
Тус гарын авлагад багтсан мэдээллийг олон соёлт гэр бүлийг дэмжих www.liveinkorea.kr цахим хуудаснаас авч болно. 
Тус гарын авлагад 2016 оны 6-р сард бэлтгэсэн мэдээллийг ашигласан бөгөөд зарим мэдээлэл нь таны уншиж байгаа цаг үеийн 

мэдээллээс өөр байж болзошгүйг анхаарна уу. 
Тус гарын авлагын бүлэг болгоны эхний нүүрт ЮНЕСКО–д бүртгэгдсэн Солонгос дахь дэлхийн соёлын өвийг танилцуулсан.

Android iPhone

Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих Danuri цахим хуудас : 
http://www.liveinkorea.kr
Danuri аппликэйшн : Ухаалаг утасныхаа хайлтын цонхонд
'Danuri' гэж бичнэ.
※   БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлагыг Danuri цахим хуудас 

болон Danuri аппликэйшнээс унших боломжтой.
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Олон соёлт гэр бүл · Гадаад иргэдэд зориулсан танилцуулга 
2016

  БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага



Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт
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Тус гарын авлагад багтсан мэдээллийг олон соёлт гэр бүлийг  
дэмжих www.liveinkorea.kr цахим хуудаснаас авч болно.

Тус гарын авлагын бүлэг болгоны эхний нүүрт ЮНЕСКО–д бүртгэгдсэн 
Солонгос дахь дэлхийн соёлын өвийг танилцуулсан.

Тус гарын авлагад 2016 оны 6-р сард бэлтгэсэн мэдээллийг ашигласан бөгөөд 
зарим мэдээлэл нь таны уншиж байгаа цаг үеийн мэдээллээс өөр байж болзошгүйг 
анхаарна уу. 

Тус гарын авлага нь дараах 13 хэлээр хэвлэгдсэн: Солонгос хэл, англи хэл, 
хятад хэл, вьетнам хэл, тагалог хэл(филиппин), кхмер хэл(камбож), монгол хэл, орос хэл, 
тайланд хэл, япон хэл, тайван хэл, узбек хэл, лаос хэл, непал хэл

Олон соёлт гэр бүл · Гадаад иргэдэд зориулсан 
танилцуулга - Монгол хэл- 



Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтСолонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Өмнөх үг

Гадаад оронд аялах юм уу ажлын шугамаар түр зочилох 
үед тухайн орны соёл, ёс заншилд нь дасахгүй, хэл 
нэвтрэлцэхгүй хэцүү байснаа санаж байна.

Тэр тусмаа эх нутгаа орхин харь оронд амьдрахаар ирээд 
байр сууриа олж төвхнөх үед санаанд оромгүй олон 
бэрхшээл тулгарч болох юм. 

Эмэгтэйчүүд, Гэр бүлийн яамнаас олон соёлт гэр бүлийн гишүүн та бүхний 
Солонгосын нийгэмд байр сууриа олж төвхнөхөд туслах , чиг баримжаа олгох 
зорилгоор 2009 оноос эхлэн жил бүр шинэчилсэн агуулгаар баяжуулж “БНСУ-д 
амьдрахад туслах гарын авлага”-ыг бэлтгэн хэвлэж ирсэн билээ. 

“БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага”-д гэрлэсэн цагаач иргэд болон гадаадын 
иргэд Солонгос улсад тав тухтай суурьшин амьдрахад хэрэгтэй мэдээллүүдийг багтаав. 
Эдгээр мэдээллийг Эмэгтэйчүүд, Гэр бүлийн яам болон бусад холбогдох төрийн 
байгууллагууд хамтран боловсруулж бэлтгэв. Хилээр орж ирсний дараа оршин суух 
эрхийн асуудлаас эхлээд хүүхэд төрүүлэх, өсгөхөд зориулж улсаас олгож буй дэмжлэг, 
нийгмийн халамж үйлчилгээ, тэтгэлэгийн талаарх мэдээлэл гэх мэт олон төрлийн 
мэдээллийг агуулсан тул Солонгос улсад амьдрах, дасан зохицоход ихээхэн тус нэмэр 
болно хэмээн найдаж байна. 

Мөн түүнчлэн, энэхүү гарын авлагыг олж уншихад дөхөм болох үүднээс Danuri 
цахим хуудас (www.liveinkorea.kr) болон Danuri аппликэйшнээс татаж авах боломжтой 
болголоо. Хэрвээ та  тус гарын авлагаас хэрэгтэй мэдээллээ олж авч чадаагүй бол 
Danuri Helpline ☎1577-1366 руу залгаж Солонгос, Англи, Хятад, Вьетнам, Филиппин, 
Япон, Узбек, Орос, Тайланд, Лаос, Камбож, Монгол, Непал зэрэг 13 хэлээр 365 хоног 
24 цагийн аль ч үед зөвлөгөө тусламж авах боломжтой. 

Олон соёлт гэр бүл, цагаач иргэд та бүхний амьдралд аз жаргал, итгэл найдвар дүүрэн 
байхыг хүсэн ерөөе. Энэхүү гарын авлага та бүхнийг Солонгос улсад амьдрах, дасан 
зохицоход тань тус дэм болно гэж найдаж байна. 

Баярлалаа.

2016 он 10 сар
Эмэгтэйчүүд, Гэр бүлийн Яамны сайд Kang Eun-hee   

Андройд утсанд 
зориулсан QR код

Айфон утсанд 
зориулсан QR код

Danuri аппликэйшн татаж авах

Ухаалаг утас(Плэйстор эсвэл Аппстор)-наас “Danuri” гэж хайх
Эсвэл доорх QR кодыг ашиглавал уг аппликэйшнийг татаж авах, 
суулгахад илүү хялбар байх болно.
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БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага ном нь Солонгост ирээд удаагүй байгаа олон соёлт гэр 
бүлийнхэн болон гадаад иргэдийг солонгосын нийгэмд дасан зохицоход туслах, Солонгос дахь 
амьдралынх нь хөтөч болох гарын авлага юм. Олон соёлт гэр бүлийнхэн болон гадаад иргэдэд 
шинэчлэгдэн батлагдсан хууль дүрэм, тогтолцоо, сүүлийн үеийн шинэ мэдээ мэдээллийг хүргэж, 
тогтвор суурьшилтай амьдрахад нь туслах зорилгоор бүтээсэн юм. 

Ямар учраас БНСУ-д амьдрахад 
туслах гарын авлага номыг бүтээх болсон бэ?

▪ Олон соёлт гэр бүлийнхнийг жолооны эрх авахад нь тусалж дэмжих

БНСУ-д амьдрахад 
туслах гарын авлага 
номыг танилцуулж 
байна.

 Солонгосын Эрүүл гэр бүлийн хөгжлийн хүрээлэн нь Олон соёлт гэр бүлийг 
дэмжих төвд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах, хангах, гол туршилтын төслүүдийг 
хэрэгжүүлэх, Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвд ажиллах ажилтныг сургаж бэлтгэх 
зорилгоор байгуулагдсан. 2015 оны 1 сард Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн яамны харьяа тусгай 
хуулийн этгээдийн статустай байгууллага болж шинэчлэгдсэн. 

БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлагыг Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн яамнаас эрхлэн гаргадаг. Засгийн 
Газрын яам, тамгын газруудын мэдээллийг нэгтгэн бэлтгээд тус гарын авлагад оруулдаг. Эх бэлтгэхтэй 
холбоотой нарийн үйл ажиллагааг Солонгосын Эрүүл гэр бүлийн хөгжлийн хүрээлэн зохион байгуулдаг.

Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн яам нь “ажил болон гэр бүлээ аль алиныг нь орхигдуулахгүй 
байх, эрх тэгш боловсрол эзэмших”, “өсвөр үеийн хүүхэд залуусыг чадваржуулах, эрүүл энх 
өсөн бойжиход нь туслах”, “эрүүл гэр бүлийг бий болгох” болон “аюулгүй нийгмийг байгуулах” 
зорилго дор эмэгтэйчүүд, гэр бүл, өсвөр насныханд зориулсан бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлдэг яам бөгөөд БНСУ-д амьдарч буй олон соёлт гэр бүлийг дэмжих бүх үйлчилгээ, үйл 
ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэдэг.

БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлагыг 

хэн бүтээдэг юм бэ?

▪  Олон соёлт гэр бүлийн бодлогыг нийтэд нь хариуцна 
▪  Солонгос хэлний сургалт явуулах, олон хэлээр мэдээлэл зөвлөгөө өгөх зэрэг 

нийгэмд дасан зохицоход нь туслах  
▪  Олон соёлт гэр бүлийнхэнд хүүхдээ өсгөж бойжуулахад нь туслах
▪  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг хангах
▪  Олон улсын гэрлэлт зуучлалд хяналт тавих, солонгос хүнтэй гэрлэж ирэх гэж 

байгаа гадаад иргэнд зориулсан сургалт зохион байгуулах
▪  Danuri Helpline ☎1577-1366 болон цагаач эмэгтэйчүүдийг хамгаалах байр 

ажиллуулах

Эмэгтэйчүүд,  
гэр бүлийн яам

▪  Олон соёлын сургалттай холбоотой судалгаа хийж, хөтөлбөр боловсруулах
▪  Олон соёлт гэр бүлийн эцэг эхэд зориулсан сургалт явуулж, хүүхдийн 

сургалттай холбоотой мэдээлэл болон зөвлөгөө өгнө
▪  Энгийн сурагчдад олон соёлын тухай сургалт хийх

Боловсролын яам

▪  Гадаад иргэдийн бодлогыг ерөнхийд нь хариуцна.
▪  Цагаач иргэдийг нийгэмд нэгтгэх бодлогын зарчмыг тогтооно  

(Бодлогын хөтөлбөрийг стандартжуулах)
▪  Цагаач иргэдийн хилээр нэвтрэх, оршин суух, Солонгосын харьяат болох  

асуудлыг хариуцна

Хууль зүйн яам

▪  Орон нутгийн бие даасан байгууллагуудад гадаад иргэнд туслах дэд бүтцийг 
байгуулна

▪  Гадаад иргэд шигүү амьдардаг бүс нутагт аюулгүй байдлыг сахиулах
▪  Гадаад иргэдэд тогтвор суурьшилтай амьдрахад нь туслах

Төрийн захиргаа, 
дотоод хэргийн яам

▪  Олон соёлт гэр бүлийн нийгмийн хамгаалалЭрүүл мэнд, нийгмийн 
халамжийн яам

▪  Гэрлэсэн цагаач иргэнийн мэргэжилийн сургалтанд хамруулах, ажилд зуучлахХөдөлмөрийн яам

▪ Олон соёлт гэр бүлийг орон сууцжуулах хөнгөлөлттэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэхГазар нутаг, зам 
тээврийн яам

Цагдаагийн 
Ерөнхий газар
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БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлагыг 

хэдийнээс эхлэн гаргасан бэ?

▪  Хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
▪  Өсвөр насны цагаач хүүхдүүдийг дэмжих хөтөлбөр
▪  Өсвөр үеийнхний олон улсын солилцооны хөтөлбөрт оролцохыг 

дэмжих
▪  Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийг сургуульд сурахад нь туслах 

хөтөлбөр
▪  Нярай болон бага насны хүүхдүүдийг асран бойжуулахад туслах 

хөтөлбөр

▪  Гэр бүлийн болон нэгдсэн сургалт, зөвлөгөө, орчуулгын үйлчилгээ
▪  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих цахим хуудас, утасны аппликэшн
▪  Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ (Эрүүл мэндийн даатгалын 

тогтолцоо, эмчилгээний зардал олгох тэтгэмж, эмнэлэг · эрүүл 
мэндийн төвөөр үйлчлүүлэх арга, амьжиргааны доод түвшинг 
баталгаажуулах тогтолцоо, өндөр настны тэтгэврийн тогтолцоо, 
нийгмийн халамжийн яаралтай тусламж, биеэ даахад нь туслах 
хөтөлбөр гэх мэт) 

▪  Олон соёлт гэр бүлийг орон сууцжуулах хөтөлбөр

Олон соёлт 
гэр бүл

Хүүхэд/
Өсвөр 

насныхан

Анх 2009 онд 6 хэлээр бэлтгэн гаргасан. Хожим 2012 онд Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн яамны 
удирдлагаар холбогдох яам, газрууд хамтран нийт 9 хэлээр бэлтгэн гаргасан. 2013 
оноос эхлэн Danuri цахим хуудас болон Danuri аппликэшнээр дамжуулан түгээж эхэлсэн 
бөгөөд 2014 онд тайланд хэл, 2015 онд лаос хэл, узбек хэл, непал хэл нэмэгдэн өдгөө 
холбогдох 8 яам, газрын* олон соёлт гэр бүлийг дэмжих үйлчилгээний тухай мэдээллийг 
нийт 13 хэлээр хүргэж байна.

*  8 яам, газар : Боловсролын яам, Хууль зүйн яам, Төрийн захиргаа, дотоод хэргийн яам, 
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яам, Хөдөлмөрийн яам, Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн 
яам, Газар нутаг, зам тээврийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар

Тус гарын авлага номонд Солонгос улсад амьдарч буй олон соёлт гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр, 
үйлчилгээний талаарх танилцуулга, солонгос соёл, солонгос ахуй амьдралын талаарх 
мэдээллийг багтаасан юм. 

БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлагад ямар 

мэдээлэл багтдаг вэ?

▪  Солонгос хэлний сургалт, сайн дурын клуб байгуулахад 
туслах(Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв)

▪  Солонгост амьдрахад хэрэгтэй мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, 
яаралтай тусламж үзүүлэх(☎1577-1366)

▪  Мэргэжил олгох сургалт, ажилд ороход нь 
туслах(Эмэгтэйчүүдийн “Шинэ ажил” хөдөлмөр зуучлалын төв)

▪  Солонгос улсад шалган нэвтрүүлэх журам, виз олгох, харьяат 
болох 

▪  Жолооны үнэмлэх олгох журам, гадаад жолооны үнэмлэх авах

Гэрлэсэн  
цагаач  
иргэд 



090  Гэр бүл, аж амьдрал, ахуй 
соёл

 가족생활문화

  Солонгос гэр бүлийн онцлог
 한국가족의 특징

  Хэл ба зан заншил
 언어예절

  Гэр бүлийн амьдралд дурсаж 
тэмдэглэж байх өдөр

 가족생활에서 기억하고 축하할 날

101  Хувцас
 의복문화

  Өдөр тутмын хувцас
 일상복

  Уламжлалт хувцас ‘Ханбуг’
 전통의상 ‘한복’

103  Хоол хүнс
 식생활

  Өдөр тутам иддэг хоол
 평소에 먹는 음식

  Солонгосын үндсэн хоол
 한국의 기본음식

  Амтлагч
 양념

056  Гадаад иргэн хилээр 
нэвтрэх·оршин суух

 외국인 입국·체류

  Паспортын хүчинтэй хугацаа 
болон визний хугацааг шалгах

  여권의 유효기간 및 사증 체류기간 확인

  Гадаад иргэний бүртгэл
 외국인등록

  Оршин суух хугацаа сунгах
 체류기간 연장

  Оршин суух зөвшөөрлийн 
ангилал солих

 체류자격 변경

  Оршин суух зөвшөөрлөөс 
гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх

 체류자격외활동

  Хилээр дахин нэвтрэх 
зөвшөөрөл

 재입국허가

  Гадаад иргэний заавал 
мэдүүлэх зүйлс

 외국인의 신고의무

070  Байнга оршин суух(F-5) виз 
авах

 영주(F-5)자격 취득

  Хамрагдах хүн
 대상

  Гэрлэсэн цагаач иргэн
 결혼이민자의 경우

  Байнга оршин суух эрх хүчингүй 
болох

 영주자격의 상실

3.  Оршин суух зөвшөөрөл авах,  
иргэний харьяалалтай болох 
체류 및 국적취득

4.  Солонгосчуудын аж  
амьдрал ба ахуй соёл 
한국문화와 생활

073  БНСУ-ын харьяат болох
 국적 취득

  Хамрагдах хүн
 대상

  Гэрлэсэн цагаач иргэн
 결혼이민자의 경우

080  Гэрлэсэн цагаач иргэн эцэг 
эх, төрөл төрөгсөдөө урих

 결혼이민자의 부모 및 친지 초청

  Гадаадын зарим улс орон 
дахь БНСУ-ын ЭСЯ, Консулын 
газрын утасны жагсаалт

 주요 해외공관 연락처

  БНСУ дахь зарим орны ЭСЯ-
ны утасны жагсаалт

 주요 주한 대사관 연락처

082  Цагаач иргэдийг нийгэмд 
нэгтгэх хөтөлбөр

 이민자 사회통합

  Солонгост ирээд удаагүй 
байгаа цагаач иргэдэд 
зориулсан хөтөлбөр

 이민자 조기적응프로그램

  Нийгмийн нэгдсэн 
хөтөлбөр(KIIP)

 사회통합프로그램(KIIP)

Гарчиг

016  Ерөнхий мэдээлэл
  일반정보

  Улсын албан ёсны нэр
  정식국명

  Байршил ба нутаг дэвсгэр
  위치와 면적

  Төрийн далбаа(Тэгөгги)
  국기(태극기)

  Улсын цэцэг(Гин цэцэг-
Мүгүнхуа)

  국화(무궁화)

  Хүн ам
  인구

  Эдийн засаг
  경제

  Засгийн газрын бүтэц
  정부조직

  Орон нутгийн засаг захиргаа
  지방행정구역

026  Цаг агаар
  날씨

  Хавар
  봄

  Зун
  여름

  Намар
  가을

  Өвөл
  겨울

028  Мөнгөн дэвсгэрт
  화폐

028  Үндэсний баяр ёслол болон 
олон нийтийн амралтын 
өдөр

  명절과 공휴일

  Үндэсний баяр
  명절

  Олон нийтийн амралтын өдөр
  공휴일

034  Олон соёлт гэр бүл · 
гадаад иргэдэд зориулсан 
үйлчилгээ 
다문화가족·외국인 지원서비스

  Солонгос хэлний сургалт
 한국어교육

  Солонгос соёл · ахуй 
амьдралын талаарх сургалт

 한국문화·생활교육

  Интернэт, мэдээлэлзүйн 
сургалт

 정보화교육

  Зөвлөгөө
 상담

1.  БНСУ-ын тухай 
대한민국 소개

2.  Олон соёлт гэр бүл · гадаад  
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ 
다문화가족·외국인 지원 서비스

036  Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд үйлчлэх байгууллага

  다문화가족·외국인 지원서비스의 이용

  Danuri Helpline  
(☎1577-1366)

  다누리콜센터

  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих 
төв

  다문화가족지원센터

  Өсвөр насныхны “Солонго” төв 
 무지개청소년센터

  Гадаад ажилчдыг дэмжих төв
 외국인력지원센터

  Гадаад ажилчдад зөвлөгөө өгөх 
төв

 외국인력상담센터

  Гадаадын иргэн, харьяатын 
асуудал эрхлэх алба

 출입국관리사무소

  Гадаад хэлээр унших 
боломжтой цахим хуудас

 다국어 지원 웹사이트

  Олон хэл дэмждэг гар утасны 
аппликэйшн

 다국어 지원 모바일 앱



236  Эрүүл мэндийн даатгал
 건강보험

  Эрүүл мэндийн даатгалын 
тухай үндсэн ойлголт

 건강보험제도 개요

  ЭМД-д даатгуулагч гадаадын 
иргэн

 건강보험 가입 대상 외국인

  Даатгалд хамрагдах журам
 가입방법

  Даатгуулагчид үзүүлэх 
хөнгөлөлт, тусламж үйлчилгээ

 가입자 혜택

  Даатгалын шимтгэл төлөх
 보험료 납부

  Зөвлөгөө өгөх байгууллага 
болон лавлах утас

 상담기관 또는 문의처

240   Эрүүл мэндийн тэтгэмжийн 
тогтолцоо

 의료급여제도

  Хамрагдах хүн
 적용대상

  Хувь хүн өөрөө төлөх төлбөр
 본인부담금

  Эрүүл мэндийн тэтгэмж авах үе 
шат

 의료급여 절차

6.  Хүүхдийн боловсрол 
자녀교육

7.  Эрүүл мэнд,  
эмчилгээ үйлчилгээ 
건강과 의료

198  Солонгосын боловсролын 
систем

 한국의 교육제도

  Боловсролын ерөнхий 
тогтолцоо

 교육제도 일반

  Боловсролын менежмент
 교육과정 운영

203  Бага сургуулийн боловсрол
 초등학교 교육

 Боловсролын агуулга
 교육 내용

  Бага сургуульд элсэн орох
 초등학교 입학안내

  Сургуульд орох бэлтгэл
 입학준비

  Сургуулийн амьдралд дасан 
зохицоход туслах

 입학 초기 학교생활 적응 지도

214  Дунд сургуулийн боловсрол
 중학교 교육

 Боловсролын агуулга
 교육 내용

  Бүтээлч, танин мэдэхүйд 
суурилсан үйл ажиллагаа

 창의적 체험활동

222  Ахлах сургуулийн боловсрол
 고등학교 교육

 Боловсролын агуулга
 교육 내용

  Ахлах сургуулийн төрөл
 고등학교 유형

  Сурагчид үзүүлэх нийгмийн 
халамж

 학생복지

226  Их дээд сургуулийн 
боловсрол

 대학교 교육

  Их дээд сургуулийн төрөл
 대학의 종류

  Сургалтын тэтгэлэг
 장학금

230  Өсвөр үеийнхний(Олон соёлт 
гэр бүлийн хүүхдүүдийн 
оролцоог дэмжих) олон 
улсын солилцооны хөтөлбөр

 청소년 국제교류(다문화가정 참여 지원)

  Солилцооны хөтөлбөрийн 
танилцуулга

 국제교류 사업 소개

  Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд 
олгох давуу эрх

 다문화가정 우대

  Оролцох хүсэлт гаргах
 신청방법

172  Жирэмслэх ба амаржих
 임신과 출산

  Жирэмсэн эхийн хийлгэх ёстой 
шинжилгээ

 임산부가 받아야 할 검사

  Эрүүл хүүхэд төрүүлэхийн тулд 
анхаарах зүйлс

 건강한 아기 출산을 위해 주의할 점

  Жирэмсэн эхэд зориулсан 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ

 임산부를 위한 보건소 서비스

  Амаржих
 출산

180  Нярай хүүхдийн эрүүл мэнд
 영유아 건강관리

  Хүүхдийн өсөлт хөгжлийн үе 
шат

 아이의 발달 단계

  Урьдчилан сэргийлэх тарилга
 예방접종

  Бага насны хүүхдэд заавал 
хийлгэх урьдчилан сэргийлэх 
тарилга

 어린이 국가예방접종 지원

185  Бага насны хүүхдийн 
хүмүүжил боловсрол

 영유아보육 및 유아교육

  Бага насны хүүхдийг асран 
хүмүүжүүлэх, боловсрол олгох

 보육 및 유아교육

  Улсаас олгох хүүхдийн 
цэцэрлэг, сургалтын төлбөр, 
хүүхэд гэрээр харсны мөнгөн 
тэтгэмж

 보육료·유아학비·가정양육수당 지원

5.  Жирэмслэх ба  
хүүхэд бойжуулах 
임신과 육아

140  Тээврийн хэрэгсэл
 교통수단

  Автобус
 버스

  Метро
 지하철

  Такси
 택시

  Хувийн тэрэг
 자가용

  Галт тэрэг
 기차

  Агаарын тээвэр
 항공

162  Олон нийтийн байгууллага
 공공기관 이용

  Засаг захиргааны байгууллага
 행정기관

  Цагдаагийн газар(☎112)
 경찰서

  Гал команд(☎119)
 소방서

  Шуудан
 우체국

  Номын сан
  도서관

167  Нийтийн үйлчилгээний газар
 편의시설 이용

  Эрэгтэй үсчин-Ибалсу
 이발소

  Эмэгтэй үсчин-Миюншил
 미용실

  Халуун усны газар
  목욕시설의 종류

112  Орон байр
 주거생활

  Орон сууцны төрөл
 주거종류

  Орон сууц худалдан авах буюу 
түрээсийн гэрээ байгуулах

 주택구입과 임대차 계약 등

  Орон сууцжуулах хөтөлбөр
 주택지원

  Цахилгаан
 전기사용

  Ус
 수도사용

  Ахуйн хий
 가스사용

  Халаалт
 난방시설

  Харилцаа холбоо
 통신

  Хог хаягдал
 생활쓰레기 처리

130  Өрх гэрийн эдийн засгийн 
амьдрал

 소비경제생활

  Өрхийн орлого зарлага
 가계

  Бараа худалдан авах, ашиглах
 물건구입과 사용

  Хадгаламж ба банкаар 
үйлчлүүлэх

 저축과 은행 이용

4.  Солонгосчуудын аж  
амьдрал ба ахуй соёл 
한국문화와 생활



310  Асуулт хариулт
 FAQ

316   Солонгосын аялал 
жуулчлалын албаны аялал 
жуулчлалын талаарх 
танилцуулга

 한국관광공사 관광 안내

317  Олон соёлт гэр бүлийг 
дэмжих төвүүдийн хаяг 
болон утасны дугаар

  다문화가족지원센터 현황

325  Danuri Helpline утасны дугаар
 다누리콜센터 현황

326  Өсвөр насныхны “Солонго” 
төв 

 무지개청소년센터

327  Эмэгтэйчүүдийн “Шинэ 
ажил” хөдөлмөр зуучлалын 
төвийн хаяг болон утасны 
дугаар

 여성새로일하기센터 현황

335  Гадаадын иргэн, харьяатын 
асуудал эрхлэх албаны хаяг 
болон утасны дугаар

 출입국관리사무소 현황

337  Гадаад ажилчдыг дэмжих 
төвийн хаяг болон утасны 
дугаар

 외국인력지원센터 현황

10.  Хавсралт 
부록

280  Ажил эрхлэлт болон 
мэргэжлийн сургалт

 취업 및 직업훈련

  Ажил эрхлэлт
 취업

  Мэргэжлийн сургалтын 
хөтөлбөр

 직업훈련

285  Хөдөлмөр эрхлэлттэй 
холбоотой анхаарах зүйлс

 근로 관련 주요사항

  Нийгмийн даатгал
 사회보험

  Хөдөлмөрийн хуулийн тухай
 근로기준법 안내

  Хөдөлмөрийн стандарт
 근로기준

  Цалин хөлс
 임금

290  Хөдөлмөрийн даатгал
 고용보험

  Ажилгүйдлийн тэтгэмж
 실업급여

293  Хувиараа бизнес эрхлэгчийн 
даатгал

 자영업자 고용보험

  Даатгалд хамрагдах журам
 가입방식

  Даатгалд хамрагдах хүн
 가입대상

  Даатгалын шимтгэл болон 
ажилгүйдлын тэтгэмж

 보험료 및 실업급여액

  Олгох тэтгэмжийн хэмжээ
 혜택

  Даатгалд хамрагдах хугацаа
 가입기간

295  Үйлдвэрлэлийн ослын 
даатгал

 산업재해 보상보험

  Үйлдвэрлэлийн осол
 산업재해

  Аюулгүй байдлын үндсэн 
зарчим

 기본적인 안전수칙

  Заавал мэдэж байх ёстой 
аюулгүй ажиллагааны тэмдгүүд

 알아두어야 할 안전표지

300  Жирэмсний өмнөх болон 
дараах амралт, хүүхэд асрах 
чөлөө

 출산 전후휴가 및 육아휴직

  Жирэмсний өмнөх болон 
дараах амралт

 출산 전후휴가

  Хүүхэд дутуу төрөх буюу 
амьгүй төрсөн тохиолдолд 
олгох амралт

 유산·사산휴가

  Хүүхэд асрах чөлөө
 육아휴직

  Бага насны хүүхэдтэй ажилчид 
ажлын цагаа богинсгох

 육아기 근로시간 단축

9.  Ажилд орох болон  
хөдөлмөр эрхлэлт 
취업과 근로

256  Ард иргэдийн амьжиргааны 
баталгаа

 국민기초생활보장

  Хамрагдах хүн
 적용대상

  Тэтгэмжийн төрөл
 급여의 종류

  Хамрагдах журам
 신청방법

261  Тэтгэвэр
 국민연금

  Хамрагдах хүн
 적용대상

  Даатгалын шимтгэл төлөх
 보험료 부담

  Тэтгэврийн хэлбэр
 급여혜택

264  Шуурхай тусламжийн 
хөтөлбөр

 긴급복지지원

  Гадаад иргэн шуурхай тусламж 
авах тохиолдол

 외국인이 긴급복지지원을 받을 수 있는 경우

  Яаралтай тусламж
 긴급복지

  Хүсэлт гаргах, хүсэлтийг 
шийдвэрлэх

 신청방법 및 업무처리 절차

 Тусламжийн агуулга
 지원 내용 

8.  Нийгмийн  
хамгааллын тогтолцоо 
사회보장제도

269  Бие даах төсөл
 자활사업

  Хамрагдах хүн
 적용대상

  Оролцох болзол
 지원조건

  Бүртгүүлэх үе шат
 신청방법

271  Өрх толгойлсон эцэг/эхэд 
үзүүлэх тусламж

 한부모가족 지원

  Тусламжийн төрөл
 서비스 종류

  Тусламж хүсэх журам
 신청방법

242  Эрүүл мэндийн байгууллага
 의료기관

  Эрүүл мэндийн байгууллагын 
төрөл

 의료기관 유형

  Эмчилгээний төрөл, салбар
 진료 분야와 진료 과목

  Эмнэлгийн байгууллагаар 
үйлчлүүлэх

 의료기관 이용 절차

  Яаралтай үед авах арга хэмжээ
 응급상황 대처법

  Эмийн сан
 약국

247  Эрүүл мэндийн төв
 보건소

  Ерөнхий эмчилгээ
 일반진료

  Эрүүл мэндийн төвийн гэрээр 
үйлчлэх эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ

 보건소 방문건강관리사업

  Сэтгэцийн шинжилгээ 
оношлогооны үнэ төлбөргүй 
үйлчилгээ

 무료 정신건강 서비스

 251  Түргэн тусламжийн анхан 
шатны мэдэгдэхүүн

 응급처치

7.  Эрүүл мэнд,  
эмчилгээ үйлчилгээ 
건강과 의료



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

Жунмю жэрэ нь Жусонь улсын үеийн дурсгалын танхимд үйлддэг өвөг дээдсээ дурсан 
хүндэтгэх хаант төрийн томоохон ёслолын нэг юм. Жунмю жэрэгийн үеэр үйлддэг зан 
үйл, ёс жаяг нь бусад ёслолын үндэс нь болдог тул маш хатуу чанд дэг журмын дагуу 
үйлддэг. Хүндэтгэлийн ёслолыг үйлддэг дурсгалын танхимд(жунмю) Жусонь улсыг 
захирч байсан үе үеийн хаан хатдын дурсгалын пайз(талийгаачийн нэрийг бичсэн 
жижиг модон пайз)-ийг залсан байдаг бөгөөд энэхүү барилга нь Солонгос улсын 
голомтыг бэлгэддэг.

2001 онд ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн биет бус соёлын өвд бүртгэгдсэн. 

Жунмю жэрэ 
(Өвөг дээдсээ дурсан хүндлэх ёслол) 

БНСУ-ын
тухай

1

016  Ерөнхий 
мэдээлэл

  Улсын албан ёсны 
нэр

  Байршил ба нутаг 
дэвсгэр

  Төрийн 
далбаа(Тэгөгги)

  Улсын цэцэг(Гин 
цэцэг-Мүгүнхуа)

  Хүн ам

  Эдийн засаг

  Засгийн газрын 
бүтэц

  Орон нутгийн засаг 
захиргаа

026  Цаг агаар

  Хавар

  Зун

  Намар

  Өвөл

028  Мөнгөн дэвсгэрт

028  Үндэсний баяр 
ёслол болон 
олон нийтийн 
амралтын өдөр

  Үндэсний баяр

  Олон нийтийн 
амралтын өдөр



БНСУ-ын тухай  017016 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Солонгосын хойд хэсэгт орших Гэма өндөрлөгийг ‘Солонгосын дээвэр’ гэж нэрлэдэг 
бөгөөд, зүүн далайн эргийг даган сунайх Тэбэг нурууг Бэгдүгийн их нуруу гэдэг.
Солонгост Жэжү, Гожэ, Жин, Үллөн зэрэг алдартай арлууд бий. Жэжү болон Үллөн 
арал галт уулын дэлбэрэлтээс үүсэн тогтжээ. Солонгосын Шар тэнгис болон Өмнөд 
тэнгисийн хөвөө ээдрээ нугачаа ихтэй, татлага түрлэгийн зөрүү их байдаг.
(Эх сурвалж: Төрийн захиргаа, дотоод хэргийн яам )

3. Төрийн далбаа (Тэгөгги)

Солонгосын төрийн далбаа ‘Тэгөгги’ нь цагаан өнгийн дэвсгэрийн гол дунд байх тэгөг 
хээ, дөрвөн буланд нь байх гоно-гунь-гам-ри хэмээх дөрвөн триграмаас бүтдэг. Тэгөгги 
далбааны цагаан дэвсгэр нь гэрэл гэгээ, цэвэр ариун байдал, мөн эрт дээр үеэс энх 
тайвныг эрхэмлэн хайрлаж ирсэн солонгос түмнийг бэлгэддэг. Голд нь байгаа тэгөг хээ 
нь арга(улаан), билгийн(хөх) зохицолыг бэлгэддэг бөгөөд түмэн бодисын арга билгийн 
нөлөөгөөр өсөж үржин, хөгжин дэвшдэг байгалийн хувиршгүй хуулийг дүрсэлжээ. 
Дөрвөн буланд нь байх 4 триграмм нь арга билэг орчилдон өөрчлөгдөж буй байдлыг 
харуулдаг. Эдгээр дөрвөн триграммын “гоно” нь тэнгэр, “гунь” нь газар, “гам” нь ус, “и” 
нь галыг бэлгэддэг. Энэ дөрвөн дүрс тэгөг-ийг тойрон байрлахдаа нэгдэл болон зохицол 
найрыг бүрдүүлдэг. Өвөг дээдсийнхээ ахуй амьдралдаа хэрэглэж ирсэн тэгөг хээнээс 
бүтсэн манай төрийн далбаа нь ард түмний маань орчлон дэлхийтэйгээ хамт өнө 
мөнхөд өсөн дэвжиж, хөгжин цэцэглэх хүсэл мөрөөдлийг шингээсэн юм. (Эх сурвалж : 
Төрийн захиргаа, дотоод хэргийн яам)

<гоно>

<гунь>

<и>

<гам> Тэгөгги

Japan

China

Philippines

East Timor

Singapore

Malaysia

VietnamThailand

Nepal

India

Sri Lanka

Cambodia

Mongolia

KOREA

1 Ерөнхий мэдээлэл

1. Улсын албан ёсны нэр

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс (Republic of Korea) бөгөөд үүнийг товчлон 
Солонгос(Кория) гэж бас дууддаг.

2. Байршил ба нутаг дэвсгэр

Өмнөд Солонгос нь Ази тивийн зүүн хойд зүгт байх Солонгосын хойгт оршдог бөгөөд 
нийт 100,188.1 км² газар нутагтай. Өмнөд Хойд Солонгос болон Солонгосын хойг 
орчмын арлууд нийлээд 221,000км² талбайтай бол Өмнөд Солонгос үүний 45%-тай 
тэнцэх газар нутагтай байна гэсэн үг юм.
Солонгосын хойг нь Камбожаас (181,035км²) бага зэрэг том, Филиппин(300,000км²), 
Вьетнам(331,210км²), Японы (377,915км²) газар нутгийн 2/3-той тэнцэх хэмжээтэй. 
Солонгосын хойг нь баруун хойд талаараа Хятад улстай Амнуг голоор, зүүн хойд 
талаараа Хятад болон Орос улстай Түмань голоор хиллэдэг. Солонгос улс нь 3 
тэнгисээр хүрээлэгдсэн бөгөөд баруун талд нь Шар тэнгис, зүүн талд нь Зүүн тэнгис, 
өмнө талд нь Өмнөд тэнгис оршдог.
Солонгосын өмнөд болон баруун хэсэг ерөнхийдөө тэгш хавтгай, харин зүүн болон 
хойд хэсэг нь уулархаг. Солонгосын хамгийн өндөр уул бол Бэгдү уул(2,744м).
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

5. Хүн ам

2016 оны 6-р сарын 1-ний байдлаар БНСУ нь нийт 51,619,330 хүн амтай байгаа 
бөгөөд хүн амынхаа тоогоор дэлхийд 26-р байранд орж байна. Нэг километр хавтгай 
дөрвөлжин талбайд 499 хүн ноогддог бөгөөд хүн амын нягтралаараа арван саяас дээш 
хүн амтай улсуудаас дэлхийд гуравт ордог аж. (Эх сурвалж: Төрийн захиргаа, дотоод 
хэргийн яам, Тагнуулын төв газар, Үндэсний статистикийн газар)

6. Эдийн засаг

2016 оны Солонгос улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 1 триллион 321 тэрбум 
2 зуун сая америк долларт хүрч эдийн засгаараа дэлхийд 11-т жагссан. Нэг хүнд 
ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 25,990 америк доллар. Гадаадад газрын 
тосон бүтээгдэхүүн, хагас дамжуулагч, автомашин, усан онгоц, хавтгай дэлгэц зэрэг 
бүтээгдэхүүнийг голлон экспортолдог.(Эх сурвалж: ОУВС, БНСУ-ын гаалийн алба)

7. Засгийн газрын бүтэц

БНСУ нь Ерөнхийлөгчийн засаглалтай, Ерөнхийлөгч нь Засгийн Газрын тэргүүний хувьд 
хуульд заасны дагуу бүх төр захиргааны төв байгууллагын даргыг удирдаж, хяналт тавина.
Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчийн захирамжийн дагуу төр захиргааны байгууллага тус 
бүрийн даргыг удирдаж хяналт тавина.

Сүннэ хаалга Сөүл хот

4. Улсын цэцэг (Гин цэцэг - Мүгүнхуа)

Эрт  д ээр  үеэс  ард  түмний  хайр 
хүндэтгэлийг хүлээж ирсэн “Мүгүнхуа” 
цэцэг Солонгос улсыг бэлгэддэг бөгөөд 
"өнө мөнхөд дэлгэрч байдаг, хэзээ 
ч хагдардаггүй цэцэг" гэсэн утгыг 
илэрхийлдэг. Эртний түүхийн сурвалж 
бичигт солонгос хүмүүс тэртээ Гужусоны 
үеэс Мүгүнхуа цэцгийг тэнгэрийн цэцэг 
гэж үздэг байсан тухай, Шиллачууд 
өөрийн улсыг “Гөнхуахян” буюу 
“Мүгүнхуа улс” гэж нэрлэдэг байсан 

тухай бичиж үлдээсэн байдаг. Мөн Хятадад манай улсыг дээр үеэс “Мүгүнхуа цэцэг 
дэлгэрч хагдардаг оюун билэгтний улс” гэж магтан дуулдаг байв. Мүгүнхуа цэцэг 
энэ мэтээр хэдэн зуун жилийн турш манай ард түмэнтэй байсаар Жусонь улсын сүүл 
үе хүртэл ирсэн бөгөөд Солонгосын төрийн дуулалд "Мүгүнхуа цэцэг дэлгэрсэн 
үзэсгэлэнт уул нурууд, ус гол минь" гэсэн мөрийг нэмснээр энэ цэцэгт солонгосын 
ард түмэн улам хайртай болжээ. Манай ард түмэн Японд эзлэгдэн дарлагдаж байхдаа 
ч энэ цэцгээ хайрлан дээдэлсээр байсан юм. Японы дарлалаас чөлөөлөгдсөний дараа 
Мүгүнхуа цэцэг манай улсын албан ёсны цэцэг болсон билээ.
Мүгүнхуа цэцгийн шинжлэх ухааны нэр нь Hibiscus syriacus L. бөгөөд Египтын Hibis 
охин тэнгэртэй адилхан үзэсгэлэнт цэцэг гэсэн утгатай. Уг цэцгийг англиар Rose of 
Sharon гэж нэрлэдэг ба бурханд ерөөгдсөн газраас ургасан сарнай мэт үзэсгэлэнтэй 
цэцэг гэсэн утгатай юм. Мүгүнхуа Солонгос, Хятадын төв хэсэг, Энэтхэгийн хойд хэсэг, 
Япон зэрэг газар тархан ургадаг.
Намар навчаа гөвдөг навчит модны аймгийн уг ургамал 3~4 метр хүртэл өндөр ургадаг, 
хагас дугуй хэлбэртэй. Жил бүр 7-10 сарын хооронд цэцэглэдэг бөгөөд цэцэг нь маш 
гоёмсог олон өнгө хэлбэртэй. Үүрээр дэлбээлж оройд хагдардаг уг цэцэг 100 өдрийн 
турш шинээр цэцгэлдэг(Эх сурвалж : Төрийн захиргаа, дотоод хэргийн яам).

Гин цэцэг
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① Бодлого төлөвлөлт, санхүүгийн яам нь улс орныг хөгжүүлэх урт болон дунд 
хугацааны стратеги, эдийн засаг санхүүгийн бодлогыг боловсруулах, ерөнхийлөн 
хамаарах, зохицуулах, төсвийн мөнгө санхүүг захиран зарцуулах, мөнгөн дэвсгэрт, 
гадаад валют, засгийн газрын мөнгөн хуримтлал, засгийн газрын санхүү, улсын албан 
татвар, гаалийн татвар, олон улсын мөнгө санхүү, нийтийн үйлчилгээний байгууллагыг 
удирдах, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, улсын эд хөрөнгө, ард түмний хөрөнгө 
оруулалт хийгээд улсын өртэй холбоотой ажил хэргийг хариуцан гүйцэтгэдэг.

② Боловсролын яам нь хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлого, сургуулийн боловсрол·насан 
туршийн боловсрол, эрдэм шинжилгээний ажилтай холбоотой ажлыг гүйцэтгэдэг.

③ Ирээдүйг цогцлон бүтээх шинжлэх ухааны яам нь шинжлэх ухаан технологийн 
бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэн, зохицуулалт үнэлгээ хийх, шинжлэх ухаан 
технологийн судалгаа нээлт хийж, хамтран ажиллаж, хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан 
технологийн салбарт ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх, цөмийн эрчим хүчний 
судалгаа явуулж нээлт хийн үйлдвэрлэж, ашиглах, улс үндэстнийг мэдээлэлжүүлэх 
төлөвлөгөөг боловсруулж, мэдээллийг хамгаалах, мэдээллийн соёлыг сахиулах, радио 
телевизийн нэвтрүүлэг·харилцаа холбоог нэгдмэл болгох, хөгжүүлэх болон долгионы 
ашиглалт, мэдээлэл харилцааны үйлдвэрлэл үйлчилгээ, шуудан·шуудангийн мөнгөн 
гуйвуулга зэрэг шуудантай холбоотой үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг.

④ Гадаад харилцааны яам нь гадаад харилцаа, эдийн засгийн гадаад харилцаа 
болон олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гадаад харилцаа, олон улсын 
харилцааны талаарх гэрээ, бусад олон улсын хэлэлцээр байгуулах, гадаадад оршин 
сууж буй солонгос иргэдийг хамгаалах, дэмжиж туслах, гадаадад амьдарч буй солонгос 
угсаатны талаарх бодлогыг боловсруулах, олон улсын улс төрийн байдлын талаар 
судалгаа, задлан шинжилгээ хийх зэрэг ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑤ Нэгдлийн яам нь нэгдэл болон Өмнөд Хойд Солонгосын уулзалт хэлэлцээр, харилцаа 
холбоо, хамтын ажиллагаатай холбоотой бодлого боловсруулах, нэгдлийн тухай сургалт 
зэрэг нэгдэлтэй холбоотой ажил хэргийг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑥ Хууль зүйн яам нь шүүн байцаах, шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, хүний эрхийг 
хамгаалах, гадаадын харьяатын хэргийг эрхлэх болон бусад хууль эрх зүйн асуудалтай 
холбоотой ажил хэргийг хариуцан гүйцэтгэдэг.

Доорх бүдүүвч зурагт байгаачлан БНСУ-ын Засгийн Газар нь 2016 оны 6-р сарын 
байдлаар 17 яам, 5 агентлаг, 16 газрын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
17 яам тус бүр нь дараах захиргааны ажлуудыг гүйцэтгэж байна:

Ерөнхийлөгч

Ерөнхийлөгчийн ажлын алба

Үндэсний аюулаас хамгаалах алба

Ерөнхийлөгчийн хамгаалалтын 
алба

Хүний эрхийн үндэсний хороо

Хяналт шалгалтын газар Харилцаа, холбооны 
зохицуулах хороо

Үндэсний тагнуулын  
газар

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх алба
Ерөнхий сайд

Ерөнхий сайдын ажлын алба

Шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах хороо

Хүнс, эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах агентлаг

Санхүүгийн хороо

Ард түмний эрх ашгийг хамгаалах хороо

Цөмийн эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах хороо

Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах агентлаг

Хүний нөөцийн хөгжлийн агентлаг

Хууль, эрх зүйн агентлаг

Эх оронч, ахмад дайчдын хэрэг эрхлэх агентлаг

Боловсролын яам  Батлан хамгаалах яам  Эрүүл мэнд, нийгмийн 
халамжийн яам  Далай, загас агнуурын яам  

• Цэргийн хэрэг эрхлэх газар  
•  Батлан хамгаалах төсөл  

хэрэгжүүлэх газар  

•  Далайн цагдан сэргийлэх газар  

Ирээдүйг цогцлоон бүтээх, 
шинжлэх ухааны яам  

Төрийн захиргаа,  
дотоод хэргийн яам Байгаль орчны яам  

• Цагдаагийн ерөнхий газар • Цаг уурын газар  

Бодлого төлөвлөлт,  
санхүүгийн яам  Хууль зүйн яам  Худалдаа, үйлдвэрлэл,  

эрчим хүчний яам  Газар нутаг, тээврийн яам  

• Улсын татварын газар 
• Гаалийн газар  
• Хангамжийн газар   
• Статистикийн газар  

•  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг  
 дэмжих газар  

•   Оюуны өмчийн газар  

•  Барилга, хот байгуулалтын газар
•  Саемангүм хөгжил, хөрөнгө  

оруулалтын Солонгосын  
агентлаг

• Прокурорын газар  

Гадаад харилцааны яам  Соёл, биеийн тамир,  
аялал жуулчлалын яам Хөдөлмөрийн яам  

• Соёлын өвийг хамгаалах газар

Нэгдлийн яам  Хөдөө аж ахуй, далайн 
бүтээгдэхүүний яам  

Эмэгтэйчүүд,  
гэр бүлийн яам  

• Хөдөөг хөгжүүлэх газар  
• Ойн газар  
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⑬ Байгаль орчны яам нь байгаль орчин, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, орчны 
бохирдлоос сэргийлэхтэй холбоотой ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑭ Хөдөлмөрийн яам нь хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
хяналт тавих, хөдөлмөрийн даатгал, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, хөдөлмөрийн 
стандарт, ажилчдын нийгмийн халамж, ажилчид болон удирдлагын харьцааг 
зохицуулах, үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн ослын даатгал, 
нөхөн олговор болон бусад ажил эрхлэлт болон хөдөлмөртэй холбоотой ажил хэргийг 
хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑮ Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн яам нь эмэгтэйчүүдэд хандсан бодлого төлөвлөлт, 
хэрэгжилт, хяналт, эмэгтэйчүүдийн эрх үүргийг нэмэгдүүлэх, байр суурийг нь 
өндөржүүлэх, өсвөр насныхан болон гэр бүл(олон соёлт гэр бүл болон эрүүл гэр бүл 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хүүхэдтэй холбоотой ажил хэргийг мөн хамаардаг)-
тэй холбоотой ажил хэргийг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑯ Газар нутаг, тээврийн яам нь газар нутгийн нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
зохицуулах, газар нутаг болон усны нөөцийг хамгаалах, ашиглах, хот, зам, орон сууцны 
барилга байгууламж, далайн эрэг, гол болон хөрсжүүлэлт, далайн тээвэр, төмөр зам, 
агаарын тээвэртэй холбоотой ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑰ Далай, загас агнуурын яам нь далайн бодлого, загас агнуур, далайн эргийн хот 
тосгодыг хөгжүүлэх, загас далайн бүтээгдэхүүний борлуулалт, далайн тээвэр, усан 
боомт, далайн орчин, далайн орчин судалгаа, далайн нөөцийн ашиглалт, далай судлал, 
технологийн судалгаа болон түүнийг хөгжүүлэх, далайн аюулгүй байдалтай холбоотой 
ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑦ Батлан хамгаалах яам нь улсыг батлан хамгаалах асуудал, цэрэг арми, цэргийн 
тушаал шийдвэр болон бусад цэрэг армитай холбоотой ажил хэргийг хариуцан 
гүйцэтгэдэг.

⑧ Төрийн захиргаа, дотоод хэргийн яам нь засгийн газрын хуралдааны ажиллагаа, 
хууль дүрэм болон гэрээ хэлэлцээрийг зарлан мэдэгдэх, засгийн газрын бүтэц 
бүрэлдэхүүн, шагнал урамшуулал, засгийн газрын шинэчлэл, засаг захиргааны 
чадамж, цахим засгийн газар болон хувийн мэдээлэл хамгаалах, засгийн газрын ордны 
хяналт, нутгийн өөрөө удирдах тогтолцоо, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл 
ажиллагааг дэмжих, санхүү, татвар, хоцрогдмол бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих, нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллага хоорондын зөрчлийг зохицуулах, сонгууль, иргэдийн санал 
хураалттай холбоотой ажил хэргийг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑨ Соёл, биеийн тамир, аялал жуулчлалын яам нь соёл, урлаг, кино, зар сурталчилгаа, 
ном хэвлэл, сонин сэтгүүл, биеийн тамир, аялал жуулчлал болон улс оронд болж буй 
үйл явдлыг сурталчилах, засгийн газрын мэдээ мэдэгдэлийг хүргэхтэй холбоотой ажлыг 
хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑩ Хөдөө аж ахуй, далайн бүтээгдэхүүний яам нь газар тариалан, мал аж ахуй, хоол 
хүнс, газар болон ус ашиглалт, хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөдөө орон нутгийг 
хөгжүүлэх, болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалттай холбоотой ажлыг 
хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑪ Худалдаа, үйлдвэрлэл, эрчим хүчний яам нь худалдаа, гадаад худалдаа, үйлдвэрлэл, 
гадаад худалдааны гэрээ, гэрээний зохицуулалт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, 
үйлдвэрийн технологийн судалгааг хөгжүүлэх бодлого, эрчим хүч, газрын эрдэс 
баялагтай холбоотой ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

⑫ Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яам нь эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт 
өвчнөөс сэргийлэх, эмч, эмийн санчтай холбоотой захиргааны асуудал, амьжиргааны 
баталгаажилт, бие дааж амьдрахад нь туслах, нийгмийн халамж, хүүхэд(нялх, балчир 
хүүхдийн өсөлт бойжилт), өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй 
холбоотой ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.
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8. Орон нутгийн засаг захиргаа

БНСУ-д орон нутгийн засаг захиргааны 
дээд шатны 17 байгууллага, доод шатны 
226 байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Дээд шатны 17 нэгжид 1 нийслэл хот, 
6 томоохон хот, 1 тусгай хот, 8 аймаг, 1 
тусгай аймаг багтдаг.
Доод шатны байгууллага нь 74 хот, 82 
сум, 69 дүүргээс бүрдэх бөгөөд засаг 
захиргааны жижиг нэгж болох “суурин, 
баг, хороо”-гоор дамжуулан иргэдэд 
үйлчилдэг. 2015 оны 1-р сарын 1-ны 
өдрийн байдлаар засаг захиргааны 3488 
жижиг нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Сөүл хот, Инчонь хот болон Гёнги 
аймгийн Бүчонь, Анян, Соннам, Өйжонбү, 
Гуанмён, Шихөн, Өйван, Гүнпу, Гуачонь, 
Гүри, Мигөм, Гуанжү, Гу-ян, Ханам хотуудыг хамруулаад “Нийслэлийн бүс нутаг” гэж 
нэрлэдэг. Нийслэлийн бүс нутагт нийт хүн амын 50% хувь нь амьдардаг бөгөөд Сөүлд 
10 сая, Гёнги аймагт 12 сая, Инчонь хотод 2 сая 900 мянган хүн оршин сууж байна.

EAST SEA

YELLOW SEA

※   Дээрх БНСУ-ын газрын зураг 1:2,000,000 хэмжээтэй бөгөөд 2013 онд үүнийг Газар нутаг, тээврийн 
яамны Үндэсний газар зүйн мэдээллийн хүрээлэнгээс гаргажээ. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг, 
(www.ngii.go.kr> On-Map > БНСУ-ын газрын зураг) цахим хуудаснаас авна уу.

БНСУ-ын газрын зураг
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2. Зун

6 сар~8 сар. 25℃~35℃ орчим халуун болно. 6-р сарын сүүлээс 7-р сарын сүүл хүртлэх 
хугацааг борооны улирал(жанмачол) гэдэг. Хэдий борооны улирал боловч өдөр болгон 
бороо ордоггүй. 8-р сараас 9-р сарын хооронд хур бороо ихээр ордог ба хүчтэй салхи 
хавсран далайн хар салхи хэд хэдэн удаа дайрч өнгөрдөг.

3. Намар

9 сар~11 сар. 10~25°C дулаан, тэнгэр цэлмэг, хуурай. 11-р сард өвлийн улирал шиг 
хүйтэн өдрүүд олон байдаг. Энэ үед өвлийн хувцасаа урьдчилан бэлтгэж, халаах 
хэрэгсэлийн бүрэн бүтэн ажиллагааг хангах нь зүйтэй. Намар цагийн улаарч шарласан 
навчис үнэхээр үзэсгэлэнтэй байдаг.

4. Өвөл

12 сар~2 сар. -10℃~10℃ хэм хүрч маш их хүйтэрдэг. 3 өдөр нь хүйтэрч байгаад 4 өдөр 
нь хүйтний эрч сулрах байдлаар өвлийн өдрүүд үргэлжилдэг. Цас орж, хүйтэн салхи 
салхилах өдөр олон. Дулаан хувцас, халаах хэрэгсэл зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. 2-р 
сарын сүүлээс эхлэн хүйтний эрч суларч цаг агаар нилээн дулаардаг.

Хавар Зун Намар Өвөл

Солонгос улс нь орон нутгийн өөрөө удирдах тогтолцоотой. Орон нутгийн оршин суугчид 
дөрвөн жил тутам нутгийнхаа өөрөө удирдах байгууллагын дарга(дээд шатны нэгж : 
нийслэлийн засаг дарга, томоохон хотын засаг дарга, аймгийн засаг дарга/доод шатны 
үндсэн нэгж: хотын засаг дарга, сумын засаг дарга, дүүргийн засаг дарга) болон Орон 
нутгийн хурлын гишүүн, хот дүүргийн Боловсролын газрын даргыг сонгуулиар сонгодог.

Нийслэл хот Томоохон хот Өөрөө удирдах  
тусгай хот Аймаг Өөрөө удирдах 

тусгай 

1. Сөүл

2. Бүсань хот
3. Дэгү хот
4. Инчонь хот
5. Гуанжү хот
6. Дэжонь хот
7. Үлсань хот

8.   Сэжун өөрөө 
удирдах тусгай 
хот

9. Гёнги аймаг
10. Ганвонь аймаг
11.   Хойд Чүнчонь 

аймаг 
12.   Өмнөд 

Чүнчонь аймаг 
13.   Хойд Жолла 

аймаг
14.   Өмнөд Жолла 

аймаг
15.   Хойд Гёнсан 

аймаг 
16.   Өмнөд Гёнсан 

аймаг

17.   Жэжү өөрөө 
удирдах тусгай 
аймаг

2  Цаг агаар
Хавар, зун, намар, өвөл гэсэн жилийн 4 улиралтай дулаан бүсийн уур амьсгалтай.

1. Хавар

3 сар~5 сар. Өглөө оройдоо сэрүүхэн, өдөр нь дулаахан. Үзэсгэлэнт цэцгүүд дэлгэрнэ.  
3-р сард өвлийн дулаан хувцас өмсөж 4-р сард хөнгөн хувцаслах нь тохиромжтой. 5-р 
сард зуны улирал шиг халуун өдрүүд олонтой.



БНСУ-ын тухай  029028 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉	Ургацын баяр[Чүсог](Билгийн тооллын 8-р сарын 15-ны өдөр)
  Ургацын баярын өдөр хэмээн нэрлэгддэг энэ өдөр шинэ ургацын будаа тариа, жимс 

ногоогоор хийсэн хоол идэж, өвөг дээдэстээ хүндэтгэл үзүүлэн газар дээр нь очиж 
тахилга өргөдөг. Мөн “тэргэл сар угтан” хүслээ шивнэж, “Гангансүллэ” хэмээх 
тойрон бүжгээр нааддаг.

 ※  Ургацын баярын өмнөх өдөр, ургацын баярын өдөр, ургацын баярын дараах өдрийг(билгийн 
тооллын 8-р сарын 14, 15, 16-ны өдөр) олон нийтийн амралтын өдөр болгосон.

2. Олон нийтийн амралтын өдөр

◉		Нэгдүгээр сарын нэгэн: Аргын тооллын шинэ жилийн анхны өдөр

◉  Тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний өдөр (Самилжол: Aргын тооллын 3-р сарын 1-ний 
өдөр) : Японы дарангуйллын үе буюу 1919 оны 3-р сарын 1-ний өдөр эхлэж улмаар 
улс орныг бүхэлд нь хамарсан тусгаар тогтнолын төлөөх хөдөлгөөнийг энэ өдөр 
дурсан тэмдэглэдэг.

◉  Бурхан багшийн мэндэлсэн өдөр (Билгийн тооллын 4-р сарын 8-ны өдөр) : Буддагийн 
төрсөн өдөр

Золголт Догтой шөл Сунпёнь

3 Мөнгөн дэвсгэрт
•  Мөнгөн дэвсгэртийн нэгж нь вон(Won, ￦).
•  Валютын ханш(2016 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар) 1 америк доллар : 

1,151.00 вон / 1 евро : 1,278.30 вон / 100 иен : 1120.63 вон 

4  Үндэсний баяр ёслол ба олон нийтийн 
амралтын өдөр

1. Үндэсний баяр

Солонгост үндэсний томоохон баяр болон улирлын чанартай тэмдэглэлт баяр ёслол 
цөөнгүй бий. Солонгос улс аргын ба билгийн тооллыг хамтад нь хэрэглэдэг. Үндэсний 
баяр наадам болон улирлын чанартай тэмдэглэлт баярыг ихэвчлэн билгийн тооллоор 
тоолон тэмдэглэдэг.

◉	Цагаан сар[Солнал](Билгийн тооллын 1-р сарын 1-ний өдөр)
  Утга: Билгийн тооллын шинэ жилийн анхны өдөр Шинэ оны эхний өдрийг угтан 

тэмдэглэдэг энэ өдөр догтой шөл, мандү идэж, шинэ хувцас(солбим) өмсөн, настан 
буурлууддаа золгож, өвөг дээдсийнхээ газар дээр очиж, юүннури нэртэй үндэсний 
тоглоомоор тоглодог.

 ※  Цагаан сарын өмнөх өдөр, цагаан сарын өдөр, цагаан сарын дараах өдрийг(билгийн тооллын 
12-р сарын сүүлчийн өдөр, 1-р сарын 1, 2-ны өдөр) олон нийтийн амралтын өдөр болгосон.



БНСУ-ын тухай  031030 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉  Анхны төрт улс байгуулагдсан өдөр (Гэчонжол: Aргын тооллын 10-р сарын 3-ны 
өдөр) : Солонгос үндэстний өвөг Дангүн анхны төрт Солонгос улсыг байгуулсан 
өдрийг тэмдэглэдэг өдөр юм. Гэчонжол гэдэг нь тэнгэр нээгдсэн өдөр гэсэн утгатай.

