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ХӨДӨЛМӨРИЙН
ТУХАЙ ХУУЛЬ

БУСАД ЗҮЙЛ



АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, ХӨДӨЛМӨРИЙ ХАРИЛЦААНЫ СУУРЬ ЗАРЧИМ,
ҮНДСЭН ЭРХ

- Үл ялгаварлан гадуурхах;
 

- Хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох,
хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах

 
- Дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох

 
- Албадан хөдөлмөрлүүлэхийг хориглох

 
- Барьцаа хэрэглэхгүй байх

 
- Эвлэлдэн нэгдэх, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулах, ажилтан, ажил
олгогч, тэдгээрийн төлөөлөгчдийн хоорондын харилцааг зохицуулах эрхийг

хангах
 

- Шударга бус үйлдлийг хориглох
 

- Нийгмийн түншлэлийг хангах
 

- Хүүхдийн хөдөлмөрийг хориглох, хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй
хэлбэрийг устгах



АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН
ҮҮРЭГ

- Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг холбогдох
хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх, цуцлах, дуусгавар

болгох
- Ажилтнаас хүлээсэн ажил үүргээ гүйцэтгэх, хөдөлмөрийн
хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод

хэм хэмжээг дагаж мөрдөхийг шаардах
- Ажилтныг шагнаж урамшуулах

- Хууль тогтоомжид нийцүүлэн ажилтанд хөдөлмөрийн
сахилгын шийтгэл, эд хөрөнгийн хариуцлага ногдуулах
- Хууль тогтоомжийн хүрээнд ажилтнаас шаардлагатай

мэдээлэл авах
- Ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан аж ахуйн нэгж,
байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод

хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх
- Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх

 
 

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН
ЭРХ

- Гүйцэтгэсэн ажил үүрэгт нь тохирсон цалин хөлсийг тогтоосон хугацаанд ажилтанд
олгох

- Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн
гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх 

-  Хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж
- Ажилтны эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд

хүндэтгэлтэй хандах;
- Ажилтны хувийн нууцыг задруулахгүй байх;

- Ажилтныг ажлаар хангаж, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, баримт бичиг, бусад зүйлээр хангах, зааварчилгаа өгөх;

 
- Ажилтныг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд албан журмаар даатгуулах,

хуульд заасан хэмжээгээр шимтгэл төлөх, тайлагнах
- Зайлшгүй шаардлагаар ажлын байранд хяналтын тоног төхөөрөмж ажиллуулах 

- Ажилтныг хууль тогтоомжид заасны дагуу ажлын байрны чиг үүрэгт хамаарах
чиглэлээр мэргэжлээ дээшлүүлэх, давтан сурах боломжоор хангах;

- Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, эсхүл дуусгавар болгож байгаа үндэслэлээ
тайлбарлаж танилцуулах;

- Ажилтныг хуулиар тогтоосон ажлын цагийн дээд хязгаараас хэтрүүлэн
ажиллуулахгүй байх;

- Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.
- Ажил олгогч нь ажил, амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан

нөхцөл хэрэглэх зэргээр ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангахад дэмжлэг
үзүүлэх,



 

АЖИЛТНЫ ҮҮРЭГ

 

АЖИЛТНЫ ЭРХ
- Ажил олгогчтой сайн дурын үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээ

байгуулах, өөрчлөх, цуцлах;
 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартад
нийцсэн ажлын байранд ажиллах, энэ талаар бодит мэдээлэл авах;

 
- Гүйцэтгэсэн ажил үүрэгтээ тохирсон цалин хөлс авах;

 
- Ээлжийн амралт эдлэх, зохих журмын дагуу хувийн чөлөө авах;

 
- Хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж

үзвэл эрх бүхий этгээдэд гомдол гаргах;
 

- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлт,
баталгаажилтад хяналт тавих, буруу, дутуу бичилт, алдааг

залруулахыг шаардах;
 

- Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх.

