ÕÎÂÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, БАЙГУУЛЛАГЫН
ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНЫ ХООÐÎÍÄ ÁÀÉÃÓÓËÑÀÍ
ÕÀÌÒÛÍ ÃÝÐÝÝ
Íэг. Íèéòëýã ¿íäýñëýë
Ìонгол Óлсын Õºäºëìºðèéí òóõàé хуулийн 3-ð ç¿éëèéí 3.1.4 /хамтын гэрээ
гэж тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй
холбогдсон хууль ѐсны ашиг сонирхлыг хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү
нөхцөлөөр хангах болон энэ хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлаар ажил олгогч,
ажилтны

төлөөлөгчдийн

хооронд

байгуулсан

тохиролцоог/

äахь

заалт,

¯éëäâýð÷íèé ýâëýë¿¿äèéí ýðõèéí òóõàé õóóëèéí 5-ð ç¿éëèéг үндэслэл болгон
Тамгын газрын дарга àæèëòàíуудыг òºëººëºí ¯ÝÕîðîî íü õºäºëìºðèéí õàðèëöààã
çîõèöóóëàõ àæèë÷äûí íèéãìèéí áàòàëãààã õàíãàõ çîðèëãîîð ýíýõ¿¿ õàìòûí ãýðýýã
áàéãóóëàâ.
Õàìòûí ãýðýý íü àæèëòíû õºäºëìºðëºõ ýðõ, ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí õóóëü ¸ñíû
àøèã ñîíèðõëûã õóóëèàð òîãòîîñîí áàòàëãààíààñ èë¿¿ íºõöºëººð õàíãàõ áîëîí
õóóëèàð øóóä çîõèöóóëààã¿é áóñàä àñóóäëûã çîõèöóóëàõ áóþó õóóëü ýðõèéí
áàðèìò áè÷èã ìºí.
Хоѐр. Хамтын гэрээ байгуулах үндсэн зарчим
Хамтын гэрээг хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар бүлгийн 8.1 дэхь заалт
болох

ил

тод,

хууль

тогтоомжид

нийцсэн

байх,талуудын

төлөөлөгчдийн

оролцоотой ижил тэгш байх, хамтын гэрээ, хэлэлцээрт тусгах асуудлаа чөлөөтэй
сонгож хэлэлцэх, сайн дураараа үүрэг хүлээх, хариуцлагыг тодорхой заах гэсэн
зарчмуудыг мөрдлөгө болгоно.
Гурав. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн үйлчлэх хүрээ
Хамтын гэрээ нь хууль ѐсны ашиг сонирхлыг нь төлөөлөн хамгаалж байгаа
гэрээ, хэлэлцээрт оролцогч талуудын нийт ажил олгогч, ажилтныг хамаарч
үйлчилнэ.
Дөрөв. Õàìòûí ãýðýýíä ýíý õóóëèàð øóóä çîõèöóóëàãäààã¿é äàðààõü õàðèëöààã
çîõèöóóëíà.
4.1. Цалин хөлс, нэмэлт цалин урамшуулал, сул зогсолтын үеийн дэмжлэг
4.1.1. Ажил олгогч нь ажилчдын цàëèí õºëñèéã ñàð á¿ðèéí 25-íû äîòîð áîäîæ
îëãîíî.