◉  Хангыл үсгийн өдөр(Аргын тооллын 10-р сарын 9-ний өдөр) : Сэжун их хаан 
хангыл үсгийг олноо таниулан зарласныг тэмдэглэн, хангыл үсгийн судалгаа•түгээн 
дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор бий болгосон өдөр

◉  Зул сарын баярын өдөр (Aргын тооллын 12-р сарын 25-ны өдөр) : Христийн төрсөн өдөр

◉  Бүтэн сайн өдөр

Анхны төрт улс байгуулагдсан өдөр Хангыл үсгийн өдөр

◉  Хүүхдийн баяр (Аргын тооллын 5-р сарын 5-ны өдөр) : Хүүхдийн эрх ашгийг 
хамгаалж, хүүхэд багачуудын аз жаргалтай, энх амьдралыг сахиулахын төлөө бий 
болгосон тэмдэглэлт өдөр

◉  Амь үрэгдэгсдийг дурсах өдөр (Хёнчүнил : Aргын тооллын 6-р сарын 6-ны 
өдөр) : Солонгосын дайнд амь үрэгдэгсэд төдийгүй эх орныхоо төлөө амь насаа 
зориулагсадыг эргэн дурсаж, хүндэтгэл үзүүлдэг өдөр

◉  Тусгаар тогтнолын өдөр (Гуанбүгжол : Aргын тооллын 8-р сарын 15-ны өдөр) : 1945 
оны 8-р сарын 15-ны энэ өдөр БНСУ Японы дарангуйллаас чөлөөлөгдөж тусгаар 
тогтнолоо олжээ.

Амь үрэгдэгсдийг дурсах өдөр



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

13-р зуунд бүтээгдсэн дэлхийн соёлын өв болох Гурё улсын үеийн Буддын 
шашны Их хөлгөн судрын 80 мянга орчим модон бар энд хадгалаастай байдаг 
гэсэн мэдээ байдаг ба энэ нь дэлхийд цор ганц модон бар хадгалах зориулалттай 
дуган юм. Энэ хүү бар нь хэдий гал, чийг, шавьж хорхой зэргээс болж гэмтэх 
магадлалтай модон хийцээр хийгдсэн боловч 750 гаруй жилийн турш эвдэрч 
сүйдэлгүй хадгалагдаж байна.

Өмнөд Гёнсан аймгийн Хабчонь сум, 1995 онд ЮНЕСКО-гийн дэлхийн соёлын өвөөр бүртгэгдсэн.

Хэ-инь хийдийн Их хөлгөн судрын  
модон барын дуган 

034  Олон соёлт гэр бүл ·  
гадаад иргэдэд зориулсан 
үйлчилгээ

  Солонгос хэлний сургалт

  Солонгос соёл ·  
ахуй амьдралын талаарх сургалт

  Интернэт, мэдээлэлзүйн сургалт

  Зөвлөгөө

036  Олон соёлт гэр бүл ·  
гадаад иргэдэд үйлчлэх 
байгууллага

 Danuri Helpline (☎1577-1366)

  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв

  Өсвөр насныхны “Солонго” төв 

  Гадаад ажилчдыг дэмжих төв

  Гадаад ажилчдад зөвлөгөө өгөх төв

  Гадаадын иргэн,  
харьяатын асуудал эрхлэх алба

  Гадаад хэлээр унших боломжтой 
цахим хуудас

  Олон хэл дэмждэг гар утасны 
аппликэйшн

Олон соёлт гэр бүл ·  
гадаад иргэдэд 
зориулсан үйлчилгээ

2



Олон соёлт гэр бүл · гадаад иргэдэд зориулсан үйлчилгээ 035034 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

3. Интернэт, мэдээлэл зүйн сургалт

Солонгосын ихэнх айл өрхүүд компьютер хэрэглэдэг бөгөөд интернэтийн хэрэглээ өндөр 
хөгжсөн улс юм. Интернэт ашиглан олон төрлийн мэдээллийг олж авах боломжтой 
бөгөөд, банкаар үйлчлүүлэх болон албаны бусад ажлыг бүтээх явцыг хөнгөвчилж өгдөг 
сайн талтай. Тиймээс Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, Гадаадын ажилчдыг дэмжих 
төв зэрэг байгууллагууд интернэт, мэдээлэл зүйн сургалтыг эрхлэн явуулдаг бөгөөд энд 
интернэтээр мэдээлэл хайж ашиглах, төрөл бүрийн программ ашиглах аргыг заадаг.

4. Зөвлөгөө

Солонгост оршин сууж буй гадаадын иргэдийн тулгамдсан асуудлыг сонсож түүнийг 
шийдвэрлэх аргыг заан өгч, мэдээлэл зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг явуулж байна.
(Гэр бүлийн асуудалтай холбоотой зөвлөгөө, ажил эрхлэлттэй холбоотой зөвлөгөө, 
Солонгост оршин суухтай холбоотой зөвлөгөө, хуулийн зөвлөгөө гэх мэт)

※   Мөн мэргэжил олгох, ажилд ороход туслах сургалт зохион байгуулдаг, аман болгон бичгийн 
орчуулгын үйлчилгээ үзүүлдэг олон соёлт гэр бүл болон гадаад иргэдийг дэмжих байгууллагууд 
бий. Тэдгээр байгууллагаас хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрийг доорх бүлгээс уншиж танилцаад хүссэн 
байгууллагадаа хандан үйлчлүүлэх боломжтой.

1  Олон соёлт гэр бүл · гадаад иргэдэд 
зориулсан үйлчилгээ

Сүүлийн үед Солонгос улсад оршин сууж буй гадаадын иргэд, олон соёлт гэр 
бүлийн тоо улам нэмэгдсээр байгаа билээ. Үүнтэй холбогдуулан гадаадын иргэдийг 
Солонгост амьдрахад нь туслах зорилгоор Солонгосын Засгийн Газар болон 
холбогдох байгууллагууд солонгос хэлний сургалт, солонгос соёлын сургалт, 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг зохион байгуулж байна.
Тэр дундаа солонгос хэл сайн мэдэхгүй, солонгосын соёл сайн мэдэхгүйгээс солонгос 
хүмүүстэй харьцахад хүндрэлтэй байгаа Солонгост ирээд удаагүй гадаадын иргэдэд 
туслах байгууллагад хандвал өөрт хэрэгтэй олон янзын тусламж үйлчилгээг авах 
боломжтой юм.

1. Солонгос хэлний сургалт

Солонгост ажиллаж амьдрах, солонгос соёлыг ойлгож мэдэхийн тулд солонгос хэлийг 
сурах шаардлагатай. Солонгост гадаадын иргэд солонгос хэлийг үнэ төлбөргүй сурч 
болох олон байгууллагууд байдаг. Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, Гадаадын 
ажилчдыг дэмжих төв, Солонгос хэлний сургууль гэх зэрэг гадаад хүмүүст зориулсан 
солонгос хэлний сургалт явуулдаг байгууллагуудыг энд дурдаж болно.

2. Солонгос соёл, ахуй амьдралын талаарх сургалт

Соёл, ахуй амьдралын хэв маягийн ялгаанаас үүдэлтэй хүндрэлүүдийг хөнгөвчлөхийн 
тулд гадаад иргэдэд зориулан солонгосын аж амьдрал, ахуй соёлд суралцах дараах 
сургалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Олон үндэстний соёлтой танилцах сургалт, 
хууль зүйн болон хүний эрхийн сургалт, гэрлэлт ба гэр бүлийн тухай ойлголт, 
Солонгосын нийгэмд дасан зохицох сургалт зэрэг нь хичээл, дадлага гэсэн хэлбэрээр 
явагддаг.



Олон соёлт гэр бүл · гадаад иргэдэд зориулсан үйлчилгээ 037036 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

•  Тус лавлах төв нь Солонгос улсад амьдарч байгаа олон соёлт гэр бүл, гэрлэсэн цагаач 
эмэгтэйчүүдийг солонгосын ахуй амьдралын талаарх мэдээллээр хангаж, хүнд хэцүү 
байдалд орсон үед зөвлөгөө өгөн яаралтай тусламж үзүүлж, энгийн болон гурвалсан 
орчуулга хийх үйлчилгээ үзүүлдэг.

•  Тус лавлах төвд хандсанаар дэлхийн 13 хэлээр*, тухайн улс орноос ирсэн мэргэшсэн 
зөвлөгчтэй(цагаач эмэгтэй) ярилцаж мэдээлэл зөвлөгөө авах боломжтой.

 *    Солонгос хэл, вьетнам хэл, хятад хэл, англи хэл, тагалог(филиппин) хэл, монгол хэл, орос хэл, 
тайланд хэл, кхмер(камбож) хэл, япон хэл, узбек хэл, лаос хэл, непал хэл

•  Гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, хүчээр биеийг нь үнэлүүлэх гэмт 
хэрэгт өртөж яаралтай тусламж, зөвлөгөө, хамгаалалт хэрэгтэй болсон цагаач 
эмэгтэйчүүд аль ч өдөр, аль ч цагт тус төвд хандан үйлчилгээ тусламж авах 
боломжтой. Мөн олон соёлт гэр бүлийнхэнд бэрхшээлтэй асуудал тохиолдох юм уу 
мэдээлэл хэрэгтэй болвол хүссэн зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээс гадна Солонгосын 
харьяат болох, оршин суух эрхтэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авах, шүүхэд 
мэдүүлэг өгөх үед аман болон бичгийн орчуулга хийлгэх боломжтой.

•  Зөвлөгөө өгсний дараа тухайн асуудлыг шийдвэрлэх, туслах боломжтой 
байгууллагуудтай(Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвүүд, Гэр бүлийн хүчирхийлэлд 
өртөгсөдөд зөвлөгөө өгөх төв, Бэлгийн хүчирхийлэлд өртөгсөдөд зөвлөгөө өгөх төв, 
Гэр бүлийн хүчирхийлэд өртөгсөдийн хорогдох байр, цагдаагийн газар, өмгөөлөгч, 
эмнэлэг, эмэгтэйчүүдийн байгууллага, нийгмийн халамжийн байгууллага, улсын 
хэмжээний бүх эмнэлэгүүдэд байрлах Нэг цэгийн үйлчилгээний төв) холбож өгдөг.

•  Үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг задруулахгүй зөвлөгөө болон үйлчилгээний 
талаар бусдад мэдэгдэхгүй нууцална.

2  Олон соёлт гэр бүл · гадаад иргэдэд 
үйлчлэх байгууллага

БНСУ-д оршин сууж буй олон соёлт гэр бүл болон гадаад иргэд, тэдний гэр бүлд 
туслах, дэмжлэг үзүүлэх, Danuri Helpline(олон соёлт гэр бүлд зориулсан нэгдсэн 
мэдээллийн утасны лавлах төв), Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, Гадаадын 
ажилчдыг дэмжих төв зэрэг байгууллагууд томоохон үйлдвэр компани, Засгийн 
Газрын тусламж, ивээн тэтгэлэг дор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Мөн эдгээрээс гадна Сөүл Глобал төв гэх мэт орон нутаг болон ард иргэдийн 
оролцоотойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад иргэдийг дэмжих байгууллага ч 
бас бий. Гадаад иргэд ихээр оршин суудаг Гёнги аймаг, Ансан хотод Гадаад иргэдэд 
үйлчлэх төв байгуулагдаж гадаад иргэдэд зориулсан олон төрлийн үйлчилгээг 
үзүүлж байна. Мөн хорооны Иргэдэд үйлчлэх төв, орон нутгийн соёлын ордон гэх 
зэрэг солонгос иргэдэд үйлчилдэг байгууллагууд ч мөн гадаад иргэдэд зориулсан 
үйлчилгээг явуулдаг болоод байна.

1. Danuri Helpline ☎1577-1366

1577-1366
Олон соёлт гэр бүл, цагаач эмэгтэйчүүдэд яаралтай тусламж 

үзүүлэх болон мэдээллээр хангах үйлчилгээг 13 хэлээр хүргэдэг. 



Олон соёлт гэр бүл · гадаад иргэдэд зориулсан үйлчилгээ 039038 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

(2) Үйлчлүүлэх заавар

<Утсаар зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ>
•  Ажиллах цаг: Аль ч өдөр, аль ч цагт, 1577-1366 дугаарт залгаарай. 
•  Үйлчилгээ үзүүлэх хэл: Солонгос хэл, вьетнам хэл, англи хэл, тагалог хэл(филиппин), монгол 

хэл, орос хэл, тайланд хэл, кхмер хэл(камбож), япон хэл, узбек хэл, лаос хэл, непал хэл.

<Интернэтээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ>
•  www.liveinkorea.kr
•  Үйлчлүүлэх заавар: Цэс → Зөвлөгөө өгөх төв → 1:1 ганцаарчилсан зөвлөгөө(самбар)
•  Үйлчилгээ үзүүлэх хэл: Солонгос хэл, вьетнам хэл, англи хэл, тагалог хэл(филиппин), монгол 

хэл, орос хэл, тайланд хэл, кхмер хэл(камбож), япон хэл, узбек хэл, лаос хэл, непал хэл.

<Биечлэн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ & хорогдох байр>
•  Ажиллах цаг: Аль ч өдөр, аль ч цагт.
•  Үйлчлүүлэх заавар: Сөүл, Гёнги аймгийн Сүвонь, Дэжонь, Гванжү, Бүсань хотууд, 
Хойд Гёнсан аймгийн Гүми хот, Хойд Жолла аймгийн Жоньжү хотуудад биеэр очиж 
зөвлөгөө авах үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх боломжтой.

Хотын нэр Төлөөлөх утасны дугаар Зөвлөгөө өгөх төвийн утас

Сөүл хот

1577-1366

1577-1366

Гёнги аймгийн Сүвонь хот 031-257-1841

Дэжонь хот 042-488-2979

Гванжү хот 062-366-1366

Бүсань хот 051-508-1366

Хойд Гёнсан аймгийн Гүми хот 054-457-1366

Хойд Жолла аймгийн Жоньжү хот 063-237-1366

※    Дээрх 6 зөвлөгөө өгөх төв болон хорогдох байр нь даваа гарагаас баасан гарагуудад 9:00~18:00 цаг хүртэл 
ажилладаг. Үүнээс бусад цагт утасдвал утас тань шууд Сөүлийн лавлахтай холбогдох бөгөөд лавлах 
төвийн ажилтан таныг хамгийн ойр цагаач эмэгтэйчүүдийг хамгаалах байгууллагатай холбож өгч тусална.

(1) Үзүүлэх үйлчилгээ

Ангилал Агуулга

Нийтлэг үйлчилгээ
•  13 хэл дээр зөвлөгөө өгдөг
•  Бусад байгууллагуудтай холбогдох шаардлага гарсан тохиолдолд шууд 

холбогдох боломжтой. Нэмэлт дуудлага хийх хэрэггүй.

Гэнэтийн тусламж 
хэрэгтэй болсон, гэр 

бүлийн хүчирхийлэлд 
өртсөн хүмүүст зөвлөгөө 
өгч яаралтай тусламж 

үзүүлэх байгууллагуудтай 
холбох 

•  Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн цагаач эмэгтэйчүүдэд аль ч өдөр аль ч 
цагт өөрийнх нь төрөлх хэлээр зөвлөгөө өгнө. 

•  Хорогдох байр ажиллуулдаг(хүүхдийн хамт байрлаж болно)
•  Гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, хүчээр биеийг нь үнэлүүлэх 

гэмт хэрэгт өртсөн эмэгтэйчүүдийг хамгаалах байртай холбож өгнө.
•  Эмнэлэг, хууль, прокурор, цагдаагийн газартай холбож өгнө.
•  Сөүл болон орон нутагт үйл явдлын газар дээр нь очиж зөвлөгөө өгнө.

Ахуй амьдралд хэрэгтэй 
мэдээлэл болон гэр 

бүлийн зөвлөгөө 

•  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвөөс зохион байгуулдаг хөтөлбөр, олон 
соёлтой холбоотой мэдээллийг хүргэнэ.

•  Ахуй амьдралд хэрэгтэй мэдээлэл, бусад хууль зүйн мэдээллээр хангана. 
Өмгөөлөгчөөс утсаар хууль зүйн зөвлөгөө авах боломжтой.(Солонгосын 
Өмгөөлөгчдийн холбоо)

•  Олон соёлт гэр бүлийнхэнд гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалж 
төрөл бүрийн зөвлөгөө өгнө. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө ч бас өгнө.

•  Олон улсын гэрлэлтээс болж хохирсон хүмүүст зөвлөгөө өгнө.

Энгийн болон гурвалсан 
орчуулгын үйлчилгээ

•  Солонгос хүнтэй хэл нэвтрэлцэхгүй байгаа тохиолдолд гурвалсан 
орчуулгын үйлчилгээ үзүүлнэ. (цагдаагийн газар, түргэн тусламж, эмнэлэг, 
иргэдэд үйлчлэх төв, сургууль банк)

•  Гэр бүлийн хүмүүстэй сайн ойлголцож чадахгүй байгаа тохиолдолд 
орчуулга хийж үйлчилнэ.



Олон соёлт гэр бүл · гадаад иргэдэд зориулсан үйлчилгээ 041040 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

Хөтөлбөр
Хөтөлбөрийн агуулга

Заавал хамрагдах хөтөлбөр Сонгон хамрагдах хөтөлбөр(жишээ)

Хүний 
эрх

•  Олон соёлын тухай боловсрол 
олгох сургалт

•  Хүний эрхийн талаарх сэтгэлгээг 
төлөвшүүлэх сургалт

•  Олон соёлт гэр бүлийн тухай хууль болон тогтолцоо
•  Цагаач иргэд ба хүний эрх

Нийгэмд 
нэгтгэх

•  Ажил эрхлэхтэй холбоотой суурь 
боловсрол

•  Мэргэжил олгох сургалт явуулдаг 
мэргэжлийн байгууллагатай 
холбох(“Воркнэт”, “Шинэ ажил” 
төв, Хөдөлмөр зуучлалын төв)

-

•  Олон соёлт гэр бүлийнхний 
“Нанүм” сайн дурын багийн тухай 
(4-өөс дээш цаг)

•  Олон соёлт гэр бүлийнхний 
“Нанүм” сайн дурын багийн үйл 
ажиллагаа

•  Солонгост дасан зохицоход туслах сургалт
•  Хэрэглээ болон эдийн засгийн талаарх сургалт
•  Сургуульд элсэн суралцахад туслах(ЭЕШ-д 

бэлтгэх) сургалт зохион байгуулах сургалтын 
байгууллагуудтай холбож өгөх

•  Олон соёлт гэр бүлийн сайн дурын бүлгэм байгуулах
•  Олон соёлын талаарх сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, 

сайжруулах
•  Гэрлэсэн цагаач иргэдэд зориулсан менторинг 

хөтөлбөр

Зөвлөгөө •  Гэр бүлд зориулсан зөвлөгөө 

•  Ганцаарчилсан зөвлөгөө
•  Нийтэд нь өгөх зөвлөгөө
•  Кэйс менежмент
•  Сэтгэл зүйн шинжилгээ
•  Аюултай байдалд ороод байгаа гэр бүлд шуурхай 

тусламж үзүүлэх
•  Зөвлөгөө өгдөг гадны байгууллагуудтай холбож өгөх

(2) Хөтөлбөрт хамрагдах арга

•  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв нь бүх бүс нутагт ажилладаг бөгөөд Danuri Helpline 
☎1577-1366 дугаарын утсанд залгаж хамгийн ойр Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих 
төвийн утсыг заалган аваарай.

•  Ихэвчлэн 09:00~18:00 хүртэл ажилладаг.

2. Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв

Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв нь олон соёлт гэр бүлийг солонгосын нийгэмд дасан 
зохицоход туслах зорилготой байгууллага юм. Тус байгууллагаас гэр бүлийн гишүүдийн 
харилцааг сайжруулахад тус дөхөм болох олныг хамарсан сургалт(гэр бүл, хүйсийн 
тэгш байдал, хүний эрхийн сургалт хөтөлбөр), солонгос хэлний сургалт, гэрийн сургалт, 
хүүхдийн хэлний хөгжлийг дэмжих сургалт зохион байгуулахаас гадна төрөл бүрийн 
зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл хүргэх, гэрлэсэн цагаач иргэдэд зориулан аман болон бичгийн 
орчуулга хийх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. 2015 оны байдлаар улсын хэмжээнд нийт 217 
Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв үйл ажиллагаа явуулж байна.

(1) Хөтөлбөрийн агуулга

Хөтөлбөр
Хөтөлбөрийн агуулга

Заавал хамрагдах хөтөлбөр Сонгон хамрагдах хөтөлбөр(жишээ)

Гэр бүл

•  Хос хэлээр харилцах орчинг 
бүрдүүлэх хөтөлбөр

-    Эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт, 
эцэг эх хүүхдүүдийн харилцааг 
дэмжих сургалт

※   Хос хэлний багштай төвүүд эцэг 
эхчүүдийг уг сургалтанд 80-аас 
дээш цаг заавал хамруулна.

•  Гэр бүл дотроо хэл нэвтрэлцэн ойлголцоход туслах 
хөтөлбөр

•  Гэр бүлийн харилцааг сайжруулахад туслах 
хөтөлбөр

•  Гэрлэлт ба гэр бүлийн тухай ойлголт
•  Гэр бүлийн утга учир, гэр бүлийн үүрэг
•  Аавуудад зориулсан сургалт
•  Эцэг эх, хүүхдийн харилцааг сайжруулах болон 

өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр
•  Хүүхдэд зориулсан сургалтын хөтөлбөр
•  Эцэг эхийн үүргийн талаарх сургалт, хүүхдийн эрүүл 

мэндийг сахиулах тухай заавар зөвлөгөө өгөх
•  Хүүхдийн амьдралд туслах, зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр

Хүйсийн 
тэгш 

байдал
•  Эхнэр нөхөрт зориулсан сургалт

•  Эхнэр болон нөхрөө хэрхэн ойлгож сурах вэ? сэдэвт 
сургалт

•  Гэрлэх гэж байгаа болон гэрлэсэн хүмүүст зориулсан 
сургалт

•  Гэр бүлийн зөрчлийг хэрхэн арилгах вэ? сэдэвт 
сургалт
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Төрөл бүрийн 
зөвлөгөө болон гэр 
бүл дэх харилцааг 

сайжруулах 
хөтөлбөр

•  Зайнаас буюу уулзаж зөвлөгөө өгөх, гэрээр нь очиж уулзаж ярилцах
•  Өөрийнх нь хүсэл сонирхолд нийцсэн зөвлөгөө өгөх, зөвлөгөө өгөхдөө 

орчуулагчаар орчуулуулах
•  Өсвөр насны цагаач иргэдийн өөртөө итгэх итгэлийг дээшлүүлэхийн тулд 

олныг хамарсан “Сэтгэлээ тольдхуй” ярилцлага зохион байгуулах
•  Өсвөр насны цагаач иргэдийн гэр бүл дахь харилцааг сайжруулах, гэр 

бүлийн гишүүдийн дэмжлэг туслалцааг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Бие 
биенээ дэмжицгээе” гэр бүлийн зугаалга зохион байгуулах

Чадавхижуулах
хөтөлбөр

•  Өсвөр насны цагаач иргэдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, 
суралцах чадварыг нь сайжруулах зорилгоор 4 бүсэд(өөрсдөө зохион 
байгуулдаг 1, гэрээгээр ажилладаг 3 байгууллага) менторингийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байна.

•  Өсвөр насны цагаач иргэд болон солонгосын өсвөр насны хүүхдүүд чин 
сэтгэлээсээ харилцан нөхөрлөдөг “Тун тун тун” зуслан цугларалт зохион байгуулах

 ※ 2016 оны 8-р сарын дундуур 3 өдрийн хугацаатай болно.

Олон соёлын 
талаарх ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх
(Олон соёлын 
мэдрэмжийг 
дээшлүүлэх 
хөтөлбөр)

• Өсвөр насныханд зориулсан(Бага сургуулийн 4~6-р ангийн сурагчид болон 
дунд сургуулийн бүх ангийн сурагчид) олон соёлын мэдрэмжийг дээшлүүлэх 
хөтөлбөр зохиох
• Хөтөлбөр хариуцсан шинэ багш нарыг бэлтгэх замаар боловсон хүчнийг 
нэмэгдүүлж, мэргэжил дээшлүүлэх гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион 
байгуулах

Зөвлөгөө өгөх, 
сэтгэл зүйн 

эмчилгээ тусламж 
үзүүлэх “Тадуг 

тадуг” хөтөлбөр

•  Өсвөр насны цагаач иргэдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, 
сэтгэл зүйн эмчилгээний төлбөрийг олгох

•  Сэтгэл зүйн эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд 1 хүн тус бүрд 1,100,000 воны 
эмчилгээний төлбөр олгоно.

 ※  Сэтгэл зүйн эмчилгээний төлбөрийг хүсэлтийг шалган нягталсны дараа олгоно.

“Чинь чинь-
Солонго” хөтөлбөр

•  Гэр бүл нь салж сарнисан өсвөр насны цагаач иргэн болон Хойд 
Солонгосын дүрвэгч хүүхдэд сургалтын тэтгэлэг олгох, сайн дурын үйл 
ажиллагаа зохион байгуулах

•  Нэг хүн тус бүрд 3,000,000 воны сургалтын тэтгэлэг олгоно.
 ※ Сургалтын төлбөрийг хүсэлтийг шалган нягталсны дараа олгоно. 

(2) Хөтөлбөрт хамрагдах 

•  Өсвөр насны цагаач иргэдийг дэмжих сангийн “Солонго” төв нь 9-24 настай цагаач 
хүүхэд залууст хандсан хөтөлбөрийг орон нутгийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулдаг. Уг төвөөс зохион байгуулдаг хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авахыг хүсвэл доорх дугаар луу утасдаарай.

3. Өсвөр насныхны “Солонго” төв 

Өсвөр насны цагаач иргэдийг дэмжих сангийн “Солонго” төв нь Өсвөр үеийнхнийг 
хамгаалах, дэмжих тухай хуулийн 18-р зүйлд заасны дагуу байгуулагдсан, өсвөр насны 
цагаач иргэд(Хойд Солонгосын дүрвэгч хүүхэд, эцэг/эхээ дагаж Солонгост ирсэн 
хүүхэд, олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд)-ийг дэмжиж, хамтдаа мөр зэрэгцэн амьдрах олон 
соёлт нийгмийг бүтээх үйлсэд хувь нэмэр оруулдаг төрийн бус байгууллага юм. (Өсвөр 
насны цагаач иргэд гэдэгт гадаад оронд амьдарч байгаад эцэг/эхээ дагаж Солонгост 
шилжин ирж суурьшсан, шинэ соёл, шинэ орчинд орж амьдрах буюу өсөн торниж 
байгаа өсвөр насныхныг хамруулан ойлгоно.)

(1) Үзүүлэх тусламж дэмжлэг

Ангилал Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл

•  Өсвөр насны цагаач иргэдийг Солонгос улсад оршин суух, суурьшин 
амьдрах, сурч боловсрох, ажил мэргэжил сонгоход шаардлагатай бүх 
мэдээллээр хангана

•  “Рэйнбөү скүл” хөтөлбөр болон бусад байгууллагуудтай холбож өгнө.
•  Ажил мэргэжлээ сонгох, их дээд сургуульд дэвшин суралцахад тусладаг, 

сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг байгууллагуудтай холбож өгнө.

Солонгост ирээд 
удаагүй байгаа 

хүүхдүүдэд 
зориулсан сургалт 

“Рэйнбөү скүл”

•  2016 онд Сөүл хот, Гёнги аймаг зэрэг 15 аймаг хотод, 23 газар зохион 
байгуулагдаж байна.

•  Эцэг/эхээ даган Солонгост ирж суурьшсан гадаад хүүхдүүдэд зориулж 
солонгос хэл заах болон авьяас чадварыг нь нээх, Солонгосын нийгэм ба 
соёлын тухай ойлголт өгөх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх хөтөлбөрийг зохион 
байгуулдаг

•   Сургалт хөтөлбөр нь бүтэн өдрийн, өвлийн, зуны, хагас бүтэн сайн 
өдрийн, оройн хуваариар хичээллэдэг.

 ※  Итгэмжлэгдсэн байгууллага тус бүрийн хөтөлбөрүүд ялгаатай.

Ажил мэргэжил 
сонгоход туслах 

“Солонгыг 
бариарай” хөтөлбөр

•  2016 оны байдлаар улсын хэмжээнд 6 газар зохион байгуулагдаж байна.
•  Эцэг/эхээ даган Солонгост ирж суурьшсан гадаад хүүхдүүдэд ажил 

мэргэжлээ сонгоход тусалж зөвлөгөө өгөх буюу ажил мэргэжилтэй 
танилцах зуслан цугларалт зохион байгуулдаг.

•  Тус хөтөлбөрт 15-24 хүртлэх насны эцэг/эхээ даган Солонгост ирж 
суурьшсан гадаад хүүхдүүд хамрагдана.
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5. Гадаад ажилчдад зөвлөгөө өгөх төв

◉ Танилцуулга
•  Тус төв нь гадаад ажилчин болон ажил олгогчид цаг хийгээд байршлаас хамааралгүй 

утсаар зөвлөгөө авч, тулгарсан асуудлаа шийдвэрлэхэд нь тусладаг.

◉ Зөвлөгөө өгөх төв

Нэр Гадаадын ажилчдад зөвлөгөө өгөх төв(☎1577-0071)

Хаяг Гёнги аймаг, Ансань хот, Данвонь дүүрэг, Гужань 2-гил, 16 Эмералд билдин 3

Ажиллах цаг
Жилийн турш амралтгүйгээр (09:00~18:00)
*  Ажлын бус цагаар утсаар зөвлөгөө авах захиалга өгөх юм бол дараа өдрийн 
ажлын цаг эхэлмэгц утсаар зөвлөгөө өгнө. (Call Back) үйлчилгээ

Зөвлөгөө өгөх 
хэл

Солонгос хэл, хятад хэл, вьетнам хэл, тагалог хэл(филиппин), англи хэл, 
тайланд хэл, индонези хэл, шриланк хэл, монгол хэл, узбек хэл, кхмер хэл 
(камбож), бангладеш хэл, урду хэл (пакистан), непал хэл, берм хэл, мьянма 
хэл, киргиз хэл, зүүн тимор гэсэн 17 хэлээр зөвлөгөө өгдөг.

Зөвлөгөөний 
агуулга

Гадаадын ажилчин болон ажил олгогчдод тохиолдож байгаа зовлон 
бэрхшээлийг арилгахад туслах, солонгос дахь амьдрал болон ажилдаа 
дасахад хэрэгцээтэй мэдээллээр зөвлөгөө өгөх

6. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх алба

Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх алба(Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал 
эрхлэх албаны хаяг, харилцах утасны дугаарыг хавсралтаас үзнэ үү.) нь гадаадын болон 
дотоодын иргэдийг БНСУ-ын хилээр нэвтрэх буюу гарахад шалган байцаах, гадаад 
иргэдэд виз олгохыг зөвшөөрсөн бичиг олгох, гадаад иргэдийг бүртгэх, тэднийг Солонгос 
улсад амьдрах визийн хугацааг сунгах, визийн ангилалыг солих, оршин суухтай холбоотой 
хууль дүрэм зорчиж байгаа эсэхийг шалгах, Солонгос улсын харьяат болгох, дүрвэгсэдийн 
асуудлыг зохицуулах гадаад иргэдийн Солонгос улсад оршин суухтай холбоотой бүхий 
л асуудлыг хариуцдаг. Цагаач иргэдийг тогтвортой оршин суухад туслах, нийгэмд 
нэгтгэхийн төлөө, Нийгэмд нэгтгэх хөтөлбөр, Солонгост ирээд удаагүй байгаа цагаач 
иргэдэд зориулсан хөтөлбөр, Олон улсын гэрлэлтийн талаар танилцуулах хөтөлбөр зэрэг 
олон төрлийн сургалт, мэдээллийн хөтөлбөрийг хариуцан хэрэгжүүлж байна.

•  Бүх төрлийн мэдээлэл хүргэх үйлчилгээ: 02-722-2585(зөвлөгөөг хятад хэлээр авах 
боломжтой)
	 ※ Ажиллах цаг: 9:00~18:00 цаг

•  Цахим хуудас : http://rainbowyouth.or.kr
• Цахим шуудан : rainbowyouth@rainbowyouth.or.kr

4. Гадаад ажилчдыг дэмжих төв

(1) Хөтөлбөрийн агуулга

Ангилал Агуулга

Зөвлөгөө

•  Цалинг хугацаанд нь олгохгүй байгаа үед
•  Ажлын байр өөрчлөх (шилжих) үед
•  Солонгост оршин суухтай холбоотой зөвлөгөө 
•  Үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн үед
•  Эмчилгээ, нийгмийн халамжийн талаарх зөвлөгөө
•  Залилан, хүчирхийлэл зэрэгт өртөх үед

Сургалт

•  Солонгос хэлний сургалт
•  Компьютерийн сургалт
•  Тусгай сургалт: хууль, аюулгүй байдал, ахуй амьдралд дасан 
зохицох сургалт гэх мэт

Арга хэмжээ
•  Нийтийг хамарсан арга хэмжээ
•  Сургалт, боловсролын арга хэмжээ
•  Соёлын арга хэмжээ

Эмчилгээ •  Солонгос хэл мэдэхгүйгээс эмнэлэгт үзүүлж чаддаггүй гадаад 
ажилчдад анхан шатны эмчилгээ, үзлэг хийх

(2) Хөтөлбөрт хамрагдах арга

Ажлын өдөр 09:00~18:00 цагийн хооронд үйлчлүүлэх боломжтой(Лавлах утас ☎1644-
0644). Зарим сургалт нь ням гарагт ч бас хичээллэдэг.
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Эрхэлдэг 
яам Цахим хуудасны хаяг

Хариуцан 
ажиллуулдаг 
байгууллага

Үзүүлэх үйлчилгээ

Соёл, спорт, 
аялал 

жуулчлалын 
яам

Олон соёлын 
хайрцаг

http://culturebox.nfm.go.kr
Улсын  

угсаатны зүйн 
музей

Олон соёлтой холбоотой 
гадаад болон дотоодод 
хэвлэгдсэн ном хэвлэлүүд, 
бусад контентүүд, олон 
соёлтой холбоотой төслүүд, 
контентыг үзэж суралцах 
боломжтой. 

Олон соёлын 
мэдээллийн 
үйлчилгээ

http://www.nl.go.kr
http://subjectguide.

nl.go.kr/html/p7/p701.
jsp?codeId=0108

Улсын төв номын 
сан

Солонгос орныг гадаадад 
сурталчлах, олон улсын 
соёлын харилцааны тухай 
мэдээлэл түгээх, Засгийн 
Газрын төлөөлөх цахим 
хуудсуудыг хөтлөх зэрэг ажлыг 
хариуцан хийдэг.

korea.net http://www.korea.net

БНСУ-ыг
хилийн 

чанадад 
сурталчилах 

хүрээлэн

Солонгос хэлний сургалт

 VisitKorea http://www.visitkorea.or.kr

Солонгосын 
Аялал 

жуулчлалын 
газар

Солонгосоор аялаж жуулчлах, 
Солонгост болдог баяр 
наадмын тухай мэдээлэл

Олон соёлт 
гэр бүлийн 
хүүхдүүдэд 

солонгос хэлийг 
гэрээр заах 

хичээл

http://kcenter.korean.go.kr
Үндэсний  
хэлний  

хүрээлэн

Олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдүүдэд солонгос хэл заах 
контент

Нүри Сэжун 
солонгос 

хэлний төв

http://www.sejonghakdang.
org

“Сэжун” 
хүрээлэнгийн  

сан

Солонгос хэл сурч буй х үмүүст 
зориулсан солонгос хэлний 
цахим хичээл

“Дүриань” EBS 
телевизийн 

солонгос 
хэлний хичээл

http://www.ebsd.co.kr EBS телевиз

Солонгос хэлний хичээл болон 
EBS телевизын боловсролын 
хөтөлбөр, бага насны 
хүүхдүүдэд зориулсан англи 
хэлний хичээл

7. Гадаад хэлээр унших боломжтой цахим хуудас

Солонгос улс нь мэдээлэл харилцаа өндөр хөгжсөн орон бөгөөд интернэтийн цахим 
хуудсаар дамжуулан ахуй амьдралдаа шаардлагатай бүхий л төрлийн мэдээллийг олж 
авах боломжтойгоос гадна интернэт хичээлийн тусламжтайгаар солонгосын нийгэм 
ба соёлын тухай ойлгон мэдэж, солонгос хэл сурч болно. Ялангуяа гадаадын иргэдэд 
үйлчлэх байгууллагын цахим хуудсууд олон улс үндэстний хэлээр бүтээгдсэн байдаг 
тул ашиглахад дөхөмтэй байдаг.

Эрхэлдэг 
яам Цахим хуудасны хаяг

Хариуцан 
ажиллуулдаг 
байгууллага

Үзүүлэх үйлчилгээ

Төрийн захиргааны төв байгууллагын эрхэлдэг12 цахим хуудас

Эмэгтэйчүүд,  
гэр  

бүлийн яам

Олон соёлт  
гэр бүлийг 

дэмжих <Danuri> 
цахим хуудас

http://www.liveinkorea.kr

Эрүүл гэр  
бүлийн  

хөгжлийн 
хүрээлэн

Солонгосын ахуй амьдралын 
тухай мэдээлэл, солонгос 
хэлний хичээл, Олон соёлт 
гэр бүлийг дэмжих төвийн 
мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх булан, 
архив, олон соёлын мэдээ, 
Рэйнбөү сэтгүүлийн цахим 
хувилбар зэрэг олон мэдээ 
мэдээллийн булан, зөвлөгөө 
өгөх булан бий. Түүнчлэн гэр 
бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн 
хүчирхийлэл, хүчээр биеийг нь 
үнэлүүлэх гэмт хэргийн золиос 
болсон цагаач эмэгтэйчүүдэд 
төрөлх хэлээр нь зөвлөгөө 
өгөх, орчуулга хийж өгөх 
үйлчилгээг үзүүлдэг. 
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

Эрхэлдэг 
яам Цахим хуудасны хаяг

Хариуцан 
ажиллуулдаг 
байгууллага

Үзүүлэх үйлчилгээ

Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагийн эрхэлдэг 5 цахим хуудас

Сөүл хот

Сөүл 
“Ханүлтари”

http://www.mcfamily.or.kr

Сөүл нийслэл  
хот

Сөүл хотод амьдардаг олон 
соёлт гэр бүлийнхнийг дэмжих 
хөтөлбөр, бүлгэм, солонгос 
хэлний сургалт, мэргэжил олгох 
сургалт, нийтийн тээврийн 
талаарх мэдээ мэдээлэл

Сөүл  
“Глобал төв”

http://global.seoul.go.kr

Сөүл хотод амьдарч буй 
гадаад иргэдэд зориулсан 
иргэдэд үйлчлэх төв, гадаад 
иргэдийн ахуй амьдралд 
хэрэгтэй зөвлөгөө үйлчилгээ, 
жолооны үнэмлэх авах болон 
татвар төлөлттэй холбоотой 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Гёнги аймаг
Ансань хотын 

Гадаад иргэдэд 
үйлчлэх төв

http://global.iansan.net
Гёнги аймаг, 
Ансань хот

Ансань хотын Гадаад иргэдэд 
үйлчлэх төв болон олон соёлт 
гэр бүлийг дэмжих төслүүдийн 
тухай мэдээллийг танилцуулна. 
8 хэлээр гардаг цахим сэтгүүл. 
Ахуй амьдрал, хууль зүйн 
гарын авлага

Хойд Чүнчон 
аймаг,

Өмнөд Чүнчон 
“Даүллим”

http://dawoolim.net
Өмнөд Чүнчон 

аймаг

Солонгос улсад оршин суух, 
Хойд Чүнчон аймагт амьдрахад 
хэрэгтэй мэдээллээр хангана.
(Төвийн тухай мэдээлэл, 
Солонгост амьдрахад туслах 
гарын авлага, улс орон бүрийн 
соёлыг танилцуулах, өдөр 
тутмын амьдралд хэрэгтэй үг 
хэллэг)

Эрхэлдэг 
яам Цахим хуудасны хаяг

Хариуцан 
ажиллуулдаг 
байгууллага

Үзүүлэх үйлчилгээ

Хууль зүйн 
яам

Солонгосын 
гадаад 

ажилчдыг 
дэмжих төв

http://www.migrantok.org

Солонгосын 
гадаад  

ажилчдыг 
дэмжих төв

Гадаад ажилчдад зориулсан 
сургалт хичээл, нийгмийн 
халамж болон эрүүл мэндтэй 
холбоотой зөвлөгөө өгөх, 
сайн дурын үйл ажиллагаанд 
оролцохтой холбоотой 
мэдээлэл

Гадаад 
ажилчдын 
хөдөлмөр 

эрхлэлтийн төв 
систем

http://www.eps.go.kr

Солонгосын 
хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 
мэдээллийн 

хүрээлэн

БНСУ-д оршин суугаа солонгос 
ажил олгогчид болон гадаад 
ажилчдын санал хүсэлтийг 
хүлээн авах, ажилтан олж өгөх, 
ажилд ороход нь туслах

Хууль зүйн 
яам

Сайн уу 
Солонгос

http://www.hikorea.go.kr Хууль зүйн яам

Гадаадын иргэдэд цахимаар 
үйлчлэх, Солонгост ирж 
очих, ажил хөдөлмөр эрхлэх, 
хөрөнгө оруулалт хийх, иргэний 
бүртгэлийн бичиг баримт 
гарган авах үйлчилгээ

Хүнс, хөдөө 
аж ахуй, ойн 

аж ахуй, 
загасны аж 
ахуйн яам

Олон соёлт гэр 
бүлд зөвлөгөө 

өгөх “Саранбан” 
цахим хуудас

http://www.naas.go.kr/
rdamfcs/

Хөдөө орон 
нутгийг хөгжүүлэх 
газар, Үндэсний 
газар тариалан, 
шинжлэх ухааны 

хүрээлэн

Хөдөө орон нутагт амьдарч 
байгаа олон соёлт гэр 
бүлийнхэнд зориулсан тусгай 
үйлчилгээ
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

8. Олон хэл дэмждэг гар утасны аппликэйшн

Аппли кэшны 
нэр

Хариуцдаг
байгууллага Агуулга Үзүүлэх 

үйлчилгээ
Холбоотой цахим 

хуудас

Төрийн захиргааны төв байгууллагын 2 аппликэйшн

Danuri
Эрүүл гэр 

бүлийн хөгжлийн 
хүрээлэн

Олон соёлт гэр бүлийн Рэйнбөү+ 
мэдээллийн сэтгүүл, Солонгост 
амьдрах гарын авлага, Олон 
соёлт гэр бүлийг дэмжих 
төвүүдийн мэдээлэл, яаралтай 
холбоо барих утасны дугаарууд

Андройд, IOS
Олон соёлт гэр 
бүлийг дэмжих 

“Danuri” цахим хуудас

共ZONE

Хууль зүйн 
яам, Гадаад 

иргэдийн бодлого 
хариуцсан алба

Хууль зүйн яам, Гадаад 
иргэдийн бодлого хариуцсан 
албанаас эрхлэн гаргадаг "共 
ZONE" цахим сэтгүүл

Андройд, IOS

Хууль зүйн яам, 
Гадаад иргэдийн 

бодлого хариуцсан 
алба

Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 3 аппликэйшн

Миний Сөүл Сөүл хот

Засаг захиргааны мэдээлэл, 
ажлын байрны мэдээлэл, 
солонгос хэлний сургалтын 
мэдээлэл, олон хэлний чат, олон 
улсын утсан холбоо, энгийн 
утсан холбоо, цалингийн тооцоо, 
Дасань лавлах төвийн мэдээлэл

Андройд Сөүл Ханүлтари

Олон соёлын 
“Аз жаргалын 

зураглал”
Бүсань хот

Солонгосын ахуй амьдралын 
тухай мэдээлэл, солонгос 
хэлний сургалт, ажлын 
байрны мэдээлэл, зөвлөгөө, 
төрөл бүрийн хөтөлбөрийн 
танилцуулга, хөтөлбөрийн 
хуваарь, Бусань хотын Олон 
соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, 
Глобал төвийн тухай мэдээлэл

Андройд, IOS
Олон соёлын  
“Аз жаргалын 

зураглал”

Эрхэлдэг 
яам Цахим хуудасны хаяг

Хариуцан 
ажиллуулдаг 
байгууллага

Үзүүлэх үйлчилгээ

Хойд Гёнсан 
аймаг 

Гэрлэсэн 
цагаач иргэдийг 

Солонгост 
дасан 

зохицоход 
туслах 

үйлчилгээ 
(AIC)

http://aic.go.kr
Хойд Гёнсан 

аймаг

Хойд Гёнсан аймгийн 23 
хотод байрладаг гэрлэсэн 
цагаач эмэгтэйчүүдийг дэмжих 
төв болон бусад холбогдох 
байгууллагуудын талаарх 
мэдээллээр хангана

Хувийн хэвшлийн 4 цахим хуудас

KBS World
KBS Дэлхийн 

мэдээ
http://world.kbs.co.kr KBS World

Мэдээ(олон хэлээр), 
боловсролын болон цэнгээнт 
нэвтрүүлэг гэх мэт мэдээ 
нэвтрүүлгийг үзэх боломжтой

Солонгосын 
гадаад 

ажилчдыг 
дэмжих төв

Цагаач 
иргэдийн 
телевиз

http://www.mntv.net

Солонгосын 
гадаад 

ажилчдыг 
дэмжих төв

Мэдээ(олон хэлээр), 
өдөр тутмын амьдралд 
шаардлагатай солонгос үг 
хэллэг сурах солонгос хэлний 
хичээл

Гурё их 
сургуулийн 

Цахим 
сургууль

Олон соёлын 
“Нанүм” 

компанит 
ажил

http://ecamp.cuk.edu
Гурё их 

сургуулийн 
Цахим сургууль

Солонгос хэлний хичээл

“Азийн 
цонх” цагаач 

иргэдийн 
төв

Мангонэт http://www.mangonet.kr
“Азийн цонх”  

цагаач 
иргэдийн төв

Солонгос иргэнтэй гэр бүл 
бологч гадаадын иргэдийн 
холбооны үйл ажиллагаа, 
боловсрол, эрүүл мэнд, ажлын 
талаарх мэдээллээр хангадаг.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж амьдрал 
ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Ажилд орох болон 

хөдөлмөр эрхлэлт

Аппли кэшны 
нэр

Хариуцдаг
байгууллага Агуулга Үзүүлэх 

үйлчилгээ
Холбоотой цахим 

хуудас

Олон соёлын 
ертөнц

Хойд Гённам 
аймаг

Филиппин, Тайланд, Камбож, 
Хятад, Япон, Вьетнам зэрэг 6 
улсын төрийн далбаа, үндэсний 
хувцас, хоол, өдөр тутмын үг 
хэллэг, болон соёлын талаарх 
мэдээ мэдээлэл, хөгжөөнт 
тоглоом

Андройд -

Хувийн хэвшлийн 2 аппликэйшн

KBS  World  
Radio KBS

11 хэлээр мэдээ, цаг үеийн 
явдал, цэнгээнт нэвтрүүлэг 
болон бусад Солонгос улстай 
холбоотой нэвтрүүлгийн текст 
болон видео бичлэгийг түгээдэг.

Андройд, IOS KBS World Radio

Дэлхийн 
сонин -

Америк, Хятад, Япон, Монгол, 
Орос, Филиппин, Камбож, 
Вьетнам, Тайланд зэрэг дэлхийн 
орон орны сонинг унших 
боломжтой

Андройд -



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

Жусонь улсад аюул тохиолдох үед түр нийслэлээ болгон ашиглах зорилгоор цэрэг 
армийн хамгаалалтын төрөл бүрийн арга хэрэгслүүдийг нэгтгэж энэхүү цайзыг 
бүтээжээ. Намхань цайзын дотор талд цэргийн, энгийн ард иргэдийн, шашны 
янз бүрийн барилга байгууламж байсны ул мөр үлдсэн байдаг бөгөөд энэ нь 
солонгосын ард түмний тусгаар тогтнол, бие даасан байдлын бэлгэ тэмдэг юм.

Гёнги аймаг, Пажү хот, 2014 онд ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн.

Намхань сансон(Намхань цайз)

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

3

056  Гадаад иргэн хилээр 
нэвтрэх·оршин суух

  Паспортын хүчинтэй хугацаа 
болон визний хугацааг шалгах

  Гадаад иргэний бүртгэл

  Оршин суух хугацаа сунгах

  Оршин суух зөвшөөрлийн 
ангилал солих

  Оршин суух зөвшөөрлөөс 
гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх

  Хилээр дахин нэвтрэх 
зөвшөөрөл

  Гадаад иргэний заавал 
мэдүүлэх зүйлс

070  Байнга оршин суух(F-5) виз 
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  Хамрагдах хүн

  Гэрлэсэн цагаач иргэн

  Байнга оршин суух эрх 
хүчингүй болох

073  БНСУ-ын харьяат болох

  Хамрагдах хүн

  Гэрлэсэн цагаач иргэн

080  Гэрлэсэн цагаач иргэн эцэг 
эх, төрөл төрөгсөдөө урих

  Гадаадын зарим улс 
орон дахь БНСУ-ын ЭСЯ, 
Консулын газрын утасны 
жагсаалт

  БНСУ дахь зарим орны ЭСЯ-
ны утасны жагсаалт

082  Цагаач иргэдийг нийгэмд 
нэгтгэх хөтөлбөр

  Солонгост ирээд удаагүй 
байгаа цагаач иргэдэд 
зориулсан хөтөлбөр

  Нийгмийн нэгдсэн 
хөтөлбөр(KIIP)
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай

1  Гадаад иргэн хилээр нэвтрэх·оршин суух

1. Паспортын хүчинтэй хугацаа болон визний хугацааг шалгах

Гадаад улсын иргэн нь БНСУ-ын хэлээр нэвтрэх гэж байгаа тохиолдолд өөрийн орноос 
олгосон хүчин төгөлдөр гадаад паспорт болон БНСУ-ын Хууль зүйн яамны сайдын 
олгосон визтэй байх ёстой. Харин БНСУ-тай визийн хөнгөлөлтийн гэрээ байгуулсан 
буюу визгүй зорчихыг зөвшөөрсөн улс орны иргэн визгүйгээр хил нэвтэрч болно. 
Гадаад паспорт болон визний хүчинтэй хугацааг шалган нягталж хэвшвэл хожим 
БНСУ-д оршин суух хугацааг сунгах зэрэг асуудал бий болсон үед хүндрэл учрахгүй 
гэдгийг анхаарна уу.

Гадаад иргэний үнэмлэх  

❖ Урд тал
 •  Биеийн байцаалтын нэр : (Солонгосоор) Гадаад иргэний үнэмлэх, (Англиар) ALIEN 

REGISTRATION CARD
  ※ Өмнө олгож байсан гадаад иргэний үнэмлэхэн дээр CERTIFICATE OF ALIEN REGISTRATION 

гэж тэмдэглэсэн байдаг

 •  Гадаад иргэний бүртгэлийн дугаар: ○○○○○○-○○○○○○○ загвараар тэмдэглэсэн байна.
 •  Хүйс : Англи үсгээр эрэгтэйг M, эмэгтэйг F гэж тэмдэглэнэ.
 •  Овог нэр : Гадаад паспортон дээрх англи хэлээр бичсэн овог, нэрийг бичнэ.
 •  Иргэний харьяалал : Харьяалалыг англи хэл дээр бичиж тэмдэглэнэ.
 •  Визний ангилал : Гадаадын иргэн, харьяатын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоолын 12-р зүйлд 

заасны дагуу визний ангилалыг тэмдэглэнэ. (Гэрлэсэн цагаач иргэн : Визний ангилал F-6)
 •  Олгосон газар : ОЛгосон газрын нэрийг солонгос болон англи хэлээр бичих ба тамга дарахгүй.

❖ Ар тал
◉ Оршин суух хугацаа
 •  Зөвшөөрөл олгосон өдөр : Тухайн харгалзах визний ангилалын дагуу оршин суух 

зөвшөөрөл олгосон огноо
 •  Дуусах өдөр : Оршин суух хугацаа дуусах өдрийг хэлнэ.
  ※ Байнгын оршин суух виз (F-5) тэй тохиолдолд ‘байнга хүчинтэй байх хугацаа’гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ.

 •  Зөвшөөрөл олгосон газар : Зөвшөөрөл олгосон газрыг ‘Гадаадын иргэн, харьяатын 
асуудал эрхлэх алба’ гэсэн бичгийг нь орхиод ‘Сөүл’, ‘Бүсань’ гэх зэргээр тэмдэглэнэ.

◉ Оршин суугаа газар
 •  Бүртгүүлсэн өдөр : Хамгийн анх бүртгүүлсэн өдрийг болон оршин суугаа газраа өөрчлөх 

тохиолдолд өөрчлөлт орсон өдрийг тэмдэглэнэ.
 •  Оршин суугаа хаяг : Оршин суугаа хаягийг замын нэрээр хаяглах зарчмын дагуу бичиж тэмдэглэнэ.
 •  Бүртгэсэн газар : Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх болон явуулын төв Сөүл(я.т), 

Бүсань(я.т) Сэжун(я.т) гэх зэргээр тэмдэглэгээ хийх бөгөөд хот, сум, дүүргийг Гимпу хот, 
Гапён сум, Жунну дүүрэг гэх мэтээр товч тодорхой тэмдэглэнэ.

Паспорт
Гадаад паспорт нь таны иргэний харьяалал, овог нэр зэрэг хувийн 
мэдээллийг багтаасан биеийн байцаалт учир таны хэн гэдгийг нь 
баталгаажуулахаас гадна өөр олон байдлаар хэрэглэгддэг тул байнга 
биедээ авч явах хэрэгтэй.

Солонгосын хилээр нэвтрэх виз
•  Визний ангилал: Солонгост ирсэн зорилгыг мэдэх 
боломжтой. (Гэрлэсэн цагаач иргэн : Визний ангилал 
F-6)

•  Хилээр нэвтэрсэн гэсэн дардас бүхий он сар өдөр 
нь Солонгост ирсэн өдөр юм. Хилээр нэвтэрсний 
дараах өдрөөс эхлэн оршин суух хугацааг тооцдог.

•  Оршин суух хугацаа нь визний ангилалаас хамаарч 
харилцан адилгүй байна. Оршин суух хугацаа дуусахаас 
өмнө хугацаагаа сунгуулах хэрэгтэй. (Визний ангилал, 
оршин суух хугацаагаа сунгуулах болсон шалтгаанд 
үндэслэн хугацааг сунгах эсэхийг шийднэ).

•  Оршин суух хугацаа нь гадаад иргэний үнэмлэхний дуусах 
хугацаа биш визний хүчинтэй хугацааг илэрхийлнэ.

Урд тал Ар тал

 Паспортын хүчинтэй хугацаа болон 
визний хугацааг шалгах
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•  Оршин суух зөвшөөрөл тус бүрт хамаарах хавсралт бичиг баримт (оршин суух 
зөвшөөрлийн ангилалаас хамаарч бүрдүүлэх бичиг баримт нь өөр байдаг тул Гадаад 
иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төвийн 1345 дугаараас тодруулна уу.)

•  Хураамж : 30,000 вон (бэлнээр)

(3) Солонгос иргэнтэй гэр бүл бологч гадаад иргэд

Дээрх бичиг баримтаас гадна эхнэр буюу нөхрийн дараах бичиг баримт шаардлагатай.
•  Гэрлэлтийн лавлагаа
•  Иргэний үнэмлэх
•  Оршин сууж буй газрыг тодорхойлох бичиг(Гэрлэсэн цагаач иргэний амьдарч буй 

газрын хаяг түүний солонгос эхнэр/нөхрийн хаягнаас өөр байх тохиолдолд л уг бичиг 
шаардлагатай)

 - Хугацаа сунгах хураамж : 30,000 вон 
	 ※  Цагаач иргэнд зориулсан Нийгэмд дасан зохицох анхан шатны хөтөлбөрт хамрагдсан бол 

хугацааг 2 жилээр сунгана.

(4) Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх, үнэмлэх авах

Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх, үнэмлэх шинээр буюу дахин авахдаа оршин сууж буй 
газар болон ажлын газрын(2014 оны 11-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн) харьяа Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх албанд(явуулын төв) хандаарай.
※ Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв (1345 дугаараас лавлана уу.)

(1)  Богино хугацаагаар оршин суугч(B, C төрлийн виз – Дээд тал нь 
90 хоног)

Визэн дээр тэмдэглэгдсэн хугацаа нь БНСУ-ын хилээр орж ирсэн өдрөөс эхлэн тус 
улсад оршин суух боломжтой хугацааг заана.

(2)  Удаан хугацаагаар оршин суух болон байнгын оршин суугч: 
Гадаад иргэний үнэмлэхтэй хүн

Гадаад иргэний үнэмлэхний ард оршин суух хугацааг зөвшөөрсөн өдөр ба дуусах өдөр 
бичигдсэн байх бөгөөд тэрхүү хугацааг дуусахаас өмнө оршин суух хугацааг сунгуулах 
маягтыг бөглөж байж л сунгуулах боломжтой.

2. Гадаад иргэний бүртгэл

(1) Гадаад иргэний бүртгэл хийлгэх шаардлагатай иргэн ба хугацаа

Солонгос улсын хилээр нэвтрээд 90 хоногоос дээш оршин суух болвол гадаад иргэний 
бүртгэлийг хийх ёстой.
•  Гэхдээ хилээр нэвтрэх үед гадаад паспортон дээр наалттай байгаа БНСУ-ын визэн 

дээр 59 өдөр гэсэн тэмдэглэгээ байх юм бол хилээр нэвтэрсний дараа 59 өдөр 
болохоос өмнө гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх хэрэгтэй.

•  Солонгост оршин суух хугацаандаа шинээр виз авах буюу визний ангиллаа өөрчлөх 
зөвшөөрөл авсан тохиолдолд гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлнэ.

(2) Бүрдүүлэх бичиг баримт

◉ Нийтлэг бичиг баримт
•  Гадаад паспорт
•  Бүртгэлийн нэгдсэн анкет(Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны иргэдэд 

үйлчлэх танхимд байдаг.)
•  Өнгөт цээж зураг (3.5 см x 4.5 см) 1 ширхэг
	 ※ 6 сарын дотор, цагаан фонтой, эгц урдаас нь авсан цээж зураг

Гадаад иргэний үнэмлэх хүлээн авах тухай зааварчилгаа
Гадаад иргэний үнэмлэхийг гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүсэн өдрөөс хойш ойролцоогоор 
3 долоо хоногийн дараа хүлээн авдаг. Үнэмлэхээ Гадаад иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх 
албанаас биеэр ирж авч болно. Хэрэв шуудангаар гэртээ хүргүүлэхийг хүсвэл гадаад 
иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөө шуудангаар хүргүүлэх захиалга хийн төлбөрөө төлөх 
юм бол оршин сууж буй газар тань хүргэж өгнө.

※  Гадаад иргэний үнэмлэхийг 2011 оны 5-р сарын 1-нээс эхлэн Солонгосын мөнгөн тэмдэгт, үнэт 
зүйлсийн газраас хэвлэн гаргадаг болсон бөгөөд гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс 
үнэмлэх олгогдох өдөр хүртэл ойролцоогоор 3 долоо хоног зарцуулагдана.

※  Солонгосын мөнгөн тэмдэгт, үнэт зүйлсийн газраас гадаад иргэний үнэмлэхийг харгалзах 
албан байгууллагаар дамжуулахгүй хүлээн авагчийн гарт нь шууд хүргэх хүргэлтийн үйлчилгээг 
нэвтрүүлсэн. Тус үйлчилгээг Сөүл болон Сөүлийн Өмнөд бүсийн Гадаад иргэн, харьяатын асуудал 
эрхлэх алба 2013 оны 7-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд ихэнх албад тус үйлчилгээг 
нэвтрүүлсэн байна. 
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тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
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Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай

3. Оршин суух хугацаа сунгах

(1)  Оршин суух хугацаа сунгуулах шаардлагатай гадаадын иргэн 
ба сунгах хугацаа

Солонгос улсад одоогийн оршин суух хугацаанаасаа илүү хугацаагаар үргэжлүүлэн 
амьдрах гэж буй гадаадын иргэн нь оршин суух хугацаагаа сунгуулах хэрэгтэй. 
Ингэхдээ одоогийн оршин суух хугацаа дуусах өдрөөс өмнөх 2 сард багтаан сунгуулна. 
Дуусах өдөр өнгөрсний дараа сунгуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд торгууль төлнө.

(2) Оршин суух хугацаа сунгах ажлын үе шат

(3) Бүрдүүлэх бичиг баримт

•  Бүртгэлийн нэгдсэн анкет
•  Паспорт, гадаад иргэний үнэмлэх(гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн тохиолдолд)
•  Оршин суух зөвшөөрлийн ангилал тус бүрд хамаарах хавсралт бичиг баримт
•  Хураамж : 60,000 вон (Гэрлэсэн цагаач иргэний F-6 визтэй бол 30,000 вон)

(5) Гадаад иргэний үнэмлэхийг эзэмших, хадгалах, ашиглах журам

Гадаад иргэний үнэмлэх нь тухайн гадаад иргэний биеийн байцаалт болох учир заавал 
биедээ авч явах хэрэгтэй.
※ Анхаарах зүйл: Гадаад иргэний үнэмлэхийг биедээ авч явах үүргийг зөрчсөн тохиолдолд 1 сая 
хүртэл воны торгууль оногдуулна.