- Ажил үүргээ биечлэн, үнэнчээр, өөрийн ур чадвар, боломжоо дайчлан зохих ёсоор гүйцэтгэх;
 

- Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн
дотоод хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, ажлын цагийг баримтлах, 

 
- Ажилдаа ирэхдээ ажил үүргээ гүйцэтгэх чадвартай байх

 
- Ажил олгогч тусгайлан зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд түүний эрхэлж байгаа үйл ажиллагаатай

шууд өрсөлдсөн, давхацсан аливаа ажил, үйлчилгээ эрхлэхгүй байх;
 

- Техник, технологийн горим баримтлах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль
тогтоомжийн чиглэлээр ажил олгогчоос өгсөн үүрэг даалгаврыг мөрдөж ажиллах;

 
- Өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, ажил олгогчийн эд хөрөнгөд аюултай нөхцөл байдал
үүссэн тохиолдолд ажил олгогч, шууд харьяалагдах удирдах албан тушаалтанд нэн даруй мэдээлэх;

 
- Ажил олгогчийн удирдах чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрхэд хүндэтгэлтэй хандах,

 
- Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад байгууллага, хувь хүний нууц задруулахгүй байх;

 
- Ажил олгогчийн шаардсанаар ажил үүрэгтэйгээ холбоотой мэдээллийг ажил олгогчид үнэн зөвөөр

өгөх, хийсэн ажлаа тайлагнах;
 

- Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд албан журмаар даатгуулах;
 

- Мэргэшил, ур чадвараа дээшлүүлэх;
- Хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.



ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

ГОЛ НӨХЦӨЛ
- ажлын байрны нэр, ажлын байрны тодорхойлолтод

заасан гүйцэтгэх ажил үүрэг;
- ажил үүрэг гүйцэтгэх байршил;

- цалин хөлсний хэмжээ;
- хөдөлмөрийн нөхцөл.

 

НЭМЭЛТ НӨХЦӨЛ
- ажил, амралтын цаг;

- цалин хөлс олгох журам;
- хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах, дуусгавар болгох үндэслэл;

- хөдөлмөрийн сахилга, гомдол гаргах журам;
-ажлын байранд тавигдах ур чадвар, чадамжийн шаардлага;

- талууд харилцан тохиролцсон бусад
 



Дагалднаар ажиллуулах

Туршилтын хугацаагаар
ажиллуулах

Улирлын шинжтэй ажил
гүйцэтгүүлэх

ХУГАЦААТАЙ
БАЙГУУЛАХ

ХӨДӨЛМӨРИЙН
ГЭРЭЭ Ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа 

ажилтны оронд ажиллуулах

Түр ажлын байранд ажиллуулах;

Санхүүжилт, хийгдэх ажлын цар хүрээтэй
 холбоотой цаг хугацаагаар хязгаарлагдсан

ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх.



АЖИЛТНЫ
АЖЛЫН
БАЙРЫГ
ХЭВЭЭР

ХАДГАЛАХ

жирэмсний болон
амаржсаны
амралттай, хүүхэд
асрах чөлөөтэй

хамтын хэлэлцээ хийх,

хамтын гэрээ, хамтын
хэлэлцээр байгуулах,

хууль ёсны ажил хаялтад
оролцож байгаа

Ээлжийн
амралттай

ажилтан гэрч, хохирогчийн
хамгаалалтад байгаа бол
нэг жил хүртэл 

донорын үүрэг гүйцэтгэх, 

 эрүүл мэндийн шалтгаанаар
эмнэлгийн магадалгаатай

 цэргийн жинхэнэ албанд татсан тухай
шийдвэр гарах хүртэлх 

хугацаат цэргийн жинхэнэ
 алба хааж байгаа

өөр ажилд түр
 шилжүүлсэн

ажил үүрэг гүйцэтгэхийг эрх 
бүхий байгууллагаас

түдгэлзүүлсэн

ажил үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзсан 
нөхцөл арилах хүртэл

 
сургалтад хамрагдаж байгаа

хувийн чөлөөтэй
 

Бусад
тохиолдолд



Долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40-с илүүгүй
байна.

Ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл
 8 цагаас илүүгүй байна.

 
Насанд хүрээгүй хүний долоо хоногийн ажлын цаг 30-

аас илүүгүй байна.
 

Долоо хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар нь 56
цагаас илүүгүй байна.

 
Өдөрт ажиллах илүү цагийн хязгаар нь 4 цагаас

илүүгүй байна.
 

