцах нь хамгийн том туслалцаа болдог.

ҮГИЙН СҮЛЖЭЭГ
ЗУРГААР ТААГААРАЙ!

Зургийг: Х.Эрдэмбилиг, /7 нас/
Х.Нандинбилиг, /5 нас/ Сөүл хот 2020

3

3-5 нас настнуудад
зориулав
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2

2

“Миний байшин”
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НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ

ХАДГАЛААД АВ!
ХЭРЭГ БОЛНО
“Нэг цэгийн мэдээ” сэтгүүл дугаар
бүртээ уншигчдадаа хэрэг болохуйц
чухал шаардлагатай байгууллага,
үйлчилгээний газруудын хаяг, утасны
дугаарыг нийтэлж байх юм. Та энэ
хуудсыг хадгалаад аваарай, танд хэрэг
болно.
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
1. Элчин сайдын яам – Хаяг: 140-885,
Embassy of Mongolia, 95, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, 140-885, Seoul,
Republic of Korea
Утас: Шуурхай утас 010-8205-3464,
Утас +82 (2) 798 3464, +82 (2) 798 1950
2. Консулын хэлтэс – Хаяг: 04410,
Daesagwan-ro 34-gil, 41, Yongsan-gu,
Seoul, Republic of Korea, Embassy
of Mongolia, Consular Section, Утас:
Шуурхай утас: 010-8205-3464,
Консулын хэлтсийн утас:02-798-1950,
Визийн тасгийн утас:02-792-5986
3. БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээний төв - Хаяг:
Сөүл хот, Түндэмүн ёгса мунхуа гунво
буудал 4-р гарц, White horse барилга,
6, 9 давхар
-Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
тасаг – Утас: 02-2266-9229, 02-22668228
-Нийгмийн даатгалын тасаг - Утас:
02-2278-8030
БНСУ-ЫН БАЙГУУЛЛАГА
1. БНСУ-ын цагаачлалын алба – Утас:
1345 /7/ дарж монгол ажилтантай
холбогдоно.
2. Гадаад иргэдийн хүчирхийллийн
эсрэг дэмжих төв – Утас: 1577—1366
3.БНСУ-ын Нийгмийн Даатгалын Газар
– Монгол ажилтны утас: 02-3416-6159
ГАДААД АЖИЛЛАХ ХҮЧИЙГ
ДЭМЖИХ ТӨВҮҮД
1. Солонгосын гадаад ажиллах хүчийг
дэмжих төв – Хаяг: Сөүл, Күрү дүүрэг,
Намбү Сүнхуан ру, 1291 Ёнжин оффис
В барилга 1 давхар Утас: 02-6900-8000
/2/, 1644-0644, Монгол ажилтан Хан
сара Утас: 010-6763-1218
2. Ижонбү хотын гадаад ажиллах
хүчийг дэмжих төв – Хаяг: Кёнги муж,
Ижонбү хот, Кён Иру 94 Утас: 031838-9111 /2/, 031-8063-9036, Монгол
ажилтан Батцэцэг Утас: 010-5148-4558
3. Кимхэ хотын гадаад ажиллах хүчийг
дэмжих төв – Хаяг: Кённам, Кимхэ хот,
Караг ру 81, Ажу барилга 6 давхар Утас:
055-338-2727
4. Чанвон хотын гадаад ажиллах хүчийг
дэмжих төв – Хаяг: Кённам, Чанвон хот,
Мансанхабпү дүүрэг, 3, 15 дэру 203
Утас: 055-253-5270, 1899-5002-0-2
5. Инчон хотын гадаад ажиллах хүчийг

7.БНСУ дахь Монгол Иргэдийн Холбоо
– Хаяг: Сөүл хот, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 8-р гарц, Монгол таун, 6
давхар, № 602 Утас: 010-7434-7784
8.“Beautiful mind consulting” ХХК Орчуулга, виз, аялал, эмнэлэг зуучлал
– Хаяг: Сөүл хот, Гуанжин дүүрэг,
Ачасан Утас: 010-2469-2770, 0103008-1277
9.“Odot” орчуулгын төв - Хаяг:
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал
8-р гарц, Монгол таун, 6 давхар, № 602
Утас: 010-7434-7784
10.“Dream on Korea” сургалтын төв
- Хаяг: Сөүл хот, Гуанжин дүүрэг,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал
6-р гарц Утас: 010-8267-5054 (Хулан
багш), 010-8494-8969 (Оюунсүрэн
багш), 010-4022-0169 (Янжаа багш)
11.“К3” үсчин - Хаяг: Сөүл хот, Гуанжин
дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа гунво
буудал 8-р гарц Утас: 010-5779-0976
12.“Barbie” salon - Хаяг: Сөүл хот,
Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 8-р гарц, Монгол таун, 9
давхар, №901 Утас: 010-5779-9887