◉  Гадаад иргэний үнэмлэх дахин авах Доорх тохиолдолд 14 хоногийн дотор харьяа 
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанд дахин авах хүсэлт гаргана.

  •  Гадаад иргэний үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд
  •  Гадаад иргэний үнэмлэх нь хуучирч элэгдсэн тохиолдолд
  •  Нэмэлт тэмдэглэгээ хийх зайгүй болсон тохиолдолд
  •  Овог нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, иргэний харьяалал нь өөрчлөгдсөн бол

Бүрдүүлэх бичиг баримт

•  Гадаад паспорт
•  Бүртгэлийн нэгдсэн анкет
•  Өнгөт цээж зураг (3.5 см x 4.5 см) 1 ширхэг
•  Хураамж: 30,000 вон
•  Гадаад иргэний үнэмлэхийг буцаан тушаах :  
Дараах тохиолдолд гадаад иргэний үнэмлэхийг буцааж өгнө

Буцааж тушаах 
тохиолдол Буцааж тушаах хугацаа Хавсаргах бичиг баримт

БНСУ-аас бүр мөсөн 
гарч явж байгаа 

тохиолдолд

Тус улсаас гарахдаа нисэх 
онгоцны буудал дээр 

хураалгана.
Байхгүй

БНСУ-ын харьяат 
болох тохиолдолд

Солонгосын иргэний 
бүртгэлд бүртгүүлснээс 
хойш 30 хоногийн дотор

Гадаад иргэний үнэмлэх, иргэний 
үнэмлэх олгохыг хүссэн өргөдөл 

өгсөн тухай тодорхойлолт(иргэний 
үнэмлэх), үндсэн тодорхойлолт

Нас барсан 
тохиолдолд

Нас барснаас хойш 30 
хоногийн дотор

Нас барсан тухай тодорхойлолт, 
задлан шинжилгээний бичиг, нас 

барсныг гэрчлэх бусад бичиг 
баримт, гадаад иргэний үнэмлэх

Оршин суух хугацаа  
сунгуулах  

өргөдөл гаргах
Оршин сууж буй газар  

болон ажлын газрын харьяа  
Гадаадын иргэн, харьяатын  

асуудал эрхлэх алба 
(явуулын төв)

Хүсэлтийг  
хянана

Зөвшөөрөх
Гадаад иргэний  
үнэмлэхэн дээр  

сунгасан хугацааг 
тэмдэглэнэ.

Үл зөвшөөрөх
Оршин суух хугацааг 

сунгахыг зөвшөөрөөгүй 
тухай мэдэгдэл 

илгээнэ(зөвшөөрөөгүй 
шалтгаан, Солонгосоос  

явах өдөр).
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(4) Солонгос иргэнтэй гэр бүл бологч гадаадын иргэд

Дээрх бичиг баримтууд дээр дараах баримтуудыг хавсаргана.
•  Солонгос эхнэр/нөхрийн гэрлэлтийн лавлагаа
•  Солонгос эхнэр/нөхрийн иргэний бүртгэлийн лавлагаа
•  Оршин сууж буй газрыг тодорхойлох бичиг (Гэрлэсэн цагаач иргэний амьдарч буй 

газрын хаяг түүний солонгос эхнэр/нөхрийн хаягнаас өөр байх тохиолдолд л уг бичиг 
шаардлагатай) Харин Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны дарга, 
бичиг баримтыг хүлээн авах, шалгах явцад нэмж өгөх шаардлагатай гэж үзсэн бичиг 
баримтуудыг нэмж өгнө.

  *  Гэр бүл салж сарнисан тохиолдолд тухайн гэрлэсэн цагаач иргэн өөр төрлийн бичиг 
баримт бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг тул Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээллийн 
төвөөс лавлана уу.

4. Оршин суух зөвшөөрлийн ангилал солих

(1)  Оршин суух зөвшөөрлийн ангилал солиулах шаардлагатай 
иргэн ба солиулах

БНСУ-д оршин сууж буй гадаадын иргэн одоогийн оршин сууж буй зөвшөөрлийн дагуу 
явуулж байсан үйл ажиллагаагаа зогсоож өөр ангилалд хамаарах үйл ажиллагаа явуулах 
гэж буй тохиолдолд тухайн үйл ажиллагааг явуулж эхлэхээс өмнө харьяа Гадаадын 
иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанаас зөвшөөрөл авна.
•  Богино хугацааны айлчлал (C-3) визтэй гадаадын иргэн нь Солонгост хөрөнгө оруулья 

гэвэл (D-8) виз болгоно.
 ※  Богино хугацаагаар, багаараа аялаж яваа(C-3-2) визтэй гадаад иргэний визийн ангилалыг 

Солонгост солихгүй.

•  Хэлний бэлтгэлд (D-4) сурч дуусгасныхаа дараа дээд сургуульд дэвшин сурах 
тохиолдолд (D-2) виз болгоно.

•  Солонгост өөр ангиллын визээр(90 хоногоос доош хугацаагаар оршин суух визтэй хүн, 
хууль бусаар оршин суугч үүнд хамаарахгүй) амьдарч байсан гадаадын иргэн солонгос 
иргэнтэй гэрлэж өөрийн визээ гэрлэлтийн виз(F-6) болгон солих гэж байгаа тохиолдолд

(2) Бүрдүүлэх бичиг баримт

•  Бүртгэлийн нэгдсэн анкет, стандарт цээж зураг 1 хувь
•  Паспорт ба гадаад иргэний үнэмлэх(гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн тохиолдолд)
•  Оршин суух зөвшөөрлийн ангилал тус бүрт хамаарах нэмэлт бичиг баримт
•  Хураамж : 100,000 вон(Гадаад иргэний үнэмлэхний хураамж 30,000 вон тусад нь төлнө)

(3) Хариу олгох

Визний ангилал солихыг зөвшөөрсөн тохиолдолд шинэ ангилалыг тэмдэглэсэн гадаад 
иргэний үнэмлэхийг шинээр олгох бөгөөд зөвшөөрөөгүй тохиолдолд оршин суух 
хугацаа сунгахыг зөвшөөрөөгүй тухай мэдэгдэл илгээнэ.

5. Оршин суух зөвшөөрлөөс гадуур үйл ажиллагаа эрхлэх

(1) Хамрагдах хүн ба хугацаа

Солонгос улсад 91 өдрөөс дээш хугацаагаар оршин сууж(Богино хугацаагаар буюу 90 
хоногийн визтэй хүмүүсээс бусад) буй гадаадын иргэн нь оршин суух зөвшөөрлийн 
ангилалаа хэвээр хадгалахын зэрэгцээ өөр ангилалд хамаатай үйл ажиллагаа эрхлэх 
гэж буй тохиолдолд тухайн үйл ажиллагааг эхлэхийн өмнө оршин суух зөвшөөрлийн 
ангилалд зааснаас өөр үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг заавал авна.
• Сурах (D-2) визтэй оюутан сурахын зэрэгцээ цагийн ажил(S-3) хийх бол
•  Шашны(D-6) үйл ажиллагаа явуулж буй хүн тухайн байгууллагын харьяа байгууллагад 

хичээл заах (E-1) гэж буй бол

Гэрлэсэн цагаач иргэн(F-6) ажил хийхэд хязгаарлалт тавьдаггүй бөгөөд ажил хөдөлмөр 
эрхлэх эрх нь чөлөөтэй. Тусад нь ажил хийх зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.
Хэдий ажил хийх нь чөлөөтэй ч гэсэн Солонгос улсын хууль дүрмийн дагуу тухайн 
ажлыг хийх мэргэжлийн чадвар, тавигдсан нөхцлийг хангасан байх шаардлагатай.
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(2) Бүрдүүлэх бичиг баримт

•  Бүртгэлийн нэгдсэн анкет
•  Паспорт болон гадаад иргэний үнэмлэх(гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн тохиолдолд)
•  Оршин суух зөвшөөрлийн ангилал тус бүрт хамаарах нэмэлт бичиг баримт
•  Хураамж : 120,000 вон(Их сургуульд сурах(D-2) виз, хэлний төвд сурах(D-4) визтэй 

тохиолдолд хураамж төлөхгүй)

(3) Хариу олгох

Өөрийн визний ангилалд зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанаас өөр төрлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл олгогдсон тохиолдолд гадаад паспортон дээр нь зөвшөөрөл олгосныг 
батлах наалт наана. Зөвшөөрөл олгогдоогүй тохиолдолд оршин суух хугацаа сунгахыг 
зөвшөөрөөгүй тухай мэдэгдэл илгээнэ.

6. Хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрөл

(1) Хамрагдах хүн

•  Солонгос улсад 91өдрөөс дээш оршин суухаар гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн хүн
•  Солонгос дахь гадаад улсын элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагын ажилтан, 

түүний гэр бүл, Солонгосын Засгийн Газартай хийсэн гэрээний дагуу ажиллаж буй 
гадаад харилцааны ажилтан, консултай эн тэнцүү тусгай эрх болон албан тушаалтай 
хүмүүс ба түүний гэр бүл гэх мэт гадаад иргэний бүртгэлээс чөлөөлөгдсөн хүн

(2) Хугацаа

•  1 удаа хилээр нэвтэрч болох зөвшөөрөл : Дээд тал нь 1 жилийн хугацаатай
•  2-оос дээш удаа хилээр олон дахин нэвтэрч болох зөвшөөрөл: Дээд тал нь 2 жилийн 

хугацаатай

(3) Дахин хилээр нэвтрэх зөвшөөрлийн бичгээс чөлөөлөгдөх ба бусад

•  A-1~A-3 болон гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын иргэн(бүх визний 
ангилал) хилээр гарсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор буцаж хилээр орж ирэх 
тохиолдолд дахин хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл авахаас чөлөөлнө(оршин суугаа хугацаа 
нь 1 жилээс бага үлдсэн тохиолдолд тухайн хүчинтэй хугацаа хүртэл чөлөөлнө.)

•  F-5(байнгын оршин суугч) визтэй иргэн хилээр гарсан өдрөөс эхлэн 2 жилийн дотор 
дахин хилээр нэвтрэх тохиолдолд хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл авахаас чөлөөлнө.

•  Хилээр нэвтрэхийг хориглосон хүн болон виз олгохыг хориглосон хүн Солонгост 
оршин суух хугацаандаа хилээр гараад буцаж хилээр орж ирэх тохиолдолд дахин 
хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл нь хүчингүй болох бөгөөд холбогдох байгууллагад очиж 
хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргана.

(4) Шаардлагатай бичиг баримт

•  Бүртгэлийн нэгдсэн анкет
•  Гадаад паспорт мөн гадаад иргэний үнэмлэх (гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн 

тохиолдолд)
•  Хураамж - 1 удаагийнх : 30,000 вон, олон удаагийнх : 50,000 вон

(5) Гэрлэсэн цагаач иргэн бол

Гадаадын иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрлэсэн цагаач иргэн нь хилээр гарснаас 
хойш 1 жилийн дотор эргэн орж ирэх гэж байгаа бол хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрөл 
авахаас чөлөөлөгдөх бөгөөд энэ хооронд чөлөөтэй хил нэвтрэх боломжтой. Харин өмнө 
нь солонгосын хууль дүрэм зөрчсөн шалтгаанаар чөлөөтэй хэл нэвтрэхэд нь хязгаарлалт 
тавьсан бол заавал ч үгүй хил дахин нэвтрэх зөвшөөрөл авах ёстой. Мөн хилээр гарсан 
өдрөөс хойш 1 жилээс дээш хугацааны дараа 2 жилийн дотор хилээр дахин орж ирэх 
гэж байгаа гадаад иргэн Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанд очиж олон 
дахин хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл авч гарч шаардлагатай. Ингэсэн тохиолдолд одоогийн 
виз нь цуцлагдахгүй.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай

  •  D-1, D-2, D-4~D-9 визтэй иргэн харьяалагддаг байгууллага нь өөрчлөгдөх 
буюу(байгууллагын нэр нь өөрчлөгдсөн тохиолдлыг мөн тооцно) нэмэгдэх

  •  D-10 визтэй иргэний дадлага эхлэх хугацаа болон дадлага хийх байгууллага 
өөрчлөгдөх (байгууллагын нэр нь өөрчлөгдсөн тохиолдлыг мөн тооцно)

  •  H-2 визтэй иргэн ямар нэг хувь хүн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид анх удаа 
ажиллах тохиолдолд ажиллаж эхэлснийг батлах

  •  H-2 визтэй иргэн ямар нэг хувь хүн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа 
бол тухайн хувь хүн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн өөрчлөлт, нэрийн өөрчлөлт

(2) Оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн бол заавал мэдэгдэх үүрэгтэй.

◉ Хамрагдах хүн ба хугацаа
   Гадаадын иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэн нүүх зэрэг шалтгаанаар оршин 

суугаа газраа өөрчилсөн тохиолдолд шинэ газар нүүж очсон эхний өдрөөс хойш 14 
хоногийн дотор тухайн хот, сум, дүүргийн дарга болон шинээр оршин суух газрын 
харьяа Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанд шилжилт хөдөлгөөн 
хийсэн тухай заавал мэдэгдэх ёстой. (2014 оны 11-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 
ажиллаж буй газрын харьяа Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанд 
мэдэгдэх боломжтой болсон.)

   Мөн оршин суугаа газар өөрчлөгдсөн тухай мэдэгдлийг Сайн уу, Солонгос(www. 
hikorea.go.kr) цахим хуудсаар дамжуулан мэдэгдэх боломжтой.

   Гэрлэсэн цагаач иргэний солонгос эхнэр/нөхөр нь шилжин нүүж ирсэн тухайгаа 
хорооны захиргаа юм уу Иргэдэд үйлчлэх төвд мэдэгдсэн байсан ч гэсэн цагаач иргэн 
өөрөө оршин суугаа газар өөрчлөгдсөнийг тусгайлан мэдэгдэх хэрэгтэй.

(6) Хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах

Хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрөл аваад хилээр гарсан гадаадын иргэн нь зөвшөөрөгдсөн 
хугацааны дотор орж ирж чадахгүй тохиолдолд зөвшөөрөгдсөн хугацааны дотор тухайн 
улсад байгаа БНСУ-ын ЭСЯ буюу Консулын газарт очиж тухайн визээ сунгуулж болно. 
Зөвшөөрөгдсөн хугацааны дотор хилээр нэвтэрч чадаагүй бол БНСУ-д оршин суух виз 
нь хүчингүй болно.

7. Гадаад иргэний заавал мэдүүлэх зүйлс

Гадаадын иргэн нь дараах нөхцөл байдал үүсэн тохиолдолд холбогдох албан 
байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй ба тус журмыг зөрчвөл тодорхой хэмжээний торгууль 
төлөх ёстой болохоос гадна, Солонгос улсад оршин суухтай холбоотой хүндрэл учирч 
болохыг анхаарна уу.

(1) Гадаад иргэний бүртгэлд өөрчлөлт орсон бол заавал мэдэгдэх үүрэгтэй

◉  Хамрагдах хүн ба хугацаа
   Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгэлтэй гадаадын иргэн нь дараах тохиолдолд харгалзах 

өдрөөс 14 хоногийн дотор оршин сууж буй газар болон ажлын газрын харьяа 
Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албанд бүртгэлтэй холбогдсон мэдээлэлд 
өөрчлөлт орсон тухай мэдэгдэнэ.

◉  Холбогдох мэдээлэл
  •  Овог нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, улсын харьяалал өөрчлөгдөх тохиолдолд
  •  Паспортын дугаар, олгогдсон өдөр, хүчинтэй хугацаа өөрчлөгдсөн тохиолдолд

Бүрдүүлэх бичиг баримт

• Бүртгэлийн нэгдсэн анкет
• Паспорт болон гадаад иргэний үнэмлэх
• Өөрчлөлт орсныг нотлох бичиг

Бүрдүүлэх бичиг баримт

• Бүртгэлийн нэгдсэн анкет
• Паспорт болон гадаад иргэний үнэмлэх
• Оршин сууж буй газрыг тодорхойлох бичиг
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай

Мэдэхэд илүүдэхгүй!

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын 
хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалт

Гар тээш, тусгай ачаа, илгээмжинд хорио цээрийн хяналт, шалгалт хийж 
амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр 
нэвтрүүлэхэд хязгаарлалт хийдэг.

  ◉ Гар тээш
   Гар тээшиндээ хориотой эд зүйлийг хийж хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн хүнд 

торгууль ноогдуулна.

  ◉ Тусгай ачаа

   

  ◉ Олон улсын илгээмж

 
     ※  Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Амьтан, ургамалын хорио цээрийн 

хяналт, шалгалтын албаны ☎054-912-1000 утсанд хандан авч болно. 
Орчуулагч хэрэгтэй бол Danuri Helpline ☎1577-1366 утаснаас тусламж 
авч болно. 

   

Ангилал Оруулж ирдэг гол орнууд Гол хориотой зүйлс

Амьтны 
гаралтай 

бүтээгдэхүүн

Хятад, Вьетнам, Монгол, 
Үзбекстан, Орос, Казахстан

Зайдас, боловсруулсан 
гахайн махан бүтээгдэхүүн, 

боловсруулсан үхрийн махан 
бүтээгдэхүүн, боловсруулсан 

тахиан махан бүтээгдэхүүн, хиам

Ургамалын 
гаралтай 

бүтээгдэхүүн
Ургамалын гаралтай бүтэгдэхүүн Манго, алим, мандарин, лийр, 

жүрж

Ангилал Оруулж ирдэг гол орнууд Гол хориотой зүйлс

Амьтны 
гаралтай 

бүтээгдэхүүн

Япон, Тайланд, Хятад, Америк, 
Мьянмар, Камбож

Боловсруулсан үхрийн тосон 
бүтээгдэхүүн, боловсруулсан гахай 
болон үхрийн махан бүтээгдэхүүн, 

зайдас

Ургамалын 
гаралтай 

бүтэгдэхүүн

Тайланд, Хятад, Япон, Америк, 
Камбож

Манго, папаяа, лайм, тамаринд, 
навчит ургамлын үр

Ангилал Оруулж ирдэг гол орнууд Гол хориотой зүйлс

Амьтны 
гаралтай 

бүтээгдэхүүн

Хятад, Вьетнам, Монгол, 
Үзбекстан, Орос

Нохойн хоол, цусан бүтээгдэхүүн, 
ямааны ийлдэс, үхрийн мах, 

муурны хоол, бугын цусан эвэр

Ургамалын 
гаралтай 

бүтээгдэхүүн

Америк, Герман, Австрали, Хятад, 
Канад

Нунтаг сармис, күинуа, нунтаг 
асайберри, овъёос, нунтаг цагаан 

гаа
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай

2 Байнга оршин суух (F-5) виз авах
Дараах хүмүүс оршин суух визний ангилалынхаа дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлэн 
оршин суугаа газрын харьяа Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газарт 
Байнга оршин суух (F-5) визийг хүссэн өргөдлийг өгч болно.

1. Хамрагдах хүн

①  5-аас дээш жил Солонгос улсад оршин суусан хүн
②  Солонгос улсад 2-оос дээш жил оршин суусан солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон хүн, 

мөн байнгын оршин суугчтай гэрлэсэн хүн болон түүний насанд хүрээгүй хүүхэд
③  Солонгос улсад байнга оршин сууж буй F-5 визтэй иргэний Солонгос улсад төрсөн хүүхэд
④  Солонгос улсад их хэмжээний хөрөнгө оруулж 5-аас дээш тооны солонгос иргэнийг 

ажлаар хангаж буй гадаадын иргэн
⑤  Солонгос угсаатай гадаадын иргэний F-4 визээр 2-оос дээш жил оршин сууж буй хүн
⑥  Солонгос улсын харьяат болох болзлыг хангасан солонгос угсаатай гадаадын иргэн
⑦  Солонгос улсад төрсөн суурин хятад иргэн
⑧  Орчин үеийн дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн салбарын докторын зэргийг гадаадад 

хамгаалсан хүн
⑨  Дотоодын их дээд сургуулийн албан ёсны сургалтанд сурч докторын зэрэг 

хамгаалсан хүн
⑩  Орчин үеийн дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн салбарын баклаврын зэрэг хамгаалсан ба 

мэргэжлийн үнэмлэхтэй хүн
⑪  Тусгай салбарын чадварлаг мэргэжилтэн
⑫  Онцгой гавьяа байгуулсан хүн
⑬  Тэтгэвэрт гарсан хүн
⑭  Зочилж ажиллах визээр 4-өөс дээш жил үйлдвэрлэлийн салбарт ажилласан хүн
⑮  Онооны виз(F-2)-ээр 3-аас дээш жил оршин суусан хүн
⑯  Үл хөдлөх хөрөнгө болон нийтийн байгууламж байгуулахад хөрөнгө оруулаад 

уг хөрөнгө оруулалтаа 5 жилийн турш татаж аваагүй хэвээр байлгасан хүн болон 
түүний эхнэр/нөхөр, насанд хүрээгүй хүүхэд

⑰  Ур чадвараа ашиглан аж ахуйн нэгж байгуулан(D-8-4) 3-аас дээш жил БНСУ-д 
оршин суугаа хүн

⑱  Нийтийн байгууламж байгуулах хөрөнгө оруулалтын санд 1 саяас дээш хэмжээний 
хөрөнгийг 5-аас дээш жил байршуулах гэж байгаа хүн 

2. Гэрлэсэн цагаач иргэн

Солонгос улсад 2-оос дээш жил гэрлэлтийн визээр оршин сууж байгаа, элдэв муу 
зуршилгүй, Солонгост үргэлжлүүлэн амьдрахад шаардлагатай хэлний үндсэн чадварыг 
эзэмшсэн гэрлэсэн цагаач иргэн доорх болзлыг хангасан тохиолдолд оршин суух 
визний ангиллыг солиулах өргөдөл гарган байнгын оршин суух эрх авах боломжтой.

(1) Хамрагдах хүн

•  Солонгос эхнэр/нөхөртэйгөө гэрлэлтийн байдлаа хэвээр хадгалж байгаа бол
•  Солонгос эхнэр/нөхөр нь нас барсан юм уу шүүхээс сураггүй алга болсныг мэдэгдсэн бол
•  Солонгос эхнэр/нөхрөөсөө гэрлэлтээ цуцлуулсан эсвэл тусдаа амьдарч байгаа 

иргэн, гэрлэлт цуцлах болон тусдаа амьдрах болсон нь солонгос эхнэр/нөхрөөс нь 
шалтгаалсан гэдгийг нотолж чадсан тохиолдолд

•  Гэрлэлтээ цуцлуулсан эсвэл тусдаа амьдарч байгаа гэдгээс хамаарахгүйгээр БНСУ- ын 
иргэний харьяалалтай насанд хүрээгүй хүүхдийг өсгөн тэжээж байгаа бол

(2) Байнгын оршин суух виз авахад бүрдүүлэх материал

◉ Бүртгэлийн нэгдсэн анкет, стандарт цээж зураг 1 хувь

◉ Паспорт болон гадаад иргэний үнэмлэх

◉ Гадаад улсын цагдаагийн газрын тодорхойлолт
   Хэрвээ анх Солонгос улсад оршин суух зөвшөөрөл хүсэх үедээ өөрийн эх орны 

цагдаагийн газраас холбогдох тодорхойлолтыг гаргуулан авчирч өгөөд Солонгос 
улсад тасралтгүй амьдарч байсан бол дахин өгөх шаардлагагүй.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
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◉  Солонгос эхнэр/нөхрийн гэрлэлтийн лавлагаа, иргэний бүртгэлийн лавлагааны хуулбар
	 	 ※  Солонгос эхнэр/нөхөр нь ор сураггүй алга болсон тохиолдолд сураггүй алга болсныг мэдэгдсэн 

шүүхийн шийдвэр, нас барсан тохиолдолд нас барсан тухай лавлагаа, гэрлэлтээ цуцалсан буюу 
тусдаа амьдарч буй тохиолдолд солонгос эхнэр/нөхөр нь буруутай гэдгийг баталсан шүүхийн 
шийдвэр, насанд хүрээгүй хүүхдийг өсгөн бойжуулж буйг баталгаажуулсан бичиг гэх мэт

◉  Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт(TOPIK)-ын 2-р түвшнээс дээш түвшинд 
тэнцсэн батламж юм уу Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр(KIIP)-т хамрагдсан гэрчилгээ 
Эдгээр батламж гэрчилгээг хүүхэд өсгөн бойжуулж буй гадаад иргэн(F-6-2), гэрлэлт 
нь цуцлагдсан гадаад иргэн(F-6-3), солонгос иргэний насанд хүрээгүй гадаад улсын 
харьяат хүүхэд(F-2-2) бүрдүүлэн өгөх шаардлагатай. Харин F-2-2 ангилалын визтэй 
15-аас доош насны хүүхэд, солонгос хэлний албан ёсны сургалтанд 2-оос дээш жил 
сурсан хүүхдүүдэд энэ журам хамаагүй. (Тус журам нь 2013 оны 8-р сарын 1-ний 
өдрөөс эхлэн хэргэжсэн.)

◉ Эд хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримт(дараах баримтын аль нэг)
  •  Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл жилийн барьцаат түрээсийн гэрээний хуулбар
  •  Өөрийн юм уу эхнэр/нөхрийн ажлын газрын тодорхойлолт гэх мэт тогтмол 

орлоготой болохыг нотлох баримт

◉ Оршин сууж буй газрыг тодорхойлох бичиг

◉ Хураамж : 200,000 вон (Гадаад иргэний үнэмлэхний хураамж 30,000 вон тусад нь төлнө)
  ※  Гэр бүл нь салж сарнисан иргэн, мөн солонгос улсын иргэнтэй(солонгосын харьяат болох 

болзол хангасан солонгос угсаатай гадаадын иргэн) гэр бүл болсон солонгос угсаатай гадаадын 
иргэний бүрдүүлэх баримт бичих, тэдэнд тавигдах шаардлага өөр тул Гадаад иргэдийн нэгдсэн 
мэдээллийн төв(1345)-өөс лавлах шаардлагатай. 

(3) Байнга оршин суух эрх авсны давуу тал

•  Өөрийн улсын харьяаллаас гарахгүй байж болно.
•  Байнга оршин суух эрх авсан өдрөөс 3 жилийн дараа харьяа орон нутгийн сонгуулд 

оролцож болно.

•  Хилээр гарсан өдрөөс хойш 2 жилийн дотор хилээр дахин орж ирэх гэж буй 
тохиолдолд хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.

3. Байнга оршин суух эрх хүчингүй болох

Байнга оршин суух эрхтэй хэдий ч дараах тохиолдолд байнгын оршин суух эрх нь 
цуцлагдана.
•  Солонгос улсаас албадан гаргах шийтгэл хүлээсэн хүн
•  Хуурамч, шудрага бус аргаар байнга оршин суух эрх авсан хүн
•  Хилээр дахин нэвтрэх зөвшөөрлийн хугацаандаа орж ирээгүй хүн
•  Өмнө нь нууцаар, мөн өөр хүний гадаад паспорт болон хуурамч гадаад паспорт 

ашиглан хил нэвтэрч байсан хүн, хуурамчаар гэрлэсэн нь нотлогдсон хүн

3 БНСУ-ын харьяат болох

1. Хамрагдах хүн

Доорх нөхцлийг хангасан гадаадын иргэн, оршин суугаа газрыг хамаарах Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх газар(Дунхэ, Сугчугийн явуулн төв бас хамаарна)-т Солонгос 
улсын харьяат болохыг хүссэн хүсэлт гаргаж болно.
Гадаад иргэдэд зориулсан Цахим Засгийн Газрын(www.hikorea.go.kr) цахим хуудасны 
иргэний харьяалал/иргэний харьяат болохтой холбоотой мэдээллийн булангаас ямар бичиг 
баримт бүрдүүлэх ёстойг мэдэж аваарай.
①  БНСУ-д тасралтгүй 5 жил амьдарсан байх
②  Эцэг эх хоёрын аль нэг нь БНСУ-ын иргэн байсан, өөрөө Солонгост төрсөн бөгөөд 

эцэг эх хоёрын аль нэг нь Солонгост төрсөн, насанд хүрснийхээ дараа солонгос 
иргэнд өргөгдсөн гадаад иргэн 3-аас дээш жил Солонгос улсад тасралтгүй амьдарсан 
тохиолдолд
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③  Солонгос иргэнтэй гэрлээд тэр байдлаараа Солонгос улсад 2-оос дээш жил 
тасралтгүй амьдарсан, мөн гэрлээд тэр байдлаараа 3 жил болсон бөгөөд 1-ээс дээш 
жил нь Солонгос улсад тасралтгүй оршин суусан тохиолдолд

④ Эцэг эх хоёрын аль нэг нь БНСУ-ын иргэн бол
  ※  Эцэг эх хоёрын аль нэг нь Солонгосын иргэний харьяат болсон тохиолдолд түүний хүүхэд нь 

хэдэн настай, хүнтэй гэрлэсэн эсэх, Солонгос улсад хэр хугацаагаар амьдарсан эсэхийг 
хамаарахгүйгээр солонгосын иргэний харьяат болох хөнгөлөлттэй нөхцлийн дагуу өргөдөл 
гаргах боломжтой. (Харин насанд хүрсэн хойноо солонгос хүнд өргөгдсөн бол энэ журам 
үйлчлэхгүй)

⑤  БНСУ-ын төлөө онцгой гавьяа байгуулсан бол
⑥  Онцгой авьяас чадвартай бөгөөд БНСУ-ын хөгжилд хувь нэмэр оруулна гэж хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн бол

2. Гэрлэсэн цагаач иргэн

(1) Тавигдах нөхцөл

①  Солонгос иргэнтэй гэрлээд тэр байдлаараа Солонгос улсад 2-оос дээш жил 
тасралтгүй амьдарсан тохиолдолд

②  Солонгосын иргэнтэй гэрлээд тэр байдлаараа 3 жил болсон бөгөөд 1-ээс дээш жил 
нь Солонгос улсад тасралтгүй оршин суусан тохиолдолд 

③  Солонгос иргэнтэй гэрлэсний дараа солонгос эхнэр/нөхөр нь нас барсан, сураггүй 
алга болсон буюу мөн өөрөөс нь хамаарахгүй шалтгаанаар гэр бүлийн амьдралаа 
хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон гадаад иргэн дээрх 1, 2-р зүйлд заасан 
оршин суух хугацааг хангасан бол

④  Солонгос иргэнтэй гэрлэж төрүүлсэн бага насны хүүхдийг өсгөн бойжуулж байгаа 
буюу өсгөн бойжуулах ёстой гадаад иргэн дээрх 1, 2-р зүйлд заасан оршин суух 
хугацааг хангасан бол

(2) Бүрдүүлэх бичиг баримт

◉  Солонгос улсын иргэний харьяат болгохыг хүссэн өргөдөл(3.5 см х4.5 см хэмжээтэй 
өнгөт цээж зураг 1 хувийг наана. Маягтыг цахим хуудаснаас авах боломжтой)

◉  Гадаад паспорт, биеийн байцаалтын эх хувь болон хуулбар(Хятадын иргэн бол ургын 
бичиг нэмж өгнө)

◉  Өөрийн улсын цагдаагийн газрын тодорхойлолт
◉  Солонгос гэр эхнэр/нөхрийн гэр бүлийн гишүүдийн лавлагаа, үндсэн лавлагаа, 

гэрлэлтийн лавлагаа, иргэний бүртгэлийн лавлагаа тус бүр 1хувь
  •   Гэрлэсний дараа хүүхэд төрүүлсэн бол хүүхдийн нэр багтсан гэр бүлийн 

гишүүдийн лавлагааг нэмж өгнө.
◉  Өөрөө болон хамт амьдарч буй гэр бүлийн хүмүүс нь амьжиргааны чадвартай 

гэдгийг нотлох бичиг баримт(жишээг доороос хар)
  •  Өөрийн, эсвэл хамт амьдардаг гэр бүлийнхний нэр дээр дансандаа 30 саяас дээш 

вонтой гэсэн банкны тодорхойлолт
  •  30 саяас дээш үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа(эх хувь) болон үл хөдлөх 

хөрөнгийн түрээсийн гэрээ(эх хувь болон хуулбар)
  •  Өөрийн юм уу эхнэр/нөхрийн ажлын тодорхойлолт(ажил олгогчийн аж ахуйн 

нэгжийн бүртгэлийн гэрчилгээг хавсаргах) гэх мэт тогтмол орлоготой болохыг 
нотлох бичиг баримт

◉  Амлалтын бичиг
◉  Дээд шүүхэд хүргүүлэх гэр бүлийн тодорхойлолт(цахим хуудаснаас татаж авах 

боломжтой) болон өөрийн төрөлх нутагт амьдарч буй гэр бүлийн гишүүдийн холбоо 
хамаарлыг нотлох баримт бичиг(солонгос хэлээр орчуулсан хувийг хавсаргах)

  •  Тус тодорхойлолт нь иргэний харьяат болохыг хүсэж буй хүний эцэг эх, эхнэр 
нөхөр, хүүхэд нь хэн болох, гэрлэсэн, гэрлээгүй эсэх, үрчлэгдсэн эсэх зэрэг гэр 
бүлийн байдлыг тусгасан баримт бичиг бөгөөд хятад иргэд ургийн бичиг, аав ээж, 
ах дүүсийн холбоог тодорхойлсон баталгаат бичиг(Хятадын Гадаад хэргийн яамаар 
баталгаа хийлгэх шаардлагатай) өгнө.

◉  Солонгос гаралтай хятад иргэн(жусонжуг) нь солонгос гаралтай хятад иргэн гэдгээ нотлох баримт 
бичиг(суурьшмал иргэний үнэмлэх, ургийн бичиг) өгнө.

◉  Хураамж : 300,000 вон(улсын тэмдэгтийн үнэ)
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◉  Солонгос эхнэр/нөхөртэйгээ хамт амьдрахгүй байгаа тохиолдолд, түүнийг батлах 
бичиг баримт

  ※  Солонгос эхнэр/нөхөр нь ор сураггүй алга болсон тохиолдолд сураггүй алга болсныг мэдэгдсэн 
шүүхийн шийдвэр, нас барсан тохиолдолд нас барсан тухай лавлагаа, гэрлэлтээ цуцалсан буюу 
тусдаа амьдарч буй тохиолдолд солонгос эхнэр/нөхөр нь буруутай гэдгийг баталсан шүүхийн 
шийдвэр, насанд хүрээгүй хүүхдийг өсгөн бойжуулж буйг баталгаажуулсан бичиг гэх мэт

◉  Солонгос улсын иргэнтэй хамт амьдрахаа больсны дараа солонгосын харьяат 
хүүхдээ өсгөн бойжуулж байгаа тохиолдолд тухайн солонгосыг харьяат хүүхдийн 
нэрээр гарсан гэр бүлийн гишүүдийн лавлагаа болон тухайн хүүхдийг өсгөж байгаа 
юм уу өсгөх ёстой нь үнэн гэснийг батлах бичиг баримт

Гэр бүлээ цуцлуулсан юм уу тусдаа амьдрах болсон нь гэрлэсэн цагаач 
иргэнээс шалтгаалаагүй тохиолдолд, тухайн гадаадын иргэн нь оршин суух 
хугацаагаа сунгах, байнга оршин суух эрх хүсэх, БНСУ-ын харьяат болохыг 
хүсэх үедээ нэмэлт бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай болдог ба 
тэдгээрийг доор дурдав. (Доорх баримт бичгээс 1-ээс доошгүйг бүрдүүлэх 
шаардлагатай.)

•  Эрүүгийн шүүхийн шийдвэр эсвэл гэр бүл цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр(гэр 
бүл цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр гаргуулсан тохиодолд нөхөр нь буруутай 
болохыг тодорхойлсон байх)

•  Эхнэр/нөхөр нь хүчирхийлсэн хэргээр шүүхэд хандсан тохиолдолд: Прокуророос 
хэргийг хүчингүйд тооцсон шийдвэр(ялыг түдгэлзүүлэх юм уу ял тулгах эрхгүй)

•  Эхнэр/нөхөр нь зодсон бол : эмнэлгийн тодорхойлолт(эхнэр/нөхөртөө зодуулсан 
гэдгийг тодорхойлсон байх), гэмтэл шархны зураг

•  Гэр бүлийн хүн нь эдийн засгийн чадваргүй болсон тохиолдолд: Гэр бүлийн хүн нь 
дампуурсан тухай холбогдох шийдвэр

•  Эхнэр/нөхрийгөө хаана байгааг мэдэхгүй тохиолдолд: Сураггүй алга болсон нь 
үнэн гэсэн тодорхойлолт

•  Эхнэр/нөхрийн 4 үеийн доторх хамаатан садны бичиж үйлдсэн гэр бүлийн 
амьдрал эцэс болсон шалтгааныг бичсэн тодорхойлолт Гэр бүлийн амьдрал эцэс 
болох шалтгаан нь солонгос эхнэр/нөхөрт байгааг тайлбарласан тодорхойлолт.

•   Тус тодорхойлолтыг уг гэр бүлийн амьдрал эцэс болох үед амьдарч байсан хороо, 
багийн дарга гаргаж өгнө. (Гэр бүлийн амьдрал эцэс болсон шалтгаан болон үйл 
явцыг нарийн тодорхой тайлбарласан байх)

•  Мөн дээр дурьдсан бичиг баримттай холбоотой баримт бичиг : ‘Итгэмжлэгдсэн 
байгууллагын нотлох тодорхойлолт’

(3) БНСУ-ын харьяат болох үе шат

① Солонгосын харьяат болох хүсэлт гаргах
Солонгосын харьяат болох хүсэлт гаргахдаа доорх бичиг баримтыг бэлтгээд, оршин суугаа 
газрын харьяа Гадаад иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх алба(Дунхэ, Сугчугийн Гадаад иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх албаны явуулын төв)-нд өөрийн биеэр очиж хүсэлт гаргана.

③ БНСУ-ын харьяат болохыг хүссэн өргөдлийн хариуг мэдэгдэх
•  Гадаад улсын иргэнийг БНСУ-ын харьяат болгох талаар хянан хэлэлцэсний эцэст 

зөвшөөрсөн хариу гарсан бол түүнийг шуудангаар илгээнэ. БНСУ-ын харьяат болгох хянан 
хэлэлцэх хугацааг сар бүр Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын Гадаад 
иргэний бодлого хариуцсан албаны цахим хуудасны зарын самбарт мэдээлнэ.

•  Хууль зүйн яамны сайдын БНСУ-ын харьяат болохыг зөвшөөрсөн мэдэгдлийг хүлээн авсны 
дараа тухайн мэдэгдэлд бичсэн өөрийн овог нэр, төрсөн он сар өдөр таарч байгаа эсэхийг 
магадлан лавлаад хамгийн ойр байх хот, дүүрэг, хороо, багийн захиргаан дээр очиж үндсэн 3 
төрлийн тодорхойлолтыг гаргуулан аваад доорх байгуулагуудад өөрийн биеэр аваачиж өгнө.

② Солонгосын харьяат болгохтой холбоотой шалгалт шалгуур
•  Иргэний харьяалал олгохыг хүссэн өргөдөл гаргасны дараа бичиг баримтын шалгалт, 

ярилцлага, бодит байдлын судалгаа зэрэг шалгалт шалгуурыг шат дараалан гүйцэтгэнэ.
•  Ярилцлага хийх өдрөөс 2~4 долоо хоногийн өмнө мэдэгдэх хуудас илгээдэг учир хүсэлт 

гаргаснаас хойш оршин суугаа хаяганд өөрчлөлт орсон бол харьяа Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх албад өөрчлөлт орсон тухай мэдэгдэнэ.

•  Солонгос эхнэр/нөхөртэйгөө гэр бүлийн хэвийн амьдралаар амьдарч байгаа гэрлэсэн 
цагаач иргэнийг бичгийн шалгалтаас чөлөөлнө. Харин ярилцлагын үеэр солонгос хэлний 
мэдлэг, Солонгос улсын иргэний хувьд зохих суурь мэдлэг эзэмшсэн эсэхийг шалгах болно.

 ※ Гэр бүлийн амьдрал нь эцэс болсон бол бичгийн шалгалтнаас чөлөөлөгдөхгүй. 
•  Ярилцлаганд тэнцээгүй тохиолдолд дахин 1 удаа ярилцлаганд орж болно.(Нийт 2 удаа 

ярилцлаганд орох боломжтой.)
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⑤ БНСУ-ын иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх
Үндсэн тодорхойлолт, өөрийн үндсэн харьяаллаас татгалзсан тухай тодорхойлолт, мөн 
Солонгос улсад гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй гэсэн амлалт өгснийг тодорхойлох албан 
бичиг, цээж зураг 2 хувь (3 см x 4 см хэмжээтэй)-ийг оршин суугаа газрынхаа хороо, багийн 
захиргаанд өөрийн биеэр аваачин өгч бүртгүүлэн БНСУ-ын иргэний үнэмлэх гаргуулан авна.

(4) Иргэний үнэмлэх авах

БНСУ-ын харьяат болж иргэний бүртгэлд бүртгүүлсний дараа Солонгос улсын иргэний 
үнэмлэх авдаг. Тус иргэний үнэмлэх нь Солонгос улсын иргэн гэдгийг нотлох баримт 
болдог. Засаг захиргааны байгуулагад төрөл бүрийн өргөдөл хүсэлт гаргах, бүртгэл 
хийлгэх, бичиг баримт гаргуулан авах зэрэг тохиолдолд шаардлагатай болдог.

•  Иргэний үнэмлэх дахин авах: Иргэний үнэмлэхээ хаяж гээсэн бол 1 хувь цээж 
зураг(сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан, 3 см х 4 см хэмжээтэй)-аа оршин суугаа 
газрын хороо, багийн захиргаа, мөн Иргэдэд үйлчлэх төвд аваачин өгч үнэмлэх дахин 
авах өргөдөл гаргана.

•  Нүүсэн бол: Нүүж очсноос хойш 14 хоногийн дотор шинэ нүүж очсон газрынхаа хороо, 
багийн захиргаа, мөн Иргэдэд үйлчлэх төвд очин шилжилтийн бүртгэл хийлгэнэ.

Иргэнийхээ үнэмлэхийг бусдад хэрэглүүлэх, бүртгэлийн дугаараа бусдад зааж 
өгөх нь гэмт хэрэгт ашиглагдах эрсдлийг дагуулдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Амьдарч буй газартаа бүртгүүлэхгүй бол иргэний бүртгэл нь цуцлагддаг 
болохыг анхаарах хэрэгтэй.

⑥ Гадаад иргэний үнэмлэхээ буцаан тушаах (Гадаад иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх 
алба – Шуудангаар ч мөн илгээх боломжтой)
•  Иргэний бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 30 хоногийн дотор гадаад иргэний үнэмлэхээ 

эргүүлэн тушаана (30 хоног өнгөрвөл торгуультай)
•  Хувь хүн хүсвэл өөрийн үндсэн харьяаллаас татгалзсан тухай тодорхойлолт, мөн Солонгос 

улсад гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй гэсэн амлалт өгснийг тодорхойлох албан бичгээ 
авахдаа гадаад иргэний үнэмлэхээ урьдчилан тушааж болно.

④ Өөрийн үндсэн харьяаллаас татгалзах(үндсэн харьяат улсын элчин сайдын яам) 
буюу гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй байхыг амласан амлалт (Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх алба)
◉  БНСУ-ын харьяат болохыг зөвшөөрсөн өдрөөс эхлэн 1 жилийн дотор өөрийн өөрийн 

харьяаллаас татгалзах юм уу Солонгос улсад гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй гэдгээ Хууль 
зүйн яамны сайдад амлах хэрэгтэй.

  •  Хэрвээ энэхүү амлалтыг өгөлгүй 1 жил өнгөрсөн тохиолдолд солонгосын иргэншил 
хүчингүй болж Солонгосын иргэний харьяаллаа сэргээх үе шатын дамжиж дахин харьяат 
болно.

◉  Үндсэн харьяаллаасаа татгалзах тохиолдолд үндсэн харьяат улсын элчин сайдын яамнаас 
олгосон иргэний харьяатаас татгалзах баримт бичгийг бөглөөд Гадаад иргэн, харьяатын 
асуудал эрхлэх албанд авчирч өгөн “Үндсэн харьяаллаас татгалзсан тухай тодорхойлолт”-
ыг гаргуулан авна.

  •  Элчин сайдын яаманд БНСУ-ын иргэний харьяат болохыг зөвшөөрсөн мэдэгдлийг өгөхдөө 
хуулбарыг нь хавсаргана. (эх хувийг нь өөрөө хадгална)

◉  Солонгос улсад гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй гэдэг амлалт бичгийг зөвхөн гэрлэлт 
хүчинтэй байх тохиолдолд л үйлдэж болох ба энэхүү амлалтын бичгийг зохих байгууллагад 
өгсний дараа ”Гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй гэсэн амлалт өгснийг тодорхойлсон албан 
бичиг” гаргуулан авна.

  •  Гадаад иргэний эрхээ эдлэхгүй гэсэн амлалт өгсөн тохиолдолд өөрийн үндсэн харьяаллаа 
хэвээр хадгалж болох хэдий ч Солонгос улсад солонгос хүн хэмээн тооцогдоно. Жишээ нь 
хилээр орж гарахдаа зөвхөн солонгос паспорт ашиглана.

  ※  Олон иргэншил хүлээн зөвшөөрдөггүй орон (Хятад гэх мэт улс орон)-ы хувьд үндсэн харьяат 
улсын хуулийн дагуу үндсэн харьяалал нь хүчингүй болж болох юм.(Давхар харьяалал 
зөвшөөрдөг эсэхийг үндсэн харьяалалтай орны элчин сайдын яамнаас лавлах)
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4  Гэрлэсэн цагаач иргэн эцэг эх,  
төрөл төрөгсөдөө урих

Солонгосын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэн эцэг эх, төрөл төрөгсөдөө 
урих гэж буй бол БНСУ-д зорчих гэж буй эцэг эх болон төрөл төрөгсөд нь өөрийн 
улс дах БНСУ-ын ЭСЯ болон Консулын газарт хандана. Тухайн улс оронд байгаа 
БНСУ- ын ЭСЯ, Консулын газрын үйл ажиллагаас хамаарч виз мэдүүлэгчийн 
бүрдүүлэх шаардлагатай бичиг баримт, урих боломжтой хүмүүс зэрэг нь өөр 
өөр байж болно. Тодорхой мэдээллийг тухайн улс оронд суугаа БНСУ-ын ЭСЯ, 
Консулын газраас лавлах нь зүйтэй юм.

1.  Гадаадын зарим улс орон дахь БНСУ-ын ЭСЯ, Консулын 
газрын утасны жагсаалт

Консулын газар Утас

Хятад улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 86-10-8532-0404

Гуанжөү дахь БНСУ-ын Консулын газар 86-20-2919-2999

Сонян дахь БНСУ-ын Консулын газар 86-24-2385-3388

Шанхай дахь БНСУ-ын Консулын газар 86-21-6295-5000

Чиндао дахь БНСУ-ын Консулын газар 86-532-8897-6001

Тайланд улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 66-2-247-7537

Вьетнам улс дахь ЭСЯ(Ханой) 84-4-3831-5110

Хошиминь дахь БНСУ-ын Консулын газар 84-8-3822-5757

Монгол улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 976-11-32-1548

Филиппин улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 63-2-856-9210

Индонез улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 62-21-2967-2555

Камбож улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 855-23-211-900/3

Бангладеш улс дахь БНСУ-ын ЭСЯ 8802-881-2088

2. Солонгос улс дахь элчин сайдын яамдуудын утасны жагсаалт

Улсын нэр Утас

Америк улсын ЭСЯ 02-397-4114

Орос улсын ЭСЯ 02-752-0630

Хятад улсын ЭСЯ 02-738-1038

Япон улсын ЭСЯ 02-2170-5200

Вьетнам улсын ЭСЯ 02-739-2065

Тайланд улсын ЭСЯ 02-790-2955

Филиппин улсын ЭСЯ 02-796-7387

Узбекстан улсын ЭСЯ 02-574-6554

Камбож улсын ЭСЯ 02-3785-1041

Лаос улсын ЭСЯ 02-796-1713

Монгол улсын ЭСЯ 02-798-3464

Непал улсын ЭСЯ 02-3789-9770



Оршин суух зөвшөөрөл авах, иргэний харьяалалтай болох  083082 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай

5 Цагаач иргэдийг нийгэмд нэгтгэх хөтөлбөр

1.  Солонгост ирээд удаагүй байгаа цагаач иргэдэд зориулсан 
хөтөлбөр

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болж анх удаа Солонгос улсад ирж байгаа цагаач иргэдийг 
гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх үед нь тэдэнд хэрэгтэй анхан шатны мэдээллийг 
хүргэх “Шинээр ирсэн цагаач иргэдэд зориулсан хөтөлбөр”-ийг Гадаадын иргэн, 
харьяатын хэрэг эрхлэх 15 алба, Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих 217 төв, гадаад иргэдийг 
дэмжих 17 байгууллага дээр зохион
байгуулж байна. Солонгост анх ирж байгаа цагаач иргэд уг хөтөлбөрт хамрагдсанаар 
ахуй амьдралд шаардлагатай үндсэн мэдээлэл, хамтын амьдралд хэрэгтэй хоёр орны 
соёлын талаарх мэдээлэл(эхнэр нөхрийн сургалт), оршин суух эрх авах болон түүнтэй 
холбоотой мэдээллийг солонгос хэл болон бусад арван нэгэн хэл, нийт 12 хэлээр авах 
боломжтой юм.

◉  Хөтөлбөрийн агуулга
  •  Өөрсдөөс нь өмнө ирсэн гэрлэсэн цагаач иргэдтэй уулзуулж зөвлөгөө өгөх
  •  Бие биенээ ойлгож амьдрахад туслах хоёр орны соёлын талаарх мэдээлэл хүргэх
  •  Нийгмийн дэг журам, хууль дүрэмтэй танилцуулах
  •  Гэрлэсэн цагаач иргэдийг дэмждэг байгууллага болон тогтолцоог танилцуулах
  •  Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсөдөд тусладаг байгууллагыг танилцуулах
  •  Оршин суух эрх авах, гэр бүлийнхнийгээ урих, Солонгосын харьяат болох, 

Нийгэмд нэгдэх хөтөлбөрт хамрагдах зэрэг Гадаадын иргэн, харьяатын хэрэг эрхлэх 
албаны үйл ажиллагааны тухай танилцуулах

◉  Шинээр ирсэн цагаач иргэдэд зориулсан хөтөлбөрт хамрагдсан хүмүүст үзүүлэх 
хөнгөлөлт

  •  Гадаад иргэний бүртгэлд бүртгүүлэх үед нь буюу оршин суух хугацаагаа сунгуулах 
үед нь оршин суух хугацааг 2 жилээр сунгана

  •  Нийгэмд нэгдэх хөтөлбөрийн хамгийн эхний 2 цагийг сууснаар тооцно.

2. Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр(KIIP)

Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр гэдэг нь Солонгост амьдарч буй цагаач иргэнийг нийгмийн 
нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болохын хувьд дасан зохицох, биеэ даахад нь туслах хөтөлбөр 
бөгөөд Хууль зүйн яамны сайдын хүлээн зөвшөөрсөн сургалтанд (Солонгос хэл болон 
Солонгосын нийгмийн тухай ойлголт) хамрагдсан цагаач иргэн БНСУ-ын харьяат 
болох, оршин суухыг зөвшөөрөл авах тохиолдолд цагаачлалтай холбоотой бодлого 
чиглэлд нийцүүлэн тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт үзүүлэх тогтолцоо юм.

◉  Сургалтын зорилго : Цагаач иргэдэд Солонгосын нийгэмд хурдан дасан зохицох, 
тогтвор суурьшихад нь туслах

◉  Сургалт : ① Солонгос хэлний анхан шатны хичээл    ② Солонгос хэл ба соёлын сургалт    
③ Солонгосын нийгмийн тухай ойлголт өгөх сургалт

◉  Нийт хичээллэх цаг: Хүн тус бүр хамгийн багадаа 50 цаг, хамгийн ихдээ 465 цаг
	 	 ① Солонгос хэлний анхан шатны хичээл: 0 шат(15 цаг
	 	 ②  Солонгос хэл ба соёлын сургалт 1~ 4 шат(чөлөөлөх ~ хамгийн ихдээ 400 цаг)
     Урьдчилсан шалгалт(түвшин тогтоох шалгалт) авч, солонгос хэлнийх нь мэдлэгийн 

түвшинд тааруулан ямар шатанд , хэдэн цагийн хичээлд суухыг тогтоон хуваарилана.
	 	 ③ Солонгосын нийгмийн тухай ойлголт: 5 шат(50 цаг)
     Солонгосын улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, түүх болон хууль эрх зүй ба 

амьдрал, өдөр тутмын амьдралд дагах ёстой хууль журам зэрэг солонгосын 
нийгмийн үндсэн тогтолцоо ба гол үнэ цэнийг бүхэлд нь заан сургадаг байна.

◉  Хичээллэх хугацаа: Боловсролын байгууллагууд сургалт явуулах хугацааг өөрсдөө тогтоодог.

◉  Сургалт явуулах байгууллага: 308 сургалтын төв бий.( 2015 оны 3-р сарын байдлаар)
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◉ Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдэд үзүүлэх хөнгөлөлт
  •  БНСУ-ын иргэний харьяат болгох бичгийн шалгалт, ярилцлагаас чөлөөлнө. 

Иргэний харьяат болгохтой холбоотой хянан шийдвэрлэх хугацаа багасгана
  •  Онооны виз авахыг хүссэн мэргэжилтэй боловсон хүчин оршин суух (F-2) визээ 

солиулах үед (дээд тал нь 26 оноо)нэмнэ.
  •  Байнга оршин суух визтэй(F-5) болоход солонгос хэлний мэдлэгээ баталгаажуулах 

шаардлагагүй
  •  Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэн болон насан хүрээгүй хүүхэд байнга 

оршин суух(F-5) виз авахад солонгос хэлний мэдлэгээ батлагаажуулах шаардлагагүй.
  •  Тусгай үйл ажиллагаа явуулах(E-7) виз авахад солонгос хэлний мэдлэгээ 

батлагаажуулах шаардлагагүй.
  •  Удаан хугацаагаар оршин суугч гадаад иргэн(F-2) виз авахад солонгос хэлний 

мэдлэгээ батлагаажуулах шаардлагагүй.
  •  Дундын шалгалтанд тэнцсэн хүмүүст “Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөрийн солонгос 

хэлний шалгалтанд (KIIP-KLT)тэнцсэн батламж” олгоно.
  •  Нэгдсэн шалгалтанд тэнцсэн хүмүүст “Цагаачлалын болон иргэний харьяатын 

шалгалтанд(KINAT) тэнцсэн батламж” олгоно.
   ※  5-р шатны сургалтыг төгссөн хүнд иргэний харьяат болох, оршин суухтай холбоотой зөвлөгөөг 

өгөх бөгөөд хөтөлбөрийн үеэр хүссэн хүмүүст төрөл бүрийн зөвлөгөө мэдээлэл өгнө.

Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй

0 шат 1 шат 2 шат 3 шат 4 шат 5 шат

Хичээл
Солонгос хэл ба соёлын хичээл Солонгосын 

нийгмийн  
тухай ойлголтҮндсэн Анхан 1 Анхан 2 Дунд 1 Дунд 2

Хичээлийн 
цаг 15 цаг 100 цаг 100 цаг 100 цаг 100 цаг 50 цаг

Урьдчилсан 
шалгалтын 

дүн

Аман  
шалгалтын оноо
3-аас доош байх  

(Бичгийн 
шалгалтын  

оноог тооцохгүй)

3 ~ 20 
оноо

21~40 
оноо

41~60 
оноо

61~80 
оноо

81~100 
оноо

Ангилал 

Шатлал

Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөрийн үе шат

◉  Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх байгууллагын талаарх мэдээллийг 
Нийгмийн нэгдсэн мэдээлийн сүлжээ (www.socinet.go.kr) цахим хуудасны Нийгмийн 
нэгдсэн хөтөлбөр>Хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй байгууллагууд гэсэн цэсээр орж аваарай.

⑬ Батламж олгох

Холбогдох Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх 

газар

⑭ Иргэний харьяат болох 
хүсэлт гаргах гэх мэт

Холбогдох Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх 

газар

① Оролцох хүсэлт гаргах

Нийгмийн нэгдсэн мэдээллийн 
сүлжээ (www.socinet.go.kr)

② Үндсэн мэдлэг, 
урьдчилсан шалгалт

Харьяа Гадаадын иргэн, 
харьяатын хэрэг эрхлэх 

газраас тусгайлан заасан 
байгууллага

③ Сургалт болон суралцах 
шатыг тогтоох

Холбогдох Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх 

газар

④ Урьдчилсан шалгалтын 
дүн, сургалт болон суралцах 

шатыг мэдэж авах

Нийгмийн нэгдсэн 
мэдээллийн сүлжээ 
(“миний хуудас” цэс)

⑤ Сургалтын байгууллагад 
бүртгүүлэх

Нийгмийн нэгдсэн 
мэдээллийн сүлжээ

⑥ Сургалтын байгууллагад 
хуваарилах

Сургалт зохион байгуулж 
буй төв байгууллага

⑦ Сургалт эхлэх

Сургалтын байгуулага тус 
бүр

⑧ Шат тус бүрийн солонгос 
хэлний хичээл явагдах

Нэг шатны хичээл дуусах үед 
шалгалт авах(сургалт зохион 

байгуулж буй төв байгуулллага)

⑨ Явцын шалгалт  
(KIIP-KLCT)

Тусгайлан заасан байр

⑩ “Солонгосын нийгмийн 
тухай ойлголт” сургалт

Сургалтын байгуулага тус 
бүр

⑪ Иргэний харьяат болох, 
оршин суухтай холбоотой 

зөвлөгөө

Холбогдох Гадаадын иргэн, 
харьяатын асуудал эрхлэх 

газар

⑫ Нэгдсэн шалгалт  
(KINAT)

Тусгайлан заасан байр 
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Мэдэхэд илүүдэхгүй
◉ Гадаадын иргэдэд зориулсан Цахим Засгийн Газрын цахим хуудас “(Hi Korea)”
   Солонгос, англи, япон, хятад гэсэн 4 хэлээр хөтөлдөг “Сайн уу, Солонгос (Hi 

Korea)” цахим хуудсаар дамжуулан оршин суух хугацаагаа сунгах, оршин суугаа 
газраа өөрчилсөн тухай мэдэгдэх, гадаад оюутны мэдээлэл өөрчлөгдснийг 
мэдэгдэх, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газарт очихоор урьдчилан 
захиалга өгөх гэх зэрэг ажлыг онлайнаар гүйцэтгэх боломжтой.

 •  Ашиглах заавар : Цахим хуудсанд холбогдох(www.socinet.go.kr)→Гишүүн 
болох→Цахим үйлчилгээ, цаг авах, өөрийн хуудас гэх мэт үйлчилгээг ашиглах

◉ Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээллийн төв: 1345 дугаарт шууд залгана
  Виз, оршин суух зөвшөөрөл авах, сунгуулах, иргэний харьяат болох зэрэг 

Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газартай холбоотой ерөнхий 
мэдээллийг солонгос, англи, япон, хятад, вьетнам зэрэг нийт 18 хэлээр авч 
зөвлөлдөх боломжтой.

◉ Нийгмийн нэгдсэн мэдээллийн сүлжээ(soci-net)цахим хуудас
  Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр, Олон улсын гэрлэлттэй танилцах хөтөлбөр, 

Солонгост ирээд удаагүй байгаа гэрлэсэн цагаач иргэдэд зориулсан 
хөтөлбөрийн талаар тодорхой тайлбарласан байдаг бөгөөд цахим хуудсаар 
дамжуулан хүссэн хөтөлбөртөө бүртгүүлэн хамрагдах боломжтой.

 •  Ашиглах заавар : Цахим хуудсанд холбогдох(www.socinet.go.kr)→Гишүүн 
болох→Нийгмийн нэгдсэн хөтөлбөр(KIIP) зэрэг хөтөлбөрүүдэд оролцохоор 
бүртгүүлж, хариуг нь шалгах.