Ажил олгогч ажилтны ажлын цагийн бүртгэлийг хөтлөх
үүрэгтэй.

Ажлын цагийн дээд хязгаар



Ажил олгогч ажилтантай байршил,
хугацааг тохиролцож ердийн
ажлын цагаас бусад цагт дуудаж
ажиллуулахад бэлэн байхаар
хүлээлгэсэн хугацааг ажилласан
цагт тооцно.

Шөнийн цаг
 22 цагаас дараагийн өдрийн 06
цаг хүртэлх хугацааг шөнийн цагт
тооцно

Ажлын бүтэн бус
цаг

Ээлжийн ажлын
цаг

Ажлын бүтэн бус цагаар ажиллах
ажилтны долоо хоногт ажиллах
цаг 32-оос илүүгүй байна

ээлжийн ажил эхлэхээс 48-аас
доошгүй цагийн өмнө ажилтанд
мэдэгдэнэ.
Нэг ээлжийн ердийн ажлын
цагийн үргэлжлэл 8 цагаас
илүүгүй байна

АЖЛЫН ЦАГ

Дуудлагын цаг

Илүү цагаар ажиллуулах

Ажилтныг ажил олгогчийн санаачилгаар
ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл, ээлжийн
ажлын цаг, долоо хоногийн ажлын цагийн

үргэлжлэл болон ажлын цагийг нэгтгэн бодох
ердийн ажлын цагийн нийлбэрээс хэтрүүлэн

ажиллуулахыг илүү цагаар ажилласанд
тооцно

Уртын ээлжээр ажиллуулах
Ажилтныг байнга оршин суугаа

газраас нь өөр, алслагдсан газар
байрлуулж ажил үүрэг

гүйцэтгүүлэхээр уул уурхай, олборлох
салбарын ажил олгогч уртын ээлжээр

ажиллуулах горим хэрэглэж болно



АМРАЛТЫН ЦАГ

01

02

03

04

амрах, хооллох завсарлага;

 дараалсан ажлын хоёр өдөр
 хоорондын тасралтгүй амралт;

долоо хоног бүрийн амралт;

 нийтээр амрах баярын өдөр;

05 ээлжийн амралт



АМРАХ, ХООЛЛОХАМРАХ, ХООЛЛОХАМРАХ, ХООЛЛОХ
ЗАВСАРЛАГАЗАВСАРЛАГАЗАВСАРЛАГА

Амрах хооллох завсарлагын хугацааг 
ажлын цагт тооцохгүй

Эхлэх, дуусах цаг, үргэлжлэх хугацааг
хөдөлмөрийн ДОТООД ЖУРМААР

тогтооно.

 Өдрийн хооллох завсарлага 1 цагаас
багагүй байна.



ДОЛОО ХОНОГ БҮРИЙН
АМРАЛТ

Долоо хоног бүрийн бямба, ням гарагт 
нийтээр амарна.



НИЙТЭЭР АМРАХ 
БАЯРЫН ӨДӨР

 
Шинэ жил: 1.1

Цагаан сар: Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн
1, 2, 3

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр:  3.8
Бурхан багшийн Их дүйчин өдөр: билгийн тооллын зуны

тэргүүн сарын шинийн 15
Хүүхдийн баяр: 6.1

Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын ойн баяр:
7.11, 12, 13, 14, 15

Их Эзэн Чингис хааны өдөр: Их Эзэн Чингис хаан мэндэлсэн
билгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн 1

Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр:  11.26
Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын

өдөр: 12.29



Ажилтанд ажлын жил бүр
ээлжийн амралт олгож биеэр
эдлүүлнэ.

ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ,ТҮҮНИЙ ХУГАЦААЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ,ТҮҮНИЙ ХУГАЦААЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ,ТҮҮНИЙ ХУГАЦАА

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас хойш 6 сар
ажилласан бол ээлжийн амралт эдлэх эрх үүснэ

 Ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа
ажлын 15 ӨДӨР байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 18
насанд хүрээгүй ажилтан

 ажлын 20 өдөр байна



ЭЭЛЖИЙН
АМРАЛТЫН
НЭМЭЛТ
ХУГАЦАА

Development

ХЭВИЙН

6 -10 дахь жил 

ажлын 3 өдөр

ХЭВИЙН БУС

11-15 дахь жил 

ажлын 5 өдөр

 16-20 дахь жил 

ажлын 7 өдөр

21-25 дахь жил 

ажлын 9 өдөр

26-31 дахь жил 

ажлын 11 өдөр

32  дахь жилээс
ажлын 14 өдөр

6 -10 дахь жил 

ажлын 5 өдөр

11-15 дахь жил 

ажлын 7 өдөр

 16-20 дахь жил 

ажлын 9 өдөр

21-25 дахь жил 

ажлын 12 өдөр

26-31 дахь жил 

ажлын 15 өдөр

32  дахь жилээс
ажлын 18 өдөр



НЭМЭГДЭЛ,
НЭМЭГДЭЛ

ХӨЛС

ЭЭЛЖИЙН
АМРАЛТЫ
Н ЦАЛИН

ҮНДСЭН
ЦАЛИН

ЦАЛИН ХӨЛС

ШАГНАЛ,
УРАМШУУЛАЛ



Ижил үнэлэмжтэй
ажил үүрэг гүйцэтгэж
байгаа ажилтны цалин
хөлсний хэмжээ адил
байх

Цалин хөлс тогтоох зарчим

Хүн амын амьжиргааны
өртгийн өөрчлөлт,
инфляцын түвшнийг
харгалзах

Ажилтны ур
чадварын түвшин,

гүйцэтгэл,
хөдөлмөрийн
бүтээмжтэй

уялдуулсан байх

Хүйсээр болон бусад
үндэслэлээр

ялгаварлан гадуурхахгүй
байх

Цалин хөлсийг тооцох 
аргачлал ил тод,

 ойлгомжтой байх



Цалин хөлс олгохЦалин хөлс олгохЦалин хөлс олгох
Цалин хөлсийг сард хоёроос доошгүй удаа ТОГТСОН ӨДӨР ОЛГОХ бөгөөдЦалин хөлсийг сард хоёроос доошгүй удаа ТОГТСОН ӨДӨР ОЛГОХ бөгөөдЦалин хөлсийг сард хоёроос доошгүй удаа ТОГТСОН ӨДӨР ОЛГОХ бөгөөд

олгох өдрийг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, эсвэл хөдөлмөрийн гэрээндолгох өдрийг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, эсвэл хөдөлмөрийн гэрээндолгох өдрийг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, эсвэл хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгана.тусгана.тусгана.

   
Ажил олгогч ажилтанд цалин хөлс олгох бүрд тухайн хугацаанд олговолАжил олгогч ажилтанд цалин хөлс олгох бүрд тухайн хугацаанд олговолАжил олгогч ажилтанд цалин хөлс олгох бүрд тухайн хугацаанд олговол
зохих цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, суутгалын хэмжээ, түүний үндэслэл,зохих цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, суутгалын хэмжээ, түүний үндэслэл,зохих цалин хөлсний бүрэлдэхүүн, суутгалын хэмжээ, түүний үндэслэл,

олгосон цалин хөлсний хэмжээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.олгосон цалин хөлсний хэмжээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.олгосон цалин хөлсний хэмжээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.
   

   Ажилтны цалин хөлсийг цаг, өдөр, долоо хоногоор тооцон олгож болно.Ажилтны цалин хөлсийг цаг, өдөр, долоо хоногоор тооцон олгож болно.Ажилтны цалин хөлсийг цаг, өдөр, долоо хоногоор тооцон олгож болно.
   

Ажилтны хүсэлтээр цалин хөлсийг нь урьдчилан олгож болно.Ажилтны хүсэлтээр цалин хөлсийг нь урьдчилан олгож болно.Ажилтны хүсэлтээр цалин хөлсийг нь урьдчилан олгож болно.
   