4.1.2. Àæèëòàí íü ººðºº ¿íäñýí àæëûí çýðýãöýý ººð àæèë õàâñðàí ã¿éöýòãýæ
áàéãàà òîõèîëäîëä óã õàâñðàí àæèëëàæ áàéãàà àæèëòíû öàëèíãààñ 40% õ¿ðòýëõ
öàëèíã ажил олгогч тооцож îëãîíî.
4.1.3. Ажил олгогчийн áóðóóтай øàëòãààíààð ñóë çîãñîëò ãàðãàñàí òîõèîëäîëä ñóë
çîãñîëòûí ¿åèéí íºõºí îëãîâîðûã ¿íäñýí öàëèíãаар бîäîæ îëãîíî.
4.1.4. Эрхэлж буй ажил албан тушаалын ажил үүрэгт заагдаагүй ажлыг ажлын бус
цагаар хийлгэвэл ажлын цагийн хөлсийг ажил олгогч олгоно.
4.1.5. Íèéòýýð àìðàõ áàÿðûí ºäºð àæèëëàñàí àæèëòíû öàëèíã хуулийн дагуу 2
äàõèí íýìæ îëãîх ба аæëûí îíöëîã, øàëòãààíààð áÿìáà, íÿì ãàðèãò àæèëëàñàí
àæèëòàíã 7 õîíоãèéí ººð äàðààëñàí 2 ºäºð íºõºí àìðóóëíà.
4.1.6. Ажилчдын ажлын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хагас бүтэн жилээр
тооцож урамшууллыг олгох арга эмжээг ажил олгогч нь хариуцна
4.2.

Ажилтны

мэргэжлийг

дээшлүүлэх,

мэргэшүүлэх,

мэргэжил

эзэмшүүлэх талаар
4.2.1. Òóõàéí áàéãóóëëàãûí хүний нөөцийн áîäëîãîîð àæèëòàíã ñóðàëöóóëàõ,
мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх, ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèë õèéæ áàéãàà ¿åä àæèë
îëãîã÷îîñ ñóðãàëòûí òºëáºð, óíààíû çàðäàë, ¿íäñýí öàëèíã õàðèóöàõ бөгөөд
ээлжийн амралтаас гадна öàëèíòàé 1 ñàðûí чөлөө олгож болно.
4.2.2.

Áàéãóóëëàãûí

øààðäëàãààð

ãàäààäàä

ñóðàëöàõ

ìýðãýæèëòí¿¿äèéí

ñóðãàëòûí òºëáºð áóñàä çàðäëûã áàéãóóëëàãà õàðèóöíà.
4.2.3. Ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх үүргийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн хууль эрх
зүйн мэдээллийг

олгох арга хэмжээг улиралд нэг удаа зохион байгуулж,

мэдээллээр хангах ажлыг ҮЭХ хариуцна.
4.2.4. Хөдөлмөрийн хуулийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаар холбогдох мэдээлэл
судалгааг ажилтнуудаас авч аймгийн болон Монголын ҮЭХ-нд саналыг хүргүүлэх
арга хэмжээг байгууллагын ҮЭХ зохион байгуулна.
4.2.5. Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын
конвенциудыг сурталчлах, мөрдөж ажиллах талаар байгууллагын ҮЭХ санаачлага
гаргаж ажиллана