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

1,440 жилийн өмнө Шилла улсын Бобхөн хааны 22-р онд түүний ээжийн 
санаачилгаар байгуулагдсан бөгөөд түүнээс хойш Шилла улсын Гёндог хааны 
үед Гим Дэсон дахин барьж сүм дуганы нүүрэн талыг шинэчилсэн. Солонгос 
Японы дайны үед байшин барилга төдийгүй үнэ цэнэтэй эд зүйлс нь бараг бүгд 
шатаж устан 1920 оноос өмнө зарим барилга, цамхаг л үлдсэн байсан боловч, 
нөхөн сэргээж засварласны үр дүнд өнөөгийн дүр төрхөө олсон юм. Бүлгүгсагаас 
уулын нурууг дагаж 3 км орчим(засмал замаар 9 км) өгсөж явах юм бол дорно 
дахины алдарт бүтээл болох Соггүрам байдаг.

Бүлгүгса·Соггүрам
Хойд Гёнсан аймгийн Гёнжү хот, 1995 онд ЮНЕСКО-гийн   

дэлхийн соёлын өвөөр бүртгэгдсэн.
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(2) Эхнэр нөхрийн харилцаа

•  Эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа чухал хэдий ч нэг талаар эцэг эхдээ үр хүүхэд нь 
байх, нөгөө талаар үр хүүхэддээ эцэг эх нь байх үүргээ нэн чухалчилдаг.

•  Дээр үед гэрийн ажил, хүүхэд өсгөхийг эмэгтэй хүн л хийх ёстой гэж боддог байв. 
Гэхдээ сүүлийн үед эрэгтэйчүүд ч гэрийн ажил, хүүхэд өсгөх зэрэгт хамгийн оролцох 
хандлагатай болон өөрчлөгдөж байна.

•  Солонгос эрчүүд эхнэрээ барагтай бол хайрлаж энхрийлээд байдаггүй. Ялангуяа дээр 
үед эцэг эх,  гэр бүлийнхнийгээ дэргэд эхнэрээ магтах, хайрлаж энхрийлэх нь  мунхаг 
хүний хийдэг үйлдэл гэж тооцогддог байсан тул нэлээн болгоомжилдог.

(3) Гэр бүлийн амьдралд дасан зохицох

Солонгосын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэн та гэр бүлийн амьдралаа аз жаргалтай 
байлгая гэвэл юуны түрүүнд соёлын ялгаатай талуудыг давж гарах шаардлагатай. 
Солонгосын гэр бүлийн соёл таны төрсөн нутгийн соёлоос олон талаараа ялгаатай тул хүнд 
хэцүү, бэрхшээлтэй зүйлтэй тулгарах нь дамжиггүй. Тиймээс дараах аргыг зөвлөж байна.

2. Хэл ба зан заншил

Солонгос хэлэнд өөрөө бусдыг “дуудаж” нэрлэх, бусдад өөр бусдыг “зааж” нэрлэх арга 
нь тус бүр ялгаатай хэлэгддэг. Нэг хүнийг дуудах нэр нь дуудаж байгаа хүн нь хэн бэ 
гэдгээс шалтгаалж өөр өөр байна. Энэ нь бусад улс оронд байдаггүй хэлний онцлог юм. 
Буруу дуудах юм уу нэрлэх юм бол ёс журамгүй хүнд тооцогддог.

1 Гэр бүл, аж амьдрал, ахуй соёл

1. Солонгос гэр бүлийн онцлог

Солонгосын гэр бүлийн амьдрал өөр бусад орноос ялгаатай өвөрмөц онцлогтой 
байдаг. Энэхүү онцлог ялгааг сайтар ойлгож мэдэх юм бол Солонгос гэр бүлд 
зохицон амьдрахад ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл учрахгүй бөгөөд Солонгосын соёлд 
суралцахад тус нэмэр болдог. Гэр бүлийн соёл нь тухайн айл өрх, орон нутгаас хамаарч 
өөр өөр байдаг. Солонгосчууд эрт үеэс Кунзын соёлын нөлөөн дор амьдарч ирсэн. 
Тиймээс Солонгос гэр бүлийн соёлд Кунзын соёлтой бусад улс орнуудтай төстэй тал 
байх боловч улс орны үсрэнгүй үйлвэрлэлийн хөгжлийг дагаад Солонгосын гэр бүлийн 
соёл ч бас өөрчлөгдөн хувьсаж байна.

(1) Гэр бүлийн харилцаа

•  Гэр бүлийн гишүүн нэг бүрийн аз жаргалыг эрхэмлэхийн зэрэгцээ гэр бүлийн доторх 
эв найрыг ч бас эрхэм чухалд тооцдог.

•  Гэрийн дотор ах захаа хүндлэх ёс дэгийг эрхэмлэн дагадаг. Эцэг эх, өвөө, эмээ, 
төрөл төрөгсөд, ахмад настнуудыг хүндэтгэн дээдлэх ёсны тухай ойлголтыг гэрийн 
хүмүүжилээр олгодог.

•  Эцэг эх – үр хүүхэд хоорондын харилцаа их онцлогтой байдаг. Солонгосын эцэг 
эхчүүд нь үр хүүхдээ маш их хайрладаг. Заримдаа тэр хайр нь хэтрээд хүүхдээ дэндүү 
бэлэнчлэх занд сургачихдаг тал ч бий.

•  Насанд хүрсэн үр хүүхэд, өндөр настай эцэг эхчүүдийн харилцаанаас харахад, эмээ 
өвөө, ээж аавыгаа асарч дэмждэг нь нэлээн багассан ч тэдэнтэйгээ илүү ойр ойрхон 
уулздаг болсон байна.

•  Хоёр биенийхээ эх нутгийн гэр бүлийн соёлыг аль болох ойлгохыг хичээх
•  Гэр бүлийн хүн болон хадам эцэг эхээсээ гэр бүлийн уламжлалын талаар асуух
•  Гэр бүлийн амьдралд тулгарч буй хүндрэлүүдийг харилцан ярилцаж шийдвэрлэх
•  Ганцаараа бүхнийг шийдэх гэж оролдолгүй эргэн тойрныхоо хүмүүсээс тусламж хүсэх

※  Та дээрх аргын аль нэгнээр асуудлаа шийдэж чадаагүй бол мэргэжлийн зөвлөгчид хандах шаардлагатай 
бөгөөд Danuri Helpline (☎1577-1366) тусламж аваарай
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын 
аж амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

(1) Гэр бүлийнхнээ хэрхэн дуудах вэ?

Солонгос улсад гэр бүлийн харилцаандаа өөр хоорондоо ёс журмын дагуу дууддаг нэр 
гэж байдаг. Ургийн бичгээс харвал нөхөр болон эхнэрийн гэр бүлийнхнийг дуудахдаа 
хэрэглэдэг тусдаа хэллэг хүртэл байдаг байна. Өөрөөс дээш насны ахмад хүн бол 
хүндэтгэлийн үгсийг хэрэглэн, насаар бага бол энгийн яриаг хэрэглэнэ. Өрх гэр бүр 
бага зэрэг ялгаатай байдаг учир гэрийнхэнтэйгээ зөвлөлдөх нь дээр болов уу.

*  Гэр бүлийн ургийн холбооны зураг : Гэр бүлийн гишүүдийн холбоог тайлбарлан үзүүлсэн 
зургийг ургийн холбооны зураг гэнэ. Хөндлөн шугамаар холбогдсон нь эхнэр – нөхрийн 
харьцааг заах ба босоо холбосон шугам нь эцэг эх – үр хүүхдийн холбоог илэрхийлнэ.

Садан 
төрлийн 
холбоо

Авгайлан 
дуудах нэр

Авгайлан нэрлэх нэр

Нөхөртөө Хадам эцэг  
эхдээ

Хадам 
талыхандаа

Бусад 
хүмүүст

Үр 
хүүхэддээ

Хадам аав Abeonim Abeonim Abeonim Abeonim Siabeonim Harabeoji

Хадам ээж Eomeonim Eomeonim Eomeonim Eomeonim Sieomeonim Halmeoni

Нөхөр Yeobo 
OO abba

Yeobo 
OO abba

Abeom, aebi, 
geusaram, 

geui

Abeom,
Aebi

Nampyeon, 
geui, ae abba,

baggat-
yangban

Abeoji, 
Abba

Нөхрийн ах Ajubeonim Ajubeonim Ajubeonim Ajubeonim Siajubeonim Keunabeoji

Нөхрийн эгч 
/ эмэгтэй 

дүү

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi

Hyeongnim/ 
agasi Gomo

Нөхрийн 
эрэгтэй дүү

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim

Doryeonnim, 
seobangnim 
sidongsaeng

samchon 
(unmarried), 
jageunabeoji

Нөхрийн 
ахын эхнэр Hyeongnim Hyeongnim Hyeongnim Hyeongnim Hyeongnim, 

keundongseo Keuneomeoni

Нөхрийн 
эгч/ эмэгтэй 

дүүгийн 
нөхөр

Seobangnim Seobangnim, 
gomobu Seobangnim Seobangnim Gomobu Gomobu

Нөхрийн 
эрэгтэй 
дүүгийн 
эхнэр

Dongseo Dongseo Dongseo Dongseo Dongseo Jageuneomeoni

*  Авгайлан дуудах нэр : Ярилцаж байгаа хүнийгээ дуудах нэр
*  Авгайлан нэрлэх нэр : Ярианы эзэн биеийг бусдад зааж нэрлэх нэр 
 OO→өөрийн үр хүүхдийн нэр

Хадам аав

Хадам ах Хадам  
эгч 

Хадам дүү 
(эмэгтэй)

Хадам дүү 
(эрэгтэй)

Хадам ахын 
эхнэр

Хадам эгчийн 
нөхөр

Хадам дүү 
(эрэгтэй)

Хадам дүү 
(эмэгтэй)

Та(you)--siabeonim 
Хүүхэд-harabeoji

Та-yeobo, OO abba
Хүүхэд-abeoji, abba

Та- ajubeonim 
Хүүхэд-keunabeoji

Та-joka
Хүүхэд-eonni, obba, hyeong, nuna

Манай хүүхдүүд

Та-hyeongnim 
Хүүхэд-keuneomeoni

Та-hyeongnim 
Хүүхэд-gomo

Та-ajubeonim 
Хүүхэд-gomobu

Та-agassi 
Хүүхэд-gomo 

Та-seobangnim 
Хүүхэд-gomobu

Та-doryeonnim, seobangnim
Хүүхэд-samchon

Та-dongseo 
Хүүхэд-sungmo

Та(you)-sieomeonim 
Хүүхэд-halmeoni

Хадам ээж

Нөхөр Та(you)

(2) Эхнэр нь нөхөр болон нөхрийн талын садан төрлийг нэрлэх буюу дуудах

Эхнэр нь нөхрийн талын 
садан төрлийг нэрлэн дуудах Нөхрийн гэр бүлийн ургийн холбооны зураг
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(3) Нөхөр нь эхнэр болон эхнэрийн талын садан төрлийг нэрлэх буюу дуудах

*  Авгайлан дуудах нэр : Ярилцаж байгаа хүнийгээ дуудах нэр
*  Авгайлан нэрлэх нэр : Ярианы эзэн биеийг бусдад зааж нэрлэх нэр 
 OO→Өөрийн үр хүүхдийн нэр, O→Овог

Садан 
төрлийн 
холбоо

Авгайлан 
дуудах нэр

Авгайлан нэрлэх нэр

Эхнэртээ Хадам эцэг 
эхдээ

Хадам 
талынхандаа

Бусад 
хүмүүст

Үр 
хүүхэддээ

Хадам аав
Jangineoreun,

abeonim
Abeonim,

jangineoreun
Abeonim,

jangineoreun
Abeonim,

jangineoreun

OO 
oeharabeoji, 
jangineoreun

Oeharabeoji

Хадам ээж
Jangmonim,
eomeonim

Eomeonim,
jangmonim

Eomeonim,
jangmonim

Eomeonim,
jangmonim

Jangmonim, 
OO oehalmeoni

Oehalmeoni

Эхнэр
Yeobo,

OO eomma
Dangsin, 

OO eomma
OO eomi, 
jipsaram

OO eomi, 
jipsaram

OO eomma, 
cheo, jipsaram, 

anae

Eomeoni,
eomma

Эхнэрийн 
ах / эрэгтэй 

дүү

Hyengnim/
cheonam

Hyengnim/
cheonam

Hyengnim/
cheonam

Hyengnim/
cheonam

Cheonam
Oesamchon,

oesukbu

Эхнэрийн 
эгч /

эмэгтэй дүү

Cheohyeong,
cheoje

Cheohyeong,
cheoje

Cheohyeong,
cheoje

Cheohyeong,
cheoje

Cheohyeong,
cheoje

Imo

Эхнэрийн 
ахын эхнэр Ajumeoni Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek Oesungmo

Эхнэрийн 
эрэгтэй 
дүүгийн 
эхнэр

Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek Cheonamdaek
Cheonamdaek,
OO oesungmo

Oesungmo

Эхнэрийн 
эгчийн 
нөхөр

Hyeongnim,
dongseo

Hyeongnim,
dongseo

Hyeongnim,
dongseo

Hyeongnim,
dongseo

Dongseo, 
OO imobu

Imobu

Эхнэрийн 
эмэгтэй 
дүүгийн 
нөхөр

Dongseo, 
O seobang

Dongseo, 
O seobang

Dongseo, 
O seobang

Dongseo, 
O seobang

Dongseo, 
OO imobu

Imobu

Хадам аав

Хадам  
ах

Хадам  
эгч

Хадам 
дүү(эмэгтэй)

Хадам 
дүү(эрэгтэй)

Хадам ахын 
эхнэр

Хадам  
эгчийн нөхөр

Хадам 
дүү(эрэгтэй) 

Хадам 
дүү (эмэгтэй)

Та(you)-jangin, abeonim
Хүүхэд-oeharabeoji

Та(you)-yeobo, OO eomma
Хүүхэд-eomeoni, eomma

Та(you)- hyeongnim 
Хүүхэд- oesamchont

Та(you)-joka
Хүүхэд-eonni, obba, hyeong, nuna

Манай
хүүхдүүд

Та(you)-ajumeoni
Хүүхэд-oesungmo

Та(you)-cheohyeong
Хүүхэд-imo

Та(you)-hyeongnim, dongseo 
Хүүхэд-imobu

Та(you)-cheoje
Хүүхэд-imo

Та(you)-dongseo
Хүүхэд-imobu

Та(you)-cheonam
Хүүхэд-oesamchon

Та(you)-cheonamdaek
Хүүхэд-oesungmo

Та(you)-jangmonim, eomeonim
Хүүхэд-oehalmeoni

Хадам ээж

Эхнэр Та(you)

Нөхөр нь эхнэрийн талын 
садан төрлийг нэрлэн дуудах Эхнэрийн гэр бүлийн ургийн холбооны зураг
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•  Нэг насны ой: Хүүхдийг төрсний дараа нэг жил болсон анхны төрсөн өдөр нь 
хамаатан садан, ойр дотныхныгоо урин нэг насны ойн найрыг хийдэг байна. Хүүхдэд 
солонгосын үндэсний хувцас буюу ханбуг өмсүүлэн нэг насны ойн баярын ширээг 
засдаг байна. Уламжлал ёсоор бол цагаан элсэн чихэр, сунпён догыг бэлдэн жимс, 
будаа, мөнгө, харандаа, ном (сүүлийн үед чагнуур, микрофон ч тавьдаг болсон.) 
эдгээрийг тавьсаны дараа хүүхэд алийг нь түрүүлж барьж авснаас шалтгаалан 
ерөөлийн үгийг бэлгийн хамт өгдөг байна. Орчин үед зоогийн газарт нэг насны баярын 
ширээг бэлтгэн ирэх тохиолдол ч бий.

•  Төрсөн өдөр : Жилдээ нэг удаа тохиох энэ өдрийг Солонгосоор “Сэн-иль” гэдэг. Ахмад 
настай хүний төрсөн өдрийг хүндэтгэж “Сэн-шинь” гэж хэлдэг. Солонгос уламжлал 
ёсоор төрсөн өдрийнхөө өглөө далайн байцааны шөл хийж уудаг. Гэр бүлийнхээ 
боломж бололцооноос хамааран амттан хоол бэлдэж ойр дотныхоо төрөл садан, найз 
нөхдөө урьдаг. Зочид төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа хүнд хэрэгцээт зүйлийг бэлэглэх 
юмуу бэлэн мөнгө өгдөг байна.

(4) Хүндэтгэлийн ба энгийн үг хэллэг

Солонгос хэлэнд харилцагч хүнийхээ нас, тухайн хүнтэй ойр дотно харилцаатай эсэх, 
нийгэмд эзлэх байр суурь зэргээс хамааран харилцан адилгүй үг хэллэг хэрэглэдэг. 
Харилцагч хүнээ хүндэтгэх хүндэтгэлийн үг, мөн хүндэтгэлийн бус энгийн үг хэллэг ч 
бас байдаг.
•  Харилцагч хүн нь ахмад настай эсвэл өөрөөс нь өндөр албан тушаалтай тохиолдолд, 

мөн албан ажлын байранд хүндэтгэлийн үг хэрэглэнэ.
•  Харилцагч хүн нь найз нөхөр нь юм уу, өөрөөс нь нас бага, мөн бага насны хүүхэд 

байгаа тохиолдолд энгийн үг хэллэгийг хэрэглэнэ.

3. Гэр бүлийн амьдралд дурсан тэмдэглэж байх өдөр

Амьдралд төрөх, үхэх, гэрлэх гээд олон үйл явдлууд тохиолддог. Эдгээр нь хувь хүн 
төдийгүй тухайн гэр бүлд маш чухал үйл явдлууд тул эдгээрийг хамтдаа баярлан 
тэмдэглэж, гашуудан үддэг ёс заншилтай

(1) Төрсөн өдрийн баяр

•  Зуу дахь өдрийн баяр : Солонгост хүүхэд төрсний зуу дахь өдрийг онцгойлон 
тэмдэглэдэг. Зуу дахь өдрийн баярын зоогоор жигнэсэн тутрагын боорцог, улаан 
буурцагаар хийсэн сүсү гёндань, далайн байцааны шөл зэргийг бэлтгэдэг ба хүүхэддээ 
шинэ ганган хувцас өмсгөн баяр хүргэдэг.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Нэг насны ойн ширээн дээр тавьдаг зүйлс ба түүний бэлгэдэл
•  Утас – урт наслахыг бэлгэднэ.
•  Мөнгө, будаа – эд баялагаар баян байхыг бэлгэднэ.
•  Хөл бөмбгийн бөмбөг – хөл бөмбөгийн тамирчин болохыг бэлгэднэ.
•  Модон алх - шүүгч болохыг бэлгэднэ.
•  Харандаа, бийр, ном – эрдэм номтой хүн болохыг бэлгэднэ.
•  Чагнуур – эмч болохыг бэлгэднэ.
•  Микрофон – урлагийн хүн болохыг бэлгэднэ.

Нэг насны ойн орчин үеийн 
ширээ засалт
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(2) Хурим (гэрлэх ёслол)

Уламжлалт хуримын ёслол болон орчин үеийн гэрлэх ёслол гэж бий. Уламжлалт 
хуримын ёслол нь орчин үед бараг байхгүй болж ихэнх нь орчин үеийнхээр өөрчлөгдөж 
байна.
Орчин цагт хуримын ёслолыг гэрлэх ёслолын ордон, зочид буудал, сүм, хийдэд хүртэл 
үйлддэг болсон аж. Нөхөр болох хүн ч гоёлын хослол, гэргий болох эмэгтэй нь ч 
хуримын даашинз өмсдөг болсон төдийгүй гэрлэх ёслолын дараа солонгос үндэсний 
хувцас ханбугаар сольж өмсөөд хадам ээж аав болон хадмын талын бүх хөгшчүүлд 
пэбэг ёслолыг үйлдэнэ.

Дараах статистикийн мэдээллээс харвал сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Солонгосын 
гэрлэж буй дундаж наслалт бага багаар нэмэгдэж байна.

Солонгосын анх гэрлэж буй дундаж наслалт 10 жилийн хугацаанд

Ангилал 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Анхны 
гэрлэлтийн 

нас

Эрэгтэй 31.0 31.1 31.4 31.6 31.8 31.9 32.1  32.2 32.4 32.5

Эмэгтэй 27.8 28.1 28.3 28.7 28.9 29.1 29.4 29.6 29.8 29.9

(нэгж:нас)

*   Пэбэг : Хуримын ёслолын үед бэр хадам эцэг эх хөгшчүүлдээ анх удаа мэндлэн 
хүндэтгэл үзүүлдэг ёслол юм.

(3) Жар·далан насны ойн баяр(урт наслахын ерөөн тэмдэглэдэг баяр)

•  60 насны ойн баяр : 60 нас(солонгос насаар 61) хүрсэн өдөр тэмдэглэдэг баярыг 
ийнхүү нэрлэдэг. Хүмүүс өндөр насалдаггүй, эрт нас бардаг байсан эрт дээр үед үр 
хүүхэд нь эцэг эхийгээ урт удаан, эрүүл энх амьдраарай гэж баяр хүргэн найр наадам 
хийдэг байжээ. Харин өндөр насладаг болсонөнөө үед энэ өдрийг маш товчхон баяр 
хүргэж ёслоод л өнгөрдөг болсон. Өмнө нь голдуу найр наадам хийдэг байсан бол 
орчин үед аялалаар явуулах юм уу бэлэн мөнгө бэлгэлдэг болжээ.

•  70 насны ойн баяр : 70 нас(солонгос насаар 71) хүрсэн өдөр тэмдэглэдэг баярыг 
ийнхүү нэрлэдэг Ойр дотныхоо хүмүүсийг урих бөгөөд бусад төрсөн өдрөөс илүү том 
найр хийж бэлэг өгдөг.

(4) Оршуулга

Оршуулгын ёслолыг Солонгос хэлээр “жаннэ” гэдэг. Нас барсан хүний гэр бүлийнхэн 
гашуудлын хувцас(санбуг) өмсөж талийгаачид оршуулгын хувцас(сү-и) өмсгөдөг. Настай 
хүмүүсийг амьд сэрүүн байхад нь энэхүү сү-и хувцсыг бэлтгэж тавьдаг уламжлалтай. 
Санбуг гашуудлын хувцас нь тухайн гэр бүл, орон нутгаасаа хамааран ялгаатай байдаг.
Маалингаар хийсэн хувцас өмсдөг айл байдаг ч ихэвчлэн хар, цагаан өнгийн хувцас 
өмсдөг. Гашуудал илэрхийлэхээр* очиж байгаа хүн гял цял хувцас аль болох өмсөхөөс 
зайлсхийж хар, цагаан өнгийн хувцас өмсөх нь зохимжтой. Эмгэнэл илэрхийлэхдээ 
тухайн оршуулах ёслолын үед даган мөрдөж буй заншлын дагуу даган үйлдэнэ. Мөн 
өөрийнхөө боломж бололцоонд тааруулан буяны мөнгө өгдөг.

* Мүньсан: Талийгчийн гэр бүлд гашуудал илэрхийлэхээр очих
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Гижэса болон Чарэ тахил

Төрөл Гижэса Чарэ

Тахилын зан 
үйл

Хундагатай архиа гурвантаа дээш 
өргөөд залбирна Хундагтай архи нэг удаа өргөнө.

Тахил өргөх
цаг Нас барсан өдрийн орой үйлддэг. Баярын өдрийн өглөө үйлддэг.

Хувцаслалт Ёслолын даруу хувцас өмсөнө.
Гижэса шиг заавал даруу хувцас 

биш, ганган гоёмсог хувцас өмсөж 
болно.

Хоол Будаа, шөл зэргээр тахилын ширээ 
засна. Баярын ширээ засна.

Бусад Лаа асаана. Лаа асаадаггүй.

(5) Тахил өргөх зан үйл

Төрүүлж өсгөсөн өвөг дээдэс, эцэг эхийн ач энэрлийг санаж, тэднийхээ үр сад 
нь болохын хувьд удам угсаагаа залгуулан, оршин амьдрахын утга учрыг ухаарч 
ойлгуулдаг чухал ач холбогдолтой зан үйл юм.
•  Гижэса: Өвөг дээдэс нь нас барсан өдрийн шөнө үйлддэг тахилга ба ихэвчлэн 
өөрөөсөө дээш 2 үеийн өвөгт тахил өргөдөг.

•  Чарэ: Энэ тахилын ёслолыг үндэсний уламжлалт тэмдэглэлт өдөр буюу цагаан сар, 
ханш нээх өдөр, ургацын баярын үеэр өвөг дээдэстээ зориулан үйлддэг.

2 Хувцас

1. Өдөр тутмын хувцас

Солонгос хүмүүс өдөр тутамдаа европ хувцас өмсдөг. Дөрвөн улиралд тохируулан, 
хавар намар урт ханцуйтай хувцас, халуун зун богино ханцуйтай хувцас өмсдөг бол 
хүйтэн өвөл пальто, хүрэм зэрэг гадуур хувцас давхарлан өмсдөг. Ажилдаа явахдаа юм 
уу гэр бүлийн чухал уулзалттай үед хослол өмсдөг.

Мэдэхэд илүүдэхгүй! Тахилын ширээ засах арга
Тахилын ширээний засалт нь тухайн гэр бүлийн зан заншил, нутгийн соёлоос 
хамаарч бага зэрэг өөр өөр байна. Тахилын ширээг хойд зүг рүү харуулан 
тавьж ард нь хаалт дэлгэнэ. Ихэнхдээ хаалттай ойролцоо байх дотор талаас 
нь эхэлж 5 эгнээгээр хоол идээгээ засдаг. Жимс болон хуймгийг сондгой 
тоотой тавьдаг. 

1-р эгнээ : Талийгаачийн пайз, догтой шөл юм уу сунпён, хундага
2-р эгнээ :  Шарсан загас, шарсан мах зэрэг шаран идээ
              ※ О Дун Юг Со(魚東肉西) : Загас зүүн зүг, мах баруун зүг
                 Дү Дун Ми Со(頭東尾西) : Загасны толгой зүүн зүг, сүүл нь баруун зүг
3-р эгнээ : Дүфү болон махтай шөл
4-р эгнээ :  Ногооны хачир, кимчи, хатаасан мах зэрэг үндсэн хачир болон шигхье

※ Жуа Пу Ү Хье(左脯右醯) : Зүүн талын үзүүрт хатаасан мах, баруун   
      талын үзүүрт шигхье
5-р эгнээ : Улаан чавга, туулайн бөөр, яггуа, лийр юм уу алим зэрэг жимс
 ※ Жу Юүл И Ши(棗栗梨枾) : Зүүн талаас нь эхлээд улаан чавга,   
     туулайн бөөр, лийр, илжгэн чих

   Хун Дун Бэг Со(紅東白西) : Улаан жимс нь зүүн зүгт, цагаан жимс нь           
   баруун зүгт

Тахилын ширээ
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2. Үндэсний хувцас ‘Ханбуг’

Солонгосын үндэсний хувцсыг ‘Ханбуг’ гэдэг. Шулуун болон гүдгэр, хотгор шугамын 
хослол нь дэгжин, гоёмсог, чамин хээнцэр харагдуулдаг. Ханбуг хувцсыг дотор нь 
ёслолын, өдөр тутмын, эрэгтэй, эмэгтэй, нас тус бүрт тохирсон, улирлын зэрэг янз 
бүрийн төрөлд хувааж болно. Эрэгтэй ханбуг нь бажи(өмд), жогури(цамц), эмэгтэй 
ханбуг нь чима(банзал), жогури(цамц)-гаас бүрддэг. Үүн дээр нэмээд жуги(хантааз), 
магужа(богино хүрэм), дүрүмаги(урт хүрэм) зэргийг өмсдөг.

 (1) Эрэгтэй ханбуг өмсөх арга

Эхлээд өмд, дараа нь цамцаа өмсөнө. Өмдний бүсийг баруунаас 
зүүн тийш татаж уях хэрэгтэй. Өмдний шуумгийг дэним(уяа)-ээр 
хумьж уяна. Цамцаа өмссөний дараа гурөм(бүч)-г зангидаж богино 
хүрэм өмсөнө. Урт хүрмийг ёслон мэндлэх буюу гадагшаа гарахдаа 
давхарлан өмсдөг.

 (2) Эмэгтэй ханбуг өмсөх арга

Эхлээд дотуур өмд, дараа нь босон(оймс), дотуур банзал өмссөний 
дараа гадуур банзлыг өмсөнө. Гадуур банзалны хормойг зүүн тал 
руу татан авчирч уяна. Дотуур цамц, гадуур цамц өмссөний дараа 
энгэрээс татаж янзална. Цамцны бүчний хоёр үзүүр ижил урттай 
байхаар зангидна.

3 Хоол хүнс

1. Өдөр тутам иддэг хоол

Солонгос хүмүүс олуулаа нэг дор цугларч, хоол хүнсээ хуваалцан идэх дуртай. Зочин 
урьсан бол түүнийг ердийн үеийг бодвол илүү нарийн, гоц амттай хоол ундаар дайлдаг. 
Солонгос үндэсний хоол нь будаа, шөл, хачраас бүрддэг. Шөл нь тан, жигэ зэрэг олон 
төрөл байх бөгөөд хачрыг ногоогоор болон төрөл бүрийн идээг жигнэж, шарж, хуурч, 
хайрч бэлтгэнэ. Хамгийн гол хачир бол кимчи юм. Будаанаас гадна янз бүрийн нарийн 
гоймон, гурилтай шөл, дог зэргийг иддэг.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Солонгос хүмүүстэй хамт хоололцгооё!!
Солонгос хүмүүстэй хамт хоолловол амархан дотносдог. Солонгос хоол идэж 
сурах нь солонгос хэл, соёлыг сурахад тань маш сайнаар нөлөөлөх бөгөөд 
ингэснээр Солонгос оронд ажиллаж амьдрахад илүү амар хялбар болно.

Ундны ус
Солонгост ундны усыг санаа зоволтгүй ууж болно. Тэд өөрсдөө усаа 
цэвэршүүлж бас цай чанаж хөргөж уух нь ч бий. Крантны усыг зүгээр уух нь 
хэдий аюулгүй ч гэсэн аль болох буцалгаж, эсвэл цэвэршүүлж уух нь зүйтэй. 
Солонгост анх ирсний дараа ундны ус өөрчлөгдсөнөөс гэдэс өвдөх тохиолдол 
байдаг. Ихэнхдээ энэ байдал нь хэд хоног өнгөрөхөд зүгээр болдог ч гэсэн 
хэрэв байдал хүндэрвэл эмнэлэгт хандах нь зүйтэй. Гуанз, хоолны газар усыг 
хүссэн хэмжээгээрээ ууж болох бөгөөд шаардлагатай бол дэлгүүрээс авч ууж 
болно.
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•  Соллонтан: Үхрийн яс, махыг удаан чанаж гаргасан шөл буюу энэхүү шөлөнд хийсэн 
будаатай хоол.

•  Галбитан: Үхрийн хавиргыг удаан чанаад шөлөнд нь цуу, давс мэтийн амтлагч гоймон 
зэргийг нэмж хийсэн хоол.

•  Гамжатан : Ястай гахайн махыг төмс, ногоотой хамт чанаж хийсэн хоо.

•  Тагбуггөмтан : Тахианы мах, ногоог халуун амтлагч жантай хамт хийж чанасан хоол.

•  Кимчижигэ : Кимчи, гахайн мах зэргийг хамт чанаж хийсэн өтгөн шөл.

•  Түэнжанжигэ : Шар буурцагны жан, дүфү, хулуу, мөөг, сонгино зэргийг хийж чанасан 
өтгөн шөл.

•  Бүдэжигэ: Кимчи болон хиам, төрөл бүрийн ногоо хийж чанасан өтгөн шөл

•  Дунтэ(сэнтэ)жигэ: Хөлдөөсөн ба хөлдөөгөөгүй далайн загас, манжин, дүфү, хулуу 
хийж чанасан загасны өтгөн шөл.

•  Нагжи жонгул : Хөшиглөсөн наймаалж болон ногоо, мөөг тэргүүтнийг шөлөнд хийж 
буцалгасан хоол

•  Дүбүжонгул : Дүфү голлох бөгөөд бөөрөнхий сонгино, лууван, яншуй, үхрийн махан 
дээр шөл хийж буцалгасан хоол

2. Солонгосын үндсэн хоол

(1) Агшаасан цагаан будаа(Паб)

Будааг усархаг агшаадаг учир зүүн өмнөд азийн 
орнуудын агшаасан будаанаас нялцгай байдаг. Анхандаа 
сайн шингэхгүй байх юм уу гүйлгэж магадгүй. Долоо 
хоног өнгөрөхөд солонгос агшаасан будааг сайн идэж 
чаддаг болно.

(2) Шөлний төрлүүд(гүг, тан, жигэ, жоньгул)

Солонгосчууд ихэвчлэн ногоо, загас, мах орсон шөлтэй хоол хийж будаатайгаа хамт 
иддэг. Хоолны орцноос хамааран ○○гүг, ○○ тан, ○○ жигэ, ○○ жоньгул гэж
нэрлэдэг.

•  Хатаасан загасны шөл(бүгогүг) : Хатаасан загасны шөл. Элэгний хэт их ачаалалтай 
үед юм уу архи их уусны дараа идэхэд биенд сайнаар нөлөөлдөг гэдэг.

•  Буурцагны соёолжтой шөл(куннамүлгүг) : Урт соёолсон буурцагаар хийсэн шөл.

•  Далайн байцаатай шөл(миёггүг) : Далайн ургамлын нэгэн төрөл болох далайн 
байцаатай шөл.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Бибимпаб
Будаан дээр олон янзын ногоо, үхрийн мах, амтлагч 
гэх мэтийг хийж гүнжидийн тос болон халуун 
ногооны амтлагчийг хольж хийдэг Солонгосын 
онцлох хоол юм. Бүс нутгаараа бол гол төлөөлөх 
хоол нь ‘Чонжү бибимбаб’ гэдгээрээ алдартай. 
Дэлхийн алдартай одуудын мөн дуртай хоол нь юм.

Агшааж болгосон цагаан будаа

Миёггүг

Дунтэжигэ

Галбитан

Дүбүжонгул
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(4) Махан хоол

•  Бүлгуги: Нимгэн хэрчсэн үхрийн махыг бага зэргийн чихэрлэг амттай амтлагчаар 
амтлаад шарж бас хуурч хийсэн хоол.

•  Галби: Үхэр болон гахайн хавиргыг амтлаж шарсан хоол.

•  Самгёбсал: Гахайн хавирганы махыг шарж олон төрлийн ногоотой боож иддэг хоол.

•  Тагкалби: Жижиглэн хэрчсэн тахианы махыг төрөл бүрийн ногоотой хуурч хийсэн 
хоол. Бага зэрэг халуун амттай.

•  Жэюүг буггөм: Гахайн махыг ногоотой хуурч хийсэн хоол.

(5) Загасан хоол

•  Сэнсонхвэ : Болоогүй загасыг улаан чинжүү юм уу, шар буурцагны жан, цуунд бас дүрж идэх нь бий.

•  Сэнсонгү-и : Загасыг давс цацаж юм уу амтлагч түрхэн шарж бэлтгэдэг.

•  Сэнсонжим : Амталсан загасыг бага зэргийн усанд чанах буюу жигнэж бэлтгэдэг.

•  Сэнсонжурим : Загас болон ногоон дээр цуу, амтлагч хийж удаан жигнэж бэлтгэдэг.

•  Ужин-о буггөм: Далайн арваалжийг ногоотой хольж халуун амтлагчаар амтлаад хуурч бэлтгэдэг.

(3) Кимчи

Солонгос хүмүүсийн хоолыг кимчигүйгээр төсөөлшгүй. Кимчи нь маш сайхан амттай, 
тэжээллэг, бас удаан хадгалж болдог. Кимчийг хийхдээ цагаан манжин, байцаа, өргөст 
хэмх зэрэг хүнсний ногоог давсалж, халуун улаан чинжүү, сармис, сонгино, гаа, 
загасны дарш зэрэг амтлагч туслах материалуудыг хольж тавина. Түүний дараа агаар 
орохгүй битүү саванд хийгээд тохирох температурт тодорхой хугацаагаар исэлдүүлэн 
дардаг.
Өвөл байцаа тарьж болдоггүй учир 11-р сарын сүүлээс 12-р сарын эхэн хүртэл төрөл 
бүрийн кимчиг удаан хугацаанд идэж болохоор их хэмжээгээр дарж авдаг бөгөөд 
үүнийг “кимжан” гэж нэрлэдэг. Кимжан хийхэд их хэмжээний кимчи дарах хэрэг гардаг 
тул ойр орчны хамаатан саднаа бүгдийг нь цуглуулж хамтдаа дарах бий.

Бүлгуги Галби

Сэнсонхвэ Сэнсонгү-и

Кимчи
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(7) Дөрвөн улиралын жимс

Солонгос нь хавар, зун, намар, өвөл гэсэн дөрвөн улиралтай. Улирал бүхэн өөр өөрийн 
шинэ ургацын амтлаг жимснүүдтэй. Сүүлийн үед жимсийг хүлэмжинд ургуулдаг 
болсон болохоор улирал харгалзалгүй 4 улирлын турш жимс идэх боломжтой болсон 
ч тухайн улиралд гарсан жимс хамгийн амттай байдаг.Солонгост ургадаггүй, өөрийн 
төрсөн нутагт иддэг байсан жимсээ идэхийг хүсвэл хямд үнэтэй том супер маркет 
болон их дэлгүүрээс худалдаж аваарай.

•  Хавар: интоор, гүзээлзгэнэ гэх мэт

•  Зун: дорнын гуа, шийгуа, чавга гэх мэт

•  Намар: илжгэн чих, лийр, алим, улаан чавга, туулайн бөөр, усан үзэм гэх мэт

•  Өвөл: бэрсүүт жүрж, амтат жүрж гэх мэт

(6) Хөнгөн хоолны төрөл

•  Рамён: Халуун чинжүүтэй, бага зэрэг чинжүүтэй гэх мэт олон янзын амттай энэ 
хоол нь болгож бэлтгэхэд богино хугацаа шаардагддаг, хийхэд хялбархан бөгөөд 
Солонгосын хамгийн түгээмэл түргэн хоолны нэг юм. Буцалсан халуун ус хийхэд л 
тэр дороо бэлэн болдог аягатай рамён ч байдаг.

•  Кимбаб: Энэ нь ким(далайн хатаасан байцаа)-нд будаа болон амталсан цагаан лууван, 
гахайн махан хиам, өндөг, лууван, өргөст хэмх зэргийг ороож бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн 
юм. Хиам заавал ордог тул урьдчилаад хиамгүй хийгээд өгөөрэй гэж хэлээд хасуулж 
болно. Үнэ хямд кимбабаар нэг удаадаа өл залгах боломжтой.

•  Гүгсү(мён): Шөлөнд гоймонг хийж чанах юм уу чанасан гоймонг амтлагчтай хольж бэлтгэдэг.

•  Мандү: Хавтгайлсан гуриланд мах, дүфү, кимчи зэргийг хөшиглөн хийж чимхээд 
жигнэх юм уу шарж бэлтгэдэг. Гуги мандү(махтай банш), кимчи мандү(кимчитэй банш), 
мүл мандү(усанд чанасан банш), твигэм мандү(шарсан банш) зэрэг төрөл зүйл байдаг.

•  Догбугги: Гурилаар хийсэн будааны ороомог буюу догийг тохирох уртад хэрчин 
ногоотой хольж амталсан хоол юм.

•  Сүндэ: Пүнтүүз болон гахайн цусыг хольж гахайн нарийн гэдсэнд хийгээд амталж чанадаг.

Рамён Кимбаб Гүгсү

Мандү Догбугги Сүндэ

Гүзээлзгэнэ Дорнын гуа

Алим Бэрсүүт жүрж
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•  Элсэн чихэр : Солонгосоор “Солтан” гэдэг. Нунтаг цагаан, шар бас бор өнгөтэй ч байдаг.

•  Цагаан цуу : Солонгосоор “Шигчу” гэдэг. Шингэн шар өнгөтэй, гашуун исгэлэн 
амттай амтлагч. Ургамлын тостой төстэй харагддаг боловч шошгон дээр нь алим, 
мөхлөг будааны зураг байдаг.

•  Давс : Солонгосоор “Сугөм” гэдэг. Цагаан өнгөтэй шорвог амттай нунтаг энэ амтлагч 
элсэн чихэртэй төстэй харагддаг учраас нарийн ажиглаж шалгах шаардлагатай.

•  Үсү : Хоолны гол орцон дээр нэмж илүү амтлаг болгох буюу амтыг нь тохируулдаг нунтаг. Амт 
оруулах үүрэгтэй тус бүтээгдэхүүн давс, элсэн чихэртэй төстэй учир сайтар анхаарах хэрэгтэй.
Хэтэрхий их хийвэл эрүүл мэндэд сайнгүй тул тохирох хэмжээгээр нь хэрэглэвэл зохино.

•  Ургамлын тос : Солонгосоор “Шигюн-юү” гэдэг. Шингэн шар өнгөтэй, хоол хайрах 
шарах үед хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн. Шошгон дээр нь эрдэнэ шиш, самарны зураг бий.

•  Гүнжидийн тос : Зөөлөн амтттай болгохын тулд хэрэглэдэг бор өнгөтэй тос юм. 
Чамкирөм гэж нэрлэх бөгөөд үүнээс гадна төлкирөм гэж бас тос бий.

•  Загасны дарш : Солонгосоор “Эгжод” гэдэг. Загасыг давсанд дарж даршилсан энэ амтлагч 
мёлчи эгжод, ганари эгжод зэрэг олон зүйл төрөл байдаг. Ганари эгжод нь Тайланд, 
Вьетнам үндэсний хоолонд хэрэглэдэг загасны сүмс(fish sauce)-тэй ойролцоо амттай.

3. Амтлагч

•  Сармис : Солонгосоор “Манөль” гэдэг. Сармис хурц амттай боловч шарж хайрахад 
халуун амт нь сулран зөөлөн чихэрлэг амттай болдог. Хоол амтлахдаа жижиглэн хэрчиж 
хийх ба үнэр халуун амт оруулах зорилгоор ашиглахдаа бүтнээр нь хийж хэрэглэнэ.

•  Бор цуу : Хоолны амтыг тааруулахдаа хэрэглэдэг шорвогдуу амттай хар өнгийн шингэн 
амтлагч юм. Иссэн шар буурцагны хатаамал болон давсыг хольж исэлдүүлэн хийдэг. 
Шөлний цуу(жусонь цуу, өтгөн цуу) удаан дарсан цуу гэх мэт төрлүүд бий. Шөлтэй 
хоолонд хийдэг цууг шөл юм уу ногооны хачир хийхэд хэрэглэдэг бол удаан дарсан 
цууг ногооны хачир хийхэд юм уу түүхий загас дүрж идэхэд сүмс болгонхэрэглэдэг.

•  Улаан чинжүүний сүмс : Солонгосоор “Гучүжан” гэдэг энэ амтлагч хоолонд халуун 
амт оруулдаг. Нунтаг улаан чинжүү, нунтаг иссэн шар буурцагны хатаамал, давсыг 
хольж хийдэг. Шар буурцагны зөөлөн амт, улаан чинжүүний халуун амт, давсны 
шорвог амт хоорондоо сайн нийцэж гучүжанд өвөрмөц амт оруулдаг.

•  Шар буурцагны жан : Солонгосоор “Туэнжан” гэдэг ба маш өвөрмөц хоол амтлагч юм. 
Шөлтэй хоолонд гол төлөв хэрэглэнэ.

Сармис Бор цуу Ургамлын тос Элсэн чихэр

Улаан чинжүүний сүмс ДавсШар буурцагны сүмс Үсү
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тохиолдолд барьцааны мөнгө байрны үнийн 40-80%-тай тэнцдэг. Байр түрээслэх 
гэрээний хугацаа нь ихэвчлэн 2 жил(офистел 1 жил) байдаг бөгөөд түрээслэгч тал эхэлж 
гэрээгээ цуцлаагүй тохиолдолд байрны эзэн тухайн 2 жилийн дотор гэрээгээ цуцлах 
эрхгүй гэсэн заалт хуулинд байдаг.
Өөрөөр хэлбэл, “Орон байр түрээслэх тухай хуулийн” дагуу орон сууц хөлслөгч 1 
жилийн гэрээ хийсэн байсан ч гэлээ хэрэв өөрөө хүсвэл 2 жилийн турш тухайн байранд 
амьдрах эрхтэй.

(3) Хагас барьцаатай түрээсийн байр

Орон сууцны зах зээлд түгжигдмэл байдал үргэлжлэн, хадгаламжийн хүү бага хэвээр 
байгаагаас болж түрээслэгчид өмнө бүтэн барьцаатай түрээслэдэг байсан байрны 
бүтэн барьцааны нэг хэсгийг сарын түрээс болгоод сар бүр түрээсийн мөнгө авдаг 
хэлбэр сүүлийн үед ихэд дэлгэрээд байгаа бөгөөд 10 байрны 3 нь ийм хагас барьцаатай 
түрээсний байр гэж үзэхэд болно. Өөрөөр хэлбэл бүтэн барьцааны нэмэгдсэн үнийг 
сарын түрээсэнд шилжүүлэн тооцож (ихэнхдээ банкны хадгаламжийн хүүгээс 2 дахин 
их) авдаг болсон. Жишээлбэл 300 саяын бүтэн барьцаа 2 жилийн дотор 400 сая болж 
өсөх тохиолдолд өссөн 100 сая воныг сарын түрээсэнд шилжүүлэн тооцож 300 сая 
воны барьцаан дээр сар бүр 400~600 мянган воны түрээс авч байна.

(4) Сарын түрээсийн байр

Солонгосоор “Волсэ” гэдэг бөгөөд тодорхой хэмжээний барьцаа төлөхийн зэрэгцээ сар 
бүр түрээсийн төлбөр төлдөг түрээсийн хэлбэр юм. Нэг ижил байрны хувьд барьцааны 
мөнгөний хэмжээ нь бүтэн түрээснийхээс хямд байдаг. Гэрээ байгуулах үедээ байрны 
эзэнтэй сайн ярилцаж тохиролцож чадвал барьцаа болон сарын түрээсийн хэмжээг 
зохицуулж болно. Барьцааны мөнгө их бол түрээсийн хэмжээ багасч, барьцааны мөнгө 
бага бол сарын түрээсийн мөнгө тэр хэмжээгээр ихэсдэг. Сарын түрээс нь өрөөний 
том жижиг, тоо хэмжээ, тоноглол зэргээс хамаарч бага зэрэг ялгаатай байдаг. Бүтэн 
барьцаатай түрээсийн байр болон сарын түрээсийн байр хөлслөх гэрээнд бусад ахуйн 
хэрэгцээний хангамжийн зардал (цахилгаан, ус, газ, телефон утас, интернэт, телевиз г.м) 
багтдаггүй учир үүнийг түрээслэгч өөрөө төлөх ёстой.

4 Орон байр 

1. Орон сууцны төрөл

Солонгост нэг айлын орон сууц, нийтийн угсармал орон сууц, офистел, олон айлын 
орон сууц зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн орон сууц бий.
Сүүлийн үед хотод амьдарч буй солонгосчууд илүү тав тухтай амьдрахын тулд угсармал 
орон сууц зэрэг нийтийн орон сууцанд амьдрахыг илүүд үздэг байна.
Солонгосчууд хувийн орон сууцтай байхыг ихэд чухалчилдаг. Солонгост орон сууц 
маш үнэтэй бөгөөд хөдөөний байрнаас хотын байр хавьгүй илүү үнэтэй байдаг.

2. Орон сууц худалдан авах буюу түрээсийн гэрээ байгуулах

(1) Орон сууц худалдан авах

Орон сууцыг худалдан авахдаа байршил хийгээд зүг чиг, зам тээврийн ая тухтай байдал, 
орчны тохижилт зэргийг сайтар шинжих хэрэгтэй. Худалдан авах гэж буй орон сууцаа 
сонгосны дараа тухайн орон сууцныхаа үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа зэргийг гаргуулж 
аван эзэмших эрх нь хүчинтэй эсэх, тус байрыг барьцаанд тавьсан эсэхийг шалгах 
хэрэгтэй. Ингэснээр хожим хүндрэлтэй байдалд орохоос сэргийлнэ. Хамгийн сүүлд нь 
орон сууц худалдан авах гэрээг үйлдэхдээ шаардлагатай заалтуудыг нарийн тодорхой 
оруулах хэрэгтэй. Ингэх нь хожим ямар нэгэн хохирол амсахаас хамгаалж чадна.

(2) Бүтэн барьцаатай түрээсийн байр

Солонгос хэлээр “Жонсэ” гэдэг бөгөөд зөвхөн Солонгост л байдаг түрээсийн өвөрмөц 
хэлбэр юм. Байрны эзэнд тодорхой хэмжээний мөнгийг барьцаа болгон өгч, тодорхой 
хугацааны турш тухайн байранд оршин сууж байгаад гэрээний хугацаа дуусвал 
барьцааны мөнгөө эргүүлж авна. Нэг хэсгээр(1 давхар эсвэл 1-2 өрөө)нь болон бүхэл 
бүтэн байрыг тэр чигээр нь ч түрээслэн авч болно. Байрыг бүтнээр нь түрээслэх 
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(8) Гэрээ

•  Гэрээ байгуулах хүн
  Гэрээг нь гэрийн эзэнтэй хийх хэрэгтэй. Гэрээнд амьдран суух хугацаа, байрны 

барьцааны мөнгө, сарын түрээс гэх мэт бичигдээстэй байна. Гэхдээ заавал гэрийн 
эзэнтэй шууд гэрээ хийлгүйгээр урьд нь амьдарч байсан түрээслэгчтэй гэрээ хийсний 
дараа тэр хүндээ байрны барьцааны мөнгөө өгөх тохиолдол ч бий. Энэ тохиолдолд, 
хэрвээ гэрийн эзэн тэрхүү гэрээг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэвэл барьцааны мөнгийг 
эргүүлэн авах боломжгүй. Тиймээс гэрээг хийхдээ заавал тухайн байрны эзэмшигч нь 
хэн бэ гэдгийг шалган эзэмшигч, эзэмшигчийн итгэмжлэсэн хүн гэсэн (тамга болон 
итгэмжлэл)-ийг шалгаж үзсэний дараагаар гэрээ хийх хэрэгтэй. Үл хөдлөх хөрөнгийн 
лавлагаан дээрээс тус орон сууцны эзэмшигч хэн болохыг мэдэж болно. Уг лавлагааг 
интернэтээс хэвлэн авах боломжтой. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагааг анх гэрээний 
мөнгө төлөхдөө, үлдэгдэл мөнгөнөөс дундуур нь хэсэгчлэн төлөхдөө, үлдэгдэл 
мөнгийг барагдуулан төлөхийн өмнө тус тус дахин шалгах нь зүйтэй.

•  Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
  Гэрээ байгуулахаас өмнө үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагааг үзэж шалгах нь орох 

гэж байгаа байрныхаа янз байдалтай танилцахаас илүү чухал зүйл юм. Үл хөдлөх 
хөрөнгийн лавлагаанд байрны эзний нэр, хаяг, байрны талбайн хэмжээ, бүтэц, байрны 
эзний өртэй эсэх зэргийг бичиж оруулсан байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагааг 
ихэнхдээ бүртгэлийн албан дээр биеэр очилгүй интернэтээр авчихдаг. Яаж авахыг 
сайн мэдэхгүй бол танил солонгос хүмүүстээ хэлж авхуулаарай.

•  Төлбөрийн хэмжээ ба төлөх арга
  Гэрээний мөнгийг хэд байхыг тусгайлан хуульчилаагүй ч ерөнхийдөө барьцааны 

мөнгөний 10% байдаг. Барьцаа мөнгө 2,000,000 вон гэж бодоход гэрээний хийхэд 
200,000 вон болно. Үлдсэн 1,800,000 воноос нэгээхэн хэсгийг байрандаа орохын өмнө 
өдөр товлон тушааж, үлдсэнийг нь байрандаа орох өдрөө өгдөг. Байрандаа орох өдрөө 
үлдэгдэл мөнгийг нэг мөсөн төлөх тохиолдол ч бий. Мөнгөний баримтыг заавал 
хадгалж байгаарай.

(5) Галсэ буюу жилийн түрээстэй байр

Солонгост оршин сууж буй гадаад иргэд болон олон соёлт гэр бүлийнхэнд байр 
хөлслүүлэхдээ сарынх нь түрээсний мөнгийг 1-3 жилээр урьдчилан авдаг байрны эзэд 
хааяа таардаг. Ингэж жилээр нь урьдчилан авахыг “Галсэ” гэж нэрлэдэг байна. (Жэжү 
арлынхан дээр үеэс сарын түрээсний мөнгийг нэг жилээр урьдчилан авсаар иржээ. Энэ 
нь нэлээн түгээмэл арга юм.)

(6) Дотуур байр

Компани болон сургуулиас бэлдэж өгдөг байрыг хэлнэ.
Гадаадад хөрөнгө оруулагч дадлагажигч(D-3 визтэй) болон хөдөлмөрийн гэрээгээр 
мэргэжлийн ажил эрхлэхээр ирсэн ажилчинг(E-9 визтэй) компаниас нь орон байраар 
хангадаг. Гэхдээ ажиллуулж байгаа компани нь гэрээт ажилчдыг заавал орон байраар 
хангах үүрэг хүлээдэггүй.

(7) Байр хөлслөхдөө анхаарах зүйлс

Солонгост байр олох, хөлслөх олон янзын арга бий. Гудамжинд наасан зарын дагуу 
өөрийн биеэр очиж уулзан хөлсөлж болохын зэрэгцээ үл хөдлөх хөрөнгө зуучлах 
газраар зуучлуулан хөлсөлж бас болдог. Зуучлуулан олох арга нь хамгийн өргөн 
дэлгэрсэн арга юм. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлах газрын зуучлагчид хүссэн хэмжээтэй 
байрыг, хүссэн газар, хүссэн өртгөөр тань олж өгөх ба түрээсийн гэрээ байгуулахад 
хэрэгтэй бичиг баримтыг бүрдүүлж өгдөг. Зуучлалын газраар үйлчлүүлсэн тохиолдолд 
үйлчилгээний хураамж төлөх хэрэгтэй байдаг.
Хэрвээ зуучлалын хөлс хэд болохыг интернетээс урьдчилан олж мэдээд зуучлагчтай 
тохиролцож чадвал зуучлагч зуучлалын хөлсөө тодорхой хэмжээгээр хямдруулдаг.
※  Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлах газрын үйлчилгээний хөлсийг байрны түрээсний тодорхой хувь байхаар 

тогтоосон байдаг. Хэт их хэмжээний хөлс нэхсэн тохиолдолд хот, сум, дүүргийн захиргааны 
Зуучлалын хууль бус ажиллагааг мэдэгдэх төвд хандан гомдол мэдүүлж болно.
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(9) Түрээсийн хугацаа дуусах, барьцаагаа эргүүлж авах

Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө нүүх шаардлагатай үе хааяа тохиолддог. Энэ 
тохиолдолд байрны эзэн барьцаа мөнгийг эргүүлж өгөнгөө үлдсэн хугацааны сарын 
түрээсийг суутгаж ч болох юм.
Ойролцоогоор барьцааны мөнгө 2 сая, сарын түрээс 150,000 воны байранд амьдарч 
байгаад гэрээ дуусахаас 3 сарын өмнө нүүхээр боллоо гэж бодъё.
Шинээр түрээслэх хүн нь тодорхой болвол ямар ч асуудал үүсэхгүй ч, тэгээгүй 
тохиолдолд гэрийн эзэн байрны барьцааны мөнгөнөөс, үлдсэн 3 сарын сарын түрээс 
450,000 вон (150,000х3 сар)-ыг хасан 155,000 воныг л эргүүлэн өгөхөд хууль зөрчлөө 
гэж хэлэх боломжгүй юм.
Харин гэрээний хугацаа дуусч, дуусгавар болсон өдрөөс өмнө дор хаяж 1 сарын өмнө 
нүүнэ гэдгээ хэлсэн хэдий ч шинэ түрээслэгч олдоогүй гэсэн шалтгаанаар барьцааны 
мөнгийг өгөхгүй байх явдал бол хууль бус үйлдэлд тооцогдоно. Энэ тохиолдолд 
иргэний шүүхэд гомдол гарган шүүхийн шийдвэрийн дагуу мөнгөө буцаан авах 
боломжтой. Гэвч шүүхийн шат дамжлага төвөгтэй, ажил явдал ихтэй байдаг тул хэрвээ 
ийм явдал тохиолдвол зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлэх байгууллагад хандах нь зүйтэй.

Гэрээнд зайлшгүй тэмдэглэх зүйлс
•  Байрны хаяг (үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаанд тэмдэглэгдсэн хаяг болон гэрээнд 
тэмдэглэсэн хаяг адил байх ёстой)

•  Урьдчилгаа мөнгөний хэмжээ (барьцаа болон сарын түрээсийн төлбөр)
•  Урьдчилгаа, хэсэгчлэн төлөх төлбөр, үлдэгдэл төлбөрийн хэмжээ ба төлөх 
хугацаа (барьцааны 10%-ийг урьдчилгаа хэлбэрээр өгөх нь найдвартай.)

•  Гэрээний хүчинтэй хугацаа
•  Байрны эзэн болон түрээслэгчийн гарын үсэг, тамга, хурууны хээ
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외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.

Гэрээний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө заавал хийх зүйлс
Байрны эзэнд гэрээний хугацаагаа сунгах эсэх, нүүх эсэхээ тодорхой хэлэх 
хэрэгтэй. Тухайлан хэлж ярихгүй байх тохиолдолд гэрээний хугацаа автоматаар 
сунгагддаг. Олон хүмүүс үүний талаар мэдэхгүйгээс болж хохирдог тул анхаарч, 
мартахгүй байх хэрэгтэй.
* Орон сууцны асуудал, бусад лавлагаа авах, Сөүл хотын Дасань лавлах төв
  (☎120)-д хандана уу.

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.

Байр хувиараа түрээслэх буюу түрээслүүлэхийн давуу болон сул тал
•  Байр хувиараа түрээслэх буюу түрээслүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан үед 
мэдэж байх ёстой зүйлс.

  Зарим олон соёлт гэр бүл зардлаа хэмнэхийн тулд байраа хувиараа түрээслэх буюу 
түрээслүүлэхийг хичээдэг. Энэ нь нэг талаар зардал хэмнэх боломжтой ч олон янзын эрсдэл 
дагуулдаг. Байр түрээслэх гэж байгаа хүн заран дээр хаяг, утасны дугаар зэрэг хувийн мэдээллээ 
бичдэг. Хэрвээ ганцаараа амьдардаг эмэгтэй бол хувийн мэдээллээ бичихгүй байсан нь дээр. 
Байрыг тань үзэхээр очиж буй хүн тусгай зөвшөөрөлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч юм уу үл 
хөдлөх хөрөнгө зуучилдаг газрын ажилтантай хамт очихгүй тул байраа түрээслэх зар гаргасан хүн 
гэмт хэргийн хохирогч болох магадлалатай. 

  Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчаар дамжуулан байр хөлслөх үед зуучлагч нь тус байрны эвдрэл 
гэмтлийг шалгаж, энэ талаар түрээслэх гэж байгаа хүнд тайлбарлаж өгдөг. Харин зуучлагчаар 
зуучлуулааагүй тохиолдолд түрээслэгч өөрөө л тухайн байрны эд хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 
эвдрэл сааталтай эсэхийг шалгах ёстой. Жишээлбэл сантехник, ахуйн хий, гэрэл цахилгааны 
шугам эвдрэлгүй эсэх, коридорын мэдрэгчтэй гэрэл бүрэн бүтэн эсэхийг шалгана. Хувиараа 
байр түрээслэх үед үл хөдлөх хөрөнгө зуучлах газарт 100.000 орчим вон төлж гэрээ бичүүлэх 
боломжтой. Гэхдээ энэ нь гэрээг таны өмнөөс боловсруулж өгч байгаа хэрэг болохоос биш, таны 
байр түрээслэх харилцаанд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.
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3. Орон сууцжуулах хөтөлбөр

Олон соёлт гэр бүлийнхнийг орон байртай болох боломжоор хангахын тулд тусгай 
хөнгөлөлт үзүүлдэг. Энэ нь энгийн хүмүүстэй өрсөлдөхгүйгээр орон байрыг худалдан 
авах боломжийг олгох тогтолцоо юм. 

(1) Хүсэлт гаргаж буй хүнд тавигдах болзол

•  「Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих хууль」-ийн 2-р зүйлд заасны дагуу олон соёлт гэр 
бүлийн гишүүнээр 3-аас дээш жил нэг хаяг дээр амьдарсан байх ёстой.