   

Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч цалин хөлсийг ажилтанд өөрт ньХуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч цалин хөлсийг ажилтанд өөрт ньХуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч цалин хөлсийг ажилтанд өөрт нь
олгоно.олгоно.олгоно.                                                                                                               

   
   



Ажил олгогч хөдөлмөрийн хөлсний доод
 хэмжээнээс доогуур үндсэн цалин 

тогтоохыг хориглоно



Ажилтны ур чадварын, ажилласан жилийн,
 мэргэшлийн зэргийн, хөдөлмөрийн хэвийн бус

 нөхцөлд ажилласны болон бусад нэмэгдэл

Хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, 
хөдөлмөрийн гэрээ, 

хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ

то

гтооно
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Ээлжийн амралтын цалинЭэлжийн амралтын цалинЭэлжийн амралтын цалин
Ээлжийн амралтын цалинг ажилтны тухайн ажлынЭэлжийн амралтын цалинг ажилтны тухайн ажлынЭэлжийн амралтын цалинг ажилтны тухайн ажлын   

жилийн дундаж цалин хөлснөөс тооцожжилийн дундаж цалин хөлснөөс тооцожжилийн дундаж цалин хөлснөөс тооцож      олгоно.олгоно.олгоно.

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд ээлжийнАжлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд ээлжийнАжлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд ээлжийн
амралтын цалинг 1.5 дахин нэмэгдүүлж олгоно.амралтын цалинг 1.5 дахин нэмэгдүүлж олгоно.амралтын цалинг 1.5 дахин нэмэгдүүлж олгоно.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа ньХөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа ньХөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа нь   
дуусгавар болж байгаа ажилтанддуусгавар болж байгаа ажилтанддуусгавар болж байгаа ажилтанд   

ажилласан хугацаанд ногдохажилласан хугацаанд ногдохажилласан хугацаанд ногдох
   ээлжийн амралтынээлжийн амралтынээлжийн амралтын   

тооцоо хийж, цалинг олгонотооцоо хийж, цалинг олгонотооцоо хийж, цалинг олгоно



Цалин хөлснөөс хийхЦалин хөлснөөс хийхЦалин хөлснөөс хийх
суутгал, түүнийсуутгал, түүнийсуутгал, түүний
хэмжээг хязгаарлаххэмжээг хязгаарлаххэмжээг хязгаарлах
- Ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс
хэтрэхгүй хэмжээний хохирлыг ажилтнаар
нөхөн төлүүлэх тухай ажил олгогчийн
шийдвэр гарсан;
- Шүүхийн, эсхүл хөдөлмөрийн эрхийн
маргаан шийдвэрлэх байгууллагын шийдвэр
хүчин төгөлдөр болсон;
- Ажилтанд энэ хуулийн 123.2.3-т заасан
хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулсан;
- Хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол



6-1 насны хүүхэдтэй буюу 1
хүртэлх насны ихэр хүүхэдтэй

эхэд2  цагийн, 6 сараас 1
хүртэлх насны, түүнчлэн 1 нас

хүрсэн боловч эмнэлгийн
дүгнэлтээр зайлшгүй асаргаа
шаардагдах хүүхэдтэй эхэд 1

цагийн завсарлага нэмж
олгоно. 

Ажилтны хүсэлтээр хүүхэд
хөхүүлэх, асрах завсарлагыг

ажлын цагийг богиносгох
хэлбэрээр олгож болно

Хүүхэд хөхүүлэх, асрах нэмэлт завсарлага, олговор олгох

Хүүхэд хөхүүлэх, асрах нэмэлт
завсарлагыг ажилласан цагт тооцож

ажилтанд олговор олгоно



Жирэмсний болон амаржсаныЖирэмсний болон амаржсаныЖирэмсний болон амаржсаны
амралт, эцгийн чөлөөамралт, эцгийн чөлөөамралт, эцгийн чөлөө

Ихэр хүүхэд төрүүлсэн эхэд жирэмсний болон
амаржсаны амралтыг 140 хоногоор тооцож
заавал олгоно

Эхэд жирэмсний болон
амаржсаны амралтыг 120

хоногоор тооцож заавал
олгоно

Эцэгт шинээр төрсөн хүүхдээ асрахад нь зориулан
ажлын 10-аас доошгүй өдрийн чөлөөг ажил олгогч

олгож, тухайн хугацааны дундаж цалин хөлстэй
тэнцэх хэмжээний олговор олгоно.



АНХААРАЛ
ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА 


