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ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН
НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн төслийн хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форум 2017 оны 6-р сарын
8-9-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт хүний эрх, хүүхэд, эмэгтэйчүүд,
бэлгийн цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ, хуульчид зэрэг нийт 29 хүн оролцсон болно.1
Хэлэлцүүлэгт оролцогчид зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээг өргөтгөсөн, хөдөлмөрлөх эрхийн суурь
зарчим, хөдөлмөрийн харилцааны шинэ тутам хэлбэрүүдийг тусгасан, ажилтны эрхийн байдлыг
дээрдүүлсэн, тэр дундаа нийгмийн тодорхой бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ахиц
гаргасан зохицуулалт тусгасныг сайшаан тэмдэглэхийн зэрэгцээ төслийг сайжруулах чиглэлээр зарим
санал, шүүмж гаргасныг нэгтгэн танилцуулж байна.

Нэг. ЕРӨНХИЙ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ
1.

Хуулийн төсөлд шинэ тутам орсон нэр томъёог тайлбарлах нь хууль нэг мөр хэрэгжих, шинэ зохицуулалтын
талаар талууд нэгдсэн ойлголттой болоход чухал ач холбогдолтой тул зарим нэр томьёог тайлбарлах
шаардлагатай.
Ñàíàë: Хууëийí íэр томъёоíы тодорхойëоëтод “àжиë, мэргэжиë, хөдөëмөрийí
хàриëцààíд дàрàмт”, “хөдөëмөрийí тохирууëгàтàй àжëыí бàйр”, “зàйíààс
àжиëëàх” гэсíийг íэмж тусгàí, тàйëбàрëàх

2.

Бөөнөөр халах гэдэгт “10-аас дээш ажилтантай” байгууллага буюу Монгол Улсын нийт аж ахуйн нэгжийн
17 хувийг л хамруулан үзсэн байна. 9 хүртэлх ажилтантай аж ахуйн нэгж 5 хүнээ халсан тохиолдолд
Хөдөлмөрийн хуулийн “бөөнөөр халах” гэсэн зохицуулалтад хамаарахгүй болжээ.

1 Их дээд сургууëь, судëààчдààс Ц.Мөíхбàт (Өмгөөëөгч), Т.Отгоíбàяр (Хууëьч), Р.Оюуíбàдàм (Шихихутуг Их Ñургууëь),
Ц.Чиíбàт, төрийí бус бàйгууëëàгààс Б.Аëтàíтуяà (Моíгоëыí Эмíести Иíтерíэшíë), Ц.Амàрзàяà (Ñоíсгоëгүй Иргэдийí
Мэдээëëийí Төв), Ш.Ариуíàà (Моíгоëыí Эмэгтэйчүүдийí Хөдөëмөрийг Дэмжих Хоëбоо), Д.Бàдàмхàíд, í.Бàярмàà
(Ñàëхич шувуу төв), Г.Бàярмàà (Хууëь судëàë хөгжëийí төв), Ж.Бàтзàяà (Хүíий Аюуëгүй Бàйдëыí Ñудàëгààíы Төв),
Л.Бор (Их Бàгà Бàяíшàргà), А.Доëгор, М.Ñүрэí (Хөгжëийí хэëхээ), Д.Доëжиíсүрэí (МОНФЕМНЕТ Үíдэсíий сүëжээ),
Б.Норовсүрэí (Эвт сàйí хөрш сàí), О.Ороëзодмàà, Ñ.Мөíхбàт (Хүүхэд өмгөөëөë төв), Ц.Оюуíбààтàр (Моíгоëыí Хөгжëийí
Бэрхшээëтэй Бàйгууëëàгуудыí Үíдэсíий хоëбоо), Ц.Уяíгà (Хөгжëийí Бэрхшээëтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийí Хоëбоо),
Д.Хàíбуурàë (Моíгоëыí Хохироë Үíэëэгчдийí Хоëбоо), Н.Цàцрàë (Тувà ээж), Т.Цэдэíбàë (Ñоíсгоëыí бэрхшээëтэй
иргэдийí бàйгууëëàгуудыí íэгдсэí хоëбоо), Ñ.Цэрэíпүрэв (Зàхиргààíы шиíэ сàíààчëàгà), Г.Чàгíààдорж (Ариуí сувàргà),
М.Шижиртуяà (ЛГБТ Төв), Ч.Эíхжàргàë (Зориг сàí), Б.Эрдэíэчимэг (Моíгоëыí Эмэгтэйчүүдийí Ñàí) боëоí Б.Хишигсàйхàí
(Нээëттэй Нийгэм Форум) íàр ороëцëоо.
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Ñàíàë: Хуулийн төслийн 4.1.7-д заасан ажилтны тооны доод хэмжээг өөрийн орны
онцлогт тохируулан өөрчлөх

3.