4.3. Ажил, эрхлэлт ажлын байрны баталгааны талаар
4.3.1. Èë¿¿ öàã, áàÿð ¸ñëîëûí áîëîí áóñàä íýìýãäëèéã öàã òóõàéä ¿åä íü îëãуулах
талаар хамтарч шийдвэрлэнэ.
4.3.2.Àæèë îëãîã÷ íü àæëûí áàéðíû íºõöºëèéí ¿íýëãýýã æèëä íýã óäàà ìýðãýæëèéí
áàéãóóëëàãààð õèéëãýíý.
4.3.3. Àæèëòàí íü ýð¿¿ë ìýíäèéí õóâüä ã¿éöýòãýæ áàéãàà àæèëäàà òýíöýõã¿é
áîëñîí íü òîãòîîãäñîíû óëìààñ àæëààñ õàëàãäñàí áîë 1 ñàðûí õºäºëìºðèéí
õºëñíèé äóíäàæòàé òýíöýõ õýìæýýíèé дэмжлэгийг Үйлдвэрчний хорооноос 1 удаа
олгоно.
4.1.4. Ажилтан албан ажлаа гүйцэтгэх явцдаа үйлдвэрлэлийн осол, хурц
хордлогод өртөж õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà 50-70 хувь хүртэл алдсан áîë 2 ñàð, 71ээс дээш хувиа àëäñàí áîë 4 ñàðûí öàëèíãèéí äóíäàæòàé òýíöýõ õýìæýýíèé íºõºí
îëãîâîð, íàñ áàðñàí àæèëòíû àð ãýðò 1 жилийн хугацааны нөхөн олговорыг ажил
олгогчоос олгож, нас барсан тохиолдолд ҮЭХ-оос 500000 төгрөгийн нэг удаагийн
дэмжлэг үзүүлнэ.
4.1.5. Ажилтан жирэмсэн болон өвлийн улирлын үед ажлаас халах санаачлагыг
ажил олгогч гаргахгүй бөгөөд гарцаагүй хөдөлмөрийн болон эд хөрөнгийн сахилга
гаргасан, гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас Шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин
төгөрдөр болсон тохиолдолд 2 тал хамтран хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
4.3.4. Ажилтныг дараах тохиолдолд ажлаас чөлөөлнө.
a) Хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтоор 2 тал тохиролцсон
тохиолдод
b) Ажилтан өөрөө эсвэл байгууллага санаачилсан буюу тэтгэвэр тогтоолгохоор
хүсэлт гаргасан эсвэл төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн
c) Гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас Шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоол хүчин
төгөрдөр болсон
d) Холбогдох хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй зэрэг болно.
4.3.5. Ажилтан дор дурдсан үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөгдвөл хуулийн дагуу
гэнэт халагдсаны тэтгэмж авна. Үүнд:
a) Байгууллагын захиргаа санаачилсан
b) Цэргийн албанд татагдсан

c) Орон тоо хасагдсан
d) Хууль тогтоомжоор хүлээсэн хугацаа дуусгавар болсон зэрэг болно.
4.3.6. Ажилтны хөдөлмөрийн сахилга, хариуцлагын талаар дараах арга хэмжээг
авна.
a) Ажлын хариуцлага алдаж хөдөлмөрийн сахилга зөрчсөн ажилтанд Төрийн
албаны болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авч
хариуцлага хүлээлгэнэ.
b) Төрийн албан хаагчийн өдөр тутмын мөрдөх ѐс зүйн зарчим, эрхэмлэх 9
зүйлийг 2-оос дээш удаа зөрчвөл хуульд нийцүүлэн ажлаас халах хүртлэх
арга хэмжээг авна
c) Ажлын байранд болон албан үүргээ гүйцэтгэх явах үедээ архидан
огтуурсан

албан

тушаалтанд

холбогдох

хуулийн

заалтыг

үндэслэн

сахилгын шийтгэл ногдуулна.
d) Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг сахилгын зөрчил гаргасан тухай бүр ѐс
зүйн хороогоор хэлэлцэж шийдвэр гаргана
e) Албан хаагчаас хүндэтгэх шалтгаангүйгээр ажил 2 удаа 60 минутаас илүү
тасалсан бол нэг өдрөөр тоцож цалинг хасч олгоно.
4.4. Àæèë àìðàëòûí öàã, ээлжийн амралт, ÷ºëºº îëãîõ òалаар
4.4.1. Àæèëòàí àëáàí õààã÷äûí àæëûí 7 õîíоãèéí 40 öàã, åðäèéí àæëûí ºäðèéí
¿ðãýëæëýõ õóãàöàà 8 öàã áàéíà. Шаардлагатай тохиолдолд уртасгасан цагаар
ажиллах бөгөөд хуулийн дагуу илүү цагийн хөлс эсвэл амруулах асуудлыг ажил
олгогч хариуцна.
4.4.2. Ажилтанд байгууллагын дотоод журмын дагуу ажилтанд чөлөөг олгоно.
4.4.3. Шаардлагатай тохиолдолд аæèëòàíд цалинтай, öàëèíã¿é ÷ºëººã ажилтны
өргөдлийг үндэслэж ялгавартай îëãîж болно.
4.4.4. Àæèëòàíä æèë á¿ð ýýëæèéí àìðàëò îëãîæ áèåýð ýäë¿¿ëэх ба аæëûí
çàéëøã¿é øààðäëàãààð ýýëæèéí àìðàëòàà áèåýð ýäëýæ ÷àäààã¿é àæèëòàíã íºõºí
àìðóóëíà.
4.4.5. Àæèëòíû ýýëæèéí ¿íäñýí àìðàëòûí õóãàöàà àæëûí 15 õîíîã байх ба
аæèëòàí ººðèéí õ¿ñýëòýýð ýýëæèéí àìðàëòûã òóõàéí æèëäýý áàãòààí 2 õóâààí
ýäëýæ áîëíî.
4.5. Хөдөлмөрийн хамгаалал, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах талаар