•  Орон байр худалдан авах гэрээ хийх гэж байгаа иргэн төдийгүй тухайн гэр бүлийн 
гишүүд бүгд орон сууц эзэмшдэггүй байх ёстой.

•  Орон сууц лизингээр худалдан авах данс нээлгээд 6-аас дээш сар болсон байх, сар бүр 
буюу нийт 6-аас дээш удаа гэрээт хугацаандаа мөнгөө хийсэн байх ёстой.

(2) Хүсэлт гаргах арга

•  Хэрвээ ямар орон сууц худалдан авахаа тогтсон бол тухайн орон сууцыг худалдах гэж 
байгаа аж ахуйн нэгжээс зарласан хугацаанд багтаан орон сууц худалдан авах хүсэлтээ 
гаргана.

•  Орон сууц худалдах зарыг өдөр тутмын сонин, оршин сууж буй газрынхаа засаг 
захиргааны байгууллагын (хот, сум, дүүргийн) цахим хуудас, Апарт Тү Юү цахим 
хуудаснаас (www.apt2you.com) аваарай.

•  Байрыг хувиараа түрээсэлснээс үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын газар хандаарай.
  2009 онд байрыг хувиараа түрээслэх буюу түрээслүүлэх 50 орчим интернэт кафе 
ажиллаж байсан бол одоо тус тоо 100 болтлоо нэмэгдэж, 1,1 сая гишүүдтэй болсон 
байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл хямралд ороод байгаа ч түүнээс үл хамааран 
энэ төрлийн кафены тоо хоёр дахин нэмэгдсэн байна. Энэ мэт кафе болон цахим 
хуудсаар дамжуулан сард дунджаар 100,000 байрыг түрээслэх буюу түрээслүүлэх 
арилжаа явагдсан гэсэн судалгаа байдаг. Бүтэн барьцаатай түрээсийн байр болон 
сарын түрээсийн байрыг хувиараа түрээслэх явдал ийнхүү нэмэгдсэн нь эдгээр 
байруудтай холбоотой мэдээлэл интернэтэд хангалттай хэмжээгээр байдаг болсноос 
үүдэлтэй юм. Өмнө нь интернэтээс зөвхөн нэг өрөө байр, офистелийн мэдээллийг 
л авч болдог байсан. Мөн ихэнх хэрэглэгчид нь их дээд сургуулийн оюутнууд, эсвэл 
ганцаараа амьдардаг албан хаагчид байлаа.

  Харин саяхнаас 2-3 өрөө бүхий олон айлын сууц, нэг айлын сууц, нийтийн угсармал 
орон сууц, офистел, орчин үеийн хувийн орон сууц, дэлгүүр гуанз, офисын байрыг 
хүртэл хувь хүмүүс шууд түрээслэх буюу түрээслүүлдэг болж байна. Гэвч ийнхүү 
хувиараа байр түрээслэх нь өмнө нь байрны гэрээ хийж үзээгүй, амьдралын 
туршлагагүй хүмүүсийг эрсдэлд оруулах аюултай тул аль болох үл хөдлөх хөрөнгө 
зуучлалын газраар үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Учир нь сүүлийн үед маш олон янзын аргаар 
түрээслэгчийг луйвардаг болсон. Үүнд , байраа дуудлага худалдаагаар орохоос өмнө 
бүтэн барьцаатай түрээслүүлэх юм уу, өөрийн түрээсэлсэн байрыг өөр хүнд давхар 
түрээслүүлэх зэрэг хэрэг гарч байна. Ялангуяа бүтэн барьцаатай түрээсийн байр 
юм уу сарын түрээсийн байрыг түрээслэхдээ заавал ч үгүй зуучлагч байгууллагаар 
дамжуулж гэрээ хийхгүй бол их хэмжээгээр хохирох аюултай. 

  Энэ мэтээр хохирогчдын дийлэнх нь нийгмийн амьдралд дөнгөж хөл тавьж буй 
хүмүүс, үл хөдлөх хөрөнгийн бичиг баримтын талаар мэдлэггүй хүмүүс байдаг. 
Интернет нээлттэй худалдааг мэддэг боловч үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны 
талаар мэдлэг дутмаг тохиолдолд аль болох хямдыг харж яваад байрны хуурамч 
эзэнтэй гэрээ хийх, мөн байрнаас гарахдаа их хэмжээний засварын мөнгө төлөх 
шаардлагатай болох ч тохиолдол гардаг. Мөн зах зээлийн үнэ мэдэхгүйгээс бол 
зах зээлийн үнээс өндөр үнээр гэрээ хийх явдал ч гардаг. Тиймээс давхар түрээс 
мэтээс болж хохирсон тохиолдолд хуулийн тусламж үйлчилгээ авч болох үл хөдлөх 
хөрөнгийн итгэмжлэгдсэн зуучлалын төвөөр үйлчлүүлэх нь хамгийн найдвартай арга 
юм. Зуучлалын хөлс хэмнэх гэж байгаад бүр их хохирол амсч, цаг хугацаа мөнгөө 
гарздаж болохыг санаарай.
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5. Ус

Өвлийн улиралд ундны усны хоолой, тоолуур хөлдснөөс ус ашиглах боломжгүй болох 
явдал заримдаа гардаг. Үүнээс сэргийлэхийн тулд дараах зүйлсийг анхаарна уу.
•  Ус хэмжигчийн хамгаалалтын хавхлага дотор ус гоожиж байгаа эсэхийг, мөн бойлуур 

халуунаа барьж байгаа эсэхийг шалгана. Ямар нэг өөрчлөлт гарвал даруй арга хэмжээ 
авах хэрэгтэй.

•  Өрхүүдийн хаалга хооронд тагтан коридороор холбогдсон нийтийн угсармал орон 
сууц, угсармал байшин зэргийн усны тоолуурын хайрцаг гаднаа ил байдаг тул гадуур 
нь хамгаалалтын бүрхүүл уут углах юм уу хөлдөхөөс хамгаалах хэрэгсэл ашиглах 
хэрэгтэй. Мөн удаан хугацаагаар байраа эзгүй орхих тохиолдолд юм уу дүн өвлийн 
шөнөөр крантны усаа бага зэрэг гоожуулах юм бол хөлдөхөөс сэргийлж болдог.

•  Усны тоолуур хөлдсөн бол эхлээд бүлээн ус гоожуулаад аажмаар халуун ус гоожуулан 
гэсгээх юм бол усны тоолуурын шил хагарахаас сэргийлж чадна.

6. Газ

(1) Ахуйн хэрэглээний газ

Хэрэглэж дууссаныхаа дараа байнга гэрэл нь 
унтраалттай байна уу үгүй юу гэдгийг шалгаж, 
голын цоргыг сайн хааж байхыг зуршил болгох 
хэрэгтэй.

(2) Шахмал хий

Зөөврийн зориулалттай плиткэнд энэхүү газыг хэрэглэдэг. Газыг буруу хийснээс болж 
хий алдагдах нь олонтоо тул галын хэмжээ бага байх юм уу газ үнэртэж байвал даруй 
шалгаж үзэх хэрэгтэй. Бутаны хийн лаазыг хаяхдаа, эхлээд хогийн саванд хийхээс өмнө 
агааржуулалт сайтай гадаа талбайд цоолоод орхино.

4. Цахилгаан

(1) 220V вольт

Солонгосын цахилгааны залгуурын цахилгаан 
хүчдэл ихэвчлэн 220 вольт байдаг. Хэрэв цахилгаан 
хэрэгсэл 110 вольтын зориулалттай бол залгуурыг 
220 вольтоос 110 вольтоор бууруулж өгдөг хувиргагч 
трансформатор хэрэгтэй.

* Эрчим хүчний газар ☎123(www.kepco.co.kr)

(2) Цахилгаан тусгаарлагч

Бүх орон байранд цахилгааны улмаас гардаг гал түймрээс урьдчилан сэргийлдэг 
цахилгаан тусгаарлагч гэж хамгаалах төхөөрөмж байдаг. Цахилгаан хэрэглээний хэмжээ 
хэт их байх юм уу, цахилгаан гүйдэлд асуудал гарвал унтраалга автоматаар унтарч, 
цахилгаан тасардаг. Энэ төхөөрөмж хэвийн ажиллахгүй үед аюул гарч болзошгүй 
байдаг тул шинээр байр хөлслөхдөө цахилгаан тусгаарлагч нь хэвийн ажиллаж байгаа 
эсэхийг заавал шалгах хэрэгтэй. Шалгах арга нь тун амархан. Гал хамгаалагчийн шалгах 
товчлуур(улаан өнгөтэй, богино холбооны тусгаарлагч нь ногоон өнгөтэй)-ыг дарж үзэхэд 
болно. Унтраалга доошоо бууж байвал хэвийн, буухгүй байвал хэвийн бус гэсэн үг юм.

Трансформатор

Гал хамгаалагч

Гал тогоонд хэрэглэдэг газ
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Зөөврийн газан плитка Савтай газ

7. Халаалт

(1) Бойлер

Бойлерын тоног төхөөрөмж нь олон янз байдаг. Эдгээрт шахмал түлш ашигладаг 
шахмал түлшний бойлер, тос ашигладаг тосон бойлер, шингэрүүлсэн хий хэрэглэдэг 
хийн бойлер, төвийн шугаманд холбогдсон хийн бойлер орно. Шахмал түлшний бойлер 
хямд үнэтэй ч түлшийг цаг тухайд нь сольж байх ёстой учир ашиглахад төвөгтэй байдаг. 
Тосон бойлер болон хийн бойлер зардал ихтэйн дээр тос, хий дуусах бүрт захиалах 
хэрэгтэй болдог муу тал бий. Эдгээрээс хэрэглэхэд хамгийн хамгийн тохиромжтой нь 
төвийн шугаманд холбогдсон бойлер болно. Хотын төвөөс хангадаг хий нь шугаман 
хоолойгоор дамжин айл өрх бүрт түгээгддэг тул ахуйн хэрэгцээнд болон халаалтын аль 
алинд хэрэглэж болно. Үнэ ч хямд байдаг. Байр хайхдаа төвийн шугаманд холбогддог 
эсэхийг асууж тодруулаарай. Төвийн шугаманд холбогдсон байрны сарын түрээс бага 
зэрэг үнэтэй байдаг хэдий ч халаалтын зардал хэмнэх бололцоотой юм.

(2) Цахилгаан халаагуур цахилгаан гудас

Цахилгаан зуух болон цахилгаан дэвсгэрийг дулаацуулах зорилгоор их хэрэглэдэг.
Гэвч цахилгаан их зарцуулдгаас тогны мөнгө их гарч, мөн цахилгаан соронзон долгион 
ихээр ялгаруулдаг тохируулж хэрэглэх хэрэгтэй.
Цахилгаан зуух болон цахилгаан дэвсгэрийг удаан хугацаагаар асаалттай байлгах нь 
гал гарах эрсдэл бий болгодог тул анхаарна уу.

(3) Хийн халаагуур

Хийн халаагуурыг өрөө, ажлын байрыг халуун дулаан байлгах зориулалтаар их 
хэрэглэдэг. Хийн халаагуураа асаалттай нь орхиж унтахаас болгоомжилоорой. Унтаж 
байхдаа хүчил төрөгчийн дутагдалд орж осолдох аюултай гэдгийг байнга сана. Бас өрөө 
байраа байнга агааржуулж байхаа мартуузай.

(3) LPG газ ба төвийн шугамаар хангадаг газ

Хийн хоолойны хаалтыг нээсний дараа плиткаа асаана. Хэрэглэж дуусмагцаа хийн 
хоолойг заавал хаана. Газ алдаж байна уу гэдгийг шалгая гэвэл гал тогоонд хэрэглэдэг 
угаагч шингэнийг 1:1 устай хольсны дараа гуурс холбодог хэсэгт түрхэж үзнэ. Ямар 
ч өөрчлөлтгүй бол хэвийн, хөөс гарвал газ алдагдаж байна гэсэн үг учраас шууд засах 
хэрэгтэй.
Төвийн шугаманд холбогдсон газ ашигладаг айлд 6 сард нэг удаа газны компаниас 
аюулгүйн шалгалт хийхээр ирдэг. (хэрэглэсэн хэрэглээг сар бүр бүртгэнэ) Энэ үед аль 
болох гадагш гаралгүйгээр заавал үзүүлж шалгуулаарай.

(4) Газны ослоос урьдчилан сэргийлэх

Ихэнх газны осол газны тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалтанд анхаарал тавиагүйгээс болж хий 
алдах явдлаас үүдэлтэй байдаг. Газанд угаартах, 
дэлбэрэх зэрэг ослуудыг энд дурдаж болно. Хий 
алдагдаж байгаа эсэхийг шалгаж үзээд алдагдаж 
байгаа нь илэрэх л юм бол тэр даруй доорх арга 
хэмжээг аваарай.
•  Газны хоолойг түгжинэ.
•  Цонх, хаалгаа бүгдийг онгойлгож агаар оруулна.
•  Цахилгааны оч үсэрхэд газ дэлбэрдэг тул энэ үед 

цахилгаан хэрэгслийг огт хэрэглэж болохгүй.
•  Газ түгээдэг төв газартай холбоо барьж шалгуулна.

Газ алдагдаж байгаа эсэхийг хөөс 
түрхэн шалгаж болдог
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8. Харилцаа холбоо

(1) Суурин утас

Суурин утас тавиулахыг хүсвэл, утас тавиулах хүсэлт хүлээн авдаг 100 (KT), 106(SK бродбанд) 
дугаарууд руу шууд залгаарай. Солонгосын хаанаас ч залгасан болох бөгөөд шууд лавлах 
төвтэй холбогдоно.
Утасны төлбөрөө сар бүр банк руу явахгүйгээр хадгаламжийн дансны автомат шилжүүлгийн 
аргаар, эсвэл интернетээр (www.giro.or.kr ☎1577-5500) төлж болно. 

*  SK бродбанд: 106 дугаарт шууд залгаж солонгос хэлээр зөвлөгөө авах боломжтой. 
Зөвлөгчтэй холбогдсоны дараа англи болон хятад хэлээр мөн зөвлөгөө авч болно.

*  KT: 100дугаарт шууд залгаж солонгос хэлээр зөвлөгөө авах боломжтой. KT гадаад 
иргэдэд үйлчлэх төвийн 1588-8448 дугаарт шууд залгаж англи, хятад, япон хэлээр 
зөвлөгөө авч болно.

(2) Гар утас

Ихэнх гадаад иргэдэд лизингээр гар утас худалддаггүй. Тиймээс бэлэн мөнгөөр 
худалдаж авах л боломжтой. Гадаад иргэний үнэмлэхтэй хүн өөрийн нэрээр гар утасны 
дугаар худалдан авч болох хэдий ч үнэмлэхгүй бол боломжгүй. Ийм тохиолдолд картны 
утас буюу ярих төлбөрөө урьдчилан төлдөг гар утсыг ихэвчлэн худалдаж авдаг.

◉ Утасны гол оператор компаниуд
  • SKT (www.tworld.co.kr, ☎1599-0011)
  • KT olleh (www.olleh.com, ☎100)
  • LGU+ (www.lgplus.com, ☎101)

Тодорхой хэмжээний мөнгөөр цэнэглэгдсэн картыг худалдан авсны дараа гар утсандаа 
тухайн картны дугаарыг оруулж тэр хэмжээгээр нь ярьж болдог энэ утас ердийн гар 
утсыг бодвол бүртгэлийн хураамж, суурь хураамж байхгүй ч гэсэн ярианы төлбөр нь 
нэлээн үнэтэй. Картны утас хэрэглэе гэвэл 1 сард дор хаяж 10,000 воноор цэнэглэх 
хэрэгтэй. Утасны төлбөр 10,000 воны дотор гарсан ч дараагийн сард үлдэгдэл нэгжийг 
хэрэглэх боломжгүй байдаг.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Зар сурталчилгааны дуудлага/мессеж
Гар утсыг хэрэглэж байхад зарын агуулгатай дуудлага юм уу зурвас нилээдгүй 
ирдэг билээ. Гэхдээ өөртөө заавал хэрэгтэй дуудлага биш л бол зүгээр тоохгүй 
байсан нь дээр.
Учир нь сонирхолдоо хөтлөгдөн хамаагүй ярьж байгаад утасны тань төлбөр 
төсөөлж байгаагүй их хэмжээний мөнгө гарах юм уу ихээхэн хэмжээний хохирол 
учирч болзошгүй.
Ялангуяа насанд хүрсэн хүмүүст зориулсан зар юм уу мессеж ирвэл хамаагүй 
хариу бичиж болохгүй.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Бүсийн код
Солонгост бүс нутгийн 17 дугаар байдаг. Нэг бүс дотор утсаар ярих бол утасны 
дугаараа л хийхэд болох боловч, өөр бүсийн утас руу залгахдаа эхлээд бүсийн 
кодыг хийсний дараа утасны дугаараа оруулна. Жишээлбэл Сөүл дотор ярихдаа 
утасны дугаараа оруулж ярьсан бол, Сөүлээс Бүсань руу залгахдаа Бүсаний 
бүсийн код 051-ийг дарсны дараа утасны дугаараа оруулна.

Орон нутгийн бүсийн код

Бүс Код Бүс Код Бүс Код Бүс Код

Сөүл 02 Дэжонь 042 Чүнбүг 043 Жонбүг 055

Бүсань 051 Үлсань 052 Чүннам 041 Жэжү 064

Дэгү 053 Сэжун 044 Гёнбүг 063

Инчонь 032 Гёнги 031 Жоннам 061

Гуанжү 062 Ганвонь 033 Гёнбүг 054

Гар утасны үнэ бүтээгдэхүүнээсээ шалтгаалаад олон янз байдаг. Гар утсыг гадаад 
ажилчид олноороо ажилладаг үйлдвэрийн орчимд байх дэлгүүр, гадаад хүнсний 
барааны дэлгүүр, шуудан(зарим бүс нутагт худалддаггүй байж болно ☎1588-1300) 
утасны оператор компаний утас борлуулах дэлгүүрүүдээс худалдан авч болно.
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(5) Олон улсын яриа

Гадаад улс руу интернэтээр болон олон улсын ярианы картаар ярих нь хямд төсөр тусдаг. 
Олон улсын ярианы картыг гадаадынхан олноороо үйлчлүүлдэг дэлгүүр болон 24 цагын 
дэлгүүрүүдэд худалдаалдаг.

(3) Таксфон

Таксфон утас хэрэглэе гэвэл зоосон мөнгө юм уу карт хэрэгтэй. Цагаа зөв сонгож 
чадвал олон улс руу хямдаар ярьж болох юм.
Хот доторх суурин утас руу ярихад 180 секунд тутам 70 вон гар утас руу ярихад 38 
секунд тутам 70 воны төлбөр гардаг.

(4) Яаралтай дуудлага хийх ба дуудлага хүлээн авагч нь төлбөр төлөх яриа 

Бүх таксфон утсанд яаралтай үед хэрэглэх зориулалттай улаан өнгийн товчлуур байдаг. 
Карт болон зоосон мөнгө байхгүй үед уг товчлуурыг дарж гэмт хэрэг, гал түймэрийн 
тухай мэдээлж бас тусламж хүсэж болно.
Заавал цээжлэх ёстой утасны дугаарууд:

Таксфон(карт хэрэглэдэг) Таксфон(IC карт болон 
зоосон мөнгө хэрэглэдэг)

• Гэмт хэрэг : улаан өнгийн товчлуур+112
• Гал түймэр : улаан өнгийн товчлуур+119
Зоосон мөнгө болон карт байхгүй үед дуудлага 
хүлээн авагч нь төлбөр төлөх дуудлага “коллект 
кол” ийн үйлчилгээг авч болно. Энэ тохиолдолд 
дуудлага хүлээн авагчийн тань утасны төлбөр 
дээр таны хийсэн дуудлаганы төлбөр нэмэгдэж тооцогддог. Ийм дуудлагын үнэ 
ердийн ярианы төлбөрөөс бага зэрэг үнэтэй байдаг. Улс дотор ашиглах арга: 
‘Шуурхай товчлуур гэсэн товчлуур+1541+эсрэг талын этгээдийн утасны дугаар#’

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Гадаад руу хямд ярих арга
Гадаад руу хийх дуудлага нь дотоодын ярианы төлбөрөөс хамаагүй үнэтэй байдаг. 
Шөнийн цагаар болон олон нийтийн амралтын өдөр ярианы төлбөр хямдардаг тул энэ 
хугацааг зөв ашиглах юм бол ярианы төлбөрөө хэмнэх боломжтой. Улс бүхэн, утасны 
компани тус бүр ярианы төлбөр өөр хоорондоо харилцан адилгүй байдаг учир ярианы 
төлбөрийн талаарх мэдээллийг урьдчилан олж авах хэрэгтэй. Сүүлийн үед интернэт 
утас, олон улсын ярианы картаар илүү хямд төлбөртэй ярих боломжтой болсон.

Солонгос .. Гадаад

• Солонгосоос Америкийн LA руу залгах тохиолдолд
Гадаад руу  

ярих  
үйлчилгээний

дугаар

+   ➊   +   ➋➊➌  +   ➊➋➌   -   ➍➎➏➐
улсын 

дугаар(Америк) 
бүсийн 

дугаар (LA)
утасны дугаарЭнгийн утас 

руу залгах

Гар утас · интернэт  
утас руу залгах

• Солонгосоос Японы 080-123-4567 дугаартай гар утас руу залгах тохиолдолд
Гадаад 

руу ярих 
үйлчилгээний 

дугаар

+   ➑➊  +   ➑    -  ➊➋➌ -  ➍➎➏➐
улсын дугаар 

(Япон)
гар утасны дугаар

Гадаад .. Солонгос

• Гадаадаас Солонгосын Сөүл дэх 123-4567 дугаар луу залгах тохиолдолд
Гадаад руу  

ярих 
үйлчилгээний

дугаар

+   ➑➋  +   ➋  +   ➊➋➌  -   ➍➎➏➐
бүсийн дугаар

(Сөүл)
улсын 

дугаар(Солонгос)
утасны дугаарЭнгийн утас 

руу залгах

Гар утас · интернэт 
утас руу залгах

•Гадаадаас Солонгосын 010-123-4567 дугаартай гар утас руу залгах тохиолдолд
Гадаад 

руу ярих  
үйлчилгээний 

дугаар

+   ➑➋   +   ➊    -   ➊➋➌  -   ➍➎➏➐
улсын дугаар 

(Япон)
гар утасны дугаар

※Бүсийн дугаар болон утасны дугаарын өмнө ‘0’ байх тохиолдолд ‘0’-г нь дарахгүй.
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9. Хог хаягдал 

Хогоо хаях үедээ ангилж (ердийн хог. хоолны хаягдал, дахин боловсруулах хог хаягдал) 
зориулалтын хогийн уутанд хийж тогтоосон хог хаях цэгт аваачиж хаяна. Хог хаягдлыг 
гол төлөв өглөө эрт авч явдаг тул оройн 10 цагаас үүрийн 5 цагийн хооронд хаядаг. Хог 
хаягдлыг зохих журмын дагуу ялгаж, ууталж хаяхгүй бол хогны машин авч явдаггүй 
бөгөөд бүр ноцтой тохиолдолд торгууль хүртэл оногдуулдаг.

(1) Энгийн хог хаягдал

Зориулалтын хогны уутанд хийж хаяна.

(6) Кабелийн телевиз, интернэт

Солонгосын олон нийтийн телевизийн өргөн нэвтрүүлэг(KBS, MBC, SBS) телевизийн 
нэгдсэн нэвтрүүлэг, кабель, бүс нутгийн утсан кабелийн телевизийн нэвтрүүлэг, хиймэл 
дагуулын нэвтрүүлэг(Sky Life) гэх мэт олон төрлийн нэвтрүүлгийн сувгууд бий.
Сүүлийн жилүүдэд интернетэд суурилсан IPTV ихэд дэлгэрээд байна.
Зарим бүс нутгийн утсан кабелийн телевиз болон IPTV компаниуд өндөр хурдтай 
интернет үйлчилгээг хамт санал болгодог. Кабель болон интернет үйлчилгээг багцаар 
нь сонговол бусад компаниас хамаагүй хямд өртөгөөр тавьж өгдөг.
Зөвхөн интернэт ашиглах гэж байгаа бол харилцаа холбооны компани тус бүр бага 
сага үнийн зөрөөтэй байдаг тул сайтар харьцуулж үзэсний дараа шийдвэрээ гаргаарай. 
Гэртээ интернэт холбуулахад хүндрэлтэй бол хэрэгцээтэй үедээ интернэт кафенд очиж 
үйлчлүүлж болно. Интернэт кафе 24 цагийн турш ажилладаг бөгөөд 1 цагт 1,500~2,000 
воны үнэтэй байдаг.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Хогийн уут
Хогийн уутыг ойрхон супермаркет юм уу хямдралтай 
дэлгүүрээс авч болно. Мөн дүүрэг бүрт энгийн хог хаядаг 
уут, хоолны үлдэгдэл хаядаг уут өнгө өнгөөр тусдаа 
байдаг учраас заавал шалгаж үзэн худалдаж авна.
Ердийн хогны уут зориулалтаасаа хамааран 2, 3, 5, 10, 20, 
30, 50, 75, 100 литрийн хэмжээтэй байдаг. Хоолны хаягдал 
ойр ойрхон хаягддаг тул 2-5 литрийн хэмжээтэй жижиг уут 
байдаг. Зарим газар хоолны хаягдлыг тусгай хогын саванд 
хаяхыг шаарддаг ба энэ мэтчилэн тухайн амьдарч байгаа 
газраас хамаарч хоолны хаягдыг хаяж ангилах арга өөр 
өөр байдаг тул энэ талаар хөршөөсөө асуух нь зүйтэй.
Хогийн уут нь дүүрэг, орон нутаг бүр өөр өөр байдаг тул 
сольж хэрэглэж болохгүй.

(2) Хоолны хаягдал

Орон сууцны талбайнаас хамаарч, хог хаягдалаа ялгах, хүнсний хог хаягдлыг хогийн 
уутанд хийх, эсвэл нэг удаагийн хүнсний хог хаягдлын саванд тавидаг. Хот, сум, дүүрэг 
бүр хоолны хог хаягдал хаях журам гарган мөрддөг.

Улс Улсын код Улс Улсын код Улс Улсын код Улс Улсын код

Нигери 234 Вьетнам 84 Ирак 964 Киргизстан 996

Непал 977 Бразил 55 Иран 98 Тайланд 66

Герман 49 Судан 249 Египт 20 Турк 90

Лаос 856 Шриланка 94 Энэтхэг 91 Пакистан 92

Орос 7 Сири 963 Индонез 62 Перу 51

Малайз 60 Сингапур 65 Япон 81 Филиппин 63

Мексик 52 Аргентин 54 Хятад 86 Австрали 61

Монгол 976 Ангол 244 Чили 56 Хонконг 852

Америк/Канад 1 Англи 593 Казахстан 7

Мьянмар 95 Эквадор 44 Камбож 855

Бангладеш 880 Узбекстан 998 Колумбиа 57
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(3) Дахин боловсруулах хог хаягдал

Төрөл бүрийн цаас, шилэн сав, лааз, хуванцар сав, хувцас зэргийг дахин боловсруулах 
хог хаягдал гэнэ. Ундааны шил, лааз зэргийн дотрох шингэнийг шавхаж хатаасны дараа 
аль болох навтайлган овор багатай болгоод гаргаж тавина.

(4) Шатдаггүй хог

Шаазан эдлэл, таваг, гутал гэх мэт шатдаггүй хогийг мөн адил тусгай уутанд хийж хаяна.

(5) Том овортой хог

Хэрэглэхээ больсон тавилга юм уу цахилгаан бараа гэх мэт эзэлхүүн ихтэй том хогнуудыг 
хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвөөс тусгай наалт авч наан гэрийнхээ урд талд тавьдаг. 
Тусгай наалтын үнэ нь том хогны төрөл хийгээд эзэлхүүнээс шалтгаалан өөр өөр байна.
Зарим бүс нутагт уг наалтыг тодорхой нэг дэлгүүр(супермаркет г.м)-т худалдаалах нь бий. 
Нийтийн угсармал орон сууцанд амьдардаг иргэд орон сууц ашиглалтын конторт зохих 
төлбөрийг нь төлчихвөл конторыхон хаяж өгдөг.

Хог хаях хүсэлтийг интернетээр гаргах : Дүүрийн цахим хуудсанд интернэтээр 
бүртгүүлж хогны наалт худалдан авах боломжтой.외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.

1 вон 
(шиб вон)

• Цаасан дэвсгэрт

1,000 вон(чоно вон)

10,000 вон(мана вон)

100,000 вон(шиб мана вон)

※  100,000 воны чекийг бэлэн мөнгөний 
адил өргөнөөр хэрэглэдэг. (Чекээр 
гүйлгээ хийхдээ өөрийнхөө биеийн 
байцаалтыг үзүүлж, чекний ард нэр, 
утасны дугаараа бичнэ.)

5,000 вон(у чоно вон)

50,000 вон(у мана вон)

10 вон 
(шиб вон)

50 вон 
(у шиб вон) 100 вон 

(пэг вон)
500 вон 

(у пэг вон)

(2) Мөнгөний үнэ цэнэ

Солонгост 1 вон, 10 вон, 50 вон, 100 вон, 500 воны зоосон мөнгө болон 1,000 вон, 5,000 
вон, 10,000 вон, 50,000 воны цаасан дэвсгэртийг гүйлгээнд хэрэглэдэг. Мөн 100,000 болон 
түүнээс дээш воноос хэмжээний чек ашигладаг.

5 Өрх гэрийн эдийн засгийн амьдрал

1. Өрхийн орлого зарлага

(1) Өрхийн орлого зарлага

Өрхийн орлого зарлага гэдэг нь өрхөд орж ирж буй мөнгө болон гарч буй мөнгийг 
хэлнэ. Бага орлоготой ч гэсэн хэрхэн зарцуулж байгаагаас шалтгаалж өрхийн орлого 
нэмэх(+) дүнтэй, бас хасах(-) дүнтэй ч болж болно.

• Зоос
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Солонгосын 1,000 вон, 5,000 вон, 10,000 вон, 50,000 воноор юу худалдаж авч болох 
талаар өөрийн орны мөнгөний үнэ цэнэтэй байнга харьцуулан бодож байх хэрэгтэй. Бас 
солонгос барааны үнийн тухай бодолцож байх нь илүүдэхгүй.

2. Бараа худалдан авах, ашиглах

Төлөвлөгөөгүй худалдан авалт хийх юм бол хэрэгцээгүй барааг хүртэл худалдан авч, 
орлогоосоо зарлага нь ихсэж данс хөтлөхөд тань хүндрэл учрах тул заавал аливааг 
төлөвлөн худалдан авалт хийх нь зүйтэй юм.

(1) Жагсаалт гаргах

Бараа худалдаж авхаасаа өмнө юу худалдаж авахаа бичнэ.

(2) Бараа худалдаж авах газар

Хаанаас хэр хэмжээгээр худалдаж авахаа шийднэ.

24 цагийн дэлгүүр
Хүнсний бүтээгдэхүүнээс эхлэн төрөл бүрийн бараа худалддаг 24 цагаар ажилладаг 
дэлгүүр. Бага талбайтай учир яарсан үед хайсан бараагаа олж авахад хялбар бөгөөд 
яарсан үед ганц хоёр зүйл худалдаж авахад хүндрэлгүй амар байдаг.

Зах (5 дахь өдрийн зах)
Хүнс, хувцас, ойр зуурын ахуйн хэрэгсэл зэрэг төрөл бүрийн бараа худалддаг захын 
барааны үнэ нь ерөнхийдөө хямд, худалдан авах хэмжээ, үнийг тохиролцож болдог. 
Эндээс Солонгосын эгэл жирийн иргэдийн амьдралын дүр зургийг харж болно.

Олон нэрийн барааны дэлгүүр
Ихэвчлэн печень амттан, хүнсний ногоо, мах, ус ундаа зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн 
голчлон худалддаг бөгөөд гэрийн ойролцоо байдгаараа онцлог юм. Барааг уг үнээс нь 
бага зэрэг(10% орчим) хямдарсан үнээр худалдан авах боломжтой байдаг.

Их дэлгүүр
Хувцас, хүнс, цахилгаан бараа, гоо сайхны бараа, гоёл чимэглэл зэрэг маш олон 
төрлийн бараа худалдаалдаг ба тоноглол, үйлчилгээ, барааны чанар дээд зэрэглэлийнх 
байдаг учраас үнэтэй байдаг. Хямдрал байнга явагддаг тул тэр үеийг нь хүлээж байгаад 
хямдхан үнээр чанартай бараа худалдаж авах боломжтой.

Супермаркет
Энд их дэлгүүртэй адил хүнс, хувцас, цахилгаан бараа, ахуйн хэрэглээний зүйлс зэрэг 
олон төрлийн бараа худалдаалдаг. Барааны чанар, тоноглол үйлчилгээ ч бас сайн.

ТВ дэлгүүр
Зурагтаар бараа бүтээгдэхүүний зарыг үзээд шууд утсаар, эсвэл интернетээр захиалж 
болох ба хувцас, хоол хүнс, гоо сайхны бараа, цахилгаан хэрэгсэл, даатгал гэх мэт 
олон зүйлийг худалдан авдаг.
Гэрээсээ захиалан авах нь хэдий хялбар ч гэлээ хэрэгцээгүй зүйлсийг яарч авдаг тул 
анхаарна уу.

Интернэт дэлгүүр
Интернэт дээр суунгаа дуртай бүтээгдэхүүнээ захиалан авч болдог үйлчилгээг интернэт 
дэлгүүр гэх ба маш олон төрлийн бараа интернэтээр дамжин худалдаалагддаг. Гэвч 
зарим тохиолдолд компьютерийн дэлгэцээр харсан бодитоор харсан хоёр ялгаатай 
байх, бараа авахаар бүртгүүлэх үед иргэний бүртгэлийн дугаар мэтийн хувийн 
мэдээллийг шаардах зэрэг хүндрэл учирдаг.

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Энэ мөнгөөр юу хийж болох вэ?
Кофены машинаас аяга кофе авч ууя гэвэл 300~500 вон хэрэгтэй. Ердийн 
дэлгүүрээс нэг уут жигнэмэг юм уу зайрмаг 1,000~2,000 воноор авна. 6,000~8,000 
вонтой бол жирийн нэг хоолны газраас бэгбан(хачиртай шөлтэй будаа) 
бибимбаб(будаатай хуурга), нэнмёнь(хүйтэн гоймон) зэрэг хоол авч идэж болохоос 
гадна 10,000 воноор 500 гр орчим гахайн мах авна. Нэг шуудай цагаан будаа(20кг) 
55,000 вон байдаг.

кофены машины 
кофе 1 аяга

300 ~ 500 вон

1 уут жигнэмэг  
юм уу зайрмаг

1,000 ~ 2,000 вон

хачиртай будаа 
юм уу хүйтэн гоймон
6,000 ~ 8,000 вон

Гахайн мах 500 гр
10,000 вон

1 шуудай цагаан 
будаа(20 кг)
55,000 вон
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(4) Бараа худалдан авах

Барааг худалдан авахдаа үнэ, чанарыг хооронд нь харьцуулах хэрэгтэй ба хүнсний 
барааны хүчинтэй хугацааг шалгана.
Худалдан авсан барааны үнийг зөв тооцсон эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Худалдан 
авсан баримтаа хадгалж байх хэрэгтэй бөгөөд дараа бараагаа солих юм уу буцаах 
шаардлагатай үед баримтаа үзүүлдэг.

(5) Бараа хэрэглэхийн өмнө

•  Худалдан авсан барааныхаа баталгааны 
хуудсыг цуглуулж нэг дор хадгална.

•  Бүтээгдэхүүнийг зөв хэрэглэхийн тулд 
хэрэглэх зааврыг унш.

•  Барааг хадгалах арга, анхаарах зүйлтэй 
танилцаж тогтоож ав. Аюулгүй байдал, 
эрүүл мэндийнхээ төлөө үүнийг 
марталгүй хийгээрэй.

(6) Бараа буцаах, төлбөрөө эргүүлэн авах үед анхаарах зүйлс

•  Барааг ашиглаж, гэмтээхгүйгээр сайн хадгална.
•  7 ~14 хоногийн дотор барааг буцаасан тохиолдолд төлбөрөө буцаан авах боломжтой 

учир гэрийнхэндээ юм уу хөршдөө хэлж тусламж хүсээрэй.
•  Бараа буцаах, төлбөрөө эргүүлэн авах үед хүндрэл учрах юм уу хохирол амссан үед Солонгосын 

хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газар, Хэрэглэгчийн байгууллагад хандаж туслалцаа хүсээрэй.

(3) Төлбөрийн хэлбэр

Бэлэн мөнгө, чек, зээлийн карт, төлбөрийн карт, бараа худалдан авах эрхийн бичиг зэрэг 
хэлбэрээр төлбөр хийдэг.

Зээлийн карт Бараа худалдан авах эрхийн бичиг

Баталгааны хуудас болон хэрэглэх заавар

Солонгосын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газар : ☎1372, www.kca.go.kr
Хэрэглэгч иргэдийн холбоо : ☎02-739-5441, www.consumerskorea.org

3. Хадгаламж ба банкаар үйлчлүүлэх

(1) Хадгаламжийн ач холбогдол

Эд хөрөнгө хуримтлуулах, болзошгүй аюул гамшигт бэлэн байх, өндөр насны амьдралдаа 
бэлтгэх, өөрийн орон гэртэй болох, үр хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг бэлтгэхийн 
тулд хадгаламжтай болох хэрэгтэй. Тиймээс банкинд хадгаламжийн данс нээлгэж мөнгөө 
хадгалуулах нь хамгийн зөв зүйтэй арга юм.

(2) Хадгаламжийн төрөл

•  Хугацаагүй хадгаламж : Тодорхой заасан хугацаагүй бөгөөд хүссэн үедээ орлого 
зарлагын гүйлгээ хийж болдог хадгаламж юм. Хүүгийн хэмжээ нь бага байдаг.

•  Хугацаат хадгаламж : Их хэмжээний мөнгийг нилээн урт хугацаагаар орлого зарлагын 
гүйлгээ хийхгүйгээр хадгалуулдаг хадгаламж бөгөөд хадгаламжийн хүү нь өндөр байдаг.

•  Хуримтлалын хадгаламж : Хуримтлалын хадгаламж нь дансандаа гэрээний дагуу сар 
бүр тогтмол орлого хийж тодорхой хугацааны дараа их хэмжээний мөнгөтэй болох 
боломжийг бүрдүүлдэг хадгаламж бөгөөд хүү нь ч гэсэн өндөр байдаг.

•  Чөлөөт хадгаламж : Өрхийн орлогын хуримтлалын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор бий 
болсон хадгаламжийн шинэ төрөл бөгөөд урт хугацааны хадгаламжийн хүү нь өндөр байдаг.
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Солонгосчуудын 
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Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉ Интернэт банк
•  Интернэтээр хийгддэг банкны үйлчилгээг интернэт банкны үйлчилгээ гэдэг.
•  Интернэт банкаар дансан дахь үлдэгдлээ шалгаж, мөнгө шилжүүлэх боломжтой.
•  Санхүүгийн төлбөр тооцооны газраас онлайнаар авдаг “тоон гарын үсгийг” хувийн 

компьютер дээр хадгалах хэрэгтэй ба банкнаас мөнгө шилжүүлэхэд зориулсан 
нууцлалын карт(secret card), OPT(нэг удаагийн нууц үгтэй) картыг биедээ авч явж байх 
хэрэгтэй. Энэ талаар банкнаас лавлаж шаардлагатай тусламж аваарай.

(3) Банкаар үйлчлүүлэх

◉ Банкинд данс нээлгэх (хадгаламж нээлгэх)
•  Бэлтгэх зүйл: Биеийн байцаалт (гадаад паспорт, гадаад иргэний үнэмлэх, иргэний 

үнэмлэх гэх мэт, тамга, хадгалуулах мөнгө)
• Дараалал
 ① Дугаар түгээх автоматаас дугаар авч өөрийхөө ээлжийг болтол сууж хүлээнэ.
 ② Өөрийн тань дугаар самбарт гарч ирвэл тухайн цонхон дээр явж очино.
 ③  Банкны ажилтанд ямар зорилготой (хадгаламж нээлгэх, мөнгө шилжүүлэх, дансандаа 

мөнгө хийх г.м) ирснээ хэлнэ. (Бэлэн мөнгөний карт авах хүсэлтэй бол түүнийгээ хэлнэ.)
  ※  Бэлэн мөнгөний карт : Хадгаламжийн дэвтэр, тамгагүйгээр бэлэн мөнгөний автомат 

машин(ATM)-д бэлэн мөнгө хийж бас авч болдог карт

 ④ Банкны ажилтны зааврын дагуу бичиг баримтыг бөглөж өгнө.
 ⑤ Дансны дэвтэр бэлэн болсон бол дэвтэр болон биеийн байцаалтаа шалгаж авна.

  ※ Нууц үгээ зөвхөн өөрөө мэдэж байх ёстой бөгөөд өөр хүнд хэзээ ч зааж өгч болохгүй.

◉ Банкаар үйлчлүүлэх цаг
•  Даваа~Баасан : 09:00~16:00
•  Ажлын бус цагаар : Банкнуудын 365 өдөр ажилладаг бэлэн мөнгөний автомат 

машин(ATM)-ыг ашиглана.

◉ Дансандаа мөнгө хийх, авах, автомат машинаас мөнгө авах
•  Дансны орлогын болон зарлагын баримтыг бөглөөд 

үйлчилгээний цонхон дээр очно. Дансанд мөнгө хийхэд 
нууц дугаар шаардлагагүй ч авах үед нууц дугаар, гарын 
үсэг(тамга) хэрэг болдог.

•  Хадгаламжийн дэвтэр юм уу бэлэн мөнгөний карт 
ашиглан бэлэн мөнгөний автомат машин(ATM)-аар 
гүйлгээ хийх боломжтой. Гүйлгээ хийхдээ нууц дугаар 
хийх ёстой бөгөөд 3 удаа буруу оруулбал дансанд 
мөнгө хийх, данснаас мөнгө авах зэрэг үйлдлийг хийх 
боломжгүй юм. Банкны ажлын бус цагаар үйлчлүүлэх юм уу ондоо банкны бэлэн 
мөнгөний машин (ATM)-ийг ашиглах тохиолдолд шимтгэл төлөх ёстой.

Бэлэн мөнгөний автомат 
машин (ATM)

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Телефон банк
Утсаар хийгддэг банкны үйлчилгээг телефон банкны үйлчилгээ гэдэг. Интернэт 
банкны адилаар өөрийн нууц дугаар, кодны карт хэрэгтэй. Интернэт банк болон 
телефон банкаар үйлчлүүлэх эрхийг хамт авах нь ажлыг тань хөнгөлнө.
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◉ Ахуйн үйлчилгээний төлбөр төлөх
•  Банкинд очиж төлөх

Ахуйн үйлчилгээний нэхэмжлэлийн хуудсыг банкинд авч очоод төлбөр хийж болно. 
Зарим банкууд нэхэмжлэлийн хуудсаар төлбөр тооцоо хийхээ зогсоосон байна. Энэ 
тохиолдолд банкны дотор байдаг автомат төлбөрийн машинаар төлбөрөө хийх ёстой 
болно. Төлбөрийн машинаар үйлчлүүлэхийн тулд тухайн банкны дэвтэртэй байх 
хэрэгтэй. Хэрэв банкны дэвтэр байхгүй бол шуудан руу очоорой. Ахуйн үйлчилгээний 
төлбөр тооцоог шуудан дээр ч бас хийж болдог юм шүү.

•  Автомат шилжүүлэг
Сар бүрийн тогтсон өдөр тухайн хүний данснаас ахуйн үйлчилгээний төлбөр нь автоматаар 
холбогдох үйлчилгээний байгууллагын дансанд шилжин ордог үйлчилгээг автомат 
шилжүүлэг гэдэг. Энэ үйлчилгээгээр үйлчлүүлэхийн тулд банк руу очиж хүсэлт гаргах 
юм уу эсвэл холбогдох үйлчилгээний байгууллага руу утасдахад л болно. Мөнгө шилжих 
өдрийг сайн санаж дансандаа хүрэлцэхүйц хэмжээний мөнгө үлдээж байх хэрэгтэй.

◉ Мөнгөн гуйвуулга
•  Эх орондоо байгаа гэр бүлийнхнийхээ нэр дээр банкинд данс нээлгэнэ.
•  Хүлээн авах хүний нэр, хаяг, утасны дугаар, банкны нэр, дансны дугаар, өөрийн 

биеийн байцаалтыг авч банкны мөнгөн гуйвуулга хариуцдаг үйлчилгээний цонх руу 
очино. Бусдыг нь банкны ажилтан хийж өгнө.

•  Гуйвуулсан мөнгөний баримтаа сайн хадгалж байх хэрэгтэй.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Мөнгө гуйвуулах хамгийн найдвартай арга
Мөнгө гуйвуулах хамгийн найдвартай арга зам бол банк, шуудан зэрэг санхүүгийн 
байгууллагаар үйлчлүүлэх явдал юм. Хувийн байгууллагаар дамжуулан мөнгө 
гуйвуулах нь хурдан, шимтгэл хураамж бага гэж бодож болох боловч тэдгээр 
газрууд гуйвуулсан мөнгийг замаас нь бултуулан авч зугтах явдал байнга гарч 
байдаг. Нэгэнт алдсан мөнгийг эргүүлж авах нь боломжгүй байдаг учир эхнээсээ 
хувийн мөнгө шилжүүлэгч байгууллагаар үйлчлүүлэхгүй байх нь зүйтэй.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

◉ Войс фишинг буюу луйвар
• Ихэвчлэн үйлчлүүлэгчдэд утас буюу мессежээр худал мэдээлэл өгч дансны шилжүүлэг 

хийлгэх буюу бэлэн мөнгө шилжүүлэн авах аргаар хийдэг залилан.
•  Хүүхэд барьцаалагдсан болон осолд орсон гэж хуурах
  Хүүхэд болон түүний эцэг эхийн утасны дугаарыг мэддэг гэмт хэрэгтэн аав ээж рүү нь 

хүүхдийнх нь дугаарыг ашиглан хүүхдийг осолд орсон юм уу барьцаалагдсан болгон холбоо 
барьж мөнгө авдаг арга. Хичээлдээ явсан хүүхэд барьцаалагдсан, цэрэгт явсан хүүхэд осолд 
орсон, гадаадад сурч байгаа хүүхэд барьцаалагдсан зэргээр залилан хуурдаг байна.

•  Мессенжерт таньдаг хүний нэрээр мөнгө шилжүүлэн авах
  Бусдын интернэт мессенжерийн нэр ба нууц дугаарыг хакердаж нэрээр нь нэвтэрсний дараа 

мессенжерт байгаа гэр бүлийнхэн болон найзууд руу нь мөнгө илгээхийг, мөн авто машины осолд 
орсон тул төлбөрийн мөнгө шилжүүлэхийг хүссэн мессеж илгээж мөнгийг нь залилан авах арга.

•  Санхүүгийн хянан шалгах албаны нэрээр хуурамч зарын мессеж илгээн фишинг 
цахим хуудас руу оруулж мөнгийг нь залилан авах

  Санхүүгийн байгууллага болон Санхүүгийн хянан шалгах албаны нэрээр анхааруулга 
мессеж(шилжүүлгийн аюулгүй байдлыг хангах, хувийн мэдээлэл алдагдсан тул шалгах зэрэг) 
мессеж илгээн фишинг цахим хуудас руу оруулж, санхүүгийн арилжаа хийхэд шаардагддаг 
мэдээллийг нь авсны дараа тухайн мэдээлийг нь ашиглан зээл авах зэргээр мөнгийг нь 
залилан авах арга.

•  Утсаар телебанкны мэдээллийг нь хэлүүлж мөнгийг нь залилан авах
  50~70 настай ахмад хүмүүстэй утсаар ярьж телебанкны үйлчилгээнд бүртгэх юм уу 

бүртгэлтэй байгаа эсэхийг нь лавласны дараа хувийн мэдээлэл нь алдагдсан байна, бусдад 
ашиглагдсан байна, гэмт хэрэгт холбогдсон байна гэх зэргээр хуурч телебанкны үйлчилгээнд 
шаардлагатай мэдээллийг нь олж мэдээд(иргэний үнэмлэхний дугаар, шилжүүлэг хийх нууц 
дугаар, дансны нууц дугаар, хамгаалалтын картны серийн дугаар, хамгаалалтын картны код 
зэрэг) данснаас нь өөрийн дансанд мөнгийг нь шилжүүлэн авдаг арга.

•  Хохирогчийг бэлэн мөнгөний автомат машин руу залилж аваачаад мөнгийг нь шилжүүлэн авах 
  Мөрдөн байцаах газраас ярьж байна гээд, данс нь гэмт хэрэгт холбогдсон тул хамгаалалт 

хийх шаардлагатай гэж бэлэн мөнгөний автомат машин руу хуурч аваачаад мөнгийг нь 
шилжүүлэн авах арга.

•  Зээлийн картны мэдээллийг нь олж авсны дараа автомат хариулагчийн 
тусламжтайгаар картнаас нь хуурамч данс руу мөнгө шилжүүлэн авах

  Залилагч хохирогчийг хувийн мэдээлэл нь алдагдсан байна, бусдад ашиглагдсан байна, 
гэмт хэрэгт холбогдсон байна гэх зэргээр хуурч зээлийнх нь картны мэдээллийг(картны 
дугаар, нууц дугаар, CVC дугаар) мэдэж авсны дараа автомат хариулагчийн тусламжтайгаар 
хохирогчтой холбогдон хуурамч данс руу мөнгийг нь шилжүүлэн авах залилан.

•  Залилангийн талаар 
  Цагдаагийн ерөнхий газрын ☎112(бүсийн дугаар оруулахгүй), Интернэтийн хөгжлийн 

хүрээлэн ☎118(бүсийн дугаар оруулахгүй), Санхүүгийн хянан шалгах алба ☎1332(бүсийн 
дугаар оруулахгүй)-т залгаж мэдэгдэнэ.
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6 Тээврийн хэрэгсэл

1. Автобус

Солонгост хот доторх болон хот хоорондын, мөн хурдны автобус гэж байдаг. Хот 
хоорондын болон хурдны автобусаар үйлчлүүлэхдээ тасалбараа урьдчилан авах 
хэрэгтэй. Автобусанд суухын өмнө хөдлөх цаг, явах чиглэлийг нь лавлаж заншаарай.

(1) Хот хоорондын автобус

◉ Хот доторх автобус
•  Автобусны төлбөрөө бэлэн мөнгөөр төлөх юм уу тээврийн хэрэгслийн картыг хэрэглэдэг.
  Tээврийн хэрэгслийн картыг автобусны буудлын ойр орчмын худалдааны цэгүүдээс 

худалдан авах боломжтой юм. Тээврийн картыг хамгийн дээд тал нь 50,000 вон 
хамгийн доод тал нь 1,000 воноор цэнэглэж ашиглах боломжтой.

 ※  Сүүлийн үед зээлийн картыг дараа төлбөртэй тээврийн карт болгон ашиглах явдал дэлгэрч байна.

•  Уг картаар тооцоо хийхэд унааны зардал тодорхой хэмжээгээр хямдардаг. Мөн автобус 
метрог сольж суух тохиолдолд хөнгөлөлт эдэлдэг.

Хот доторх автобусны төлбөр ба онцлог(ердийн төлбөр)

Ангилал Карт Бэлэн мөнгө

Ердийн хотын автобус 1,200 вон 1,300 вон

Суудлын автобус 2,300 вон 2,400 вон

Тосгоны автобус 1,100 вон 1,200 вон

※  Дээрх хүснэгтэнд Сөүл хотын бүс нутагт бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх үнийг тусгав. Бүс нутаг тус бүр 
үнэ болон үйлчилгээ нь өөр өөр байж болох тул тухайн хот дүүргийн Зам тээврийн мэдээллийн 
цахим хуудаснаас лавлана уу.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Сөүлийн хот доторх автобус

Төв шугамын автобус : Автобусны төв 
шугамыг дагаж Сөүл орчимд болон Сөүл 
хот дотор явна.

Нийслэл, хот хоорондын автобус : 
Сөүл хот, дагуул хотуудын хооронд явдаг 
тусгай зэрэглэлийн автобус.

Тосгоны автобус : Төмөр замын буудал, 
нийслэл, хот хоорондын автобусны гол 
зогсоол, угсармал орон сууцын хороолол 
болон бусад газруудын хооронд явдаг 
жижиг оврын автобус.

Туслах шугамын автобус : Сөүл хотын 
гол метроны буудал, автобусын буудал 
хооронд явдаг.

Тойрох автобус : Сөүл хот доторх гол метроны 
буудал төдийгүй худалдаа, аялал жуулчлалын 
төв, дэлгүүр хоршоотой газруудаар зогсдог.

М автобус(Хот хоорондын буухиа 
автобус) : Нийслэл хот орчмын бүсийн 
замын түгжрэлийг арилгаж, ажилд очих 
болон тарах цагийг хэмнэхийн тулд эхний 
болон сүүлийн зогсоолоос 5 км доторх 
4-өөс дээшгүй тооны зогсоолд л зогсоно.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Дамжин суух систем(Автобусанд суух буюу буухдаа карт уншигч төхөөрөмжинд 
тээврийн картаа хүргэнэ.)
Метро явдаг бүх хотуудад энэ систем нэвтэрсэн бөгөөд автобус дамжих юм уу 
автобуснаас метронд дамжин суух үед төлбөр нь явсан зайнаас хамаарч тооцогддог 
хямдралын систем юм. Жишээлбэл унаа сольж суулгүйгээр бэлэн мөнгөө төлөөд 
автобусанд дамжиж суувал, автобусанд суух болгондоо унааны мөнгийг төлнө.
Харин тээврийн картаар 10 км дотор автобус юм уу метронд сольж суухад мөнгө нэмж 
төлөхгүй байж болно. 10 км-ээс дээш явсан тохиолдолд 5 км тутамд 100 вон нэмж 
төлөгдөнө. Бүс нутаг бүрт өөр өөр төлбөрийн хөнгөлөлт үйлчилдэг. Унаанаас бууснаас 
хойш 30 минутын дотор дараах унаанд дамжин суух үед энэхүү хөнгөлөлт үйлчилнэ.
(Оройн 9 цагаас маргааш өглөөний 7 цагийн хооронд 1 цаг)
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Терминал Утас Терминал Утас

Ансан Автобусны 
Терминал 1666-1837 Жонжү хурдны 

автобусны терминал 063-277-1572

Өижонбү автобусны 
терминал 1688-0314 Гуанжү автобусны 

нэгдсэн терминал 062-360-8114

Дэжонь автобусны 
терминал 1577-2259 Ёосү хот хоорондын 

автобусны терминал 1666-6977

Чонань нэгдсэн 
терминал 041-551-4933 Бүсань автобусны 

нэгдсэн терминал 1577-9956

Дун Дэгү хурдны 
автобусны терминал 1588-6900 Масань хурдны 

автобусны терминал 1688-3110

2. Метро

Сөүл болон нийслэл хот орчим, Бусань, Дэгү, Гуанжү, Дэжонь хотуудад метро ажиллаж 
байна. Нийслэл хот орчим метроны 9 шугам, Инчоны 1-р шугам, туслах шугам, шинэ 
туслах шугам, төвийн шугам гэх зэрэг шугамууд үйлчилж байна. Шугам тус бүрийг өөр 
өөр өнгөөр, Сөүлийн хамгийн захын хот, дагуул хотыг хүртэл холбосон зогсоолуудыг 
тэмдэглэсэн байдаг.
Метро өглөө, орой зам түгжрэх үеэр 2-3 минутын зайтай, бусад цагт 4~6 минутын 
зайтай явдаг.

(1) Тасалбар ба үйлчилгээний төлбөр

Ангилал Тээврийн карт Нэг удаагийн карт

Том хүн 1,250 вон Тээврийн картны үнэ дээр 100 вон 
нэмэгдэнэ.

Өсвөр насныхан 720 вон Хямдралгүй(Том хүний нэг удаа 
зорчих үнээр үйлчлүүлнэ.)Хүүхэд 450 вон

※  Хүснэгтэд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 10 км-ээс бага зайд явахад төлөх хураамжыг тусгасан. 
Үйлчилгээ болон төлбөр нь бүс нутаг бүрт ялгаатай байж болно. Тиймээс метро тус бүрийн 
мэдээлэлтэй танилцъя гэвэл тухайн метро компаний цахим хуудас руу орж үзнэ үү.

(2) Хот хоорондын болон хурдны автобус

◉ Хот хоорондын болон хурдны автобусаар үйлчлүүлэх
•  Нилээн хол зайтай хот суурин газар руу явах үед хот хоорондын болон хурдны автобусанд 

суудаг. Энэ автобусаар үйлчлүүлэхийн тулд терминал (тээврийн товчоон) дээр очих хэрэгтэй.
•  Орон нутгийн автобус нь олон хотуудаар дамждаг учраас хурдны автобусыг бодоход 

цаг их зарцуулагддаг.
•  Хурдны автобус зөвхөн зорьсон чиглэлийн буудал дээрээ л зогсдог ба дотор нь ердийн болон 

дээд зэрэглэлийн автобус гэж ангилдаг. Дээд зэрэглэлийн автобусны суудал хоорондын зай өргөн 
бөгөөд илүү тав тухтай аялах боломжтой ч энгийн автобуснаасаа илүү өндөр үнэтэй байдаг.

◉ Гол хотуудын автобусны терминал
Хот хоорондын автобус болон хурдны автобусанд сууя гэвэл аймаг хот бүрд байх 
автобусны терминал руу очих хэрэгтэй.
Солонгосын хурдны автобус тээврийн нийгэмлэгийн цахим хуудас(www. kobus.co.kr) 
болон Солонгосын хот хоорондын автобусны захиалгын нэгдсэн үйлчилгээ(www.
busterminal.or.kr) цахим хуудас руу орж автобус явах чиглэл, тасалбар захиалахтай 
холбоотой мэдээллийг авч болно.

Терминал Утас Терминал Утас

Сөүл хотын Гёнбү шугамын 
хурдны автобусны терминал 1688-4700 Со Дэгү хурдны 

автобусны терминал 1666-2600

Дун Сөүл терминал 1688-5979 Үлсань хурдны 
автобусны терминал 052-268-1556

Хунам шугамын төв 
терминал 02-6282-0114 Ганнөн хурдны 

автобусны терминал 033-641-3184

Санбун хот хоорондын 
автобусны терминал 02-323-5885 Сугчу хурдны 

автобусны терминал 033-631-3181

Сөүл намбү терминал 02-521-8550 Чүнчонь хурдны 
автобусны терминал 033-256-1571

Сүвон автобусны 
терминал 1688-5455 Чонжүгийн хурдны 

автобусны терминал 043-238-8880

Инчонь автобусны 
терминал 032-430-7114 Мугпу автобусны 

Терминал 1544-6886
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(2) Үйлчилгээний заавар

•  1 удаагын тасалбарын үндсэн үнэ нь 1,150 вон (10-аас доош километрт 1 удаагийн 
тээврийн карт хэрэглэдэг) бөгөөд явсан зайнаас хамаарч төлбөр нэмэгддэг.

•  Өглөө 5 цаг 30 минутаас эхлэн шөнө дунд хүртэл явна.
•  Метроны чиглэл, шугамыг заасан зургууд буудал бүр дээр хэд хэдэн газар хадсан 

байдаг. Мөн авч явахад хялбар зургийг метроны буудал бүрт байх иргэдэд үйлчлэх 
төвөөс үнэгүй авч болно.

•  Метро бүхий хот, орон нутагт тээврийн хэрэгслийн төлбөрийн карт ашиглан автобус, 
метронд сольж суухдаа хямдрал эдлэх боломжтой. Тухайн орон нутгаас хамааран 
хямдралын хэмжээ харилцан адилгүй байна.