Тус хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д ялгаварлан гадуурхахыг хориглосон зүйлийг тусгахдаа “бэлгийн
чиг хандлага” гэсэн санааг оруулсан нь сайшаалтай ч “хандлага” хэмээх үг нь “өөрчлөгддөг, төрөлхийн
бус, хувирах боломжтой” гэсэн агуулгыг илэрхийлдэг гэж үздэг бөгөөд хүний бэлгийн чиг баримжаа
болон хүйсийн баримжаа илэрхийлэл нь төрөлхийн бөгөөд огтхон ч өөрчлөгддөггүй зүйл болохыг хэдийнэ
тогтоосон.

Ñàíàë: хуулийн төслийн 7.1-д “бэлгийн чиг хандлага” гэснийг “бэлгийн чиг баримжаа
болон хүйсийн баримжаа илэрхийлэл” хэмээн өөрчлөх

4.

Ажил мэргэжил, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхсан, дарамтад өртсөн тухай гомдлыг Хүний
эрхийн үндэсний комисс харъяалан шийдвэрлэхээр заажээ. Энэ төрлийн зөрчилд торгуулийн шийтгэл
ногдуулахаар Зөрчлийн тухай хуульд заасан нь Хүний эрхийн үндэсний комиссын зөвлөмж, шаардлага
хүргүүлэх чиг үүрэгтэй зөрчилдөж байна. Нөгөө талаас энэ чиглэлийн гомдлыг шийдвэрлэх чиг үүргийг
дангаараа хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг судалж үзэх шаардлагатай.

5.

Хуулийн төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6-д ажил олгогч ажилтантай тохиролцохгүйгээр тогтоож болох
дотоод хэм хэмжээ байхаар зохицуулсан байна. Энэ нь ажил олгогч, ажилтны тэнцвэрт байдлыг сулруулж
болзошгүй.
Ñàíàë: Ажилтантай заавал зөвлөлдөж гаргах хэм хэмжээний агуулгыг тогтоож өгөх,
эсхүл дангаар гаргаж болох дотоод хэм хэмжээний хүрээг тогтоох

6.

Төслийн 30-р зүйлийн 30.1-д заасан “Ажиллах хүч нийлүүлэх байгууллага” гэсэн санаа тодорхойгүй
байна.
Ñàíàë: Тиймээс ямар статустай байгууллага болохыг тодруулах шаардлагатай байна.

7.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийн 50.1.1-д заасан адил хөдөлмөрт адил цалин хөлс авах зарчим нэг мөр
мөрдөгдөх эсэх эргэлзээтэй бөгөөд тунхаглалын шинжтэй байна. Тухайлбал, гадаадын хөрөнгө оруулалттай
уул уурхайн компанид гадаад ажилтан монгол хүний цалингийн ялгаа асар их байгаа асуудал энэ хуулиар
шийдвэрлэгдэх эсэх эргэлзээтэй байна.
Ñàíàë: Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөдөлмөрийн бүхий л харилцаанд энэ зарчим
мөрдөгдөнө гэсэн утгаар тусгах. Үүнтэй холбогдуулан Хөрөнгө оруулалтын
тухай хууль болон бусад холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
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8.

Хөгжлийн бэрхшээлийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтаар тогтоож байгаа нь буруу чиг хандлага бөгөөд
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхахад хүргэж байна. Аливаа хөгжлийн бэрхшээл
нь тодорхой үйлдэл хийхийг л хязгаарлаж байгаа болохоос өөрт тохирох хөдөлмөрийг 100 хувь хийх
боломжтой байдаг. Энэ үзэл санаа хуулийн төсөлд суугаагүй байна.