4.5.1. Àæèë îëãîã÷ íü õºäºëìºðèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà
õàíãàõ àðãà õýìæýýíä øààðäàãäàõ õºðºíãèéí хэмжээг æèë á¿ðèéí байгууллагын
òºëºâëºãºº, õàìòûí ãýðýýíä òóñãàæ çàðöóóëíà.
4.5.2. Àæèë îëãîã÷ íü àæèë÷äûã àæëûí áàãàæ õýðýãñýë, тоног төхөөрөмж,
хамгаалах хэрэгслээр á¿ðýí õàíãàæ, õºäºëìºðèéí àþóëã¿é íºõöºëä àæèëëóóëíà.
4.5.3. Байгууллагын жолооч нарт аæëûí áýýëèé, ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí, машины элгэн
алчуурыг ñàðä íýã óäàà, зóíû болон өвлийн хослолыг 2 жилд íýã óäàà ажил
олгогчоос олгоно.
4.5.4. Ñëåñàðü, цахилгаанчин нарт гàð í¿¿ðèéí ñàâàí áîëîí ýäèéí ñàâàí, àæëûí
áýýëèé ñàðä íýã óäàà, бàêàë ãóòàë,

áðåçèíòýí õóâöàñ 2 жилд íýã óäàà îëãîж

аæëûí áàãàæ õýðýãñýë, çàïàñ ñýëáýãýýð õàíãàхыг ажил олгогч хариуцна.
4.5.5. ¯éë÷ëýã÷ íàðò àæëûí õýìæýý íîðìативын äàãóó óãààëãûí íóíòàã, ñàâàí,
àðèóòãàëûí óóñìàë, áýýëèé, àð÷èëòûí àë÷óóð, ø¿¿ð çýðãèéã ñàðä íýã óäàà
õ¿ðýëöýõ¿éö õýìæýýãýýð îëãîхын зэрэгцээ жилд нэг удаа үйлчлүүлэгчдийг
халадаар хангах арга хэмжээг Нийтлэг үйлчилгээний алба хариуцна. .
4.5.6.Байгууллагын

удирдлага,

мэргэжилтнүүдэд

шаардлагатай

тоног

төхөөрөмжийг хуваарийн дагуу олгож, харааны болон вирусын хамгаалалтыг
улирал бүр суулгаж хяналт тавьж ажиллана.
4.5.7. Ажилтнуудын ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг хийлгэж, 7 хоног бүр хамт
олноор нь нийтийн биеийн тамираар хичээллүүлэх арга хэмжээг ажил олгогч
зохион байгуулна.
4.5.8. Байгууллагын ажилчдын нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, эрүүл
аж төрөх үйл ажиллагааг дэмжихэд жилд нэг удаа 250 000 төгрөгийг ҮЭ-ийн
хорооноос тооцож олгоно.
4.6. Ажилтнуудын нийгэм, ахуйн нөхцлийг сайжруулах талаар.
4.6.1.Áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí àæèëòàí

çàéëøã¿é øààðäëàãààð УБ хот руу

эмчилгээнд явсан тохиолдолд 13À, 13Á ìàÿãòыг үндэслэн ажил олгоч 250.000
төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд гадаадад эмчилгээ хийлгэхээр бол ҮЭХ-оос
орон нутгийн нэг талын унааны зардлыг онгоцны тарифаар тооцож 1 удаа олгоно.