дэмжих төв – Хаяг: Инчон хот, Намдун
дүүрэг, Хугүпуру 220, Мёнжин плаза, 12
давхар Утас: 032-431-5757
6. Дэгү хотын гадаад ажиллах хүчийг
дэмжих төв – Хаяг: Дэгү хот, Далсо
дүүрэг, Сондару 215, Түвон медикал
барилга 4 давхар Утас: 053-654-9700
7. Чонан хотын гадаад ажиллах хүчийг
дэмжих төв – Хаяг: Чүннам, Чоннан хот,
Собүг дүүрэг, Сонжин кунвон 5 ру 21,
Скай барилга 4 давхар Утас: 041-4117000 /6/, Монгол ажилтан Сүрэн утас:
010-95894593
8. Гуанжу хотын гадаад ажиллах хүчийг
дэмжих төв – Хаяг: Гуанжу хот, Гуансан
дүүрэг, Пүнёнру 145 гудамж, 82, 2
давхарт Утас: 062-946-1199, Монгол
ажилтан Отгонцэцэг утас: 010-75440998

РЕСТОРАН, ЗООГИЙН ГАЗРУУД
1.“Залуус” зоогийн газар - Хаяг: Сөүл
хот, Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса
мунхуа гунво буудал 8-р гарц, Монгол
таун, 3 давхар Утас: 010-6328-5411
2. “Улаанбаатар” ресторан - Хаяг: Сөүл
хот, Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса
мунхуа гунво буудал 8-р гарц, Монгол
таун, 2 давхар Утас: 02-2265-6565
3. “Nomadic” ресторан - Хаяг: Сөүл хот,
Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 8-р гарц, 2 давхар Утас:
010-8338-3303
4. “Наран” зоогийн газар - Хаяг: Сөүл
хот, Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса
мунхуа гунво буудал 8-р гарц, Монгол
таун, 2 давхар Утас: 010-8254-3888
5. “Их Монгол” зоогийн газар – Хаяг:
Сөүл хот, Гуанжин дүүрэг, Ачасан ёгийн
2-р гарц Утас: 010-3107-4853
6. “Айраг хаус” зоогийн газар – Хаяг:
Сөүл хот, Гуанжин дүүрэг, Ачасан ёгийн
2-р гарц Утас: 010-6492-9123
7. “Mongolia” зоогийн газар – Хаяг:
Сөүл хот, Гунжа ёг, 5-р гарц Утас: 0107765-6474, 010-8410-8777

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД
1. МИАТ Утас: 02-756-9761, 02777,9292, 02-6367-6367
2. Air market Утас: 02-2265-5050
3. Самсунг даатгалын зөвлөх - Утас:
02-2261-8400 /6/ дарж холбогдоно.
4. Самсунг группын Самсунг амь
даатгалын компани – Хаяг: Сөүл
тэгбёлши, Ёндинпү ёг, Самсунг
даатгалын байр 6 давхар Утас: 0104243-7060 – Ундармаа даатгалын
зөвлөх
5. “Төрийн банк”
-Төлөөлөгчийн газар. Хаяг: Сөүл хот,
Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 12-р гарц, КЕБ Хана
банкин дахь 2 давхарт Утас: 010-82800712
-Салбар №1. КЕБ Хана банк дахь
Төрийн банкны ажилтан. Хаяг: Сөүл
хот, Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса
мунхуа гунво буудал 12-р гарц, КЕБ
Хана банкин дахь 2 давхарт Утас: 0103423-1883
-Салбар №2. Күүгмин банк дахь Төрийн
банкны ажилтан. Хаяг: Сөүл хот,
Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 6-р гарц, Күүгмин банкны
1 давхарт Утас: 010-4480-1883
6.“Хаан банк”
-Салбар №1. Үри банк дахь Хаан
банкны ажилтан. Хаяг: Түндэмүн ёгса
мунхуа гунво буудал 5-р гарц, Үри
банкны 2 давхарт Утас: 010-5617-8867
-Салбар №2. КЕБ Хана банк дахь
Хаан банкны ажилтан. Хаяг: Сөүл хот,
Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 5-р гарц, КЕБ Хана
банкны 1 давхарт Утас: 010-4338-8808
-Салбар №3. Күүгмин банк дахь Хаан
банкны ажилтан. Хаяг: Сөүл хот,
Гуанжин дүүрэг, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 6-р гарц, Күүгмин банкны
1 давхарт Утас: 010-3042-1250