9.

Хүүхдийн хөдөлмөрийг зохицуулсан нь сайшаалтай ч 13 наснаас эхлүүлжээ. Тиймээс үүнээс доош насны
уран нугараач, унаач хүүхдийн хөдөлмөрийг хэрхсэн нь тодорхойгүй байна. Эсхүл бүрмөсөн хориглосон
бол илүү тодорхой зааж өгөх шаардлагатай.

10. Төслийн 81-р зүйлийн 81.3 дахь хэсэгт одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хуулиас дордуулсан зохицуулалт
оруулжээ. Ээлжийн амралтын хугацааг богиносгох үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага юу байсныг Танилцуулга,
Үзэл баримтлалд тусгаагүй байж ийнхүү хассан нь 1132,8 мянган хүний эрх зүйн байдлыг дордуулсан
зохицуулалт болжээ.
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нь хөдөлмөрийн эрхийн маргаанд тэгш эрхтэй оролцох боломжийг хуулийн
төсөлд тодорхой тусгасангүй.
Ñàíàë: Төслийн 110-р зүйлд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг маргаан хянан
шийдвэрлэх ажиллагаанд биечлэн оролцоход хүртээмжтэй нөхцөлийг бий
болгох” гэсэн заалт нэмэх

12. Төслийн 114 дүгээр зүйлийн 114.1.2-т заасан “хатуу сануулах” гэсэн нь “сануулах”-аас юугаар ялгаатай
болох нь ойлгомжгүй заалт болжээ.
13. Төслийн 124-р зүйлийн 124.2-т “олон нийтийн хяналт”-ын талаар зохицуулсан нь сайшаалтай боловч
журмаар дэлгэрүүлж зохицуулах шаардлагатай байна. Тухайлбал, Төрийн бус байгууллага хөдөлмөрийн
харилцаанд урьдчилсан хяналт, мониторинг хийх боломжтой.
14. Аж ахуйн нэгж байгууллагад Маргаан таслах комисс байгуулах ажилтны тооны доод хэмжээг 10 гэж
тогтоосон байна. Гэвч бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн 83% нь 1-9 ажиллагсадтай
байгаа үед энд ажиллагсдын хөдөлмөрийн эрхийн маргаан шүүхэд л шийдвэрлэгдэхээр байгаа нь хуулийн
төслийн танилцуулга, үзэл баримтлалд туссан хөдөлмөрийн эрхийн маргааныг шүүхэд төвлөрүүлснийг
залруулах, аль болох эрт шатанд шийдвэрлэх боломжийг олгоно гэсэнтэй зөрчилдөж байна.2
Ñàíàë: Маргаан таслах комисс байгуулах ажиллагсдын тооны доод хэмжээг өнөөгийн
нөхцөлд тохируулан оновчтой тогтоох

15. Орон тоо хязгаартайн улмаас хөдөлмөрийн хяналт, шалгалтын давтамж багасч, хүртээмжгүй байгаа нь
хөдөлмөрийн хяналтыг сулруулж, хуулийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж ирсэн. Хуулийн төслөөс харахад
энэ байдалд ахиц гарсангүй.
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16. Хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогч үндэслэлгүй цуцалсан эсхүл дуусгавар болгосон тохиолдолд ажлын
байранд эгүүлэн тогтоох шийдвэр шүүхээс гаргахаар байгаа нь одоогийн зохицуулалттай адил байна. Энэ
шийдвэр ажил олгогч, ажилтны хэнийх нь ч талаас авч үзэхэд сайн шийдвэр биш юм.

Ñàíàë: Ажил олгогч ажилтныг ажлаас үндэслэлгүй халсан тохиолдолд өндөр
хэмжээний хохирлын төлбөр гаргуулдаг байх тухай зохицуулалт оруулж
өгөх нь ажил олгогчийн үндэслэлгүй шийдвэр гаргахыг хязгаарлаж, ажилтны
хөдөлмөрлөх эрхийн баталгаа болно. Хохирлын хэмжээний тухайд цалин
хөлсөнд үндэслэн тогтоох боломжтой.

17. Хөдөлмөрийн тухай хуульд шинэ хүүхэдтэй болсон эцэгт зориулсан “Эцгийн 7 хоногийн чөлөө”-г албан
ёсоор хуульчлах нь зүйтэй.