4.6.2. Àæèëòíû ãýð îðîí áàéãàëèéí àëèâàà ãàìøèã, ãýíýòèéí îñîëä íýðâýãäñýí
òîõèîëäîëä ҮЭХ-оос 300.000 òºãрөгийн дэмжлэгийг үзүүлж байгууллага, хамт олны
саналыг үндэслэн ажил олгогч тусламж үзүүлнэ.
4.6.3. Байгууллага нь хувийн орон сууц, гэрт амьдардаг өрхийн тэргүүлэгч, өрх
толгойлсон ажилчдад жил бүр 2 тн, орон сууцны ажилчдад 1 тн нүүрсний үнийг
тухайн үеийн ханшаар бодож олгоно.
4.6.4.

Орон

нутгийн

ñóâèëàë,

àìðàëòанд

ажилчид

нь

нэгдсэн

зохион

байгуулалттайгаар ÿâàõàä íü óíààны зардлыг 2 тал тэгш хуваарилах зарчмаар
шийдвэрлэнэ.
4.6.5.Áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан өндөр настан
төвлөрсөн халаалттай орон сууцанд амьдардаг бол 1 тонн нүүрсний үнийг тухайн
үеийн ханшаар, хувийн орон сууц, эсгийн гэрт амьдардаг бол 2 тонн нүүрсний үийг
тухайн үеийн ханшаар олгох арга хэмжээг ажил олгогч хариуцна.
4.6.6.Эýëæèéí àìðàëòààðàà ººðèéí болон эхнэрийн òºðñºí íóòàã ÿâàõад нь èðýõ,
î÷èõ óíààíû çàðäëûã 2 жилд нэг удаа àâòîìàøèíы тарифаар тооцож ажил
олгогчоос îëãîíî.
4.6.7.Ажил олгогч нь жил бүр 5 ажилтныг байгууллагын аваргаар шалгаруулж тус
бүр 150 000 төгрөгөөр урамшуулах ба үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос тэргүүний
3 ажилтныг

тус бүр 50.000 төгрөгөөр шагнаж,

шинэ жилийн баярын үйл

ажиллагааны арга хэмжээнд 300 000 төгрөгийг зарцуулна.
4.6.8. Áàéãóóëëàãûí àæèë÷äûã æèëä 1 óäàà ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýã, øèíæèëãýýíä ¿íý
òºëáºðã¿é õàìðóóëах ажлыг 2 тал хамтран зохион байгуулна.
4.6.9. Ажилтан өөрөө болон ажилтны хүүхэд шинээр гэр бүл болсон тохиолдолд
байгууллагаас 200 000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж 3 хоногийн цалинтай чөлөөг
олгоно.
4.6.10. Шаардлагатай тохиолдолд ажилчдаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийг ҮЭХ
хороо

хүлээн

авч

тэргүүлэгчдийн

хурлаар

хэлэлцэн

олонхийн

саналаар

шийдвэрлэж болох бөгөөд хурлын шийдвэрээр баталгаажна.
4.6.11.Бусад нийгэм ахуйн хөнгөлөлтийг ажилчдад олгохдоо байгууллагын дотоод
журам, хууль тогтоомжид заасан бусад заавар журмаар шийдвэрлэнэ.