•  Бэлэн мөнгөөр тасалбар аван зорчиж болох хэдий ч энэ тохиолдолд үнэ нь 
хямдардаггүй тул тээврийн хэрэгслийн төлбөрийн карт ашиглах нь илүү тохиромжтой. 
Мөнгө хүрэхгүй үед, та автобусны буудлын тасалбарын албанаас бэлэн мөнгөөр авах 
юм уу эсвэл тээврийн карт цэвэрлэгч машиныг ашиглаж болно.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Тасалбар түгээгч автомат машин ашиглах заавар
①  Тээврийн карт цэнэглэх, 1 удаагийн тасалбар авах, 

үнэгүй тасалбар авахын аль хүссэнээ сонгоно.
②  Зорчих чиглэл (төлбөр)-ээ сонгоно.
③  Авах гэж байгаа тасалбарынхаа тоог дарна.
④  Мөнгөө хийнэ.
※  1-удаагийн тасалбар худалдаж авах үед тасалбарын 

үнээс гадна барьцааны 500 вон хэрэгтэй бөгөөд энэ 
500 воныг метроноос буусны дараа барьцаа буцааж авах автоматаас авна. 1-удаагын 
тасалбар, төлбөрийн хэмжээ, хэлбэр нь бүс нутгаар ялгаатай байж болно. Тиймээс 
тухайн метроны үйл ажиллагааг байгууллагын вэб хуудаснаас лавлана уу.

(3) Метроны шугамны зураг

Эхний болон сүүлийн метроны явах цаг, метроны зогсоолууд, метроны цагийн хуваарь 
мөн хамгийн богино замыг мэдэхийг хүсвэл дараах бүлэгт дурдсан бүс нутаг бүрийн 
метроны компаний цахим хуудсаар зочилно уу. Сө

үл
-Г

ён
ги

-И
нч

он
ь

С
өү

л 
М

ет
ро

 w
w

w.
se

ou
lm

et
ro

.c
o.

kr
С

өү
л 

хо
ты

н 
тө

мө
р 

за
мы

н 
ал

ба
 w

w
w.

sm
rt.

co
.k

r
С

өү
л 

хо
ты

н 
ме

тр
о 

9 
ш

уг
ам

 w
w

w.
m

et
ro

9.
co

.k
r

С
ол

он
го

сы
н 

Тө
мө

р 
за

мы
н 

Ко
рп

ор
ац

и 
w

w
w.

ko
ra

il.c
om

Н
ю

 Т
ра

нс
 C

o.
, L

td
. w

w
w.

sh
in

bu
nd

an
g.

co
.k

r
Ко

ра
йл

 Н
ис

эх
 о

нг
оц

ны
 б

уу
дл

ы
н 

Тө
мө

р 
за

м 
w

w
w.

ar
ex

.o
r.k

r



Солонгосчуудын аж амьдрал ба ахуй соёл 147146 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын 
аж амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Бүсань
Бүсань хотын Нийтийн тээврийн алба www.humetro.busan.kr

Гуанжү
Гуанжү хотын Төмөр замын алба www.gwangjusubway.co.kr

Дэжонь
Дэжонь хотын Төмөр замын алба www.djet.co.kr

Дэгү
Дэгү хотын Төмөр замын алба www.dtro.or.kr
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ХавсралтОршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын 
аж амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

4. Хувийн тэрэг

Хувийн хэрэгцээнд унадаг машин тэрэг нь жижиг оврын хөнгөн тэрэгнээс авахуулаад маш 
олон төрөл байдаг бөгөөд тэдгээр нь хэдэн сая воноос хэдэн арван сая хүртэл үнэтэй байна.

3. Такси

Такси бол 24 цагаар үйлчилгээнд явдаг тээврийн хэрэгсэл юм. Таксины дээд талд олон 
өнгийн гэрлэн тэмдэг хадаастай байдаг тул суудлын машин дундаас амархан танигдана. 
Таксинд суухын тулд таксины зогсоол дээр хүлээх юм уу эсвэл замын хажуунаас гараа 
өргөн зогсоож болно. Утсаар дуудлагын жолоочийг дуудъя гэвэл таксины төлбөрөөс 
гадна тусдаа хураамж (1,000вон)-ыг төлөх ёстой байдаг. Солонгосын бүс нутаг бүр янз 
бүрийн дуудлагын таксины компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг.

(1) Ердийн такси

3~4хүн сууж явж болох ба төлбөр хэмжигчтэй.
Солонгост бүс нутаг болгонд олон олон 
дуудлагын такси компаниуд үйл ажиллагаагаа 
явуулж бай на.
Үндсэн үнэ бүс нутгаар ялгаатай байдаг, гэхдээ ихэвчлэн 3000 вон (Сөүлд, 2-оос дээш 
км) байдаг. 00:00~04:00цаг хүртэл шөнийн тариф нь шатахууны төлбөр төлөгдөх ба нийт 
төлбөр 20% төлбөр нэмэгдэнэ.

(2) Дээд зэрэглэлийн такси

2000куб цилиндрээс дээш моторын хүчин 
чадалтай дээд зэргийн такси юм.
Үүний үндсэн өртгө нь 5,000 вон (Сөүл, 3 км-с илүү) байдаг ба энгийн таксинаас өндөр 
үнэтэй байдаг. Мөн шөнө ч суусан, хол ч явсан төлбөрий н хөнгөлөлт гэж бай хгүй.

(3) Том оврын такси (дуудлагын такси) 

Ачаа ихтэй болон олуулаа явж байгаа үед энэ 
таксинд суугаад тав тухтай явж болно. Дээд тал 
нь 9 хүн сууж болох энэ такси нь дуудлагын 
системтэй холбогдсон байдаг тул утсаар хэзээ ч 
хаанаас ч дуудан үйлчлүүлж болно. Үндсэн өртөг 5,000 вон нь тансаг зэрэглэлийн такситай 
адилхан байдаг боловч төлбөрөө жолооч, зорчигч хоорондоо тохиролцож болох юм.

◉ Жолооны үнэмлэх
Солонгос улсад ажиллаж амьдарч буй гадаадын иргэд болон солонгос иргэнтэй гэр бүл 
болсон гадаадын иргэдэд жолооны үнэмлэх авахад нь үнэ төлбөргүй тусламж үзүүлдэг 
Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, цагдаагийн газар гэх мэтийн байгууллагууд байдаг. 
Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг амьдарч байгаа газрынхаа Олон соёлт гэр бүлийг 
дэмжих төв, Danuri Helpline(☎1577-1366) Цагдаагийн газраас тодруулаарай.
Жолооны үнэмлэх авахдаа
①  Жолооны сургалтанд суух : Жолооны сургалтыг жолооны шалгалтын төв болон 

жолооны сургалт явуулдаг мэргэжлийн курс дамжаанууд зохион байгуулдаг.
② Эрүүл мэндийн үзлэг(Үзлэгийн хураамж тусдаа)
③ Онолын шалгалтанд бүртгүүлэх

Шаардлагатай бичиг баримт Хураамж

Өргөдөл(зураг 3хувь), пломастер, иргэний 
үнэмлэх (биеийн байцаалтын хүлээн 

зөвшөөрөх хүрээнд)
Өөр хүнийг бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн 

хүний биеийн байцаалт болон өөрөө 
(итгэмжлэгч)-н итгэмжлэлийг хавсаргах

7,500 вон (хоёр дугуйтай моторт тээврийн 
хэрэгсэл 5,000 вон, 2-р ангилалын бага 

оврын тээврийн хэрэгсэл 7,500 вон)

④  Дүрмийн шалгалт (※Онолын хичээлд бүртгүүлэхийн өмнө зам тээврийн аюулгүй 
байдлын тухай сургалтыг дүүргэсэн байх ёстой) :Бэлтгэсэн 40 асуултын дагуу 
шалгалт авна.

※  Бүртгүүлэх боломжтой хэл: Солонгос хэл болон бусад 10 хэл (англи, хятад, япон, вьетнам, 
тайланд, индонез, монгол, кхмер(камбож), орос, тагалог(филиппин) хэл)

⑤  Жолооны шалгалтанд бүртгүүлэх: Бичгийн шалгалтанд тэнцсэн, мөн жолооны 
шалгалтанд унасан хүн өгнө.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын 
аж амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉ Гадаад жолооны үнэмлэхийг солонгос жолооны үнэмлэхээр солих
Гадаадын эрх бүхий байгууллагаас олгосон жолооны үнэмлэхийг өөрийн орны элчин 
сайдын яамны баталгаажуулсан бичгээр баталгаажуулсан тохиолдолд эрүүл мэндийн 
үзлэгт оруулан дүрмийн хялбаршуулсан шалгалт авч солонгос жолооны үнэмлэх 
олгодог. Гадаад жолооны үнэмлэх нь хугацаа нь дуусаагүй, албан ёсны үнэмлэх байх 
ёстой бөгөөд, түр үнэмлэх, жолооны дадлагын үнэмлэх, жолоодох эрхийн гэрчилгээ 
зэрэг албан бус баримт бичгийг солонгос жолооны үнэмлэхээ сольж өгөхгүй.
•  Үнэмлэх солиулах газар: Жолооны шалгалтын бүх төв
•  Солонгос жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрдөг улс: 2014 оны 12-р сарын 31-нд 
Цагдаагийн ерөнхий газраас зарласан улсууд.

※  Солонгос жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрдөг улс гэж ямар улсыг хэлдэг вэ?
  Солонгос жолооны үнэмлэхтэй тохиолдолд шалгалт авахгүйгээр шууд өөрийн орны жолооны 

үнэмлэх гаргаж өгдөг улс. Хонг Конг, Тайвань, Гуам гэх мэт бие даасан жолооны үнэмлэхний 
системтэй улсууд энэ ангилалд багтдаг. Цагдаагийн газраас зарласны дараа тухайн орны 
жолооны үнэмлэх шууд олгох журамд өөрчлөлт гарсан бол шинэ журмыг мөрдөнө. 

 -  Солонгос жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрдөг орноос жолооны үнэмлэх авсан бол 
зөвхөн зрүүл мэндийн үзлэгт орно.

 -  Солонгос жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрдөггүй орноос жолооны үнэмлэх авсан 
бол : Эрүүл мэндийн үзлэг болон дүрмийн хялбаршуулсан шалгалт(сонгох төрлийн 40 
асуулттай)-ыг солонгос, англи, хятад, орос хэлний аль нэгийг сонгон өгнө.

• Шаардлагатай бичиг баримтууд

Ангилал Хүлээн зөвшөөрдөг улс Хүлээн зөвшөөрдөггүй улс

Гадаад хүн 
/ гадаадад 

цагаачилсан 
хүн

•  Гадаад жолооны үнэмлэх
•  Гадаад паспорт : Хилээр орж гарсан 
тэмдэглэл бүхий паспорт

•  Гадаад иргэний үнэмлэх ( Гадаад 
улсын харьяат солонгос угсаатай 
иргэн нь Солонгос улсад амьдарч 
байгааг баталсан тодорхойлолт)

•  Өнгөт зураг 3 хувь (Зөвшөөрөгдсөн 
хэмжээтэй ) 

•  Үнэмлэхийг элчин сайдын яамнаас 
баталгаажуулсан баримт

•  Хилээр орж гарсан тухай 
тодорхойлолт(анх Солонгост ирсэн 
өдрөөс эхлээд өнөөдрийг хүртэл бүх 
тэмдэглэл)

•  Хураамж : 12,500 вон

•  Гадаад жолооны үнэмлэх
•  Гадаад паспорт : Хилээр орж гарсан 
тэмдэглэл бүхий паспорт

•  Гадаад иргэний үнэмлэх ( Гадаад 
улсын харьяат солонгос угсаатай 
иргэн нь Солонгос улсад амьдарч 
байгааг баталсан тодорхойлолт)

•  Өнгөт зураг 3 хувь (Зөвшөөрөгдсөн 
хэмжээтэй )

•  Үнэмлэхийг элчин сайдын яамнаас 
баталгаажуулсан баримт

•  Хилээр орж гарсан тухай 
тодорхойлолт(анх Солонгост ирсэн 
өдрөөс эхлээд өнөөдрийг хүртэл бүх 
тэмдэглэл)

•  Хураамж : 20,000 вон

Шаардлагатай бичиг баримт Хураамж

Шалгалтын хуудас, иргэний үнэмлэх, 
өөр хүн орондоо явуулж бүртгүүлэх бол 
тухайн хүний биеийн байцаалт, өөрийн 

(итгэмжлэгчийн) итгэмжлэлийг хавсаргана.

• Энгийн 1 болон 2-р ангилалын тэрэг 
18,500 вон

• 1-р ангилалын том оврын, тусгай тээврийн 
хэрэгсэл 17,000 вон

• Хоёр дугуйтай моторт тээврийн хэрэгсэл 
6,000 вон

• 2-р ангилалын бага оврын тээврийн 
хэрэгсэл 7,500 вон

⑥  Жолооны шалгалт : Сургалтын зам дээр машин жолоодон олон төрлийн үйлдэл 
хийдэг.

⑦  Жолооны дадлагын үнэмлэх : Жолооны шалгалтанд тэнцэх юм бол хотын зам дээр 
жолооны дадлага хийж болох дадлагын үнэмлэх олгодог.

⑧  Хотын жолооны шалгалтанд бүртгүүлэх : 10-аас дээш цаг хотын жолооны дадлага 
хийсэн бол хотын жолооны шалгалтанд орох цаг өдрийг товлож өгдөг.

⑨  Хотын жолооны шалгалт : Товлосон өдөр шалгалтын байранд ирж шалгалт өгнө.
⑩  Жолооны үнэмлэх : Хотын жолооны шалгалтанд тэнцэх юм бол төрөл тус бүрээр (том 

оврын 1-р төрөл, энгийн 1-р төрөл, тусгай 1-р төрөл, энгийн 2-р төрөл, бага оврын 2-р 
төрөл, моторт тээврийн хэрэгсэлийн 2-р төрөл) нь үнэмлэх олгоно.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын 
аж амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Ангилал Хүлээн зөвшөөрдөг улс Хүлээн зөвшөөрдөггүй улс

Солонгосын 
уугуул, 
байнга 

оршин суугч

•  Гадаад жолооны үнэмлэх
•  Гадаад паспорт : Хилээр орж гарсан 
тэмдэглэл бүхий паспорт

•  Гадаад иргэний үнэмлэх ( Гадаад 
улсын харьяат солонгос угсаатай 
иргэн нь Солонгос улсад амьдарч 
байгааг баталсан тодорхойлолт)

•  Өнгөт зураг 3 хувь
•  Үнэмлэхийг элчин сайдын яамнаас 
баталгаажуулсан баримт

•  Хилээр орж гарсан тухай тодорхойлолт 
(анх Солонгост ирсэн өдрөөс эхлээд 
өнөөдрийг хүртэл бүх тэмдэглэл)

•  Хураамж : 12,500 вон

•  Гадаад жолооны үнэмлэх
•  Гадаад паспорт : Хилээр орж гарсан 
тэмдэглэл бүхий паспорт

•  Гадаад иргэний үнэмлэх ( Гадаад 
улсын харьяат солонгос угсаатай 
иргэн нь Солонгос улсад амьдарч 
байгааг баталсан тодорхойлолт)

•  Өнгөт зураг 3 хувь
•  Үнэмлэхийг элчин сайдын яамнаас 
баталгаажуулсан баримт

•  Хилээр орж гарсан тухай тодорхойлолт 
(анх Солонгост ирсэн өдрөөс эхлээд 
өнөөдрийг хүртэл бүх тэмдэглэл)

•  Хураамж : 20,000 вон

•  ЭСЯ-ны баталгаа: Гадаад жолооны үнэмлэхний жинхэнэ эсэхийг нь баталгаажуулахын 
тулд холбогдох орны Солонгос дахь ЭСЯ болон холбогдох оронд суугаа БНСУ-ын 
элчин сайдын яамнаас солонгос болон англи хэлээр гаргаж өгдөг бичиг. Апостилийн 
гэрээнд нэгдсэн улс орнуудаас солонгос англи хэлээр гаргаж өгдөг бичиг.

 -  ЭСЯ-наас гаргаж өгсөн баримт бичгийг нотриатаар батлуулах шаардлагагүй. Нэмэлт 
нотариат хэрэггүй гэдгийг элчин сайдын яам баталгаажуулах шаардлагатай байдаг.

 -  Жолооны үнэмлэхийг баталгаажуулсан ЭСЯ-ны бичиг нь олгосон өдрөөс хойш 1 
жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. Хэрвээ баталгаа бичигт заасан хүчинтэй хугацаа 
1 жилээс доош байвал тухайн заасан хугацаанд л хүчинтэй байна.

 -  БНСУ-д суугаа АНУ-ын Элчин сайдын яам, Их Британий Элчин сайдын яам, Финланд 
улсын Элчин яам, Хонконг улсад суугаа Солонгос улсын консул нь жолооны үнэмлэхний 
баталгаа олгохоо зогсоосон тул оронд нь Апостил баталгаа гаргаж өгөх ёстой.

•  Хэрвээ гадаад жолооны үнэмлэхэн дээр жолооны үнэмлэх олгосон өдөр, хүчинтэй 
хугацааг бичээгүй бол эдгээр мэдээллийг бичсэн “жолооны үнэмлэхний лавлагаа”-г 
тухайн жолооны үнэмлэхийг олгосон холбогдох байгууллагаас гаргуулан авч өгөх ёстой.

•  Паспорт болон хилээр орж гарсан тухай тодорхойлолт: Хилээр орж гарсан тухай 
тодорхойлолт болон гадаад паспортон дээрх тамганаас тухайн иргэн жолооны 
үнэмлэх авсан улс орондоо 90-ээс дээш хоног амьдарсан буюу жолооны үнэмлэх авч 
байх үедээ тус улс оронд амьдарч байсан гэдгийг нь мэдэх боломжтой байх ёстой.

•  Гадаад паспорт буюу хилээр орж гарсан тухай тодорхойлолтоос тухайн хүнийг 90-ээс дээш 
хоног оршин суусныг батлах боломжгүй тохиолдолд 90-ээс дээш хоног оршин суусныг нь 
сургуулийн буюу ажлын тодорхойлолт, татварын тодорхойлолт зэргийг үндэслэн батлах 
боломжтой. Харин өөр хүний баримт бичгээр батлагаажуулах боломжгүй.

•  90-ээс доош хоног оршин суух, гадаадын иргэний бүртгэлд бүртгүүлээгүй гадаад 
иргэний жолооны үнэмлэхийг солонгос жолооны үнэмлэхээр сольж өгөх боломжгүй. 
(Харин шалгалтнаас чөлөөлөгдөх хөнгөлөлт эдлэхгүйгээр жолооны шалгалт өгч 
үнэмлэх авч болно.)

•  Уугуул оршин суугч гэдэгт Бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Солонгос 
улсын иргэний бүртгэлд бүртгүүлсэн хүн хамаарна.

•  Сольж олгох жолооны үнэмлэх
 -  Гадаад жолооны үнэмлэхний оронд олгох солонгос жолооны үнэмлэх нь 2-р төрлийн 

энгийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох үнэмлэх байна.
 -  Бельги, Польш, Испани, Итали зэрэг тусгай гэрээтэй улс орны жолооны үнэмлэхийг 

харгалзах төрлийнх нь үнэмлэхээр сольж олгож болно.
 -  Бусад : Зөвхөн өөрийн биеэр очиж бүртгүүлнэ. (Хонг Конг, Тайвань, Гуам гэх мэт бие 

даасан тусгай зөвшөөрөл олгох системтэй улс орнууд тухай ангилалд багтсан байна.)

•  Анхаарах зүйл: Өмнө нь солонгос жолооны үнэмлэхээ цуцлуулж байсан бол Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 6 цагийн сургалтанд хамрагдах ёстой.

◉ Олон улсын жолооны үнэмлэх

Ангилал Агуулга

Бэлтгэх  
зүйлс

•  Хүсэлтийг биечлэн гаргах үед: Гадаад паспорт (хуулбар байж 
болно), жолооны үнэмлэх, (3.5 см x4.5 см) эсвэл (3 см × 4 см) 
хэмжээтэй 1 хувь өнгөт цээж зураг

•  Өөр хүнээр дамжуулан хүсэлт гаргах үед : Хүсэлт гаргагчийн гадаад 
паспорт (хуулбар байж болно), жолооны үнэмлэх, (3.5 см x4.5 
см) эсвэл (3 см × 4 см) хэмжээтэй 1 хувь өнгөт цээж зураг, хүсэлт 
гаргагчийн өмнөөс бичиг баримтыг нь авчирч бүртгүүлж байгаа 
хүний биеийн байцаалт, итгэмжлэл

•  Хүсэлт гаргагч нь гадаадад байгаа бол: Хүсэлт гаргагчийн биеийн 
байцаалт(хилээр орж гарсан тодорхойлолттой бол хуулбар нь байж болно), 
итгэмжлэл, паспортон дээрх англи нэрийг нь заавал мэддэг байх ёстой.

•  Солонгос жолооны үнэмлэхтэй гадаадын иргэн олон улсын жолооны үнэмлэх авах

•  Бэлтгэх зүйлс: Гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх, гадаад иргэний үнэмлэх, 
(3.5 см x4.5 см) эсвэл (3 см × 4 см) хэмжээтэй 1 хувь өнгөт цээж зураг
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Ангилал Агуулга

Авах газар
Жолооны шалгалтын бүх төв болон Цагдаагийн газар
※  Цагдаагийн газар дээр очиж хүсэлт гаргахдаа Шууданд худалддаг 

улсын тэмдэгтийг тэмдэг худалдан авч очно.
Хүчинтэй 
хугацаа Олгосон өдрөөс хойш 1 жил

Төлбөр 8,500 вон

Анхаарах  
зүйл

•  Олон улсын жолооны үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа хараахан 
дуусаагүй байсан ч олон улсын гэрээ, тухайн улсын холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу тухайн улсын хэлээр нэвтэрснээс хойш 1 
жил өнгөрсөн тохиолдолд олон улсын жолооны үнэмлэхийг хүчин 
төгөлдөр бус гэж тооцох нь бий. Иймээс олон улсын жолооны 
үнэмлэх эзэмшигч нь өөрийн биедээ солонгос жолооны үнэмлэх, 
гадаад паспортыг байнга авч явж байх хэрэгтэй.

•  Америк мэтийн ихэнх улс орнуудад олон улсын жолооны үнэмлэхтэй 
хамт солонгос жолооны үнэмлэх, гадаад паспортыг авч явж байхгүй бол 
жолооны үнэмлэхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэж үзэн торгодог. 
Тиймээс машин жолоодох үедээ олон улсын жолооны үнэмлэх, солонгос 
жолооны үнэмлэх, гадаад паспортыг байнга авч явж байх хэрэгтэй. 

•  Олон улсын жолооны үнэмлэх дээрх англи нэр, гадаад паспортон 
дээрх англи нэртэй зөрж байвал, мөн олон улсын жолооны үнэмлэхэн 
дээрх гарын үсэг, гадаад паспортон дээрх гарын үсгээс өөр байвал 
олон улсын жолооны үнэмлэхийг хүчин төгөлдөр бус гэж үздэг.

•  Солонгос жолооных нь үнэмлэхийг хүчингүй болгосон байхад 
гадаад жолооны үнэмлэхээр Солонгос улс дотор машин жолоодож 
болохгүй (Хуулийн үндэслэл: Замын хөдөлгөөний тухай хуулийн 
96-р дугаар зүйлийн 3-р заалт)

•  Солонгос улсад зөвхөн ‘International Driving Permit’ загварын олон 
улсын жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрнө. Макао зэрэг орноос 
гаргасан ‘International Driving License’ загварын олон улсын жолооны 
үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй.

•  Солонгос улс нь Женевийн конвенцын гишүүн орон бөгөөд Женевийн 
конвенцын гишүүн орноос олгосон олон улсын хүчин төгөлдөр 
жолооны үнэмлэхээр Солонгос улсын хилээр орж ирснээс хойш 1 
жилийн турш машин жолоодох боломжтой. Түүнчлэн 2002 оны 1-р 
дүгээр сараас эхлэн Венийн конвенцийн гишүүн орноос олгосон олон 
улсын хүчин төгөлдөр жолооны үнэмлэхээр Солонгос улсын хилээр 
орж ирснээс хойш 1 жилийн турш машин жолоодох боломжтой болжээ.

Ангилал Агуулга

Анхаарах  
зүйл

 -  Солонгос улсаас олгосон олон улсын жолооны үнэмлэхээр 
Женевийн конвенцын гишүүн орнуудад жолоо барихыг 
зөвшөөрдөг.

 -  Женев ба Венийн конвенцийн гишүүн орнуудаас олгосон олон 
улсын жолооны үнэмлэхээр Солонгос улсад машин жолоодохыг 
зөвшөөрдөг.

  ※  Хятад улс нь Женев, Венийн конвенцын гишүүн орон биш боловч 
1997 оны 7-р сард Англи улсын мэдлээс гарч буцаад Хятад улсын 
мэдэлд орсон Хонг Конг улсаас олгосон олон улсын жолооны 
үнэмлэхийг урдын адил хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд тус үнэмлэхээр 
Солонгост машин жолоодож болно.

БНСУ-ын жолооны үнэмлэхний загвар

Гадна хавтасны
 ар тал

11-р нүүр1-р нүүрГадна хавтасны  
нүүрэн тал

12-р нүүр2-р нүүр

Олон улсын жолооны үнэмлэхний загвар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Замын хөдөлгөөний газрын Жолооны шалгалт өгөх 
төвийн цахим хуудас (dl.koroad. or.kr) болон лавлах утаснаас(☎ 1577-1120) авна уу.외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.
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5. Галт тэрэг

Галт тэрэг нь нисэх онгоцны дараа орох хамгийн хурдан тээврийн хэрэгсэл юм. 
Дийлэнх том хотууд галт тэрэгний зогсоолтой бөгөөд галт тэрэгнээс буугаад автобус, 
метроны аль алинд дамжин сууж болдог тул элдэв төвөг учирдаггүй. Хамгийн үнэтэй 
хамгийн хурдан галт тэрэг нь хурдны галт тэрэг (KTX), түүний дараа Сэ-маөль, 
Мүгүнхуа зэрэг галт тэрэг орно.

(1) Хурдны галт тэрэг(KTX)

KTX буюу хурдны галт тэрэгний тасалбарыг буудлын тасалбар түгээх цэг, аялал 
жуулчлалын компани, автомат билетийн касс болон интернетээр (www.letskorail.
com) захиалан авч болох юм. Захиалгыг нь 24 цагийн турш өгөх боломжтой бөгөөд 
галт тэргэнд суухаас 1 сарын өмнө, хөдлөхөөс 20 минутын өмнө хүртэл захиалга 
өгөх боломжтой. Захиалга өгсөн хүн болон галт тэргэнд суух гэж буй хүн нь өөр өөр 
тохиолдолд захилга өгсөн хүн тасалбарын үнийг төлөх ёстой.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Хурдны галт тэрэг(KTX) Гёнбү, Хунам, Гёнжонь, Жолла чиглэлийн шугамд явж байна.
•  Гёнбү шугам : Хэншинь → Сөүл → Ёндөнпу → Гуанмён → Сүвонь → Чонань · Асань 
→ Усун → Дэжонь → Гимчонь · Гүми → Зүүн Дэгү → Шингёнжү → Мирян → Үлсань 
→ Гүпу → Бүсань

•  Хунам шугам : Хэншинь → Юунсань → Гуанмён → Чонань · Асань → Усун → 
Содэжонь → Гьерюн → Нунсань → Игсань → Гимжэ → Жонөб → Жансон → Гуанжү 
→ Гуанжү · Сунжон → Нажү → Мугпу

•  Гёнжонь шугам : Сөүл → Гуанмён → Чонань•Асань → Усун → Дэжонь → Гимчонь · 
Гүми → Зүүн Дэгү → Мирян → Жинён → Чанвонь · Жүнан → Чанвонь → Масань → 
Жинжү

•  Жолла шугам : Юунсань → Гуанмён → Чонань · Асань → Зүүн Дэжонь → Гьерюн → 
Нунсань → Игсань → Жонжү → Намвонь → Гугсон → Гүрьегү → Сүнчонь → Ёочонь 
→ Ёосү экспо

•  Лавлах утас : ☎1544-7788

(2) Сэ-маөль галт тэрэг

Мүгүнхуа галт тэргийг бодвол төхөөрөмжлөл сайнтай, цөөн зогсдог учир харьцангуй 
хурдан байдаг. Тасалбарыг касс, аялал жуулчлалын компани, тасалбарын автомат 
машин болон интернэт <www.letskorail.com>-ээр захиалан авч болно.

(3) Мүгүнхуа галт тэрэг

Солонгосын Төмөр зам албаны бараг ихэнх шугамд явдаг. Галт тэрэг бүр зогсоол 
болгон дээр зогсоод байдаггүй. Гол чиглэлд явж байгаа галт тэрэгнүүд хоорондоо өөр 
өөр тогтсон зогсоол дээр зогсож цаг хэмнэдэг.
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(4) Төмөр замын гол чиглэлүүд

※  Төмөр замын шугамын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг (www.letskorail.com) сайтын “Галт тэрэгний 
буудал” > “Галт тэрэгний шугам” руу орж үзнэ үү.
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인천국제공항

대화 대곡

문산

지축

서울

의정부
광운대

가평

용문

원주

봉양

제천조차장

충주

도담 단양

제천

도계
추전

동백산
태백

철암

춘양

영주

점촌
안동

승부

강릉
정동진

아우라지

영월

만등산

망상
동해

삼척해변
삼척

국수
팔당망우

선릉
남태령

운길산양평

보정
금정

수원

병점
서동탄

평택

천안

천안아산
(온양온천)

조치원

서대전
연산

논산
계룡

영동
김천

김천(구미) 구미

대구

동대구

밀양
심량진

창원

마산

진해 부산신항

진례
가야

해운대
구포

부산

부산진

영천
포항

경주

신경주

울산 태화강

경산

신창

홍성

대천

장항
익산

전주
김제

정읍

장성

광주송정

나주

목포 보성

광주

순천

광양

구례구

남원

진주

여수

청주

오송

대전조차장

대전

행신
용산

광명
인천

오이도안산

동두천
춘천

남춘천

6. Агаарын тээвэр

Агаарын тээврийн хэрэгсэл нь хол замыг богино хугацаанд туулдгаараа цаг их хэмнэдэг. 
Гэхдээ төлбөрийн хувьд бусад тээврийн хэрэгслүүдээс хамгийн үнэтэй. Солонгост 
КАЛ, Азиана, Ханьсонг, Жэжү зэрэг агаарын тээврийн компаниуд байх бөгөөд 
голчлон Сөүл/Инчонь-Бүсань, Сөүл/Инчонь-Жэжү, Сөүл/Инчонь-Дэгү, Сөүл-Үлсань, 
Сөүл-Гуанжү, Сөүл-Жинхэ, Сөүл-Ганнөн зэрэг маршрутаар нислэг хийдэг. Онгоцны 
билетийг нисэх онгоцны буудлаас худалдан авч болох ба утас болон интернэтээр аялал 
жуулчлал, агаарын тээврийн компаниудаас захиалан авч болно.

(1) Олон улсын нисэх буудал

Нисэх буудлын нэр Утасны дугаар Цахим хуудас

Инчоны ОУ-ын нисэх буудал 1577-2600 www.airport.kr

Гимпугийн ОУ-ын нисэх буудал

1661-2626
(Солонгосын 

Агаарын Тээвэр)

www.airport.co.kr/mbs/gimpo

Гимхэгийн ОУ-ын нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/gimhae 

Дэгүгийн ОУ-ын нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/daegu 

Мү-аны ОУ-ын нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/muan 

Яняны ОУ-ын нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/yangyang

Жэжүгийн ОУ-ын нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/jeju

Чонжүгийн ОУ-ын нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/cheongju
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(2) Дотоодын нисэх буудал

Нисэх буудлын нэр Утасны дугаар Цахим хуудас

Гүнсаны нисэх буудал

1661-2626

www.airport.co.kr/mbs/gunsan

Гуанжүгийн онгоцны буудал www.airport.co.kr/mbs/gwangju

Сачоны нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/sacheon

Ёсүгийн нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/yeosu

Үлсаны нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/ulsan

Вонжүгийн нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/wonju

Пуханы нисэх буудал www.airport.co.kr/mbs/pohang

(3) Гадаадын гол агаарын тээврийн компаниудын утас

Улсын нэр ОУ-ын Агаарын Тээвэр Утасны дугаар

Хятад Хятадын ОУ-ын Агаарын Тээвэр 02-774-6886

Хятад Хятадын Өмнөд Агаарын Тээвэр 1899-5539

Хятад Хятадын Дорно Агаарын Тээвэр 02-518-0330

Индонез Гаруда Индонезийн Агаарын Тээвэр 02-773-2092

Тайланд Тай Агаарын Тээвэр 02-3707-0011

Монгол Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр 02-756-9761

Филиппин Филиппин Агаарын Тээвэр 02-774-3581

Вьетнам Вьетнам Агаарын Тээвэр 02-757-8920

Камбож•Вьетнам Скайвинс Ази Агаарын Тээвэр 02-752-2633

Непал Роял Непал Агаарын Тээвэр 02-2652-3361

Үзбекстан Үзбек Агаарын Тээвэр 02-754-1041

Орос Эйр Россия 02-755-8555

Япон Японы Агаарын Тээвэр 02-757-1711

Энэтхэг Эйр Индия 02-752-6310

Канад Эйр Канад 02-3788-0100

Орос Владивосток Агаарын Тээвэр 02-733-2920

Гонконг Гонког Экспрэс Агаарын Тээвэр 02-755-8088

Англи Англи Агаарын Тээвэр 02-744-5511

Казахстан Эйр Астана 02-3788-0170

Киргизстан Эйр Бишкек 02-725-7000
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7 Олон нийтийн байгууллага 

1. Засаг захиргааны байгууллага

Зарим үед ямар нэг ажлаар хот, дүүрэг, хорооны захиргаа, иргэдэд үйлчлэх төвийг зорих 
шаардлага гардаг. Эдгээр байгууллагууд нь тус нутаг дэвсгэрт оршин сууж буй иргэдийн 
эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн асуудал болон нийтийн үйлчилгээний газруудын үйл 
ажиллагааг хариуцан ажилладаг бөгөөд иргэд төрөл бүрийн баримт бичиг авах, өргөдөл 
хүсэлт гаргах үедээ энд ирж үйлчлүүлдэг.Хорооны захиргаа, хорооны иргэдэд үйлчлэх 
төв дээр иргэдэд зориулсан соёлын болон бусад төрлийн сургалт хөтөлбөрүүдийг 
зохион явуулдаг.
Сүүлийн үед төрөл бүрийн лавлагаа, бичиг баримтыг захиргаан дээр биечлэн 
очихгүйгээр метроны томоохон буудлууд дээр байрлуулсан бичиг баримтын автомат 
төхөөрөмжнөөс эсвэл Засгийн газрын 24 цагаар иргэдэд үйлчлэх цахим хуудас(www.
minwon.go.kr)-наас хэвлэн авах боломжтой болсон. Гэхдээ автомат төхөрөмжнөөс юм 
уу интернэтээр авах боломжгүй бичиг баримт ч бас бий. Интернэтээс бичиг баримт 
авах гэж буй бол компьютер тань заавал принтертэй холбогдсон байх ёстой ба өөрөө 
мөн гэдгийг нотлох онлайн баталгаа шаардах тохиолдол ч байдаг. Хэрвээ ямар нэгэн 
чухал бичиг баримт авах шаардлага гарсан бол хаанаас яаж авах ёстойг урьдчилан 
асууж тодруулах хэрэгтэй.

2. Цагдаагийн газар(☎112)

Залилан, хүчирхийлэл, дээрэм зэрэгт өртсөн үед мөн автын осолд өртөх буюу осол 
гарсныг харсан бол 112 дугаар луу утасдаж хэлэх юм уу цагдаагийн газар очиж 
мэдэгдэнэ. Таксфоноос ярих бол улаан товчийг дарж 112 дугаарт залгахад болох ба 
энгийн утас, гар утаснаас залгах бол шууд 112 дугаарыг дарахад л болно.
Гэмт хэргийн хохирогч болсон үед мэдээлэгчийн хаяг, нэр, утасны дугаарыг хэлээд 
хэзээ, хаана, юу тохиолдсоныг тайлбарлаж, гэмт этгээдийн төрх байдал, онцлог, зугтаж 
явсан зүг чиг, хэрхэн зугтсаныг мэдэгдэх хэрэгтэй.

3. Гал команд(☎119)

Гал гарах юм уу хэн нэгэн хүнийг эмнэлэгт хүргэх шаардлагатай үед, мөн иймэрхүү 
тохиолдлыг харсан бол 119 дугааранд залгаж мэдэгдэнэ. Таксфоноос ярих бол улаан 
товчийг дарж 119 дугаарт залгахад болох ба энгийн утас, гар утаснаас залгах бол шууд 
119 дугаарыг дарахад л болно.
Гал гарсан тухай мэдээлэхдээ гэрийн байршил, давхар, байшингийн төрөл, ойр орчмын 
тэмдэгтэй байшинг тайлбарлан хэлж, хэн нэгнийг эмнэлэгт яаралтай хүргэх шаардлага гарсан 
тохиолдолд өвчтөний тухай үндсэн мэдээллийг тодорхой хэлж өгч, 119 аврах багийнхан ирэх 
хүртэл утсаар мэргэжилтэнтэй холбогдон гэнэт үүсч болох хүндрэлд бэлэн байна.

4. Шуудан

Гэрийн ойролцоох шуудангийн салбараар захиа, илгээмж явуулж болно. Шуудан нь 
дотоодын болон олон улсын шуудангийн үйлчилгээг эрхлэн явуулдаг бөгөөд банктай 
адил мөнгөн санхүүгийн үйлчилгээ ч бас үзүүлдэг. Гадаад руу захиа, илгээмж явуулах 
бол олон улсын шуурхай шуудан(EMS)-гаар үйлчлүүлээрэй.

•  Шуудан үйлчилгээний лавлах утас : ☎1588-1300, 02-2108-9895(англи хэл боломжтой), 
 82-2-2108-9895(гадаадаас)

•  Санхүүгийн үйлчилгээний лавлах утас : ☎1588-1900
•  Шуудангийн үйлчилгээний удирдах төв байгууллага: www.koreapost.go.kr 
•  Интернет шуудан: www.epost.go.kr

(1) Дотоодын шуудангийн үйлчилгээ

• Илгээмж
Ихэнх захиа, илгээмж нь шууданд хүргэж өгсний маргааш гэхэд хаягласан эзэндээ 
очдог. Арал, уулын бүс нутаг бол хүргэлтийн хугацаа арай урт байдаг. Хүргэж буй 
газраас хамаарч хүргэлтийн үнэ өөр өөр байна. Том овортой, хүнд жинтэй илгээмж нь 
овор жингээ дагаад төлбөр нь өсдөг.
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• Энгийн мэйл хураамж

Ангилал Жин Үнэ

Жишиг хэмжээ

5 гр хүртэл 270 вон

5 гр - 25 гр хүртэл 300 вон

25 гр – 50 гр хүртэл 320 вон

Жишиг 
хэмжээнээс 

бусад

50 гр хүртэл 390 вон

50 гр илүү – 1 кг хүртэл Илүү 50 гр тус бүр 120 вон нэмж тооцно

1 кг илүү – 2 кг хүртэл Илүү 200 гр тус бүр 120 вон нэмж тооцно

2 кг илүү – 6 кг хүртэл Илүү 1 кг тус бүр 400 вон нэмж тооцно

(2) Гэрийн хүргэлт шуудангийн үйлчилгээ

Гэрийн хүргэлт шуудангаар үйлчлүүлэх захиалга өгвөл ажил болон гэрт нь очиж 
илгээмжийг нь хүлээн авдаг. 
•  Утсаар захилга өгөх : ☎1588-1300 (Ажлын өдөр 09:00-18:00 цагт, бямба гарагт 09:00-

13:00 цагт, ням гариг болон амралт, баяр ёслолын өдрүүдэд ажиллахгүй)
•  Интернетээр захилга өгөх : www.epost.go.kr (Ямар ч өдөр, аль ч цагт захиалга өгөх боломжтой)
•  Төлбөр

Жин (Хэмжээ) Дээд тал нь  
2 кг (60 см)

Дээд тал нь  
5 кг (80 см)

Дээд тал нь 
10 кг (120 см)

Дээд тал нь 
20 кг (140 см)

Дээд тал нь 
30 кг (160 см)

Ижил бүс 4,000 вон 5,000 вон 6,500 вон 8,000 вон 9,500 вон 

Өөр бүс 5,000 вон 6,000 вон 7,500 вон 9,000 вон 10,500 вон 

Жэжү  
(дараах өдөр) 6,500 вон 8,000 вон 9,500 вон 11,000 вон 13,000 вон 

Жэжү  
(2 өдрийн дараа) 5,000 вон 6,000 вон 7,500 вон 9,000 вон 10,500 вон 

※  Шуудангийн илгээмжийг илгээмж хүлээн авсны маргааш түгээдэг ба Жэжү аралд хүргэх илгээмжийг 
илгээмж хүлээн авснаас 2 өдрийн дараа түгээдэг(хүлээн авсан өдөр + 2).

(2014 оны 2 сарын байдлаар)

(Энэхүү захирамж нь 2013 оны 8 сарын 1 нээс хүчин төгөлдөр болох болно.)
(3) Олон улсын шуудан

Олон улсын шуудан дотроо агаарын шуудан, далайн шуудан, олон улсын буухиа 
шуудан EMS, EMS премиум гэсэн төрөлтэй байдаг.
'EMS' гэж нэрлэдэг олон улсын буухиа шуудангаар 30 кг хүртлэх жинтэй захиа, бичиг 
баримт, бараа бүтээгдэхүүнийг дэлхийн 143 оронд түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж 
өгдөг. Энэ шуудангаар захиа, бичиг баримт, итгэмжлэх хуудас, ном, санхүүгийн 
байгууллага хоорондын чек, барааны загвар, дуу бичлэг болон видео кассет гэх мэт 
олон төрлийн илгээмжийг илгээдэг. Аргентин, Бангладеш зэрэг зарим улсууд руу 20 кг-
аас доош ачаа илгээх заавартай байдаг. Мөн зарим улсад оруулахыг хориглосон бараа ч 
бас байдаг тул энэ талаар урьдчилан тодруулах хэрэгтэй. 

Илгээмж өгөх, гаалийн бүрдүүлэлт хийх, тээвэрлэлтийн явцыг харах, гадаад улс 
орнуудад мөрддөг журам, ачаа хүргэлттэй холбоотой мэдээ мэдээллийг ☎1588-1300 
дугаар утсанаас лавлах юм уу EMS олон улсын буухай шуудангийн цахим хуудас(http://
ems.epost.go.kr) буюу EMS премиум үйлчилгээний цахим хуудас(www.emspremium. 
com) руу орж үзэх боломжтой.

(4) Шуудангийн санхүүгийн үйлчилгээний цагийн хуваарь

Ангилал Ажиллах өдөр Ажлын цаг Тайлбар

Шуудангийн  
үйлчилгээний  

цонх

Иргэдэд 
үйлчлэх

Ажлын өдөр 
(Даваа~баасан 

гараг)
09:00~16:30 Амралтын өдөр үйлчлүүлэх 

боломжгүй

CD/ATM*
*Шуудан дотор 
байрлуулсан 

бэлэн 
мөнгөний 
автоамат 
машин

Ажлын өдөр 
(Даваа~баасан 

гараг)
09:00~18:00 Амралтын өдөр үйлчлүүлэх 

боломжгүй

365 бэлэн мөнгөний 
автомат машин

Жилийн бүх өдөр 
(Даваа~ням)

(ихэнхдээ) 
07:00 ~ 23:30

Зарим газар(450 цэг) 05:00~  
дараа өдрийн 04:00(23 цаг)



Солонгосчуудын аж амьдрал ба ахуй соёл 167166 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Солонгосчуудын 
аж амьдрал ба ахуй соёл

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 

иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

5. Номын сан

Номын санд иргэдийн боловсрол мэдлэгт тус нэмэр болох төрөл бүрийн ном сэтгүүл, 
видео, аудио хэлбэрийн материалууд байдаг. Ихэнх хот, сум, дүүргүүд өөрсдийн номын 
сантай ба ном унших, аудио, видео материал үзэж сонсох, тэдгээрийг зээлээр авах зэрэг 
үйлчилгээгээр үнэ төлбөргүй хангадаг. Гэртээ ойрхон номын сангийн тухай мэдээллийг 
хот, сум, дүүргийн захиргаанаас газраас асууж лавлаарай.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Улсын харьяанд үйл ажиллагаа явуулдаг Улсын төв номын сан (☎535-4142) гэж бий.
•  Ажлын цагийн хуваарь : Номын танхим : Даваа~Ням 09:00~18:00 (оройн танхим 

18:00~22:00)
•  Амралтын өдөр : Сар бүрийн 2, 4 дэх даваа гариг, мөн ням гарагаас бусад олон 

нийтийн амралтын өдөр, номын сангийн даргын шаардлагатай гэж үзсэн бусад өдөр
•  Бичгийн хэрэгслээс бусад эд зүйлсээ хадгалах хайрцганд хийж орно.
•  Бүртгүүлэх(Цахим хуудасад нэвтэрч нэрээ баталгаажуулсны дараа гишүүнээр 

бүртгүүлнэ) > үнэмлэх хүсэх > үнэмлэх авах > орох > номын танхимаар үйлчлүүлэх 
> үйлчлүүлж дуусах > үнэмлэх хураалгах

•  Хэрхэн очих : Метро : Сөүлийн 2-р шугамны Сочу буудлын 6-р гарцаар гараад явган 
10 минут, 3·7·9-р шугамны Хурдны автобусны терминал буудлын 5-р гарцаар гараад 
явганаар 15 минут алхана.

8 Нийтийн үйлчилгээний газар 

1. Эрэгтэй үсчин - Ибальсу

Энд эрэгтэй хүний үс засах, сахал хусах зэрэг үйлчилгээ хийдэг. Үнэ нь юу хийлгэснээс 
хамаарч өөр өөр байдаг ч ихэнхдээ 10,000-11,000 вон болдог. Хотын төвийн үсчин арай 
илүү үнэтэй байдаг.

2. Эмэгтэй үсчин - Миюншил

Энд анхандаа зөвхөн эмэгтэйчүүд үйлчлүүлдэг байсан боловч өнөө үед эрэгтэй хүмүүс 
ч үйлчлүүлдэг газар болсон. Хими, тайралт, үс будах, хумс засах, нүүр будах зэрэг 
үйлчилгээ хийдэг. Үнэ нь ямар үйлчилгээ хийлгэснээс шалтгаалан харилцан адилгүй 
байдаг. Энгийн үс засалт ихэвчлэн 11,000 ~ 17,000 орчим вон байдаг. Үс буржийлгах 
үйлчилгээ нь 20,000 воноос дээш ба 100,000 вон хүртэл маш олон янз байдаг.

3. Халуун усны газар

Солонгосын халуун усны газрыг халуун усны газар(мугюгтан), саун, халуун уурын 
газар (жимжилбан) хэмээн ангилж болно.
•  Муг-югтан: Энд халуун хүйтэн устай жижиг усан сан болон шүршүүр байдаг. Нэг 

удаагийн үйлчилгээний төлбөр 5,000~6,000вон.
•  Саун : Ванн, шүгшүүрийн өрөө, амралтын өрөө бас бий. Төлбөр нь ямар үйлчилгээг 

ашигласнаас шалтгаалан өөр.
•  Хуурай саун : Ванн, шүгшүүрийн өрөө, амралтын өрөө, унтлагын өрөө бий. Халуун 

шүршүүрээс бусад нь эрэгтэй, эмэгтэй бүгд ашиглах боломжтой юм.
 Төлбөр нь ямар үйлчилгээг ашигласнаас шалтгаалан өөр.
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•  Саун болон хуурай саунд ороход амралтын өрөө, унтлагын өрөө, дасгалын төхөөрөмж 
гэх мэт доторх байгууламжуудын ашигласан хураамж мөн багтсан байна.Ихэвчлэн 
эрэгтэйчүүд энгийн саван хэрэглэж, эмэгтэйчүүд өөрийн саван болон тосыг авч явдаг. 
Мэдээж өөрсдийн саванг хэрэглэж болох ч тэндээс мөн худалдан авч хэрэглэж болох юм. 
Хоол авч идэх, гоо сайхны үйлчилгээнд орох, массаж хийлгэхэд нэмэлт төлбөр төлнө. 
Мөн бие үрэх төлбөрт үйлчилгээ ч бас байдаг.

•  Бие угаах танхим дахь усан сан 43-45℃ хэм, халуун амрах өрөөний доторх хэм 40-70℃ 
хэм, ууран саун 70-100℃ хэм, хуурай саун 70-130℃ хэм байдаг. Биеийнхээ онцлогт 
тохируулан зөв орж хэрэглэх юм бол биед хуримтлагдсан бохир эд эс гадагшлахын 
зэрэгцээ мэдрэлийн ядаргаа тайлагдан, булчин тайвширах эерэг үйлчилгээтэй.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Халуун усны газар
Солонгос бол усанд орох соёл онцгой хөгжсөн газар. Ихэнх Солонгосчууд 1-2 долоо 
хоногт нэг удаа нийтийн халуун усны газарт очиж биеэ зүлгэж хирээ арилгадаг. 
Халуун усны танхим руу орохдоо бүх хувцасаа тайлдаг. Солонгост хамтдаа халуун 
усанд орохоор явна гэдэг нь төдий хэмжээгээр дотно харьцаатай гэдгийн илэрхийлэл 
болдог. Дотно биш бол чармай нүцгэлчээд хамт усанд орно гэдэг амаргүй ажил. Ийм 
соёл байхгүй орны хүмүүст энэ нь их эвгүй санагдаж дасахад хэцүү байж болох юм. 
Зарим үед халуун усанд орохоор очсон гадаад хүмүүс дотуур хувцастайгаа усанд орж 
Солонгосчуудыг гайхшруулдаг. Олон хүмүүсийн дунд нүцгэн зогсож усанд орох нь 
хэдийгээр эвгүй байж болох ч Солонгос халуун усны газраар үйлчлүүлэхийг хүсвэл ёс 
дүрмийг нь дагахаас өөр аргагүй юм.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Нийтийн халуун усанд орж болохгүй үе бас бий.
Эрүүл мэндийн хувьд хэвийн хүн байлаа ч халуун газарт хэтэрхий удаан унтах нь 
сайн зүйл биш юм.
Нэн ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүд, зүрхний өвчтэй хүмүүсийн эрүүл мэндэд 
аюултай тул огт орж болохгүй.
Саунд суухад хөлс их гардаг тул 30 минут тутамд 1 аяга ус ууж шингэнээ нөхөж байх 
хэрэгтэй. Дотроо ундны ус үнэгүй байдаг бөгөөд хийжүүлсэн ундааг худалдан авч ууж 
болно.
Хааяа нэг, шөнө архи их уусны дараа жимжилбан юм уу саунд очиж хоноод маргааш 
өглөө нь тэндээсээ шууд ажилдаа явдаг хүмүүс бий. Гэвч архи уух үед биеийн доторх 
шингэний хэмжээ багасдаг тул жимжилбанд орж хөлсөө их гаргах нь эрүүл мэндэд 
муугаар нөлөөлдөг.
Мөн арьсны өвчтэй юм уу халдварт өвчтэй хүн байх юм бол хэзээ ч нийтийн халуун 
усанд орж болохгүй.

Нийтийн халуун усны газар усанд орохдоо
① Усан санд орохоос өмнө шүршүүрт орж толгойгоо угаана.
② Халуун устай усан сан дотор 5-10 минут сууж хөлсөө гаргана.
③ Усан сангаас гарч гараар болон бие угаагч алчуураар биеэ үрэн хирээ арилгана.
④ Өөрийн таашаалд тохируулан хүйтэн устай санд орох юм уу хуурай саунд орно.
⑤ Угаах өрөөнөөс гарахын өмнө дахин нэг удаа шүршүүрт орно.

Халуун усны газар заавал мөрдөх дүрэм
Дотуур хувцастайгаа угаах өрөөнд орж болохгүй. Усан сан дотор биеэ үрж 
болохгүй. Халуун ус болон саван байгаа гээд хувцасаа угааж болохгүй.



Өндөрт татсан олсон дээгүүр алхангаа инээдтэй хошин зүйлсийг ярьж, агаарт үсэрч 
эргэлдэн авьяас чадвараа гайхуулах үзүүлбэрийг ийнхүү нэрлэдэг. Голдуу билгийн 
тооллын 4-р сарын 15-ны өдөр юм уу, Дану баяр, Ургацын баяр зэрэг үндэсний 
уламжлалт баярын үеэр тоглодог байв. Гадаадад зөвхөн олсон дээгүүр л явдаг бол харин 
солонгост олсон дээгүүр явах тоглолт болох үеэр олсон дээр явагч болон үзэгчид хамт 
дуу дуулж, хошин үгс хэлэлцэн хөгжилдөцгөөдөг.

ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

2011 онд ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн биет бус соёлын өвд бүртгэгдсэн.

Олсон дээр явах 
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2. Эрүүл хүүхэд төрүүлэхийн тулд анхаарах зүйлс

•  Эрүүл эхээс эрүүл хүүхэд төрнө.
    Та хүүхэд төрүүлэхээр төлөвлөж байгаа байгаа өөрөө эрүүл байх хэрэгтэй. Хэрвээ 

ямар нэгэн өвчин эмгэгтэй бол эмчид үзүүлж эмчлүүлээрэй.

•  Эм бэлдмэл хамаагүй хэрэглэж болохгүй.
    Хөл хүнд байх хугацаандаа болж өгвөл эм уухаас зайлсхийх хэрэгтэй.
   Эм болон эмийн бүтээгдэхүүн нь дөнгөж төрсөн хүүхдэд ноцтой нөлөө үзүүлж болох 

юм. Ялангуяа жирэмсний эхний үед ургийн гар, хөл, зүрх, гол мэдрэл нь хөгждөг үе 
учраас анхааралтай байх хэрэгтэй. Чихрийн шижин, өндөр даралт зэрэг хууч өвчин 
юм уу янз бүрийн халдварт өвчнөөс болж удаан хугацаагаар өндөр халуурах үед 
анзаарахгүй орхиж болохгүй. Хэрвээ ингэж халуурах нь жирэмсэн эх болон урагт их 
хэмжээгээр нөлөөлөх магадлалтай бол мэргэжлийн эмчтэй зөвлөлдөн эм уух буюу 
бусад тохирох эмчилгээг хийлгэх зайлшгүй шаардлагатай.

•  Архи, тамхи огт хэрэглэж болохгүй.
    Архи нь алкохолын агууламж өндөртэй учраас урагт нөлөөлөх аюултай. Жирэмсэн 

үед согтууруулах ундаа хэрэглэж болохгүй бөгөөд тамхи нь ургийн хөгжилд муугаар 
нөлөөлөн дутуу жинтэй хүүхэд төрөхөд хүргэдэг. Тиймээс жирэмслэхээс өмнө 
тамхинаас гарах хэрэгтэй.

•  Калори ихтэй, уураг, эрдэс бодис, витаминаар баялаг хоол хүнсийг хэрэглэх хэрэгтэй.
    Өдөр тутам ном ёсоор нь хооллох юм бол нэмэлт тэжээл хэрэглэх шаардлагагүй. Шим 

тэжээл хангалттай авч байгаа тохиолдолд жирэмсний эхний 4 сард 1 кг, дараагийн 
саруудад тус бүр 2 кг нэмэгдсээр нийт 13 кг орчим жин нэмдэг. Харин төмрийн 
бэлдмэлийг жирэмсний 5 сартайгаас эхлэн уух хэрэгтэй. Төмрийн бэлдмэлийг өлөн 
дээрээ уувал биенд сайн шингэдэг. Мөн жирэмсний эхний саруудад ургийн мэдрэлийн 
системд өөрчлөлт орохоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс фолийн витамин уух хэрэгтэй.

•  Жирэмсний үед гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн буурч өтгөн хатуурдаг. Мөн умай 
томорч гэдсийг дарснаас болж өтгөн хатна.

    Иймээс шинэхэн жимс ногоо идэж, ус сайн уух болон тогтмол дасгал хийх нь өтгөн 
хатахаас сэргийлэхэд туслана.

1 Жирэмслэх ба амаржих

1. Жирэмсэн эхийн хийлгэх ёстой шинжилгээ

Жирэмсэн эмэгтэй эрүүл мэндийнхээ байдлыг хянахын тулд дараах үндсэн 
шинжилгээнүүдийг хийлгэсэн байх ёстой. Эдгээр шинжилгээнээс гадна тухайн эх 
болон ургийн эрүүл мэндийн байдлаас хамааран илүү нарийн шинжилгээг хийлгэж 
болно.

Жирэмсэн эмэгтэйн хийлгэвэл зохих шинжилгээ

Цусны 
шин-

жилгээ

Цусны 
ерөнхий 

шинжилгээ

Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийн байдлыг ажиглан ямар нэг 
хүндрэл байхгүй гэдгийг мэдэхийн тулд цусны шинжилгээ 
(гемоглобин, цусны ялтас, цусан дахь улаан бөөм гэх мэт) ДОХ, 
салхин цэцэг гэх мэтийн халдварт өвчтэй эсэхийг шинжилнэ.

Цусны 
бүлгийн 

шинжилгээ

Ургыг үхэлд хүргэдэг гол шалтгаан болдог, урагт халдварлаж 
хордуулдаг тэмбүүгийн вирус байгаа эсэхийг шинжилдэг.

Тэмбүүгийн 
шинжилгээ

Ургыг үхэлд хүргэдэг гол шалтгаан болдог, урагт халдварлаж 
хордуулдаг тэмбүүгийн вирус байгаа эсэхийг шинжилдэг.

Элэгний 
үрэвслийн 
шинжилгээ

Элэгний үрэвсэлтэй эсэхийг шалгана. Ялангуяа B элэгний вирус
нь жирэмсэн байх хугацаандаа бүр муудах тохиолдол их ба 
эхсээр дамжиж халдварлах юм уу хөхөөр хооллох үед урагт 
халдварлаж болдог байна.

Шээсний шинжилгээ
Чихрийн болон уургын шинжилгээ хийснээр жирэмсний хордлого 
болон чихрийн шижин зэргийг оношилж шээсний замын халдвар 
буй эсэхийг тогтооно.

Эхо шинжилгээ Савны дотор талыг харж ургийн өсөлт, байршил, хэлбэр болон 
хөгжил хэвийн хэмжээнд явагдаж байгаа эсэхийг шинжилдэг.
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•  Хэт их хөдөлгөөнтэй байж болохгүй.
    Жирэмсэн боллоо гээд хөдөлгөөнөө хязгаарлачихаж болохгүй. Өдөр тутам хийдэг 

байсан зүйлээ хийж, хөнгөн дасгал тогтмол хийж занших хэрэгтэй. Харин биеийн 
тамирын шинэ төрлөөр хичээллэж эхлэх юм уу хэт огцом ширүүн хөдөлгөөн хийж 
болохгүй.

•  Жирэмсний сүүлийн 4 долоо хоногоос өмнөх бэлгийн харьцааг хязгаарлах хэрэггүй.
    Үр зулбах болон дутуу төрөх аюултай тохиолдолд бэлгийн харьцааг хязгаарлах буюу 

бэлгэвч хэргэлэх шаардлагатай.

•  Ханиаднаас урьдчилан сэргийлэх вакцинийг жирэмсэн эсэхийг харгалзахгүйгээр 
хийлгэж болно.

•  Жирэмсэн эх удаан хугацаагаар суугаагаараа аялах тохиолдолд цаг тутамд хөлөө 
идэвхтэй хөдөлгөн цусны эргэлтээ сайжруулах хэрэгтэй.

•  Жирэмсний үед доод мөчний венийн судас болон аарцагны судас дарагдсанаас болж 
хөл хавагнадаг.

    Хөлөө өндөрт өргөвөл хаван багасна. Мөн даралт ихэссэнээс болж хавагнадаг тул 
жирэмсний сүүлийн саруудад хавантай байвал даралтаа үзүүлэх хэрэгтэй.

•  Жирэмсэн үед үтрээний шүүрэл нэмэгдэнэ.
    Энэ нь эм бэлгийн гормоний ялгарал ихэ ссэнээс үүдэн умайн хүзүүний сувгийн 

салстаас салиархаг шүүрэл ялгарч байгаа явдал бөгөөд ямар нэгэн өвчин биш юм.