ХОЁР. ТУСГАЙ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

Нийтлэг үндэслэл
№

Зүйл,
хэсэг

Санал

Тайлбар үндэслэл

1.

3.4.3

“хууëьчиëсàí àкт” гэсíийг
“зàхиргààíы хэм хэмжээíий àкт” гэж
соëих

Зàхиргààíы ерөíхий хууëьд íийцүүëсэí.

2.

7.4

“...àсууëт àсуух” гэсíий өмíө “àмààр,
бичгээр боëоí àëивàà хэëбэрээр” гэж
íэмэх

Ажиë оëгогч íь шиíээр àжиëд орох хүíийг àжëыí
àíкет бөгëөхийг шààрддàг бөгөөд эíэ íь мàш их
хоëбогдоëгүй àсууëтыг бàгтààсàí бàйдàг. Тиймээс
тодотгоë орууëàх шààрдëàгàтàй.

3.

11.2

Жеíдэрийí эрх тэгш бàйдëыí тухàй
хууëийí 11 дүгээр зүйëд зààсàí
бàтàëгààг хàíгàх

Хөдөëмөрийí тухàй хууëьд àжиë оëгогчийí үүрэгт эíэ
àсуудëыг íэмж тусгàх íь хууëийí төсëийí 7-р зүйëийг
хэрэгжүүëэх àргà хэëбэр боëíо.

4.

14.2

Төсëийí 14-р зүйëийí 14.2-т
“Хàмтыí хэëэëцээíд ороëцогч тàëыí
хүсэëтээр” гэсэí сàíààг íэмж тусгàх

Аëивàà шийдвэр гàргàх àжиëëàгààíд ороëцогч
тàëуудыí бодит ороëцооíы гоë үíдэс боë мэдээëэëтэй
бàйх явдàë юм.

5.

15.1

Төсëийí 15-р зүйëийí 15.1-д
“хэëэëцээíд ороëцогч” гэж íэмж
орууëàх

6.

18

Уëсыí хэмжээíий хàмтыí
хэëэëцээрийí үйëчëэх хүрээг хэрхэх

Хàмтыí хэëэëцээрийí үйëчëэх хүрээíд Уëсыí
хэмжээíий хэëэëцээр бàйхгүй бàйгàà íь дутàгдàëтàй
бàйíà.

7.

33.4

“àжëыí бус цàгààр” гэж íэмэх

Гэрийí үйëчиëгээíий àжиëтíы өдөрт àжиëëàх цàг
хууëиàр хязгààртàй туë àжëыí бус цàгààр гэрт бàйх
үүрэг хүëээх учиргүй.
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8.

35

35.1-д зààсàí үíдэсëэëээр àжиë
үүргээ гүйцэтгэхээс тàтгàëзсàí
тохиоëдоëд тàтгàëзсàí хүíий ороíд
өөр хүí àжиëëууëàхгүй бàйх, íэí
тэргүүíд тàтгàëзсàí àжиëтíы
àсуудëыг шийдвэрëэх тухàй зààëт
íэмэх

Хөдөëмөрийí хууëийí àжиë, àмрàëтыí цàг, цàëиí
хөëс, оëговрыí тухàй зохицууëàëт íэг мөр хэрэгжих
хөшүүрэг боëох зохицууëàëт туë, àжиë оëгогчийí
зүгээс хүëээх үүргийг чàíгàтгàх íь зүйтэй.

9.

35.2

“Нэí дàруй” гэж зààсíы ороíд
тодорхой хугàцàà зààх

Тодорхойгүй бàйдëыг àëь àëь тàë àшигëàх
боëомжтойгоос гàдíà, ийíхүү мэдэгдээгүйгээс үүдэí
сөрөг үр дàгàвàр гàрàх тàëтàй.

10.

38.3

Хөгжëийí бэрхшээëтэй хүíий
эрхийí тухàй хууëьд зààсàí тохирох
хэрэгëэгдэхүүíээр хàíгàх зàмààр
àжëыí бàйрàíд íь àжиëëууëàх сàíààг
тусгàх

Хөгжëийí бэрхшээëтэй хүí íь тохирох
хэрэгëэгдэхүүíээр àжëыí бàйрыг хàíгàсíààр зàрим
хөдөëмөрийг эрхëэх боëомжтой туë àжиë оëгогчийí
эíэ чигëэëээр хүëээх үүргийг íэг íөхцөë боëгож
тусгàх íь зүйтэй.