4.6.12. 4.6 дахь заалтууд нь байгууллагын ҮЭ-ийн хороонд нэгдэж орсон гишүүдэд
үйлчлэх бөгөөд гишүүн бус ажилтан шимтгэлээ төлж гишүүнчлэлд орсноор
нийгмийн хамгааллын дэмжлэг авах эрх үүснэ.
Тав. Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны õ¿ëýýõ ¿¿ðýã
5.1. ¯Ý-èéí ãèø¿¿äèéí òàòâàðûã ¯Ý-èéí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëàõ, õàìòðàí ýðõ
àøèãàà õàìãààëàõ, õóóëü ýðõ ç¿éí çºâºëãºº àâàõ, ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ,
ãèø¿¿äèéí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä çàðöóóëíà.
5.2. ¯ÝÕîðîîíû òýðã¿¿ëýã÷èä íü õàìòûí ãýðýýíèé áèåëýëòýíä õÿíàëò òàâüæ, ¿éë
àæèëëàãààíû òàéëàíãàà ãèø¿¿ääýý òàéëàãíàæ áàéíà.
5.3. ¯ÝÕîðîîíû òýðã¿¿ëýã÷èä íü õóóëüä çààñíû äàãóó õàìòûí ãýðýýíèé çààëòûã
¿íäýñëýí ãèø¿¿äèéí ºðãºäºë, õ¿ñýëò, ñàíàë ãîìäîëûã öàã òóõàéä íü õ¿ëýýí àâ÷
àñóóäëûã øèéäâýðëýхэд áèå÷ëýí îðîëöоíî.
Зургаа. Àæèë îëãîã÷îîñ хүлээх үүрэг
6.1. Àæèë îëãîã÷ íü ¯ÝÕîðîîíû ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ áîëîìæòîé àæëûí áàéð,
õóðàë öóãëààí õèéõ çààë, çàðëàëûí ñàìáàð áîëîí áóñàä íºõöºë áîëîëöîîãîîр
õàíãàíà.
6.2. Àæèë îëãîã÷ íü ¯ÝÕîðîîíä õàìòûí ãýðýýíèé òºñºë áîëîâñðóóëàõ, õýëýëöýý
õèéõ áîëîí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã ãàðãàæ ºãºõ
¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
6.3. ¯Ý-èéí ãèø¿¿äèéí òàòâàðûã áýëýí áóñ õýëáýðýýð õºäºëìºðèéí õºëñíººñ 1%èàð тооцон авч òàòâàðûí øèìòãýëийн 30%-èéã àéìãèéí ¯ÝÕîðîîíû äàíñàíä бэлэн
бусаар шèëæ¿¿ëæ áàéíà.
6.4. ¯Ý-èéí ãèø¿¿íèé õºäºëìºðëºõ ýðõ ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí õóóëü ¸ñíû àøèã
ñîíèðõîëûã õºíäñºí àëèâàà àñóóäàëä áîäèò øèéäâýð ãàðãàæ ¯Ý-èéí õàìòûí
ãýðýýíä ñàíàëûã òóñãàíà.
Долоо. ¯ÝÕîðîîíû ãèø¿¿äèéí òàòâàðûí çàõèðàí çàðöóóëàëò
¯Ý ãèø¿¿äèéí òàòâàðûг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дүрмийн дагуу
сар бүрийн орлогыг дараах байдлаар зарцуулна. (Монголыг Үйлдвэрчний

эвлэлийн холбооны дүрэм, МҮЭХ-ны ерөнхий зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн тогтоол
13.2)
Татварын зориулалт

Тогтоолын дагуу

Засаг даргын Тамгын

олгох урамшуулал

газрын ҮЭХТ-ээс
тогтоосон
урамшуулал

¯ÝÕîðîîíû äàðãûí óðàìøóóëàëä

15%

12%

¯ÝÕîðîîíû íÿ-áîãèéí óðàìøóóëàл

10%

8%

Àéìãèéí ¯ÝÕîëáîîíû òàòâàðò

30%

30%

Ãèø¿¿äèéí íèéãìèéí àñóóäàëä

43-43%

49,5

Бусад ( бичиг хэрэг хурал уулзалт )