•  Тогтмол эмчид үзүүлнэ.
    Эмчийн зааврын дагуу тогтмол үзүүлж байх хэрэгтэй. Жирэмсэн үедээ эмнэлэгийн 

хяналтанд байх нь гэдсэнд байгаа хүүхдэд учирч болох элдэв өвчин ослоос урьдчилан 
сэргийлэх найдвартай арга юм.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Солонгосын хүүхэд тээх уламжлал
Солонгосчууд жирэмсэн эхийн сэтгэл санааны байдал, биеэ авч явах байдал нь 
хэвлий доторх хүүхдийнх нь оюун санаа болон бие махбодид нөлөөлдөг гэж үзсээр 
ирсэн юм. Эрүүл чийрэг хүүхэдтэй болохын тулд эх нь аливаа зүйлд хянамгай 
байж муу санаа, буруу явдлыг тэвчин, уужим тайвуу ярьж, удаан аажуу хөдлөхийг 
эртнээс сургаж захиж иржээ. Жирэмсэн хүн идэж уух, явах гишгэхдээ ч анхаарал 
болгоомжтой байх хэрэгтэй төдийгүй хийж, харж, бодож болохгүй хориотой зүйл 
ч өчнөөн байдаг. Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад эмэгтэйчүүдийн хувьд 
хадмууд нь бэрдээ дээрх сургаалийг хэлж захих үед өөрийнх нь хувийн амьдралд 
нь хэтэрхий оролцож байгаа мэт санагдаж сэтгэл санааны дарамтанд орох явдал 
байдаг. Энэ нь улс орон тус бүрийн соёлын ялгаанаас үүдэлтэй зүйл тул хоорондоо 
сайн ярилцаж ойлголцох нь зүйтэй.

3. Жирэмсэн эхэд зориулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Бүх жирэмсэн эмэгтэйчүүд (гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүд мөн багтана) эрүүл мэндийн 
төвийн хяналтанд үнэ төлбөргүй хамрагддаг. Ялангуяа өндөр эрсдэлтэй жирэмсэн 
эхчүүд* эрүүл мэндийн төв болон эмнэлэгийн хяналтанд заавал орох шаардлагатай.

* Өндөр эрсдэлтэй жирэмсэн эх
Залуу болон ахимаг настай жирэмсэн эмэгтэй(20-иос доош, 35-аас дээш насны), эрт 
өвдөлт өгсөн, төрөлттэй холбоотой цус алдалт, хүнд хэлбэрийн жирэмсний хордлого 
зэрэг жирэмсний эмгэгтэй тохиолдолд, мөн урьд өмнө нь дутуу төрж байсан, төрөлхийн 
гажигтай хүүхэд төрүүлж байсан жирэмсэн эхчүүд энэ ангилалд хамрагдах бөгөөд 
эдгээр эхчүүдэд эрүүл мэндийн онцгой хяналт шаардлагатай байдаг.



Жирэмслэх ба хүүхэд бойжуулах 177176 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Солонгосчуудын аж 

амьдрал ба ахуй соёл
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

(1) Төрөхийн өмнөх үнэ төлбөргүй шинжилгээ

Жирэмсэн эх нь эрүүл мэндийн төвд жирэмсний эхний үеийн шинжилгээ, шээсний 
шинжилгээ, (цусан дахь сахар, уургийн шинжилгээ), цусны ерөнхий шинжилгээ 
(гемоглобин, цусан дахь улаан бөөм, цусан дахь цагаан бөөм, цусны даралт,элэгний 
үрэвсэл, цусны ерөнхий шинжилгээ)гэх зэргийг шинжлүүлж болно.
Жирэмсэн эхийн төрөхийн өмнөх үзлэг шинжилгээнүүдийг өрхийн эмнэлэгтээ 
бүртгүүлвэл үнэгүй хийлгэнэ.(Хийж буй шинжилгээний нэр төрөл нь эрүүл мэндийн 
төв тус бүрт харилцан адилгүй байдаг)

(2) Төрөхийн өмнөх сургалт

•  Хүүхдээ хөхөөр хооллох, биеийн тамирын, төрөхөд бэлтгэх, хүүхдийн массаж зэрэг 
сургалтуудыг зохион байгуулдаг.

•  Зарим бүс нутагт жирэмслэлт, ураг тээлт, төрөлт зэрэгтэй холбоотой ном сурах бичиг, 
CD, дүрс бичлэгийн хуурцаг зэргийг зээлээр өгч хэрэглүүлдэг. 
	 ※  Жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан сургалтыг орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага зохион 

байгуулдаг бөгөөд хөтөлбөрүүд нь өөр хоорондоо ялгаатай байдаг.

(3) Үнэгүй төмрийн бэлдмэл

Жирэмсний 16 долоо хоногоос дээш хоногтой, Эрүүл мэндийн төвд бүртгүүлсэн 
жирэмсэн эхэд төмрийн бэлдмэл олгоно.

(4) Үнэгүй фолийн витамин

Эрүүл мэндийн төвд бүртгүүлсэн жирэмсэн эхийг жирэмсэлсэн өдрөөс нь эхлэн 
жирэмсний 3 сар хүртэл фолийн витаминаар хангана.

(5) Өндөр эрсдэлтэй жирэмсэн эхэд эмчилгээний төлбөр олгох

Энэ нь жирэмсний 20 долоо хоногоос дээш хоногтой үедээ эрт өвдөлт өгсөн, төрөлттэй 
холбоотой цус алдалт явагдсан, жирэмсний хүнд хэлбэрийн хордлоготой эмнэлэгт  хэвтэж 

эмчлүүлсэн өндөр эрсдэлтэй жирэмсэн эхэд, Эрүүл мэндийн даатгалд хамаарагддаггүй 
эмчилгээний төлбөрийн 3 сая хүртэл вонтой тэнцэх 
төлбөрийг олгодог тэтгэмжийн хөтөлбөр юм.

•  Хамрагдах хүн : Жирэмсний 20 долоо хоногоос дээш хоногтой үедээ өндөр 
эрсдэлтэй 3 төрлийн эмгэгтэй(эрт өвдөлт өгсөн, төрөлттэй холбоотой цус алдалт 
явагдсан, жирэмсний хүнд хэлбэрийн хордлоготой) гэж оношлогдон эмнэлэгт хэвтэж 
эмчлүүлсэн, дундаж орлого нь 180%-иас доош орлоготой өрхийн гишүүн

•  Тэтгэмжийн хэмжээ : Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн өвчтөний өөрөө төлөх ёстой төлбөр 
500,000 воноос илүү гарсан бол, тухайн илүү гарсан төлбөрийн 90%(3 сая хүртэл вон)-
ийг олгоно. 

•  Хүсэлт гаргах : Эрүүл мэндийн төв, Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгүүдэд байгаа Өндөр 
эрсдэлтэй жирэмсэн эхэд эмчилгээний төлбөр олгох хөтөлбөрийн өргөдлийг бөглөж 
шаардлагатай бичиг баримтын хамт оршин суугаа газрынхаа Эрүүл мэндийн төвд 
өгнө. 

•  Шаардлагатай бичиг баримт : Эмчийн 1 хувь(өвчний нэр болон өвчний кодтой), 
эмнэлэгт хэвтсэн болон эмнэлгээс гарсан тухай лавлагаа, эмчилгээний төлбөрийн 
баримт тус бүр 1 хувь(хэвтэж эмчлүүлснийхээ тоогоор тус тусад нь өгнө), төрсний 
лавлагаа буюу төрсний гэрчилгээ 1 хувь, иргэний бүртгэлийн лавлагаа 1 хувь, эрүүл 
мэндийн даатгалын дэвтрийн хуулбар болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг 
хувиараа төлсөн төлбөрийн баримт, эмчилгээний төлбөр шилжүүлэх банкны дэвтрийн 
хуулбар 1 хувь (тэтгэмж авах иргэний нэр дээр нээсэн данс), бөглөсөн судалгаа 1 хувь

(6) “Нэмэлт хүнс тэжээл” хөтөлбөр

Хүнс тэжээлийн дутагдалтай жирэмсэн эхчүүд болон бага насны хүүхдүүдийн хүнс тэжээлийн 
асуудлыг шийдвэрлэж өөрсдөө хоол хүнснийхээ асуудлыг зохицуулдаг болоход нь туслах 
зорилготой сургалт болон нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүнээр туслах хөтөлбөр юм.
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Ангилал Олгох тусламж

Хамрагдах 
хүн

◉  Хамрагдах хүн: Бага насны хүүхэд(6-аас доош насны), жирэмсэн болон 
хөхүүл эх хөхүүл эхчүүд

◉  Оршин суугаа газар: Тухайн хөтөлбөрийг хэргэжүүлж буй Эрүүл мэндийн 
төвийн хамаарах тойрогт оршин суудаг байх

◉  Орлогын түвшин : Өрхийн хэмжээгээр тогтоосон жишгийн дагуу дундаж 
орлого нь 80%-иас доош

◉  Хүнс тэжээлийн дутагдлын шалтгаан: Цус багадалт, жингийн дутагдал, 
өсөлт зогсох зэрэг шинж тэмдгээс 1-ээс дээш шинж тэмдэг илэрсэн хүн.

Хөтөлбөрийн 
агуулга

◉  Нэмэлт багц хүнс тэжээлээр хангана. Цагаан будаа, төмс, өндөг, лууван, 
сүү, хар буурцаг, далайн замаг, далайн байцаа, лаазалсан тахианы 
цээжний мах, бэрсүүт жүрж гэх мэт хүнсний зүйлийг тухайн хүний хүнс 
тэжээлийн байдалд тохируулан үнэ төлбөргүй олгоно. (Өрхийн орлого нь 
жишиг дундаж орлогын 50%-80%-тай тэнцэх тохиолдолд нэмэлт хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнийн 10%-ийг хувь хүн өөрөө төлнө.)

◉  Нэмэлт хүнс тэжээлийн талаар сургалт хийх болон зөвлөгөө өгөх
 •  Сургалтанд хамрагдагчийн хүнс тэжээлийн дутагдлыг тогтоож ганцаарчлан 

болон хамт олноор нь зөвлөгөө өгнө. Гэрээр сургалт явуулах
 •  Хамгийн багадаа сард 1 удаа зохиогдоно.

Хөтөлбөрт 
хамрагдах

◉  Бүртгүүлэх газар : Эрүүл мэндийн төв
◉  Шаардлагатай бичиг баримт
 •  Өрхийн ам бүлийн тоог тодорхойлох бичиг: Иргэний бүртгэлийн лавлагаа, 

гэр бүлийн гишүүдийн лавлагаа
 •  Орлогын хэмжээг тодорхойлох бичиг: Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

төлсөн баримт • эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, ард иргэдийн амьжиргааг 
баталгаажуулах хөтөлбөрт хамрагддаг буюу доод түвшний амьжиргаатай 
гэдгийг батлах бичиг баримт(хамрагддаг бол), автомашины даатгалын 
болон автомашины гэрчилгээ(ажлын газраа бүртгэлтэй иргэнд хамаарна)

 •  Бусад бичиг баримт: Жирэмсэн•амаржсан гэдгийг батлах ээжийн хувийн 
хэрэг, эмчийн онош•тодорхойлолт(амаржихын өмнө), хүүхдийн төрсний 
тодорхойлолт(амаржсаны дараа) зэрэг баримт бичиг(2-оос доошгүй бичиг)

Солонгосын бүх Эрүүл мэндийн төв дээр уг хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд 
(зөвхөн Инчоны Унжин сум, Хойд Гёнсан аймгийн Үллөн арал хамрагдахгүй) 
хөтөлбөрийн талаар оршин сууж буй газрын харьяа Эрүүл мэндийн төв дээр очиж 
асуух буюу утсаар лавлаж болно.

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.

※   Гадаад ажилчдад зориулсан үнэгүй үзлэг болон тусламж үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламжийн 
байгууллага болох ‘Рапаэл клиник’(www.raphael.or.kr, 02-763-7595)-т ч согог илрүүлэх шинжилгээ 
болон эмэгтэйчүүдийн эмчилгээг хийлгэж болно.

4. Амаржих

Солонгост жирэмсэн эхчүүд эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт очиж амарждаг. Эрүүл мэндийн 
төвд жирэмсний хяналтанд байсан ч гэсэн хүүхдээ эмнэлэг болон хүүхэд эх барьж 
авдаг эмнэлгийн бусад байгууллагад очиж гаргах ёстой. Хүүхэд төрүүлэхийн өмнө 
төрөхөд шаардлагатай зүйлүүдийг урьдчилан бэлтгэсэн байх нь сэтгэл тайван энх мэнд 
амаржихийн үндэс болно. Хүүхэд төрүүлэх хоёр төрлийн арга байдгыг энд танилцуулъя.

(1) Өөрөөрөө төрөх

•  Эм тариа, бусад багаж хэрэгсэл ашиглахгүйгээр байгалийн жамаар эх нь өөрөө 
хүүхдээ төрүүлэх аргыг өөрөөрөө төрөх гэдэг. Энэ үед төрөх үйл явцыг хөнгөвчлөх 
үүднээс хярзанг сэтлэх мэс хагалбар хийдэг.

•  Төрөх хугацаа нь хэтэрчээд байхад хүүхэд гарахгүй байх тохиолдолд сав агшаадаг эм 
тариа хэрэглэх нь бий. Анхны төрөлтийн хувьд өвдөлт 10 цагаас дээш, 2 дахь болон 
түүнээс хойшхи төрөлтийн хувьд өвдөлт 5 цаг орчим үргэлжилдэг.

•  Хүүхэд гарахаас өмнө дунших өвдөх нь хэцүү болохоос биш төрсний дараа уг өвдөлт 
ор мөргүй алга болдгоороо энэ арга эмэгтэй хүний хувьд хамгийн тохиромжтой хэлбэр 
юм. Мөн эмнэлэгт 3 өдөр орчим болох тул зардалд ч хэмнэлттэй.

(2) Мэс заслын аргаар төрөх

•  Өөрөөрөө төрөх боломжгүй үед мэс заслыг аргаар төрдөг. Ахимаг настай буюу 
аарцагны яс нь хавчиг эхчүүд юм уу, хүүхэд нь буруу байрласнаас болж төрөхийн 
хүндрэл учрах аюултай үед энэ аргыг хэрэглэдэг.

•  Мэс засал хийх үед үүнээс болж бусад дагалдах өвчин сэдэрч болзошгүй тул зайлшгүй 
тохиолдлыг эс тооцвол өөрөөрөө төрөх нь илүү тохиромжтой .

•  Мэс заслын аргаар төрсөн үед нэг долоо хоногоос дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэх 
шаардлага гардаг тул зардал ч нэмэгддэг.

Danuri Helpline (☎1577-1366) болон ойролцоох Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, өрхийн 
эмнэлэг, Гадаад ажилчдыг дэмжих төв, Цагаач эмэгтэйчүүдийг дэмжих төв зэрэг тусламжийн 
байгууллагуудад хандвал аман болон бичгийн орчуулгын үйлчилгээг авах боломжтой.외외외외외외 외외외외

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.
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Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Солонгосчуудын аж 

амьдрал ба ахуй соёл
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

2 Нярай хүүхдийн эрүүл мэнд
Нярай хүүхдийн биеийн өсөлт хөгжил маш идэвхтэй явагдах боловч нөгөөтэйгүүр 
биеийн эсэргүүцэх чадвар багасч өвчинд амархан өртдөг. Энэ үед эрүүл мэндийн 
төвийн нярай хүүхдийн эрүүл мэндийн хяналтанд зайлшгүй хамрагдаж урьдчилан 
сэргийлэх тарилганд хамрагдах хэрэгтэй. Урьдчилан сэргийлэх тарилга үнэгүй байдаг.

1. Хүүхдийн өсөлт хөгжлийн үе шат

(1) Биеийн жин

Төрөх үедээ 3 кг бол 6 сартайд нь энэ жин 2 дахин нэмэгдэх(6 кг) ба 1 настайд нь 3 
дахин нэмэгдэнэ(9 кг).

(2) Биеийн өндөр

Төрөх үедээ 50 см бол 1 настайд нь энэ хэмжээ 1.5 дахин өснө(75 см).

(3) Биеийн хөгжил

4 сар Толгойгоо дааж эхэлнэ. Хэвтээ байдлаас хоёр тийшээгээ биеэ эргүүлж чаддаг болно.

5 сар Эргэж хөрвөөж чадна. ( Элгээрээ хэвтэж байснаа нуруугаар эргэж хэвтнэ.)

6 сар Дээшээ харж хэвтэж байгаад дороо хөрвөөн элгээрээ хэвтэж чаддаг болох ба хоёр 
гар дээрээ биеэ дааж өндийдөг болно.

7 сар Бусдын тусламжтайгаар суудаг болно.

8 сар Ганцаараа суудаг болно.

9 сар Мөлхөнө.

10 сар Юм түшиж босно.

12 сар Юм түшиж явна.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Хүүхэд өсгөж бойжуулах талаарх зөрчилдөөн
Хүүхдээ өсгөж бойжуулах явцад хүүхдээ хэрхэн өсгөх тал дээр томчуудын хооронд 
маргаан үүсч болно. Иймэрхүү маргаан Солонгос гэр бүлд хадам эцэг эх болон 
залуу гэр бүлийн хооронд байнга тохиолддог. Тиймээс хадам эцэг эхтэйгээ сайн 
ярилцаж маргаантай байдлаас гарах нь чухал юм.
Хүүхэд өсгөж бойжуулах талаарх зөрчилдөөний жишээ
•  Хоол унд болон сүүг нь хүүхдийн хүссэн үед нь өгнө. ↔ Тодорхой цагийн хуваариар хооллоно.
•  Мяраалаг байсан нь дээр тул сайн хооллох хэрэгтэй ↔ Тохиромжтой хэмжээгээр 
хооллох хэрэгтэй.

•  Уйлагнаад байвал үүрч аргадах ёстой. ↔ Дандаа үүрээд байх юм бол муу зан сурна.
•  Хүйтэн сүү хүүхдийн гэдсэнд сайн. ↔ Хэт хүйтэн хоол ходоодонд муу.

2. Урьдчилан сэргийлэх тарилга

Хүүхдийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж уг өвчний дархлаатай болгохын тулд 
уг тарилгыг хийдэг.

(1) Урьдчилан сэргийлэх тарилга хийлгэхийн өмнө анхаарах зүйлс

•  Тарилгыг үдээс өмнө хийлгэнэ. Тарилгаас болж ямар нэгэн хүндрэл үүссэн 
тохиолдолд эмнэлэгт хандах хугацаа хожих сайн талтай.

•  Хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийг заавал авч очно. Вакцин хийлгэсний дараа ямар 
тарилга хийлгэсэн тухай тэмдэглэж байх ёстой.

•  Халуунтай байгаа эсэхийг шалгана.
•  Хүүхдээ урьдчилан усанд оруулж цэвэрхэн хувцас өмсгөнө.
•  Хүүхдийн биеийн байдлыг сайн мэдэх эцэг эх нь хамт явна.

(2) Урьдчилан сэргийлэх тариа хийлгэсний дараа анхаарах зүйлс

•  Тарилга хийлгэсэн газрыг 5 минут орчим дарж биеээр нь сайн тарааж өгнө.
•  Тарилга хийлгэсэн өдөр хүүхдээ усанд оруулж болохгүй.
•  Тарилга хийлгэсэн газрыг цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй.
•  Тарилга хийлгэсний дараа 3 цагийн турш хүүхдийн биеийн байдлыг анхааралтай ажиглана.
•  Тарилга хийлгэсний дараа халуурах болон таталт өгөх зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл 

эмчид яаралтай хандах хэрэгтэй.
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(3) Тарилгын төрөл, тарих хуваарь, давтамж

12 сар 15 сар 18 сар 24 сар 36 сар 4 нас 6 нас 11 нас 12 нас

Нэмэлт 4 дэх Нэмэлт 5 дахь

Нэмэлт 6 дахь

Нэмэлт 4 дэх

Нэмэлт 4 дэх

Нэмэлт 3 дахь

1 дахь 2 дахь

1 дэх

1~3 дахь Нэмэлт  
4 дэх

Нэмэлт
5 дахь

1~2 дахь

Жил бүр хийлгэнэ

Жил бүр хийлгэнэ

Дээд зэргийн эрсдэлтэй тохиолдолд

Нэмэлт 4 дэх

Дээд зэргийн эрсдэлтэй тохиолдолд

1~2 дахь

1~3 дахь

1~3 дахь

Ангилал Халдварт  
өвчний нэр

Тарилгын нэр төрөл 
болон хийх арга 0 сар 1 сар 2 сар 4 сар 6 сар

Заавал 
хийлгэх 

урьдчилан 
сэргийлэх 
тарилга

Сүрьеэ BCG 
(арьсны доогуур) 1 дэх

Элэгний В вирус HepB 1 дахь 2 дахь 3дахь

Сахуу, Татран, 
Хөхүүл ханиад

Dtap 1 дахь 2дахь 3дахь

Td/Tdap

Халдварт саа IPV(амьгүй нянгийн 
вакцин) 1 дахь 2дахь 3дахь

Хемофилюс 
инфлюенза В

PRP-T / HbOC 1 дахь 2дахь 3дахь

PRP-OMP 1 дахь 2дахь

Улаан бурхан, 
Гахай хавдар, 

Улаан эсэргэнэ
MMR

Салхин цэцэг Var

Япон тархины 
үрэвсэл

JEV(амьгүй 
нянгийн вакцин)

JEV(амьд нянгийн 
вакцин)

Томуу

Flu(амьгүй нянгийн 
вакцин)

Жил бүр 
хийлгэнэ

Flu(амьд нянгийн 
вакцин)

Гэдэсний хижиг тариураар

Бусад 
урьдчилан 
сэргийлэх 
тарилга

Сүрьеэ BCG(тамган) 1 дэх

Уушигны  
үрэвсэл

PVC(уургийн 
нэгдэлтэй) 1 дахь 2дахь 3дахь

PPSV(сахарлаг)

Ротавирус
Rotavirus(рутаригс) 1 дахь 2дахь

Rotavirus(рутатэг) 1 дахь 2дахь 3дахь

Элэгний А вирус HepA

Хүний папиллом 
вирус

HPV(кардасил)

HPV(серварикс)

※   Урьдчилан сэргийлэх тарилгыг хуваарьт заасан хугацаанд нь хийлгээгүй тохиолдолд(хугацаанаас өнгөрч 
хийлгэх, хийлгээгүй өнгөрөх зэрэг) ээлжит тарилга хийх өдөр өөрчлөгддөг. Тиймээс ээлжит тарилгыг хэзээ 
хийлгэх тухай Эрүүл мэндийн төв болон эмнэлэгээс урьдчилан асууж тодруулж байж очихыг зөвлөе.
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⊙      Бүртгүүлэх арга
     •  Жирэмсэн эх төрөхийн өмнө буюу жирэмсэн байх үед элэгний B вирусын гадаргын 

эсрэгтөрөгч(HBsAg) болон е эсрэг төрөгч(HBeAg)-ийн шинжилгээний хариу эерэг 
гарвал тус хөтөлбөрт хамрагдах эрхтэй.

     •  Төрөх эмнэлэгт амаржсан эхийн шинжилгээний хариуг өгч хөтөлбөрийн 
удирдамжтай танилцсаны дараа, хувийн мэдээллийг дамжуулахыг зөвшөөрсөн 
бичигт гарын үсэг зурж өгвөл тарилга болон шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамрагдах 
боломжтой болно.

⊙      Хөтөлбөрийн хуваарь
     •    (Төрсний дараа(12 цагийн дотор)) иммуноглобулин, элэгний B вируснаас 

хамгаалах 1 дэх удаагийн тарилга
     •   (Төрснөөс хойш 1, 6 сартайд) элэгний B вируснаас хамгаалах 2·3 дахь тарилга
     •   (Төрсний дараа 9-өөс дээш~15-аас доош сартайд) элэгний B вирусын эсрэгтөрөгч-  
          эсрэгбие илрүүлэх 1 дэх шинжилгээ хийлгэх
        *  Эсрэгтөрөгч-эсрэгбие илрүүлэх 1 дэх шинжилгээний хариунаас хамаарч тарилга  

дахин хийлгэх буюу шинжилгээ дахин хийлгэх шаардлагатай.(Бүх зардлыг улс 
хариуцна) 

        *  Төрөхдөө 2 кг-аас бага жинтэй байсан, 37 долоо хоногоос доош хоногтойдоо 
дутуу төрсөн хүүхэд нийт 4 удаа тарилга хийлгэнэ.(0, 1, 2, 6 сартайдаа)

3 Бага насны хүүхдийн хүмүүжил боловсрол

1. Бага насны хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх, болвсрол олгох

Бага насны хүүхдүүд бага сургуульд элсэн суралцахаас өмнө, ясли, цэцэрлэгт сурч 
хүмүүжих эрхтэй.

3.  Бага насны хүүхдэд хийлгэх урьдчилан сэргийлэх тарилга

(1)   Хүүхдийн дархлаажуулалтыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
Бага насны хүүхдийг эрүүл энх өсгөн бойжуулахын тулд нярайгаас 12 хүртэл насны 
бүх хүүхдэд хийх 15 төрлийн урьдчилан сэргийлэх тарилгын төлбөрий улсаас 
санхүүжүүлдэг. Иргэний бүртгэлийн дугаар болон гадаад иргэний бүртгэлийн дугаартай 
тохиолдолд Эрүүл мэндийн төв болон хамгийн ойрын итгэмжлэгдсэн эмнэлэгт очиж 
урьдчилан сэргийлэх тарилгыг үнэ төлбөргүй хийлгэж болно. Гадаад иргэний бүртгэлд 
бүртгүүлээгүй гадаадын иргэн(асран хамгаалагч)-ий биеийн байцаалт(гадаад паспорт)-
ыг Эрүүл мэндийн төвд авч очин бүртгүүлж дугаар авснаар үнэ төлбөргүй урьдчилан 
сэргийлэх тарилгад хамрагдах боломжтой.
※ Тарилга хийлгэх итгэмжлэгдсэн эмнэлэгийг олохын тулд Урьдчилан сэргийлэх тарилга хийхэд тусламж
   (http://nip.cdc.go.kr)-ийн цахим хуудасны → Хүүхэддээ урьдчилан сэргийлэх тарилга  хийлгэх → Эмнэлэг

 хайх цэсээр ороорой.

⊙      Улсаас санхүүжүүлдэг үнэгүй тарилга (Зайлшгүй хийх ёстой 15 төрлийн тарилга)
    BCG(сүрьеэ), элэгний B вирус, DTaP(сахуу, татран, хөхүүл ханиад), IPV(халдварт   
    саа), DTaP-IPV(сахуу, татран, хөхүүл ханиад, халдварт саа), MMR(улаан бурхан, гахай  
    хавдар, улаан эсэргэнэ), салхин цэцэг, япон тархины үрэвсэл(амьгүй амьд нянгийн 
    вакцин), Td(сахуу, татран), Tdap(татран, сахуу, хөхүүл ханиад), Hib(Хемофилюс   
    инфлюенза b), уушигны үрэвсэл, элэгний Авирус, ХПВ(хүний папилома вирус)
※ Зарим тарилга нь нас наснаас хамаарч үнэ төлбөргүй байна
 - Элэгний A вирус: 2012 оны 1-р сараас хойш төрсөн хүүхэд
 - Hib(Хемофилюс инфлюенза В), уушигны үрэвсэл : Төрснөөс хойш 59 сар хүртэл
 - ХПВ(хүний папилома вирус): 2003.1.1.~2004.12.31. хооронд төрсөн эмэгтэй хүүхэд 

(2)   Нярай хүүхдийг төрснийх нь дараа элэгний B вирусны халдвараас сэргийлэх 
хөтөлбөр 

Элэгний B вирустэй эхээс төрсөн хүүхдэд элэгний B вирус халдахаас хамгаалахын 
тулд иммуноглобулин, элэгний B вируснаас хамгаалах тарилга хийлгэх, эсрэгтөрөгч-
эсрэгбие илрүүлэх шинжилгээ хийлгэхэд шаардлагатай зардлыг зуун хувь улсаас 
гаргадаг.
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(1) Ясли(2016 оны 6 сар хүртлэх байдлаар)

•  0-5 насны хүүхдийг асран хүмүүжүүлдэг байгууллагыг ясли гэнэ. Эрүүл мэнд, 
нийгмийн хамгааллын яам нь Бага насны хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх тухай хуулийн 
10-р зүйлд(яслийн төрөл) үндэслэн тийнхүү заасан байдаг.

•  Ерөнхийдөө ажлын өдрүүдэд өглөөний 7:30 ~ оройн 19:30 хүртэл ажилладаг. Зарим 
ясли уртасгасан цагаар, мөн 24 цагаар асрах үйлчилгээ үзүүлдэг.

•  Ясли нь бага насны хүүхдийг эрүүл энх, өв тэгш хүмүүжилтэй хүн болон өсөж 
бойжиход шаардлагатай бие бялдар, нийгэм, хэл, танин мэдэхүйн, оюун санааны цогц 
мэдлэг олгохыг зорилгоо болгодог.

•  Яслийн сарын төлбөр нь хүүхэд асрах цаг, хүүхдийн нас, хүүхэд асрах газрын төрлөөс 
хамааран харилцан адилгүй тогтоогдсон байдаг. Засгийн Газраас 0~2 настай(олон 
соёлт гэр бүлийн хүүхдүүд мөн хамаарна) хүүхдийн асаргаа бойжуулалтанд зориулж 
насных нь ангилалаас хамаарч 418,000~304,000 вон, 3~5 настай(олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдүүд мөн хамаарна) хүүхдийн боловсролд зориулж Нүри тэтгэмж болгон 220,000 
вон, 12-оос доош насны сургуульд ороогүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулж 
438,000 воныг сар бүр олгодог.
※   2016 оны 7 сараас ‘Хүүхэд бүрт тохирсон асран бойжуулах хөтөлбөр’-ийг хэрэгжүүлэхтэй            

  холбоотойгоор тэтгэмжийн жишиг, хэмжээ өөрчлөгдөж болзошгүй.

(2) Цэцэрлэг

•  Цэцэрлэг нь 3~5 настай хүүхдүүдийн явдаг сургууль гэсэн үг юм.
•  Үндсэн сургалтын хөтөлбөр болон хичээлийн дараах сургалт нь ихэнхдээ 09:00~17:00 

цагийн хооронд үргэлжилдэг. Цэцэрлэгийн нөхцөл бололцооноос хамаарч эцэг эх 
нь хоёулаа ажилладаг хүүхдүүдэд зориулан 07:00-22:00 цаг хүртэл сунгасан цагаан 
ажиллах нь ч бий.

•  Цэцэрлэг нь хүүхдүүдийг эрүүл бие саруул ухаантай иргэн болгон өсгөн бойжуулахыг 
гол зорилгоо болгох бөгөөд биеийн тамираар хичээллэж эрүүл энх байх, бусадтай 
ойлголцох, нийгмийн харилцаанд орох, урлагийг ойлгож мэдрэх, байгальтай харьцах 
зэрэг 5 салбарын хичээлээр сургалтаа явуулдаг. Ихэвчлэн өөрсдийн биеэр хийж үзэж 
танин мэдэх нэгдсэн сргалт хэлбэрээр сургалтаа явуулдаг.

•  Улсын болон нийтийн цэцэрлэгт хүмүүждэг 3~5 насны хүүхдэд улсаас сар бүр 60,000 
вон, хувийн цэцэрлэгт хүмүүждэг хүүхдэд сарын 220,000 воны тэтгэмж олгодог.

2.  Улсаас олгох хүүхдийн цэцэрлэг, сургалтын төлбөр, хүүхэд 
гэрээр харсны мөнгөн тэтгэмж

Бага сургуулийн өмнөх насны хүүхэд(0~5 настай) ясли(0~5настай) болон цэцэрлэгт (3~5 
настай) хамрагдах боломжтой бөгөөд нас болон цэцэрлэг яслийнх нь ангилалд тохирох 
төлбөрийг улсаас буцалтгүй тусламж болгон олгодог. Харин ясли болон цэцэрлэгт 
хүүхдээ өгдөггүй эцэг эхчүүдэд хүүхэд гэрээр харсны мөнгөн тэтгэмж олгодог.

(1) Яслийн төлбөр (2016 оны 6 сар хүртлэх байдлаар)

Ясли нь 0~5 насны хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх газар юм. Хүүхэд нь яслид явдаг бол 
улсаас яслийнх нь төлбөрийг олгодог.
※  2016 оны 7 сараас ‘Хүүхэд бүрт тохирсон асран бойжуулах хөтөлбөр’-ийг хэрэгжүүлэхтэй 

холбоотойгоор тэтгэмжийн жишиг, хэмжээ өөрчлөгдөж болзошгүй.

◉  Хамрагдах нөхцөл
   Яслид явдаг 0~5 насны хүүхэд дараах ангилалд багтвал улсаас яслийнх нь төлбөрийг олгоно. 
  •  Тухайн хүүхдийн гэр бүлийн өрхийн орлогын түвшин болон эд хөрөнгийн 

хэмжээнээс үл хамааран Засгийн Газраас 0~2 настай(олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдүүд мөн хамаарна) хүүхдийн асаргаа бойжуулалтанд зориулж насных нь 
ангилалаас хамаарч 418,000~304,000 вон, 3~5 настай(олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдүүд мөн хамаарна) хүүхдийн боловсролд зориулж Нүри тэтгэмж болгон 
220,000 вон, 12-оос доош насны сургуульд ороогүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 
зориулж 438,000 воныг сар бүр олгоно.

  •  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгодог нийгмийн халамжийн карттай(бүртгэлийн 
үнэмлэх) 5-аас доош насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд гэр бүлийн орлогийн 
хэмжээ хамаарахгүйгээр яслид явах төлбөрийг улсаас олгодог. Түүнчлэн “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан тусгай боловсролын тухай хууль”-ийн 15-р зүйлд 
заасанчлан тусгай боловсрол эзэмших ёстой нь тогтоогдсон 3~5 насны хүүхэд 
тусгай боловсрол эзэмших ёстой гэдгийг тодорхойлсон эмнэлгийн тодорхойлолтыг 
зохих байгуулагад гарган өгсөн тохиолдолд улсаас яслийнхаа төлбөрийг гаргуулан 
авах боломжтой. Мөн дээр дурдсан нийгмийн халамжийн карт болон, эмнэлгийн 
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◉  Хүсэлт гаргах: Асран хамгаалагч(эцэг эх болон бусад асран хамгаалагч) нь оршин 
суугаа суурь, багийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд очиж хүсэлт 
гаргах юм уу нийгмийн халамжийн Бугжиру(www.bokjiro.go.kr) цахим хуудас руу 
орж цахим өргөдөл бөглөнө.

   Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнээр бүртгэгдээгүй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдэд олгох тэтгэмжийг авахыг хүсч байгаа бол хүсэлтээ цахим хэлбэрээр гаргах 
боломжгүй. Асран хамгаалагч нь заавал биеэр очиж хүсэлт гаргах шаардлагатай.

Эцэг эх

Хүсэлт 
гаргах

Сонгон 
шалгаруулах

Яслийн  
төлбөр төлөх

Сум, баг, 
хорооны  
ИҮ Төв

Эцэг эх Ясли

◉  Бэлтгэх бичиг баримт: Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх болон тэтгэмж 
олгохыг хүссэн өргөдөл, нийгмийн халамжийн үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх эрхийн 
бичиг олгохыг хүссэн өргөдөл, Аи-хэнбуг карт ологохыг хүссэн өргөдөл болон хувь 
хүний төлбөрийн чадварыг шалгах, мэдээлэх, ашиглахыг зөвшөөрсөн бичиг

(2) Хүүхдийн боловсролын зардлын тэтгэмж

◉ Хамрагдах хүмүүс

Нас Ангилал Хамрах хүрээ

Төрсөн 
оноороо 
3~5 нас

Сургалтын төлбөр Улс·нийт·хувийн цэцэрлэгт явдаг, бүх давхрагын 3~5 настай 
хүүхдэд өрхийн орлогын түвшингээс үл хамааран олгоно.

Хичээлийн дараах 
сургалтын төлбөр

Цэцэрлэгийн хичээлийн дараа зааж буй сургалтанд 
оролцож буй хүүхдэд (Өдөрт үндсэн хичээлийн цагтай 
нийлээд 8-аас дээш цаг байх) олгоно.

◉ Тэтгэмжийн хэмжээ

Ангилал Нас Төрсөн он сар өдөр

Олгох мөнгө(сар)

Улс•нийтийн 
цэцэрлэг

Хувийн 
цэцэрлэг

Хүүхдийн 
сургалтын төлбөр

5 нас 2010 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 
~ 12-р сарын 31-ний өдөр

60,000 220,0004 нас 2011 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 
~ 12-р сарын 31-ний өдөр

3 нас 2012 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 
~ 2013 оны 2-р сарын 29-ний өдөр

Хичээлийн 
дараах сургалтын 

төлбөр

3~5 
нас

2010 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 
~ 2012 оны 2-р сарын 29-ний өдөр 50,000 70,000

◉ Тэтгэмж олгох үе шат
  •  (Хүсэлт гаргах) Асран хамгаалагч нь хүүхдийн оршин сууж буй газрын суурин, баг, 

хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд очиж хүсэлт гаргах юм уу, интернэтээр хүсэлт гаргах 
боломжтой.(www.bokjiro.go.kr) цахим хуудас руу орж цахим өргөдөл бөглөнө.

   (Шийдвэрлэх) Тэтгэмжид хамрагдах хүүхдийн төрсөн он сар өдрийг шалган үзнэ.
    (Тэтгэмж олгох) Тэтгэмжид хамрагдсан гэр бүл хувиасаа төлөх ёстой мөнгийг яслид тушаах 

(нэгж: ВОН)

тодорхойлолтгүй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгийг нь тодорхойлсон эмчийн 
бичгийг өгсөн тохиолдолд энэхүү тэтгэмжид хамрагдах боломжтой. 

Тэтгэмж олгох шийдвэр гарсан тохиолдолд “Аи-Хэнбуг”(Хүүхдийн аз жаргал) карт 
олгодог бөгөөд яслийн төлбөрийг сар бүр тус картаар хийнэ. (Эцэг эх нь хариуцах 
ёстой төлбөрөөс бусад, Засгийн Газрын тэтгэмжид хамаарах бусад төлбөрийг ч 
бас энэ картаар хийнэ.)

※  БНСУ-ын иргэншилгүй хүүхдэд, хүүхдийн боловсролын зардлын тэтгэмж олгохгүй. 
(дүрвэгсэдийн хүүхдэд олгохыг зөвшөөрнө)
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтОлон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулахБНСУ-ын тухай Солонгосчуудын аж 

амьдрал ба ахуй соёл
Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉  Тэтгэмж олгох өдөр: Сар бүрийн 25-ны өдөр (тус өдөр нь амралтынөдөр эсвэл баяр 
ёслолын өдөр таарвал өмнөх өдөр нь олгоно)

◉  Олгох арга
  •  Бэлэн мөнгөөр олгох(хүүхэд болон эцэг эхийн банкны дансанд хийнэ)
   ※  Тухайн хүүхдийн эцэг эх нь хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төслийн хүрээнд( тэтгэмжийн хүрээнд) 

багтаж буй тохиолдолд

  •  Хот, сум, хороон дарга тухайн дансыг ашиглаж болно гэдгийг баталгаажуулсны 
дараа тэтгэмжийн мөнгийг данс руу шилжүүлнэ.

◉ Нөхөн олгох
  •  Тэтгэмж авахыг хүссэн өргөдөл гаргасан өдрийг тэтгэмж олгохыг зөвшөөрсөн 

өдөр хэмээн тооцож тэтгэмжийг нөхөн олгоно(Хамгийн эхний сарын тэтгэмжийг 
олгохдоо нөхөл олголтыг хамт хийнэ.).

Төрсөн өдрөөс нь хойш 2 сарын дотор(төрсөн өдрийг нь оруулаад 60 хоног) гэрээр 
хүүхэд асрах тэтгэмж хүссэн тохиолдолд тэтгэмжийг төрсөн өдрөөс нь эхлэн тооцон 
нөхөж олгоно. Харин энэхүү журам 2014 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс хойш төрсөн 
хүүхдүүдэд хамаарна. (Төрсний бүртгэлд бүртгүүлсэн он сар өдрийг үндэслэл болгоно.)
※ 60 дахь өдөр нь амралтын болон баярын өдөр таарвал дараачийн өдрийг нь оруулан тооцно.

  •  Хүүхэд асрах тэтгэмж хүсэх үедээ бүх тэтгэмж олгох бүх болзлыг (иргэний үнэмлэх 
шинээр авах гэж хүлээгдэж байгаа бол харгалзан үзнэ) хангасан байх ёстой бөгөөд 
иргэний бүртгэлд бүртгүүлэхгүй байгаа бусад шалтгааныг хүлээн зөвшөөрөхгүй.

  •  Хүүхэд нас барсан бол хүүхэд асрах тэтгэмжийг нас барсан сарыг дуустал олгоно.

◉ Хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд тэтгэмж олгох арга
  •  Сарын 15-наас өмнө нүүсэн бол (15-ны өдөр хүртэл) : Шинээр нүүж очсон хот, сум, 

дүүргийн даргын шийдвэрээр олгоно.
  •  Сарын 16-наас хойш нүүсэн бол(16-ны өдрөөс эхлэн) : Хуучин амьдарч байсан хот, 

сум, дүүргийн даргын шийдвэрээр олгоно

◉  Хүүхэд гэрээр харсны мөнгөн тэтгэмжинд хамрагдсан бол тэтгэмж олгохыг хүссэн 
өдрөөс, тухайн хүүхдийн сургуульд орох насанд хүрэх жилийн 12 сар хүртэл 

   ※  Төлбөрийн картаар(Аи-Хэнбуг карт) тэтгэмжид хамрагдсаныг баталгаажуулах, тэтгэмжийн 
хэмжээг шалгах, тэтгэмж хүсэх 

(3) Хүүхэд гэрээр харсны мөнгөн тэтгэмж

◉  Хамрагдах хүмүүс: Ясли, цэцэрлэг, өдөр өнжүүлэх үйлчилгээний аль алинд нь 
хамрагддаггүй гэрийн асаргаанд байдаг хүүхэд

  • 5 –аас доош насны хүүхэд. Өрхийн орлогоос үл хамааран бүгд авах эрхтэй.

◉ Тэтгэмжийн хэмжээ
  •  Хүүхэд харсны мөнгөн тэтгэмж : 12 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 200,000 вон), 12 ~ 24 хүртлэх 

сартай хүүхэд (сард 150,000 вон), 24 ~ 84 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 100,000 вон)
  •  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд харсны мөнгөн тэтгэмж: 36 хүртэх сартай үхэд(сард 

200,000 вон), 36 ~ 84 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 100,000 вон)
  •  Тариалан, загас агнуур эрхэлдэг хөдөө орон нутгийнханд зориулсан хүүхэд харсны 

тэтгэмж: 12 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 200,000 вон), 24 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 
177,000 вон), 36 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 156,000 вон), 48 хүртлэх сартай 
хүүхэд(сард 129,000 вон), 48~84 хүртлэх сартай хүүхэд(сард 100,000 вон)

Нас
Хүүхэд харсны 

мөнгөн 
тэтгэмж

Нас

Тариалан, 
загас агнуур 

эрхэлдэг 
хөдөө орон 
нутгийнханд 
зориулсан 

хүүхэд харсны 
тэтгэмж

Нас

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

хүүхэд харсны 
мөнгөн
тэтгэмж

0~11 сар 200,000 0~11 сар 200,000

0~3 сар 200,00012~23 сар 150,000 12~23 сар 177,000

24~35 сар 100,000 24~35 сар 156,000

36
~

84 сар

100,000 36~47 сар 129,000
36
~

84 сар
100,000

100,000
48 
~

 84 сар
100,000

(нэгж: вон)
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(4) Хүүхэд харах үйлчилгээ

Эцэг эх нь хоёулаа ажилладаг гэр бүлийн 12-оос доош насны хүүхдийг гэрт нь очиж 
хардаг хүүхэд харах үйлчилгээг нэвтрүүлснээр эцэг эхчүүдийн хүнд ачаанаас хөнгөлж, 
цэцэрлэг яслид хамрагдаж чадахгүй үлдсэн хүүхдүүдийг асран халамжилж, боловсрол 
олгох зорилготой улсаас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр юм. Гэр бүлийн гишүүдийн 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд гэр бүл тус бүрийн онцлог болон хүүхдийн 
өсөлт хөгжлийг харгалзан үзсэн хүүхэд харах үйлчилгээг хүргэж, хүүхдийн аюулгүй 
байдыг хангана. Томилолтоор явах, шөнө орой уртасгасан цагаар ажиллах зэрэг 
тодорхой хугацаагаар хүүхдээ харуулах шаардлага гарсан үед, хүүхэд өвдсөнөөс 
болж цэцэрлэг яслид явуулах боломжгүй тохиолдолд хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлж 
эцэг эхчүүдэд ажил болон гэр бүлийн амьдралаа зохицуулахад нь туслана. Хүүхдээ 
өсгөх, гэрийн ажлаа хийх шалтгаанаар ажлаасаа гарсан дунд болон ахмад насны 
эмэгтэйчүүдийг мэргэшсэн боловсон хүчин болгон бэлтгэж, тасралтгүй сургаснаар 
эмэгтэйчүүдийг ажлын байртай болоход нь тус дэмжлэг үзүүлж байна.

◉ Хамрагдах хүн
  •  БНСУ-ын харьяат хүүхэд

◉  Хэрэгжүүлэгч байгууллага 
  •  Улсын хэмжээнд хүүхэд харах үйлчилгээг үзүүлдэг 216 байгууллага

◉  Хөтөлбөрийн агуулга
  •  Цагийн болон цогц хэлбэрийн хүүхэд харах үйлчилгээ : 3-аас дээш сартай~12-оос 

доош настай хүүхдийг түр асрах, тоглуулах, сургууль болон дугуйланд нь хүргэж 
өгөх, авах үйлчилгээ. 

     ※  Цогц хэлбэрийн хүүхэд харах үйлчилгээнд гэрийн ажилд туслах үйлчилгээ 
багтдаг.

  •  Бага насны хүүхдэд зориулсан бүтэн өдрийн•асран бойжуулах үйлчилгээ : 
3-аас дээш~ 24-өөс доош сартай бага насны хүүхдийг бүтэн өдрийн турш харах 
үйлчилгээ.

тэтгэмжийг олгоно. Сүүлчийн сарын тэтгэмжийг олгохдоо өдрөөр тооцохгүй бүтэн 
сараар нь тооцож олгоно. 

  •  Тэтгэмж олгох хугацааг тооцох: Хүүхэд төрснөөс хойш + 6 дахь жилийн 12 сар хүртэл

◉ Тэтгэмж олгох нөхцөл
  •  Өрхийн орлогын хэмжээг хамаарахгүй.
    Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд асрах тэтгэмж авахын тулд хүүхэд нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэнээр бүртгэгдсэн байх, тариалан, загас агнуур эрхэлдэг хөдөө орон 
нутгийнханд зориулсан тэтгэмж авахын харгалзах болзлыг хангасан байх ёстой.

  •  Өрхийн орлогын хэмжээ, хөрөнгийг шалган үзэхгүй. Хамрагдах хүүхдийн насыг 
шалган үзсэний дараа ямар төрлийн тэтгэмж олгохыг нь тогтооно.

Ангилал
Хүүхэд гэрээр 
харсны мөнгөн 

тэтгэмж

Тариалан, загас агнуур 
эрхэлдэг хөдөө орон 

нутгийнханд зориулсан 
тэтгэмж

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэд асрах тэтгэмж

Тавигдах 
нөхцөлШаардлагатай  

баримт бичгүүд
-

Тариалан, загас агнуур 
эрхэлдэг хөдөө орон 

нутгийн гэр бүлийн хүүхэд
(Тариалангийн 
үйл ажиллагаа 

эрхлэгчээр бүртгүүлсэн 
тодорхойлолт)

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд

“Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэний үнэмлэх”

◉ Хүсэлт гаргах
  •  Асран хамгаалагч нь оршин суугаа суурь, багийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд 

үйлчлэх төвд очиж хүсэлт гаргах юм уу нийгмийн халамжийн Бугжиру(www.
bokjiro.go.kr) цахим хуудас руу орж цахим өргөдөл бөглөнө.
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  •  Халдварлах өвчтэй хүүхэд харах тусгай үйлчилгээ : 3-аас дээш сартай ~ 12-оос 
доош насны ясли, цэцэрлэг, сургууль явдаг хүүхэд халдвартай, тархамтгай төрлийн 
өвчин туссанаас болж цэцэрлэг сургуульдаа явах боломжгүй болсон бол хүүхдийг 
гэрт нь аюулгүй харах, эмнэлэгт эмчлүүлэхэд нь хамт явах зэргээр туслах үйлчилгээ.

   •  Байгууллагаас хүүхэд харуулахаар томилон ажиллуулах үйлчилгээ : 3-аас 
дээш сартай ~ 12-оос доош насны хүүхдийг харуулахаар нийгмийн халамжийн 
байгууллага, сургууль, цэцэрлэг, ясли зэргийн даргын хүсэлтээр хүүхэд харах багш, 
туслах ажилтнаар томилогдон ажиллах

◉ Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргах арга ∙ дэс дараа

Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэн

▼ ▼

Улсын тусламжинд хамрагдах боломжгүй хүн Улсын тусламжинд хамрагдах боломжтой хүн

▼ ▼

Иргэдэд үйлчлэх төвд очно

▼

Хүүхдийн иргэний бүртгэлд бүртгэгдсэн оршин суугаа газрын 
суурин∙баг∙хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд очиж улсын 

тусламжинд хамрагдах хүсэлтээ гаргана.
Эцэг эх нь хоёулаа ажлын газрынхаа шугамаар эрүүл мэндийн 
даатгалд хамрагдсан байх юм уу Өрх толгойлсон эцэг/эх бүхий 
өрхийг дэмжих хуулийн дагуу ажлын газрынхаа шугамаар эрүүл 

мэндийн даатгалд хамрагдсан бол Бугжиру(www.bokjiro.go.kr) 
цахим хуудсаар дамжуулан тусламжинд хамрагдах хүсэлтээ 

гаргах боломжтой.

▼ ▼

Гишүүнээр элсэх Хүсэлтийн хариуг илгээнэ(Шуудан болон мессежээр)

▼

▼ Гишүүнээр элсэх

Хүүхэд харах үйлчилгээний цахим 
хуудсанд(idolbom.go.kr) гишүүнээр элсэх

▼ ▼

Үйлчилгээ авахыг хүсэх

Цахим хуудсанд үйлчилгээ авахыг хүссэн он сар өдөр, цагийг бичиж хүсэлт гаргана.

▼

Үйлчилгээний төлбөр төлөх

Хүсэлт баталгаажиж, үйлчилгээний төлбөр төлөх түр дансны 
дугаарыг зааж өгөхөд үйлчилгээний төлбөрийг шилжүүлнэ.

▼

Үйлчлүүлнэ

Хүүхэд харах үйлчилгээний цахим хуудсанд(idolbom.go.kr) 
гишүүнээр элссэний дараа үндсэн гишүүнээр элсэхийг хүссэн 

хүсэлт гаргана.

Үндсэн гишүүнээр элсэхийг зөвшөөрнө (Харьяа сум, 
дүүргийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага)

※  Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл хамгийн ойрын хүүхэд асрах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагаас лавлах буюу Хүүхэд 
харах үйлчилгээний цахим хуудаснаас (https://idolbom.go.kr) үзэж болно. Мөн Danuri Helpline ☎1577-1366 утсаар лавлан мэдэж 
болно.



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

Хөл болон гарын уян налархай, хурдан хөдөлгөөний тусламжтайгаар 
өрсөлдөгчөө довтлон буулгаж авах юм уу өөрийгөө хамгаалдаг энэхүү хамгаалах 
урлаг нь солонгосын уламжлалт тулааны урлагийн нэг юм. Гурван улсын үеэс 
дайчин баатруудын дунд дэлгэрсэн энэ урлаг Жусонь улсын үед олон нийтэд 
тархжээ. Өрсөлдөгчөө ялах нь гол биш оюун санаагаа бататган тэгшлэхийг гол 
болгодгоороо онцлог.

2011 онд ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн биет бус соёлын өвд бүртгэгдсэн.
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1 Солонгосын боловсролын систем

1. Боловсролын ерөнхий тогтолцоо

Солонгос улсын боловсрол бага сургууль (6 жил), дунд сургууль (3 жил), ахлах сургууль 
(3 жил), их дээд сургууль (4 жил) (мэргэжлийн дээд сургууль 2 жил) гэсэн тогтолцоотой. 
Бага сургуулийн 6 жил, дунд сургуулийн 3 жилийн сургалт нь албан ёсны сургалт 
хэмээн тооцогдох бөгөөд үнэ төлбөргүй байдаг.

2. Боловсролын менежмент

Хичээлийн жил нь нийт 2 улиралтай. 1-р улирал дуусахад эхэлдэг зуны амралт 1 сар 
орчим үргэлжилдэг бөгөөд 2-р улирал дуусаад хичээлийн шинэ жил эхлэх хүртэл өвлийн 
амралт 2 сар орчим үргэлжилнэ. Бага•дунд•ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөр нь 
багц хичээл болон бүтээлч, танин мэдэхүйд сууриласан үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ.

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Гадаад хүүхдүүдийн сургууль
Гадаад иргэдийн хүүхдүүд, гадаадад хэсэг хугацаанд амьдарч байгаад буцаж 
ирсэн солонгос иргэдийн хүүхдүүд, энгийн сургуульд үргэлжлүүлэн сурах 
боломжгүй Солонгосын харьяат болсон иргэний хүүхдийг сургах сургуулийг гадаад 
хүүхдүүдийн сургууль гэж нэрлэдэг. Ихэнх сургуулиуд нь Сөүл, Инчонь, Гёнги 
аймагт байрладаг. Эдгээр сургуулийн сургалтын төлбөр жирийн сургуулиас өндөр 
ба элсэж ороход тодорхой нөхцөл шаардлагыг хангасан байх ёстойгоос гадна 
элсэлтийн шалгалт өгдөг сургуулиуд олон бий.

※「Бага, дунд, ахлах сургуулийн боловсролын тухай хууль」  Шинэчилсэн 
хуулийн(2016.1.27. зарлаж, 2016.7.27 хүчинтэй болсон) дагуу 「Гадаад иргэдийн сургууль 
болон цэцэрлэг байгуулах, ажиллуулах журам」шинэчлэгдсэнээр(2016.7 сард зарлана) 
тухайн сургуульд элсэн суралцах боломжтой хүүхдүүд нэмэгдсэн.

◉		Элсэх хүүхэд
 •  Эцэг эх болон эцэг эхийн аль нэг нь гадаадын иргэн байх тохиолдолд
 •  Гадаадад 3-аас дээш жил оршин суусан солонгос улсын иргэн(давхар 

иргэншилтэй хүн хамаарна)

◉		Элсэлтийн журам
 •  Элсэлтийн журам нь сургууль бүр өөр боловч ерөнхийдөө бүрдүүлсэн 

материалыг шалгах ба ярилцлага хийж авна. Жилийн турш элсэлт хийдэг.
 •  Элсэлтэнд шаардлагатай баримт бичиг нь сургууль бүр өөр боловч ихэнх 

сургуулиуд хилээр орж гарсныг тодорхойлох бичиг, гадаад паспорт, эрүүл 
мэндийн дэвтэр, өмнөх сургуулийн тодорхойлолт, дүнгийн хуулбар, тус улсын 
хэлний шалгалт өгсөн дүнгийн хуулбар зэргийг шаарддаг болохоор өмнө нь 
бэлдэж байх хэрэгтэй.

◉		Гадаадын сургалтын байгууллага болон гадаад хүүхдүүдийн сургуулийн нэгдсэн 
мэдээллийн цахим хуудас

 •   Гадаадын сургалтын байгууллага болон гадаад хүүхдүүдийн сургуулийн нэгдсэн 
мэдээллийн цахим хуудас(http://www.isi. go.kr)-аас сургууль тус бүрийн элсэлтийн 
журам болон сургалтын төлбөр гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно.
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Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд зориулсан боловсролын байгууллага
Гадаад хүүхдүүдийн сургууль
◉  Олон соёлын цэцэрлэг : Олон соёлт гэр бүлийн бага насны хүүхдүүдэд 

зориулсан тусгай боловсрол(хэлний боловсрол) болон бүх хүүхдүүдэд 
зориулсан олон соёлын мэдлэг олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Улсын 
хэмжээнд Олон соёлын 73 цэцэрлэг ажиллаж байна.

◉  Олон соёлын бэлтгэл сургууль : Солонгос хэл, соёл сайн мэддэггүй, үүнээс 
болж бэрхшээл тулгардаг олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг сургуульд дасан 
зохицоход нь туслах зорилгоор солонгшос хэл болон солонгос соёлыг голчлон 
заадаг. Улсын хэмжээнд Олон соёлын 123 бэлтгэл сургууль (67 бага сургууль, 
46 дунд сургууль, 4 ахлах сургууль, бага·дунд·ахлах 6 цогцолбор сургууль)
хичээллэж байна.

◉  Олон соёлын төвлөрсөн сургууль : Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүд олноороо 
суралцдаг зарим ердийн сургуулийг олон соёлын сургалт бүхий сургууль 
болгон, сургуулийн бүх сурагчдад олон соёлын тухай ойлголтыг төлөвшүүлэх 
хичээлийг заадаг. Улсын хэмжээнд Олон соёлын төвлөрсөн нийт 258 сургууль 
(1 цэцэрлэг, 217 бага сургууль, 34 дунд сургууль, 6 ахлах сургууль) хичээллэж 
байна.

 
◉  Олон соёлын лаборатори сургууль : Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн суурь 

боловсролын түвшинг сайжруулах, тэдэнд тохирсон сургалтын системийг 
боловсруулан гаргахын тулд Олон соёлын лаборатори сургууль хичээллүүлж 
байна. Улсын хэмжээнд Олон соёлын лаборатори 42 сургууль (7 цэцэрлэг, 27 
бага сургууль, 5 дунд сургууль, 1 ахлах сургууль, бусад 2 сургууль) хичээллэж 
байна.

◉  Уламжлалт бус сургууль : Сургуулиас гарсан, хувь хүний онцлогт тохирсон 
сургалтанд хамрагдахыг хүсэж байгаа олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг 
дэмжихийн тулд боловсролын түвшинг хүлээн зөвшөөрдөг уламжлалт бус 
сургуулийг хичээллүүлж байна.

Сургуулийн нэр Сургуулийн 
хэлбэр Онцлог Төлбөр Лавлах утас

“Нэг ертөнц” 
сургууль 

(Сөүл хот, Гүру 
дүүрэг)

Бага сургууль

Солонгос хэл, 
англи хэл, 

хоёрдогч гадаад 
хэлийг хослуулсан 
тусгай сургалттай.

Төлбөргүй 02-6910-1004

Сөүл “Дасум” 
сургууль 

(Сөүл хот, Жүн 
дүүрэг)

Ахлах сургууль

Ажилд орох 
боломж чадварыг 

нэмэгдүүлэх 
мэргэжил олгох 
болон солонгос 

хэлний сургалттай 
(Компьютер, 

медиа тэнхим, 
зочид буудал, 

аялал жуулчлалын 
тэнхимтэй)

Төлбөргүй 070-8685-7798

Солонгосын 
политехникийн 
Дасум сургууль 
(Хойд Чүнчон, 

Жэчонь)

Ахлах сургууль

Төлбөргүй
(Дотуур 

байр 
төлбөргүй)

043-649-2880

Инчонь “Ханнүри” 
сургууль (www.
hannuri.icesc.kr)

Бага·дунд·ахлах 
сургууль

Солонгос 
хэлний сургалт 

болон төрөл 
бүрийн тусгай 
хөтөлбөртэй 

(сурлага ахиулах, 
ажил мэргэжилийн 
сургалт, дадлага 

сургалт) Бага 
сургуулийн 5-аас 

дээш ангийн 
хүүхэд орох 
боломжтой

Бага·дунд 
анги : 

Төлбөргүй
Ахлах 
анги : 

Төлбөртэй
(Дотуур 

байр 
тусдаа 

төлбөртэй)

032-442-2104,
032-442-2109

Мэргэжлийн ур 
чадвар эзэмшүүлэх, 
ажилд орох боломж 

чадварыг дээшлүүлэх 
сургалттай(Компьютер 

техник, Плант тоног 
төхөөрөмж,  Смарт 

цахилгааны тэнхимтэй)
Бүх сурагчид дотуур 
байранд амьдарна.