11.

40.1.12

“гурвàí сàрààс иëүүгүй хугàцààгààр”
гэсíийг хàсàх

Хугàцààг тодорхой зààх íь зүйтэй эсэх. Зàрим íàрийí
мэргэшëийí сургàëт иëүү урт бàйх боëомжтой
туë àжиë оëгогчийí зөвшөөрсíөөр гэсэí íөхцөë
хàíгàëттàй.

12.

45.1.3

“тогтоогдсоí бөгөөд” гэсíий дàрàà
“тухàйí àжëыí бàйрàíд тохирууëгà
хийх боëомжгүй эсхүë шиëжүүëэí
àжиëëууëàх өөр àжëыí бàйр бàйхгүй
боë”

Хүíийг хөдөëмөрийí чàдвàр àëдсàí гэсэí үíдэсëэëээр
àжëààс хàëàх эрх àжиë оëгогчид оëгож бàйгàà
íь хөгжëийí бэрхшээëтэй хүмүүсийí хөдөëмөр
эрхëэëтийг хууëиàр хязгààрëàсàí шиíжтэй зохицууëàëт
боëсоí бàйíà. Эíэ íь хууëийí төсëийí 7, 95 дугààр
зүйëтэй зөрчиëтэй зààëт боëжээ.

13.

45.1.8

“àжиëтàí өíдөр íàсíы тэтгэвэр
тогтооëгох эрх үүссэí” гэж зààсíыг
“Өíдөр íàсíы тэтгэвэрт гàрàх íàсíы
дээд хязгààрт хүрсэí” гэж өөрчëөх

Эрх зүйí бàйдëыг өмíөх хууëиàс дордууëсàí
зохицууëàëт гэж үзэхээр бàйíà. Эрх үүссэí ч
àжиëтàí хүсвэë тэтгэврийí дээд íàс хүртëээ àжиëëàх
боëомжтой.

14.

48.1

“45.1.2”-ыг тус зààëтààс хàсàх, “àжиë
оëгогч” гэсíий дàрààгààр “тэтгэмж
оëгох бөгөөд тэтгэмжийí хэмжээг
хàмтыí гэрээíд тусгàíà” гэж өөрчëөх

Ажиë мэргэжëийí хувьд àжиëдàà тэíцэхгүй
хөдөëмөрийí гэрээ цуцàëсàí тохиоëдоëд тэтгэмж
оëгох шààрдëàгàгүй. Тэтгэмжийí хэмжээг шууд зààх
íь жижиг дуíд бизíес эрхэëж бàйгàà хүмүүст хүíдээр
тусàх тàëтàй туë хàмтыí гэрээгээр зохицууëàх íь
оíовчтой.

15.

49.8

“íөхөí” гэдгийг “бичгээр” гэж соëих

Ажиëтíы гàр дээр очих шийдвэрийí хэëбэрийг
тодорхой зààх íь зүйтэй.

Шийдвэрийг àжиëтàíд хүëээëгэí
өгсíөөр хүчиí төгөëдөр боëохоор
зààх

Шийдвэрийг àжиëтàíд мэдэгдсэíээр хүчиí төгөëдөр
боëгохоор зààх íь одоогийí прàктикт туëгàрч буй
àсуудëыг шийдэх боëомжийг оëгоíо.

16.

17.

65.1

“Хувь хүí хоороíдыí гэрээгээр
àжиëëàж бàйгàà”

Гэрийí үйëчëэгч боëоí бусàд бàйдëààр àжиëëàж бàйгàà
хүмүүсийг хууëийí үйëчëэëийí хүрээíд хàмрууëàх
шààрдëàгàтàй. Хууëийí төсëийí 33 дугààр зүйëтэй
íийцүүëэх.

18.