1-2%

0.5 %

ДҮН

100%

100%

Найм. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийг дагаж мөрдөх
8.1. Хамтын гэрээ, хэлэлцээр нь энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасны дагуу
бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.
8.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын харьяалал, удирдлагын бүтэц, бүрэлдэхүүн
өөрчлөгдөх нь хамтын гэрээг цуцлах үндэслэл болохгүй.
8.3. Байгууллагын бүтэц өөрчлөгдөх тохиолдолд хамтын гэрээг хэвээр мөрдөх,
түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл хамтын гэрээг шинэчлэн байгуулах
асуудлыг ажил олгогч буюу ажилтны төлөөлөгчид хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
8.4. Хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу байгууллага татан буугдах үед хамтын
гэрээг татан буугдах хугацааны туршид дагаж мөрдөнө.
8.5. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг түүнд
тодорхойлсон нөхцөл, журмын дагуу талуудын тохиролцсоноор шийдвэрлэх
бөгөөд хэрэв хамтын гэрээ, хэлэлцээрт энэ тухай тодорхой заагаагүй бол түүнийг
анх байгуулахад хэрэглэсэн журмыг баримтална.
Ес. Хамтын гэрээний биелэлтэд талууд хяналт тавих
9.1. Хамтын гэрээний биелэлтэд талууд болон тэдгээрийн төлөөлөгчид хяналт
тавина.

9.2. Байгууллагын түвшинд байгуулагдсан гэрээний биелэлтэд талууд болон
тэдгээрийн төлөөлөл, хамтарч хяналт тавина.
9.3. Талууд хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хамтын гэрээнд холбоотой өөрт байгаа бүх
мэдээллийг харилцан солилцох үүрэгтэй.
9.4. Талууд хамтран ба дангаар хамтын гэрээний биелэлт, түүний явцыг хагас жил
тутам буюу хамтын гэрээний заасан хугацаанд дүгнэж, нийт ажилтанд мэдээлнэ.
Арав. Хамтын гэрээний хариуцлага
10.1. Ìîíãîë óëñûí õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 11-ð ç¿éëèéí 11.1-ä çààñíààð
õàìòûí ãýðýý õýëýëöýýð áàéãóóëàõ, òýäãýýðò íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëàõ ñàíàëûã
àëü ÷ òàë ñàíàà÷èëæ áîëíî.
10.2. Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 14.5-ä заасны дагуу õàìòûí ãýðýýã 1 жил ба
түүнээс дээш хугацаагаар байгуулж болно.
10.3. Õàìòûí ãýðýýíèé áèåëýëòèéã àæèë îëãîã÷, ¯ÝÕîðîî õàìòðàí ãàðãàæ,
ãèø¿¿äýä òàéëàãíàõ áà áèåëýëòèéã õàãàñ á¿òýí æèëýýð ä¿ãíýíý.
10.4. Õî¸ð òàë ººðò áàéãàà ãýðýýíèé õýðýãæèëòòýé õîëáîîòîé á¿õ ìýäýýëëèéã
òîãòìîë ñîëèëöîõ ¿¿ðýã õ¿ëýýíý.
10.5. Õàìòûí ãýðýýíèé áèåëýëò, áèåë¿¿ëýõ ÿâöàä ¿¿ññýí ñàíàë çºð¿¿òýé àñóóäëûã
õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 10-ð á¿ëýãò çààñíààð øèéäâýðëýх ба талууд харилцан
ойлголцолд хүрэхгүй бол ажил хаялт зарлаж болно.
10.6. Хамтын гэрээг байгуулах явцад гэрээний заалтыг биелүүлэх талаар
шаардлага тавьж хөдөлмөрийн хамтын маргаан үүсгэх, харъяалагдах салбар,
аймаг улсын хамтын хэлэлцээрт тусгасан ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх ашигтай
холбоотой нийтлэг асуудлаар үүссэн хөдөлмөрийн хамтын маргааныг дэмжин бүх
нийтийн ажил хаялтанд оролцох эрхийг Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо эдэлнэ.
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