АЧАА ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГА
/КАРГО/
1. “Хишиг” карго – Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал 8-р
гарц, Монгол таун Утас: 010-9802-7555
2. “KGB” карго - Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал 8-р
гарц, Монгол таун Утас: 010-8247-2478
3. “Хангай Сувд” карго - Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал 8-р
гарц, Монгол таун Утас: 02-2274-0988,
010-5052-5988, 010-3896-8093, 0105052-5988
4. “Дөл” карго - Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал
8-р гарц, Монгол таун, 6 давхар, № 606
Утас: 010-5436-6603
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5. “Best” карго – Утас: 010-5691-2024
ГАР УТАС, ДУГААР
1. “Маргад” гар утас - Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал
8-р гарц, Монгол таун, 6 давхар, № 601
Утас: 010-4889-3131
2. “DS” гар утас - Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал
8-р гарц, Монгол таун, 7 давхар, № 706
Утас: 02-2266-7781, 010-3081-7744
3. “Стар” гар утас - Хаяг: Сөүл хот,
Түндэмүн ёгса мунхуа гунво буудал
8-р гарц, Монгол таун, 9 давхар, № 902
Утас: 02-2274-9902
ХҮНС
1. “Улаанбаатар” хүнсний дэлгүүр Хаяг: Сөүл хот, Түндэмүн ёгса мунхуа
гунво буудал 8-р гарц, Монгол таун, 2
давхар Утас: 02-2268-7088
2. “Хүнсний дэлгүүр” 3 давхар - Хаяг:
Сөүл хот, Түндэмүн ёгса мунхуа гунво
буудал 8-р гарц, Монгол таун Утас:
02-2268-9909, 010-7704-3739, 0105621-4521
3. “Хишиг” махны дэлгүүр - Утас: 010 3941 - 4006
4. “Макс” махны дэлгүүр - Утас: – 010
- 2578 – 9899, 010-2922-2295
5. “Нүнжиг” махны дэлгүүр - Утас: 010-5746 – 8580
6. “Ивээл” махны дэлгүүр – Утас: 0105573-7688
ОЛОН УЛСЫН МӨНГӨН
ГУЙВУУЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
1. “E9 pay” – Хаяг: Сөүл хот, Гванак гү,
Намбүсүн хван ру 1793 Утас: 010-51851417, 010-3968-6943
2. “GMЕ” Remittance Mongolia – Хаяг:
Сөүл хот, Түндэмүн ёгса мунхуа гунво
буудал 8-р гарц, Монгол таун, 2 давхар
Утас: 010-2973-6864, 010-2985-6863
3. “Hanpass” Remittance Mongolia –
Хаяг: Сөүл хот, Гуанжин дүүрэг, Ачасан
гудамж 92 “Kwangmyoung tower” Утас:
010-7131-6260, 02-3409-1153
4. “CoinShot” – Хаяг: Сөүл хот, Мапу
дүүрэг, Сонг-Ам-ро 440, 4 давхар Утас:
070-7728-5616, 010-8315-7901
ЭМНЭЛГҮҮД
1. “Сон-Э эмнэлэг” – Хаяг: Сөүл хот,
Ёндонпу-Гү Ёи-Дэбан-Ну 53 Кил 22
Сон-Э Бётвон /07354/ Утас: 02-8407114
2. “Ханян эмнэлэг” – Хаяг: Сөүл хот,
Сондун дүүрэг, Ваншимниру 222-1,
Мётро: Ваншимни ёг, 6-р гарц, Монгол
ажилтан Утас 02-2290-9578, 0102063-3408
3. “Bone” эмнэлэг - Хаяг: Сөүл хот,
Метроны 1-р шугам Манволса дээр
буугаад 1-р гарц Утас: 031-894-5255
4. “Аннам” эмнэлэг - Хаяг: Сөүл хот,
Сионбүг, Аннам дун, Курё ру 73, Утас:
1577-0083

Үргэлжлэл бий
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БНСУ ДАХЬ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

НЭГ ЦЭГИЙН МЭДЭЭ
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