66.1

Ажиëтàí,түүíий төëөөëөëтэй
зөвшиëцөх

Тàëуудыí тэíцвэрт бàйдëыí зàрчмыг хàíгàх үүдíээс
эíэ сàíààг íэмж тусгàх

5

ÍÝÝËÒÒÝÉ ÍÈÉÃÝÌ ÔÎÐÓÌ

19.

79.2

“өөр дàрààëсàí” гэж “хоёр өдөр”
гэсíий өмíө íэмэх

Ажиëтíы эрх зүйí бàйдëыг дордууëсàí туë íэмж
тусгàх

20.

90.1

Хөдөëмөрийí тухàй хууëийí 106.1тэй àдиë утгààр өөрчëөí íàйрууëàх

Хүүхэд àсрàх үүрэг гàгцхүү эхийí үүрэг биш бөгөөд
хууëийí төсëийí тус зààëт íь Жеíдэрийí тэгш
бàйдëыí тухàй хууëь боëоí төсëийí 7 дугààр зүйëтэй
зөрчиëдөж бàйíà.

21.

95.1

“Хөгжëийí бэрхшээëтэй хүíий àжëыí
бàйрàíд эхíий ээëжиíд тохирууëгà
хийх, тохирууëгà хийх боëомжгүй
боë өөр àжиëд шиëжүүëэх” гэж
өөрчëөх

Хөгжëийí бэрхшээëтэй хүмүүсийí эрхийí тухàй хууëьд
íийцүүëэв.

22.

95.4

“Хөгжëийí бэрхшээëтэй хүíий”
гэсíий àрààс “хөгжëийí бэрхшээëтэй
хүүхдээ гэртээ àсàрч бàйгàà эцэг/
эхийí” гэж, “...95.3-т зààсàí
төëбөрөөс чөëөөëж боëíо.” гэсíийг
“95.3-т зààсàí төëбөрөөс худàëдàí
àвсàí үíийí дүíгээр чөëөөëөгдөж
боëíо” гэж соëих

Хөгжëийí бэрхшээëтэй хүүхдээ гэртээ хàрààд
àжиë, хөдөëмөр эрхëэхгүй бàйгàà эцэг, эхчүүдийí
үйëдвэрëэсэí бàрàà бүтээгдэхүүíийг мөí худàëдàж
àвàхыг дэмжих íь зүйтэй. Мөí 95.3-т зààсàí төëбөрөөс
шууд чөëөөëөгдөхөөр бàйгàà íь шудàргà бус бàйíà.

23.

113.2

“шиíээр бàтàëсàí, íэмэëт өөрчëөëт
орууëсàí” гэсíийг “шиíээр бàтëàх,
íэмэëт өөрчëөëт орууëàх” гэж соëих

Гàрцààгүй өөрчëөëт орууëàх шààрдëàгàтàй боë 113.1д зààсíы дàгуу àжиëтíы эсхүë тэдíий төëөөëөгчийí
сàíàëыг àвàх ёстой.

24.

120

Хөдөëмөрийí àсуудëààр мэргэшсэí
хувь хүíийг бэëтгэх, эвëэрүүëэí
зуучëàгчийг соíгоí шàëгàрууëж,
эрх оëгох, бүртгэëийí сàíд бүртгэх
журмыг бàтàëíà.

Эвëэрүүëэí зуучëàгчийí үүрэг ороëцоог хууëьчиëсàí
боëовч, мэргэшсэí эсэхийг тогтоох, соíгоí
шàëгàрууëàх, эрх оëгох зэрэг àсуудëыг ямàр журмààр
зохицууëàх íь хууëьд тусààгүй бàйíà.

25.

121.1.6

“50.1.1” гэсэí зààëт эíэ хэсэгт
хàмààрàëтàй эсэх

26.

124.2

“эíэ чигëэëийí” гэсíийг
“хөдөëмөрëөх эрхийí чигëэëийí” гэж
соëих

Дугаарыг эрхэлсэн:
Д.Эрдэнэчимэг, ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер
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Үйëдвэрчíий эвëэëгүй бàйгууëëàгà, мөí хувь
хүмүүстэй гэрээëэí àжиëëàж бàйгàà хүмүүсийí эрхийг
хàмгààëàх чигëэëээр ТББ-ууд оëоí íийтийí хяíàëтыг
хэрэгжүүëэх боëомжтой.
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