※  Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд зориулсан боловсролын байгууллагын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл харьяа аймаг, хотын Боловсролын газар 
болон Үндэсний насан туршийн боловсролын хөгжлийн хүрээлэнгээс(Олон соёлын 
боловсролын үндэсний төв) лавлана уу.( Олон соёлын боловсролын үндэсний төв : 
02-3780-9783, 9787, 9784)
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Сургуулийн 
нэр Утасны дугаар Сургуулийн 

нэр Утасны дугаар Сургуулийн 
нэр Утасны дугаар

Сөүл
02-399-9058, 
          9067

Үлсань
052-255-8180, 
           8183

Хойд 
Жолла

063-239-3347

Бүсань 051-860-0274 Сэжун 044-320-2416
Өмнөд 
Жолла

061-260-0382

Дэгү 053-231-0513 Гёнги
031-820-0652, 
            0654

Хойд 
Гёнсан

054-805-3306

Инчонь 032-420-8266 Ганвонь 033-255-1980
Өмнөд 
Гёнсан

055-268-1516

Гуанжү 062-380-4377
Хойд 

Чүнчонь
043-290-2109 Жэжү 064-784-9040

Дэжонь 042-253-7589,
042-520-5996

Өмнөд 
Чүнчонь

041-640-7231, 
            7233

2 Бага сургуулийн боловсрол
Бага сургуульд 6 жил сурдаг. Төрсөн оноороо 6 нас хүрсэн хүүхэд(солонгос насаар 
8 настай байх. Солонгост хүүхэд төрөнгүүтээ 1 нас авдаг бөгөөд, дараа жилийн 1 
сарын 1-ний өдрөөс 2 настай болдог. 2016 оны 12-р сарын 31-ний өдөр төрсөн хүүхэд 
2017 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 2 настай болно гэсэн үг.) бага сургуульд элсэн орно. 
Бага боловсролыг заавал эзэмших ёстой бөгөөд төлбөргүй байдаг. Эцэг эх нь хүүхдээ 
бага сургуульд элсүүлэн төгстөл нь явуулах үүрэгтэй. Хүүхдээ бага сургуульд 
оруулаагүй тохиолдолд торгууль төлнө.

 

1. Боловсролын агуулга

Бага сургуулийн боловсрол нь суралцах дадал, өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай 
анхан шатны чадвар эзэмшүүлэх, амьдралын үндсэн хэвшилд сургах, зөв хүн болж 
төлөвшүүлэхэд чиглэсэн байдаг. 1 цагийн хичээл нь 40 минут үргэлжилдэг бөгөөд 
1~2 ангид эх хэл, математик, зөв амьдрал, ухаалаг амьдрал, хөгжилтэй амьдрал 
зэрэг амьдралын үндсэн хэвшил хэв маягийн хичээл орох бөгөөд 3~6-р ангид эх хэл, 
нийгэм/ёс зүй, математик, байгалийн шинжлэх ухаан/хэрэглээний шинжлэх ухаан, 
биеийн тамир, дуу хөгжим/ дүрслэх урлаг, англи хэл зэрэг хичээлүүдийг үзнэ.
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2. Бага сургуульд элсэн орох

Элсэгч 
хүүхдий г 
бүртгэлд 
оруулах

(10. 31 хүртэл)

Харьяа 
хороо хорин

Наснаасаа эрт 
элсэж байгаа болон 

элсэх хугацаагаа 
хойшлуулахыг 

хүссэн хүүхдүүдийг 
бүртгэх

(10.1~12.31 хүртэл)

Эцэг эх 
болон асран 
хамгаалагч

Элсэн орохыг 
мэдээлэх

(12.20 хүртэл)

Харьяа 
хороо хорин

Элсэн орох

Бага 
сургууль

Бэлтгэл 
цугларалт

Бага 
сургууль

(1) Бага сургуулийн элсэлтийн мэдээлэл

◉  Бага сургуульд элсэх хүүхэд сургуульд элсэх гэж байгаа тухайн оныхоо өмнөх жилийн 
1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдрийн хооронд 6 нас хүрсэн хүүхэд байх 
бөгөөд 3 сард бага сургуульд элсэн орно.

◉  Сургуульд оройтож элсэж байгаа болон өмнөх жилд элсэж чадаагүй хүүхдүүдийг хамарна.

  ※		 2016 онд сургуульд орох гэж байгаа хүүхэд 2009 оны 1-р сарын 01-ний өдрөөс мөн оны 12-р 
сарын 31-ний хооронд төрсөн байх ёстой. 2017 онд сургуульд орох гэж байгаа хүүхэд 2010 оны 

1-р сарын 01-ний өдрөөс мөн оны 12-р сарын 31-ний хооронд төрсөн байх ёстой.

(2) Элсэлтийн үе шат

Бага сургуулиуд дараах таван үе шатын дагуу элсэлтээ явуулдаг.

Улсын болон хувийн бага сургууль нь дээрхитэй адил үе шатыг дамжилгүй сургууль нь 
сурагчдыг шууд сонгож авна. Элсэлтийн хугацаа ч сургуулиасаа шалтгаалаад өөр байж 
болох бөгөөд хүүхдээ элсүүлэх гэж буй улсын болон хувийн бага сургуульд биеэрээ 
очих эсвэл цахим хуудас руу орон элсэх хүсэлт гаргаж болно.

※  Улсын бага сургууль гэдэг нь боловсролын болон багшийн дээд сургуулийн харьяа бага сургуулийг 
хэлэх ба хувийн бага сургуулийн талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл хамгийн ойрын Боловсролыг 
дэмжих газарт хандаарай.

Хичээл(багц)
1~2 ангийн 

хичээл
3~6 ангийн гол хичээлийн агуулга

Эх хэл

Эх хэл 
Математик 

Зөв 
амьдрал 
Ухаалаг 
амьдрал

Хөгжилтэй 
амьдрал

Сонсох·ярих, унших, бичих, хэлзүйн дүрэм, уран зохиол

Нийгэм/ёс зүй
(Нийгэм) газарзүй, ерөнхий нийгэм, түүх, (Ёсзүй)өөртэйгээ 
харьцах, бусадтай харилцах, нийгэм·хамт олны харилцаа, 
байгаль·ер бусын зүйлсийн харилцаа

Математик Тоо болон тоо бодлого, дүрс, хэмжилт, тогтмол ухагдахуун, 
материал болон боломж

Байгалийн 
шинжлэх ухаан/ 

хэрэглээний 
шинжлэх ухаан

(Байгалийн шинжлэх ухаан) хөдөлгөөн ба энерги, бодис, 
амь нас, дэлхий ертөнц болон тэнгэр огторгуй, (Хэрэглээний 
шинжлэх ухаан) гэр ахуй, технологийн ертөнц

Биеийн тамир Эрүүл мэнд, сорилт, өрсөлдөөн, илэрхийлэл, аюулгүй 
байдал

Урлаг(дуу хөгжим/
дүрслэх урлаг)

(Хөгжим) илэрхийлэл, мэдрэмж, амьдралд нэвтрүүлэх, 
(Дүрслэх урлаг) туршилт, илэрхийлэл, мэдрэмж

Англи хэл Сонсох, ярих, унших, бичих
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түрээсийн байрны гэрчилгээ юм уу тухайн байранд оршин суудгыг нь тодорхойлсон 
бичиг, хилээр нэвтэрсэн тухай тодорхойлолт болон гадаад иргэнээр бүртгүүлснийг 
нь нотлох бичиг баримтыг хавсарган тойргынхоо бага сургуулийн захиралд аваачиж 
өгөөд элсэн орох боломжтой.

3. Сургуульд орох бэлтгэл

Сургуульд орох нь хүүхдийн хувьд маш их баяр хөөртэй үйл явдал боловч бас нэг 
талаар тэднийг тодорхой хэмжээний сэтгэлийн дарамтанд оруулдаг. Эцэг эх нь хүүхдээ 
сургуульдаа дуртай явж, тэнд байх хугацаагаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж, сургуулийн 
амьдралд хурдан дасан зохицоход нь тусалж сэтгэл санаагаар дэмжиж байх хэрэгтэй.

◉  Хувцас : Хүүхдээ сургуульд явуулахдаа биед эвтэйхэн хөнгөн хувцас өмсүүлж заншаарай.

◉  Цүнх : Нуруундаа үүрдэг, хэт том бус цүнх бэлдээрэй. Хэт их хээ хуартай, моод 
загвар хөөсөн цүнхнээс илүү энгийн цэвэрхэн цүнх бэлдэж өгөх нь зүйтэй.

◉  Харандаа, үзэгний сав, балруул : Үзэгний сав эрээн мяраан бус энгийн байх нь зүгээр. 
Тоглоомтой үзэгний сав авч өгөхөөс зайлсхий. Анх сургуульд орж байгаа хүүхдэд 2B 
харандаа(тод балтай) хэрэглэх нь зохимжтой байдаг. Хоёроос гурван харандаа, нэг 
ширхэг балруул байхад болно. 0,5 харандааг том ангид орсон үедээ хэрэглэх нь зүйтэй.

◉  Дэвтэр : 1,2-р ангийн хүүхдэд зориулан гаргасан хичээлийн дэвтэр байдаг ба 
тэдгээрээс авч өгөхөд болно. Харилцах дэвтэр, тэмдэглэлийн дэвтрийг урьдчилан 
бэлдэж өгөх хэрэгтэй бөгөөд бусад дэвтрийг ангийн багшийн зааврын дагуу 
бэлтгэнэ. (Жишээ) Цээж бичгийн дэвтэр г.м

◉  Тосон харандаа ба өнгийн харандаа : 1-р ангийн хүүхдэд 12 өнгийнх байхад болно.

◉  Гутлын уут ба ангид өмсөх кет : Гутлын уут нь пүүз багтах хэмжээтэй байх хэрэгтэй 
ба ангид өмсөх кет нь цагаан, хар хөх, цайвар хөх зэрэг олон өнгөтэй байдаг. Ангид 
өмсөх кетийг гутлын дэлгүүр юм уу сургуулийн ойролцоох бичиг хэрэгслийн 

(3) Урьдчилан элсэх ба элсэлтээ хойшлуулах

Хүүхдээ 1 жилийн өмнө сургуульд элсүүлэх хүсэлтэй эцэг эх болон асран хамгаалагч 
жил бүрийн 10-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдрийн хооронд харьяалагдах 
суурин, багийн захиргаа, хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд очиж өргөдлөө өгөх хэрэгтэй. 
Харин хүүхдээ 1 жилийн хойно элсүүлэх хүсэлтэй эцэг эх, асран хамгаалагч нь хүүхдээ 
7 нас(төрсөн оноор) хүрдэг жилийн 1-р сарын 31 өдөр гэхэд элсэн орох сургуульд нь 
өргөдлөө гаргах ёстой.(2017 оноос эхлэн элсэх хүүхдүүдэд энэхүү журам үйлчилнэ)

◉  Урьдчилан элсэх болон элсэлтээ хойшлуулах боломжтой хүүхэд
  •  Урьдчилан элсэх : Тухайн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний 

өдрийн хооронд төрсөн сар өдрөөрөө 5 нас хүрч буй урьдчилан элсэх хүсэлтэй 
хүүхэд (зөвхөн 1 жилээр урьдчилж элсэх боломжтой)

    ※  2017 онд шинээр элсэгчдийн хувьд 2011 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс тус оны 12-р сарын 31-
ний өдрийн хооронд төрсөн хүүхэд урьдчилан элсэх хүсэлт гаргах боломжтой.

  •  Элсэлтээ хойшлуулах: : Тухайн жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний 
өдрийн хооронд төрсөн сар өдрөөрөө 6 нас хүрч буй хүүхэд элсэлтээ хойшлуулахыг 
хүсэж байвал 

   ※  2017 онд элсэн суралцах ёстой хүүхэд элсэлтээ хойшлуулан 2018 онд элсэн суралцах гэж 
байгаа бол 2010 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөн оны 12-р сарын 31-ний өдрийн хооронд 
төрсөн байх ёстой. (2018 оны 3-р сарын 1-нд элсэн суралцана)

   ※  Урьдчилан элсэх болон элсэлтийг хойшлуулах нь эцэг эхийн сонголт бөгөөд сонголтоо 
хийхийндлдт т өмнө сайн бодож шийдвэрээ зөв гаргах хэрэгтэй.

(4)  Сургуульд элсэн орох журмын дагуу элсэн орох боломжгүй 
хүүхдийн элсэлт

◉  Солонгос улс нь бага сургуульд элсэн суралцах буюу шилжин суралцахаас өмнө 
Солонгос улсад амьдарч байгаагүй болон сргуульд сурч байгаагүй зэрэг шалтгаанаар 
зохих журмын дагуу сургуульд элсэн орох боломжгүй хүүхдүүдийг сургуулийн 
насанд хүрэх үед нь сургуульд суралцах эрхээр хангадаг.

◉  Сургуульд элсэн орох гэж байгаа хүүхдийн сургуульд элсэн орохыг хүссэн өргөдөлд 
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иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

4. Сургуулийн амьдралд дасан зохицоход туслах

◉	 Сургуулийн талаар таатай сэтгэгдэл төрүүлэх
  •    Сургуулиас айдаг хүүхэд байдаг. Ийм хүүхдийг сургууль дээр нь урьдчилан 

дагуулж очоод хичээл хийдэг анги танхим, үзүүлэн самбарыг тайлбарлан харуулж 
сургуульд явах сонирхолтой гэдгийг ойлгуулна.

  •    Сургууль дээр дагаж мөрдөх ёстой дүрэм журам байдгийг урьдаас хэлж ойлгуулна.
  •    Олон найз, ах, эгч нартай болно гэдгийг хэлж ойлгуулна.

◉  Багш бол сургуульд сурахад тусалдаг хүн
  •    Багш бол хүүхдүүдэд мэдэхийг хүссэн зүйл, мэдэх ёстой зүйлийг зааж өгдөг хүн 

гэдгийг хэлж ойлгуулна.
  •    Багш ямар хүүхдэд дуртай байдаг талаар бас ярьж өгөөрэй. (сургуулийн дүрэм сайн 

сахьдаг, амалснаа биелүүлдэг хүүхэд г.м)

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Сургуульд орохоосоо өмнө заавал сурах зүйлс
• Сургуулийнхаа нэрийг цээжилж хэлэх
• Гэрийнхэн болон өөрийнхөө нэрийг бичих
• Эгшиг, гийгүүлэгч сурах
• Үндсэн тоо сурах(1~10)
• Өнгийн харандаа, тосон харандаа, хайч, баллуур хэрэглэж сурах
• Өнгийн харандаагаар дугуй, хөндлөн, босоо шугам зурах
• Өнгө цээжлэх
• Өөрийнхөө эд зүйлийг бусдынхаас ялгаж сурах
• Гэрийн хаяг, утасны дугаарыг цээжлэн утсаар залгаж, утас авч сурах
• Хооллох ёсонд суралцах

◉  Өөрт оногдсон ажлаа өөрөө хийх
  •    Хүүхэдэд хичээлийн хэрэгслийнх нь жагсаалтыг гарган өгч, тэдгээрийг цүнхэндээ 

ямар дэс дараагаар нь хэрхэн хийх, цэгцлэх аргыг заан өгч, давтуулан хийлгэснээр 
хүүхэд өөрийнхээ эд зүйлсийг хайрлан хямгадах, цэвэрч нямбай байдалд суралцна. 
(нүүр гараа угаах, эд зүйлээ өөрөө цэгцэлж цэвэрлэх, бие засах өрөөг зөв хэрэглэх 
зэрэг ч үүнд багтана)

◉  Эрүүл биед саруул ухаан оршино
  •    Хүүхдэд амьсгалын замын болон чих хамар хоолойн төрлийн эмгэг байгаа эсэхийг 

урьдчилан шинжлүүлж эмчлүүлнэ.
  •    Хүүхэд ямар нэгэн хоол хүнсний харшилтай юм уу ямар нэг өвчинөөр өвчилсөн 

байгаа бол багшид нь энэ тухай урьдчилан мэдэгдэнэ.(сүүний харшил, диатиз, 
гэдэсний үрэвсэл г.м)

◉  Сургуульдаа аюул осолгүй явж ирэх тухай заах
  •    Явган явахын ач тусыг ойлгуулах. Гэр сургууль хоёрын хооронд явган явахад 

тохиромжтой замыг зааж өгөх
  •    Ямар нэг аюул осолд орохгүйн тулд замаар явахдаа баруун гараа барьж явах ёстойг, 

мөн замын гарц, гэрлэн дохионы учрыг сайтар хэлж ойлгуулах
  •    Автобусанд дугаарлан зогсож суух журамтайг мэдүүлэх
  •    Автобуснаас буугаад автобусны урдуур болон хойгуур зам гарч болохгүйг анхааруулах
  •    Гүүрэн гарц, хонгилон гарцаар зам гарахыг заах
  •    Гарцаар зам хөндлөн гарахдаа гүйхгүй байх
  •    Замын зохицуулагчийн зааврыг дагах ёстойг хэлж ойлгуулах
  •    Зам гарч эхлэх үед нь гэрлэн дохио солигдох юм бол буцаж байрандаа очих, хэрвээ 

замын голоос хэтэрч явсан бол хурдан гарах

дэлгүүрээс худалдан авч болно. Хөлөнд эвгүй юм уу томдсон кет авч өгч болохгүй. 
(Кетээ хувийн эд зүйл хадгалах хайрцганд хийх бол гутлын уут авах шаардлагагүй.)



Хүүхдийн боловсрол 211210 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Хичээлийн дараах сургалтын хөтөлбөр
Энэ хөтөлбөр нь бага орлоготой өрхийн хүүхдүүд, эцэг эх нь хоёул ажил хийдэг 
өрхийн хүүхдүүдийг хичээлээ тарсных нь дараа эцэг эхийнх нь оронд харж хандах, 
хичээл номыг нь давтуулах хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөрийг хичээлийн дараах 
сургууль(бага сургуулийн өдөр өнжих бүлэг), бүс нутгийн хүүхдийн төв, Өсвөр 
үеийнхний хичээлийн дараах сургалт хариуцсан академи, хичээлийн дараах 
өдөр өнжих төв зэрэг байгууллагуудаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг бөгөөд эдгээр 
газар сургуулийн сурагчдыг хичээлээс гадуур сургалтанд хамруулах, гэрийнх нь 
даалгаварыг хийлгэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг. Амьдралын боломж муутай өрх 
зохих ярилцаганд орсны дараа эдгээр газраар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх боломжтой.

Хичээлийн дараах сургалт болон асран хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд

Ангилал

Бүс 
нутгийн 

хүүхдийн 
төв

Өсвөр үеийнхний 
хичээлийн дараах 
сургалт хариуцсан 

академи

Хичээлийн дараах сургууль  
(Бага сургуулийн өдөр өнжих анги)

Хичээлийн 
дараах өдөр 

өнжих төв

Хөтөлбөрт  
хамрагдах  

хүүхэд

Бага  
орлоготой  

өрхийн  
хүүхэд  

(18 
хүртлэх  
насны)

Улсаас амьжиргааны 
тэтгэмж авдаг 
амьжиргааны доод 
түвшинд хамрагдах 
өрхийн хүүхэд
Бага сургуулийн 
(4~6-р анги), дунд 
сургуулийн (1~2-р 
анги)

Хичээлийн дараах сургууль
Бага ангийн сурагчид
Бага сургуулийн өдөр өнжих анги
•  (Үдээс хойших анги) Хамрагдахыг 

хүссэн 1, 2-р ангийн бүх сурагч
※		Сургуулийн нөхцөл байдлаас 

шалтгаалж 3 ~ 6-р ангийн 
сурагчдаас бага орлоготой өрх, өрх 
толгойлсон ганц бие эцэг/эх бүхий 
гэр бүл, эцэг эх нь хоёул ажил 
хийдэг гэр бүлийн хүүхдийг өдөр 
өнжихөд хүлээн авна

※  Анги нэмэлт: (2015 он)
1 ~ 4-р анги → (2016) 1 ~ 6-р анги
•  (Оройн анги) Бага орлоготой өрх, өрх 

толгойлсон ганц бие эцэг/эх бүхий 
гэр бүл, эцэг эх нь хоёул ажил хийдэг 
гэр бүлийн хүүхэд зэрэг оройн цагаар 
анхаарал халамж шаардлагатай 
байдаг хүүхдүүдийг хүлээн авдаг.
(Орохыг хүссэн хүүхэд эцэг эх нь 
хоёул ажил хийдгийг батласан бичиг 
авчирч өгнө.) 

Бага 
орлоготой 

өрхийн 
бага ангийн 

хүүхэд  
(Бага 

сургуулийн  
1 ~ 6-р анги)

Ангилал

Бүс 
нутгийн 

хүүхдийн 
төв

Өсвөр үеийнхний 
хичээлийн дараах 
сургалт хариуцсан 

академи

Хичээлийн дараах сургууль  
(Бага сургуулийн өдөр өнжих анги)

Хичээлийн 
дараах өдөр 

өнжих төв

Ажиллах 
цаг

Долоо 
хоногт 
5өдөр,
1 өдөрт 
8 цагаас 

дээш

•  Ажлын өдөр 15:00 
~ 22:00

•  Бямба гараг 12:00 
~ 19:00

•  Хичээлгүй хагас 
сайн өдөр 09:00 ~ 
14:00

Хичээлийн дараах сургууль Хичээлийн 
дараа ~  
(сургууль бүр ялгаатай)
Бага сургуулийн өдөр өнжих анги
•  Үдээс хойших анги: Хичээлийн дараа 

~ 17 цаг хүртэл
※  Сургуулийн нөхцөл байдлаас 

хамаарч оройн 6 цаг хүртэл байж 
болно Оройн анги:  
17 ~ 22 цаг хүртэл

※  Эрт харих боломжтой хүүхдүүд эрт 
тарж болно.(Асран хамгаалагч нь 
заавал ирж авна)

Нэг өдөр 
4-өөс дээш 

цаг

Үзүүлэх  
үйлчилгээ

Асран  
хамгаалах,  

хичээл  
давтуулах,  

хөнгөн  
хоол өгөх,  
зөвлөгөө 

өгөх  
зэрэг цогц  
үйлчилгээ

Хүүхдийн онцлогт 
тохирсон сургалт, 
нэмэлт давтлага, 
хөнгөн хоол өгөх 
зэрэг цогц үйлчилгээ

Хичээлийн дараах сургууль 
 Хичээлийн үндсэн хөтөлбөр, хүүхдийн 
онцлогт тохирсон сургалт
Бага сургуулийн өдөр өнжих анги 
•  Нийтээр оролцох ажиллагаа:Урлаг 

спортын арга хэмжээ, хөгжөөнт 
тоглоом,танин мэдэхүйн ангийн ажил

•  Хувийн үйл ажиллагаа: Гэрийн 
даалгавар хийх, өдрийн тэмдэглэл 
бичих, ном унших болон бусад үйл 
ажиллагаа

Асран 
хамгаалах, 

хичээлийг нь 
давтуулах

Төлбөр Төлбөргүй

•  Улсаас 
амьжиргааны 
тэтгэмж авдаг 
өрхийн хүүхэд : 
Төлбөргүй

•  Энгийн хүүхэд : 
Төлбөртэй

Хичээлийн дараах сургууль 
Хувиасаа төлбөрөө төлнө. (Улсаас 
сургалтын тэтгэмж авдаг сурагчид 
хичээлд үнэ төлбөргүй оролцох эрхийн 
бичиг олгоно.)
Бага сургуулийн өдөр өнжих анги
Бага сургуулийн ө
•  1 ~2-р анги: Үнэ төлбөргүй(Бүс нутаг, 

сургуулийн нөхцөл байдлаас хамаарч 
хоолны төлбөрийг өөрсдөө төлнө. Бага 
орлоготой гэр бүлийн хүүхэд үнэгүй 
хамрагдана.)

Орон 
нутгийн 
төвөөс 
лавлах
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Интернэт сургалтын цахим хуудас
Интернэт сургалтын цахим хуудас нь гэрийн даалгавраа хийхэд туслахаас гадна 
хүссэн цагтаа хүссэн хичээлээ хүссэнийхээ хэрээр үзэж сонсож болох сайн талтай. 
Солонгос улсын аймаг, хотын Боловсролын газраас үнэ төлбөргүй ажиллуулдаг 
интернэт сургалтын цахим хуудсыг танилцуулъя.

Аймаг, хотын Боловсролын газраас эрхлэн ажиллуулдаг боловсролын цахим хуудас

Аймаг, хот Цахим сургалтын нэр Цахим хуудасны хаяг

Сөүл хот Балын амт датком http://www.kkulmat.com/

Бүсань хот Бүсань зайны сургууль http://cyber.busanedu.net/

Дэгү хот Дэгү цахим сургалт http://estudy.edunavi.kr/

Инчонь хот Инчонь цахим сургууль http://cyber.edu-i.org/

Гуанжү Бит гу-үл сэм http://cyber.gedu.net/

Дэжонь хот Дэжонь цахим сургалт http://www.djstudy.or.kr/

Үлсань хот Үлсань зайны сургалт http://home.go.kr/

Гёнги аймаг Данупи http://danopy.goedu.kr/

Ганвонь аймаг Ганвонь боловсролын ертөнц http://ngcc.gweduone.net/

Хойд Чүнчон аймаг Чүнбүг зайны сургалт http://star.cbedunet.or.kr/

Өмнөд Чүнчон аймаг Эдюс Чүннам http://smart.edus.or.kr 

Хойд Жолла аймаг Жонбүг цахим сургууль http://eschool.jbedu.kr/

Өмнөд Жолла аймаг Жоннам зайны сургалт 
Гриннарэ http://cyber.jnei.or.kr/

Хойд Гёнсан аймаг Гёнбүг зайн сургалт http://lms.gyo6.net/

Өмнөд Гёнсан аймаг Сэми сургалт http://lms.gnedu.net/

Жэжү аймаг Жэжү цахим сургалт http://www.jejuestudy.net/

Ангилал

Бүс 
нутгийн 

хүүхдийн 
төв

Өсвөр үеийнхний 
хичээлийн дараах 
сургалт хариуцсан 

академи

Хичээлийн дараах сургууль  
(Бага сургуулийн өдөр өнжих анги)

Хичээлийн 
дараах өдөр 

өнжих төв

Лавлах 
утас, 

байгууллага

Орон 
нутгийн 

хүүхдийн 
төвүүдийн 

холбоо
☎02-732-

7979
www.

kaccc.org

Орон нутгийн 
өсвөр үеийнхний 
сургалтын
төв, Өсвөр 
үеийнхний 
хичээлийн дараах 
сургалт хариуцсан
академи  
|☎02-6430-0908
www.youthacademy.
or.kr

Хичээлийн дараах сургууль 
Аймаг, хотын Боловсролын газар, 
Боловсролыг дэмжих газар, хүүхдийнхээ 
явдаг сургууль
Бага сургуулийн өдөр өнжих анги 
Аймаг, хотын Боловсролын газар, 
Боловсролыг дэмжих газар, хүүхдийнхээ 
явдаг сургууль
www.afterschool.go.kr

Сургалт 
хүмүүжлийн
мэдээллийн 
нэгдсэн төв
☎02-701-

0431
central.

childcare.
go.kr
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Хичээл
1~3 ангийн 
хичээлийн 

цаг
Хичээлийн агуулга

Эх хэл 442 сонсох • ярих, унших, бичих, хэлзүй, уран зохиол

Нийгэм(түүх 
багтана)/Ёс зүй 510

нийгэм(газар зүй, нийгмэ судлал), түүх(солонгосын түүх, 
дэлхийн түүх) ёсзүйт хүн болох би, бид•бусадтай харилцах 
харилцаа, нийгэм·улс орон·дэлхий нийттэй харицах 
харилцаа, байгаль•сэтгэхүйгээс гаднах оршихуйтай 
харилцах харилцаа

Математик 374 тоо болон тоо бодлого, үсэг ба томъёо, тэгшитгэл, магадлал 
ба бүртгэл тооцоо, геометр

Байгалийн 
шинжлэх ухаан/ 
Хөдөлмөр · Гэр 

ахуй

646 бодис ба энерги, амьд биет ба дэлхий ертөнц, ахуй амьдрал, 
технологийн ертөнц

Биеийн тамир 272 эрүүл мэнд хөдөлгөөн, сорилт, өрсөлдөөн, өөрийгөө 
илэрхийлэх, чөлөөт цаг

Урлаг(Дуу хөгжим/ 
Дүрслэх урлаг) 272 өөрийгөө илэрхийлэх, урлагийн бүтээл таашаан мэдрэх, 

ойлгох, өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэх, биеэр хийж үзэх

Англи хэл 340 ойлгох(сонсох, унших), илэрхийлэх(ярих, бичих)

Сонгон суралцах 
хичээл 204

ханз, мэдээлэл зүй, байгаль орчин болон ногоон хөгжил, 
хэрэглээний гадаад хэл(герман хэл, франц хэл, испани хэл, 
хятад хэл, япон хэл, орос хэл, араб хэл, вьетнам хэл), эрүүл 
ахуй, мэргэжил сонгох хичээл

3 Дунд сургуулийн боловсрол
Дунд сургуулийн сургалт 3 жил байдаг. Сурагчийг түүний гэрт хамгийн ойрхон 
сургуульд хуваарилдаг бөгөөд дунд сургуулийн боловсрол нь бага сургуультай 
адил заавал эзэмших боловсрол юм. Хэрвээ эцэг эх нь хүүхдээ дунд сургуульд 
сургахгүй бол торгууль төлнө.

1. Боловсролын агуулга

Дунд сургуулийн сургалт нь бага сургуулийн боловсрол дээр үндэслэн сурагчдын 

сурах чадвар бас амьдралд тустай үндсэн чадварыг хөгжүүлэн, ардчилсан нийгмийн 
иргэн болгон хүмүүжүүлэх зорилгыг тавьдаг. Дунд сургуульд эх хэл, нийгэм(түүх)/
ёс зүй, математик, байгалийн ухаан/хөдөлмөр, гэр ахуй, биеийн тамир, урлаг(дуу 
хөгжим, дүрслэх урлаг), англи хэл болон бусад сонгон суралцах хичээлүүдийг судалдаг. 
Ханз, мэдээлэл зүй, хүрээлэн байгаа орчин болон ногоон хөгжил, хэрэглээний гадаад 
хэл(герман хэл, франц хэл, испани хэл, хятад хэл, япон хэл, орос хэл, араб хэл, вьетнам 
хэл), эрүүл мэнд, ирээдүйн мэргэжил зэрэг хичээлээс сонгон суралцдаг. Урлагын 
хичээлээс гадна 8 хүртэл төрлийн хичээл үздэг. Сургалтын хөтөлбөрын дагуух 
хичээлүүд нь дор дурдсантай адил байна.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

③  Орчин тойрны хүмүүстээ тусалж, ойлгож хүндлэх болон хамт олонтойгоо нэгдэж 
амьдрахын үнэ цэнийг ойлгоно.

④  Сонирхол болон төрөлх авьяасаа нээн хаагдмал байдлыг үгүй болгож, эрдэм ном 
болоод ажил мэргэжлийн талаарх төрөл бүрийн мэдээлэлтэй танилцаж өөрийгөө 
урагшлан дээшлэх замд хөтөлнө.

(3) Агуулга ба бүтэц

Ангилал Онцлог Үй л ажиллагаа

Бие даасан  
үйл 

ажиллагаа

Сургууль сурагчийн бие даасан үйл 
ажиллагааг дэмжиж, сурагч нь олон янзын 
сургалтанд идэвхитэй оролцоно.

•  Дасан зохицох
•  Өөрийгөө удирдах
•  Арга хэмжээнд оролцох
•  Бүтээлч сэтгэлгээтэй байх

Дугуйлан
Сурагч нь сайн дураараа хичээлээс гадуур
үйл ажиллагаанд оролцож хүн тус бүр 
хобби болон авьяасаа хөгжүүлнэ.

•  Эрдэм шинжилгээний үйл 
ажиллагаа

•  Соёл урлагийн үйл 
ажиллагаа

•  Спортын үйл ажиллагаа
•  Давтлага хийх
•  Сурагчдын хамтын үйл 

ажиллагаа

Сайн 
дурын үйл 
ажиллагаа

Сурагч нь бүс нутгийн нийгмийн сайн 
сайхны төлөө байгаль орчныг хамгаалах 
болон сайн дурын үй л ажиллагаанд 
оролцоно.

•  Сургуулийн сайн дурын үй л 
ажиллагаа

•  Бүс нутгийн сайн дурын үйл 
ажиллагаа

•  Байгаль орчныг хамгаалах 
үйл ажиллагаа

•  Компанит ажилд оролцох 
гэх мэт

Явцын 
байдал

Сурагч нь өөрийн сонирхол, авьяас,
өөрт тохирох үйл ажиллагаанд оролцон 
цаашдын замыг тодорхойлно.

•  Өөрийгөө ойлгох
•  Цаашдын замыг хөгжүүлэх
•  Цаашдын төлөвлөгөөг 

гаргах
•  Өөрийн биеэр хийж үзэх

2. Бүтээлч, танин мэдэхүйд суурилсан үйл ажиллагаа

(1) Онцлог

Бүтээлч, танин мэдэхүйд суурилсан үйл ажиллагаа нь танхимын хичээлээс гадуурх 
үйл ажиллагаа бөгөөд хичээлтэй харилцан холбогдолтой, мэдлэгийг зузаатгаж бусдыг 
хүндэлж ойлгож чаддаг, хүмүүнлэг, алсын хараатай хүн болгох зорилготой ажил юм. 
Өөрийн сонирхлын дагуу үйл ажиллагаа өрнөх бөгөөд хамт олон доторх хувь хүний 
онцлог, идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой.
Идэвхи санаачлагатай туршлага судлах үйл ажиллагаа нь чөлөөт, дугуйлангийн, сайн 
санааны, өөрийгөө нээх гэсэн 4 төрөлд хуваагдана.
Төрөл тус бүр нь сурагч, багш, анги, сургууль зэргийн онцлогт тохируулан чөлөөтэй 
явагддаг. Дунд сургуулийн идэвхи санаачлагатай туршлага судлах үйл ажиллагаа нь 
бусадтай хамтран, дасан зохицож амьдрах, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, бие хүн болон 
төлөвшихөд гол анхаарлаа хандуулдаг. Мөн бие даах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
багш ба сурагчид харилцан зөвлөлдсөний үндсэн дээр сурагчдад үүрэгт ажлыг 
хувиарлаж өгөн өөрсдийн хүчээр бүгдийг хийхэд сургадаг. Түүнчлэн орон нутаг болоод 
сургуулийн өвөрмөц соёл, цаг уур орчин нөхцөл зэрэгтэй холбогдуулан хүн хүч, эд 
материал, цаг хугацааг тал талын салбарт зөвөөр зарцуулж ашиглах нь чухал.

(2) Зорилго

Сурагчид идэвхи санаачлагатай туршлага судлах үйл ажиллагаанд оролцсоноор 
өөрийгөө нээн хөгжүүлж, амьдралын утга учрыг ойлгож, бусдыг ойлгож хүндлэх 
ухаанд суралцах ба иргэн хүний хувьд биелүүлэх үүргээ ухамсарладаг болно.

①  Олон төрлийн арга хэмжээ, сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцон байгаль
  орчноо хамгаалах зэрэг нийгмийн хүний хээ хувьд үүргээ гүйцэтгэнэ.

②  Дугуйлангийн үйл ажиллагаанд байнга оролцож өөр өөрсдийн сонирхол болон 
авьяасыг нээн илрүүлж баг хамт олны ажилд суралцана.
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Мэдэхэд илүүдэхгүй

Сургууль дээрх хүчирхийлэл
Сургууль дээрх хүчирхийлэл гэдэг нь сургуулийн дотор болон гадна сурагчийг 
гэмтээж бэртээсэн, зодсон, түгжиж хорьсон, дарамталсан, өөрийн эрхээр 
байлгасан, нэр төрийг нь гутааж доромжилсон, заналхийлэн сүрдүүлсэн, албан 
хүчээр ажилд зарсан, бэлгийн хүчирхийлэл хийсэн, гадуурхан ганцаардуулсан, 
цахим орон зайд гадуурхан ганцаардуулсан, мэдээлэл харилцааны сүлжээгээр 
садар самуун·хүчирхийлэлийн агуулгатай мэдээлэл түгээж бие болон сэтгэл санаа, 
эд хөрөнгийн хохирол үзүүлсэн үйлдлийг хэлдэг. ‘Багахан зовоох’, сурагчдын 
‘тоглоом шоглоом хийх’ явдал ч гэсэн сургууль дээрх хүчирхийлэлд тооцогдоно.

Сургууль дээрээ хүчирхийлэлд өртсөн байж болзошгүй хүүхдийн биеээ авч 
явах байдал
•  Хувцас, биеийн тамирын шаахай, нүдний шил зэргээ байнга хаяж гээх, хагалах
•  Биеийн аль нэг хэсэгт нь шарх, хөхөрсөн ул мөр харагдах. Асуухад явж байгаад 

унасан гэх юм уу биеийн тамир хийж байгаад гэмтсэн гэж хариулах
•  Сурах бичиг, дэвтэр, цүнхэн дээрээ янз бүрийн зүйл бичиж эрээчсэн байх
•  Хэрэглээний мөнгө дутагдсанаас гээд хэлэлгүйгээр гэрээсээ мөнгө авч гарах гэх мэт
•  Ямар ч тамир тэнхээгүй сулбайж суух, гэртээ байхдаа өрөөнөөсөө гарч ирэхгүй байх
•  Хоолондоо муудаж урьд нь дуртай байсан хоолоо ч идэхээ болих. Эсвэл 

сургуулиасаа ирээд өлсөж байна гээд хамаагүй их идэх
•  Бие өвдөж байна гэсэн шалтгаанаар хичээлдээ явахаас дургүйцэх
•  Найз нартайгаа утсаар ярихаас дургүйцэх
•  Гэнэт өөр тийшээ нүүмээр байна гэх юм уу, өөр сургууль руу шилжүүлж өгөөч гэж гуйх
•  Сурлагын дүн нь огцом муудах
•  Унтаж байхдаа хар хөлс нь цувах юм уу, хар дарж зүүдлэх, гиншиж яраглах
• Ойр ойрхон уурлаж, уйланхай болно

Авах арга хэмжээ
Анги даасан багштайгаа ярилцах хүсэлт тавин бий болоод байгаа нөхцөл байдлын 
тухай тайлбарла. Хэрвээ тэгэх нь хэцүү байгаа бол Сургууль дээрх хүчирхийллийг 
мэдэгдэх утас 117(шууд 117) руу залгаж тусламж хүсээрэй. 117 дугаар утас өдөр 
шөнийн аль ч цагт ажилладаг.

(1) Сургууль
•  Сургууль дээрх хүчирхийллийн талаар арга хэмжээ авах бие даасан комисс

Хамгийн эхлээд анги даасан багшид нь хүүхдээ сургууль дээрээ хүчирхийлэлд 
өртсөн тухай хэлж мэдэгдэнэ. Анги даасан багш нь тухайн асуудлыг хариуцсан 
байгууллагад мэдэгдэж, тус байгууллага судалгаа явуулсны дараа сургуулийн 
захиралд тайлагнах бөгөөд Сургууль дээрх хүчирхийллийн талаар арга хэмжээ 
авах бие даасан комиссыг байгуулан хянан үзээд хэргийг шийдвэрлэдэг. Мөн 
хохирогч сурагчийн эцэг эх сургууль дээр өөрийн биеэр ирж тус комиссыг 
байгуулах хүсэлт гаргах эрхтэй. Тус комисс нь сургууль дээрх хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх, авах арга хэмжээний талаар шүүн хэлэлцэх, хохирогчийг 
хамгаалах, хохироогч сурагчид авах арга хэмжээний талаар зөвлөлдөх, хохирогч 
болон хохироогч сурагчдын хоорондох зөрчилдөөнийг зохицуулах зэрэг ажлыг 
хийдэг.

•  Wee танхим(Сургууль дээр байгуулагдсан зөвлөгөө өгөх танхим)
Хүмүүстэй харилцах чадвар дутмаг, сургууль дээрх дарамтанд өртсөн, сахилга 
батын доголдол зэргээс болоод сургуулийн амьдралд дасан зохицож чадахгүй 
байгаа хүүхдүүдэд туслах анхан шатны зөвлөгөө өгөх байгууллага бөгөөд хүнд 
хэцүү байдалд ороод байгаа хүүхдүүдийг аль болох эрт хайн илрүүлэх, сурагчдыг 
хүнд байдалд орохоос сэргийлэх, сургуульдаа дасан зохицоход нь туслах 
зорилготой үйлчилгээ явуулдаг.

(2) Боловсролын газар 
•  Wee төв(сурагчдад зөвлөгөө өгөх төв)

Wee төвөөс сургууль болгон удирдан зааж сургах болон эдгээхэд хэцүү эмч 
мэргэжилтний байнгын хяналт шаардлагатай сурагчид зориулсан онош 
-зөвлөгөө-өвчнийг эдгээх гэсэн one-stop буюу нэг цэгийн үйлчилгээг авах 
боломжтой юм.

•  Wee сургууль
Хот, орон нутгийн боловсролын төвөөс, хичээлдээ явж чадахгүй болсон юм 
уу хүнд байдалд орж удаан хугацааны эмчилгээ болон сургалт шаардлагатай 
болсон сурагчдад зориулан байгуулсан 3 дахь шатны зөвлөгөө өгөх байгууллага 
болох Wee сургуульд сурч болно.
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(3) Олон нийтийн байгууллага•Аж ахуйн нэгж
•  Сургууль дээрх хүчирхийлэлээс хамгаалахад туслах SOS хөтөлбөр

Өсвөр насныхныг хүчирхийллээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сангийн SOS 
тусламж үйлчилгээг Сургууль дээрх хүчирхийлэлтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх төв 
болон тусламж үйлчилгээ өгөх төвөөс авч болно. Сургууль дээрх хүчирхийлэлтэй 
холбоотой зөвлөгөө өгөх төв нь сургууль дээрх хүчирхийлэлд өртсөн болон 
хүчирхийлсэн сурагч, тэдний эцэг эхэд зөвлөгөө
өгдөг. Мөн тус төв сургуулийн зүгээс шийдэхэд бэрхшээлтэй асуудалд оролцож, 
зөрчлийг шийдвэрлэдэг. Тус төвийн ☎1588-9128(Тусламжийн гар) утас болон 
цахим хуудсанд(www.jikim.net) хандан зөвлөгөө авч болно.

•  Өсвөр насныхны тусламжийн утас
Хохирогч болон эцэг эхчүүд 1388 дугаарт залган, сургууль дээрх хүчирхийлэлтэй 
холбоотой хуулийн мэдээлэл, эмчилгээний талаар зөвлөгөө авч болно. Зөвлөгөө 
өгөх төв дээр сургууль дээрх хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, 
хүчирхийлэгч сурагчдыг оролцуулсан хүчирхийлэл дахин гарахаас сэргийлэх 
сургалтыг явуулж байна.

•  Сандами сэм(Зөвлөх багш)
‘Daumkakao цахим хуудас-KB Гүгмин банк-Нээлттэй нийгэм’ байгууллагууд 
хамтран гар утас болон интернэтээр дамжуулан сургууль дээрх хүчирхийллийн 
талаар зөвлөгөө авч эмчилгээ хийлгэх үйлчилгээг бий болгосон. Сурагчид ухаалаг 
утсандаа мессенжерээрээ ‘Май пипл’ апликэшнийг татан суулгаж ‘найз санал 
болгох’ цэснээс ‘Сандами сэм’-ийг сонгон найз(харилцагч) болгон хадгалж авсныхаа 
дараа санаа зовоож байгаа асуудлынхаа талаар бичиж илгээх юм бол мэргэжлийн 
зөвлөгч зөвлөгөө өгөх болно. Тийнхүү ярилцсаны дүнд их хэмжээгээр хохирч байгаа 
нь тогтоогдсон сурагч байх юм бол Нээлттэй нийгэм байгууллагын мэргэжилтэн эмч 
түүнийг эмчилж, гадаадын болон дотоодын сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцон 
өөртөө итгэх итгэлийг эргүүлэн олж авах боломжийг олгох юм.

(4) Цагдаа: 117 Сургуулийн хүчирхийллийг мэдээлэх төв
Шууд ☎117 (гар утаснаас залгах тохиолдолд урд нь хотын кодыг хийнэ) номерт 
залгавал сургуулийн хүчирхийллийн эсрэг төвөөр дамжуулан яаралтай тусламж, 
зөвлөгөө зэргийг түргэн шуурхай авах боломжтой. сургуулийн хүчирхийллийн эсрэг 
төвөөс зөвлөгөө, мөрдөн байцаалт, эмчилгээ, хуулийн зөвлөгөө зэрэг үйлчилгээг 
жилийн 365 хоногийн 24 цагийн турш авах боломжтой.

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Сургуульдаа сайн дасахгүй байгаа болон түүнээс болж хүнд байдалд байгаа 
сурагчдад зориулсан Wee төсөл
『Wee』 : “We(Бид)+education(Боловсрол)”, “We(Бид)+emotion (Сэтгэл хөдлөл)”гэсэн 
үгний товчлол юм

Сургуулиас завсардсан, хүнд нөхцөлд орсон сурагчдад зориулсан аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр

2 дахь шатны 
хамгаалалт Wee төв

•  Бүс нутаг бүрийн боловсролын газраас 
байгуулах

•  М э р г э ж и л т н и й  ба й н г ы н  х я н а л т 
шаардлагатай сурагчид зориулсан онош-
зөвлөгөө-өвчнийг эдгээх гэсэн нэг цэгийн 
үйлчилгээ

•  Тухайн сургууль дээр удирдан 
зааж сургах болон эмчилгээ 
хийхэд бэрхшээлтэй учир 
сургуулиас нь хүсэлт гаргасан 
болон зөвлөгөө авахыг хүссэн 
сурагч

•  Сургуулиас байгуулах
•  Сургуульдаа дасан зохицохгүй байгаа 
сурагчыг олж илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх, дасан зохицоход нь туслах

1 дэх шатны 
хамгаалалт Wee анги

•  Хичээлдээ муу, харилцааны 
до гол д ол той ,  сур гуул ь 
дээрх дарамтанд өртсөн, 
компьютер  тоглоомонд 
донтосноос болж сургуульдаа 
сайн дасан зохицоогүй, хүнд 
байдалд орсон сурагч

3 дахь шатны  
хамгаалалт

Wee  
сургууль

•  Хот, нийслэлийн боловсролын газраас 
байгуулах

•  Урт хугацааны эмчилгээ хэрэгтэй хүнд 
байдалд орсон сурагчид тусгай үйлчилгээ

•  Хэтэрхий хүнд байдлаас 
болж урт хугацааны эмчилгээ, 
сургалт хэрэгтэй сурагч.

•  Сургууль юм уу Wee төвд 
хүсэлт гаргасан сурагч мөн 
сургуулиас завсардсан сурагч
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4 Ахлах сургуулийн боловсрол
Ахлах сургууль нь 3 жил суралцдаг. Дунд сургууль төгссөн болон мэргэжлийн 
шалгалтуудыг өгч тэнцсэн хүн ахлах сургуульд орох эрхтэй. Сургуулийн төрлөөр 
нь энгийн ахлах сургууль, тусгай мэргэжлийн ахлах сургууль, мэргэжлийн ахлах 
сургууль, чөлөөт ахлах сургууль гэсэн 4 төрөлд хуваана. Элсэлтийн журам 
нь хот дүүрэг мөн сургууль тус бүр өөр байдаг. Ахлах сургуульд заавал сурах 
ёстой биш бөгөөд сургалтын төлбөр болон бусад зардлыг өөрсдөө хариуцана. 
Сургалтын төлбөр нь бүс нутаг, сургуулиасаа шалтгаалаад өөр өөр байна. Энгийн 
ахлах сургуулийн хувьд 1 жилийн төлбөр нь 1,200,000-1,500,000 орчим, тусгай 
мэргэжлийн ахлах сургууль болон чөлөөт ахлах сургууль зэрэг хувийн сургуулиуд 
нь мэргэжлийн хичээлийн төлбөрийг нэмж төлдөг. Гэвч ар гэр нь хүнд амьдралтай 
хүүхдүүд үнэгүй сурах, эсвэл төлбөрөөсөө хөнгөлүүлж болно.

2. Ахлах сургуулийн төрөл

Энгийн ахлах 
сургууль

Олон төрлийн салбарын ердийн боловсролыг олгодог ахлах 
сургуулийн хэлнэ. Ахлах сургууль дундаа хамгийн их хувийг эзэлдэг 
ба бүс нутгаасаа шалтгаалан интернетээр бүртгэн ерөнхий дүн болон 
хэдэд жагссанаар нь сургуулий н захирал шалгаж авдаг байна.

Тусгай ахлах 
сургууль

Тусгай салбарын мэргэжлийн боловсролыг олгодог ахлах сургуулийг 
тусгай ахлах сургууль гэнэ. Шинжлэх ухааны салбарын боловсон 
хүчин бэлтгэдэг(шинжлэх ухааны ахлах сургууль), гадаад хэлний 
өндөр мэдлэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэдэг(гадаад хэлний ахлах 
сургууль), олон улсын мэргэжилтэн бэлтгэдэг(олон улсын ахлах 
сургууль), урлаг соёлын мэргэжилтэн бэлтгэдэг(соёл урлагийн ахлах 
сургууль), спортын мэргэжилтэн бэлтгэдэг(спортын ахлах сургууль), 
үйлдвэрлэлийн салбарын боловсон хүчний хэрэгцэнд тулгуурласан 
сургалт явуулдаг(мастер ахлах сургууль) ахлах сургуулиуд бий. 
Сурагчийн хувийн хэрэг, багшийн тодорхойлолт, ярилцлага, ур 
чадварын шалгалтын дүн зэрэг тухай сурагчийн бие даан суралцах 
чадварыг үнэлж болох шалгуурын тусламжтайгаар шалгаруулж авдаг. 
Тэр дундаа шинжлэх ухаан, гадаад хэл, олон улсын харилцааны 
ахлах сургуульд элсэгчдийн 20 болон түүнээс дээш хувьд нийгмийн 
тусламж дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүдийг сонгон шалгаруулж 
авдаг.

Мэргэшүүлэх 
ахлах сургууль

Авьяас болон чадамжаараа төстэй сурагчдыг тусгай салбарын 
боловсон хүчин болгон бэлтгэх сургалт, мөн байгаль дээрх дадлага 
ажил, туршилт судалгаа голлосон сургалтыг мэргэжлийн түвшинд 
явуулдаг ахлах сургуулийг мэргэшүүлэх ахлах сургууль гэнэ. Хэл 
шинжлэл, тоо бодлого, англи хэл, нийгэм гэх мэт ерөнхий мэдлэгийн 
хичээлээс гадна газар тариалан, аж үйлдвэрлэл, худалдааны 
мэдээлэл, далайн бүтээгдэхүүн, далайн тээвэр, үйлдвэр үйлчилгээ 
гэх мэт сургуулийн онцлогын дагуу олон төрлийн мэргэжлийг эзэмших 
боломжтой юм. Сурагчдыг хичээлийн дүн, ярилцлага, ур чадварын 
шалгалтаар шалгаруулж авдаг.

Бие даасан ахлах 
сургууль

Бусад сургуультай харьцуулахад сургууль болон сургалтын явцыг 
чөлөөтэйгээр явуулж болдог ахлах сургуулийг хэлнэ. Сургуулийн 
удирдлагад эрх мэдэл, хариуцлагын аль алиныг олгодог бөгөөд 
сургууль тус бүр төрөл бүрийн, онцгой хөтөлбөрийн дагуу хичээллэдэг. 
Хэлбэрийн хувьд ‘Бие даасан олон нийтийн ахлах сургууль’, ‘Бие 
даасан хувийн ахлах сургууль’ гэж бий. Зарим Бие даасан олон 
нийтийн ахлах сургууль нь элсэлтээ компьютерээр сугалаа сугалуулах 
аргаар явуулдаг бол зарим нь хичээлийн дүн, элсэлтийн шалгалтын 
дүнгээр шалгаруулан авдаг. Хувийн ахлах сургууль нь хувийн хэрэг, 
багшийн тодорхойлолт, ярилцлага, ур чадварын шалгалтын дүн зэрэг 
тухай сурагчийн бие даан суралцах чадварыг үнэлж болох шалгуурын 
тусламжтайгаар шалгаруулж авдаг.

1. Боловсролын агуулга

Ахлах сургууль нь дунд сургуулийн боловсролын үр дүнд суурилан сурагчид өөрийн 
авьяас чадамжинд тохирсон ажил мэргэжил сонгох чадвар, дэлхийн иргэн болоход 
шаардлагатай чанарыг эзэмшүүлэхэд голлон анхаарна. 1 цагийн хичээл нь 50 минут 
үргэлжилэх бөгөөд эх хэл, математик, англи хэл, нийгэм(түүх/ёс зүй), байгалийн 
шинжлэх ухаан, биеийн тамир, урлаг(дуу хөгжим/ дүрслэх урлаг), хөдөлмөр, гэр ахуй/2 
дахь гадаад хэл/ ханз/ хүмүүжлийн хичээлүүд ордог. Сурагчид ерөнхий болон сонгон 
суралцах хичээлээс өөрийн хүссэн хичээлийг сонгон суралцах боломжтой. Гэхдээ 
сургалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд 8-аас илүү хичээл сонгохгүй байхаар 
зохицуулалт хийдэг.
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3. Сурагчид үзүүлэх нийгмийн халамж

Сурагчид олгох тэтгэлэг, үзүүлэх хөнгөлөлт нь орон нутаг, сургууль, хичээлийн 
улирлаас хамаарч харилцан адилгүй байдаг.

(1)   Бага орлоготой бага, дунд, ахлах сургуулийн сурагчид олгох 
сургалтын тэтгэлэг

◉ Хамрагдах хүн
•  Харьяа суурин, багийн захиргаа, хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд сургалтын тэтгэмж 

авдаг сурагчаар бүртгүүлсэн, хичээлийн төлбөр, сургуулийн элсэлтийн төлбөрийг нь 
улс хариуцдаг сурагч.

  (Амьжиргаа баталгаажуулах тэтгэмж авдаг өрх, өрх толгойлсон эцэг/эх бүхий гэр 
бүлийн хүүхэд гэх мэт)

•  Харьяа суурин, багийн захиргаа, хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвөөс доод түвшингийн 
амьжиргаатай гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрсөн сурагч. (амжиргааны түвшнөөс доогуур 
орлоготой өрх)

•  Орлого, өв хөрөнгө нь дундаж орлогын 50~60%-тай тэнцэж буй өрхийн хүүхэд (аймаг, 
хот болгон сургалтын тэтгэлэг нь ялгаатай болно) 

•  Дээрх шаардлагыг хангахгүй боловч гэр бүлд нь таагүй явдал тохиолдсоноос (эцэг эх 
нь салсан, нас барсан, ажилгүй болсон, дампуурсан, өвдсөн, өрөнд орсон, сураггүй алга 
болсон, хувийн бизнесгүй болсон гэх мэт) тусламж дэмжлэг хэрэгтэй гэж сургуулийн 
захирал санал болгосон бага орлоготой өрхийн хүүхэд.

◉ Үзүүлэх тусламж дэмжлэг
•  (Ахлах сургуулийн сургалтын төлбөр) Ахлах сургуулийн элсэлтийн хураамж, сургалтын 

төлбөр болон сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжих зардлыг олгоно.
•  (Хоолны мөнгө) Бага, дунд, ахлах сургуулийн өдрийн хоолны мөнгийг бүрэн хариуцна. 

(Жилд 180 удаагийн хоол, үнэгүй хоол олгодог бүс нутгаас бусад газар)
•  (Хичээлийн дараах сургалтанд суух эрхийн бичиг) Бага, дунд, ахлах сургуулийн 
сурагчдад жилд 600,000 воны өртөг бүхий хичээлийн дараах сургалтанд суух эрхийн 
бичиг олгоно.  

•  (Интернет·PC) Интернет ашигласны төлбөр болгон сард 17,600 вон олгох бөгөөд бага 
орлоготой айлд суурин компьютер нэг ширхэгийг олгоно.

Хамрагдах хүн

Амьжиргаа  
баталгаажуулах  
тэтгэмж авдаг 

хүн

Өрх 
толгойлсон 

эцэг/эх

Доод 
түвшингийн 

амьжиргаатай 
иргэн

Орлого, эд 
хөрөнгийн 
хэмжээ нь 

магадлагдсан 
иргэн

Ангийн 
багш санал 
болгосон

Сургалтын төлбөр ○ ○ ○ △ △

Хоолны мөнгө ○ ○ ○ △ △

Хичээлийн дараах 
сургалтын төлбөр ○ ○ ○ △ △

Интернет·PC △ △ △ △ △

※ ○ : Өргөдөл гаргасан тохиолдолд 100%-ийн тэтгэмж авна
	 △ :  Өргөдөл гаргасан тохиолдолд тодорхой жишгийн дагуу хянан хэлэлцсэний дараа дэмжлэг 

үзүүлэх эсэхийг шийднэ

◉ Бүрдүүлэх бичиг баримт

Хамрагдах хүн Бүрдүүлэх бичиг баримт

Амьжиргаа баталгаажуулах тэтгэмж 
авдаг хүн, өрх толгойлсон эцэг/эх 
бүхий гэр бүлийн хүүхэд(хуулиар 
баталгаажуулсан), доод түвшний 

амьжиргаатай өрхийн хүүхэд(хуулиар 
баталгаажуулсан), орлого эд хөрөнгийн 

хэмжээ нь магадлагдсан хүн 

① Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авахыг хүссэн өргөдөл
② Хувийн мэдээллийг шалгахыг зөвшөөрсөн бичиг
③ Орлого хөрөнгийн мэдэгдэл
④ Орлого / хөрөнгийг шалгах баримт бичиг

Сургуулийн захирлын санал  
болгосон сурагч

① Анги даасан(хариуцсан ажилтан) багшийн тодорхойлолт 
②  Бусад хавсралт бичиг баримт(өртэй/нас барсан/ажилгүй/ 

дампуурсан/гэрлэлтээ цуцлуулсан гэдгийг нотлох)
※  Тодорхойлолтыг хариуцсан ажилтан буюу анги 

даасан багш бичиж өгнө.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉ Хүсэлт гаргах журам
•  Жил бүрийн эхэнд тодорхой хугацаанд өргөдөл хүлээн авдаг(Хүсэлт гаргах журмыг 

сургуулиас тусад нь зарладаг(гэрийн сонин зэргээр)). 
•  Сурагчийн эцэг эх суурин, баг, хорооныхоо Иргэдэд үйлчлэх төв дээр очих буюу 
интернэтээр сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авахыг хүссэн өргөдлөө гаргах бөгөөд 
тухайн өрхийн орлого, хөрөнгийг шалгасан шалгалтын хариуг үндэслэн дэмжлэг 
үзүүлэх сурагчийг сургуулиас сонгоно.

  -  Сургууль, сургалтын төлбөрийг дэмжлэг авахаар сонгогдсон сурагчийг төлбөрийг 
бүрэн чөлөөлнө.

5 Их дээд сургуулийн боловсрол
Солонгосын их, дээд сургуулиуд нь мэргэжил, чиглэлээсээ хамаарч 2 болон 4 
жилийн сургалттай байдаг. 4 жилийн дээд сургуульд дээд боловсрол эзэмшиж 
онолын талын хичээлүүдийг түлхүү үздэг байхад, 2 жилийн техник мэргэжлийн 
сургуульд тусгай техник технологийг эзэмшээд хөдөлмөрийн талбарт шууд 
гарч ажиллах мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэдэг. Дээд сургуульд орохын 
тулд сурагчийн хувийн хэргийн дүн, зохион бичлэг, гадаад хэлний шалгалтын 
дүнгээр сонгон шалгаруулдаг элсэлтийн шалгалтанд орох юм уу эсвэл жил бүр 
явагддаг суурь боловсролын түвшин тогтоох шалгалт өгч авсан онооныхоо дагуу 
өөрийн суралцахыг хүссэн дээд сургуульд бүртгүүлнэ. Сургууль бүрийн оюутан 
шалгаруулж авах дүрэм журам өөр байдаг тул орох гэж буй сургуулийнхаа болзол 
шаардлагыг хангасан байх ёстой. Зарим дээд сургууль “олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдийг элсүүлэх” элсэлтийг зохион байгуулдаг. Эцэг эх нь хоёулаа гадаадын 
иргэн байх тохиолдолд гадаад оюутны тусгай элсэлтийн журмын дагуу бүртгүүлдэг.

Өргөдөл гаргана

Сурагчийн эцэг 
эх

Бүртгэнэ

Суурин, баг, 
хороо болон 

интернэт

Орлого, хөрөнгийг 
шалгана

Хот, сум, дүүрэг
(Нийгмийн 
халамжийн 

яамны Хэнбуг 
Иөм)

Сурагчийг сонгоно

Сургууль
(Найс)

1. Дээд сургуулийн төрөл

Их дээд сургууль нь 4 жилийн сургалттай ба худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, 
боловсролын их сургууль, мэдээлэл технологийн их сургууль болон цахим дээд 
сургууль , 2~3 жилийн мэргэжлийн дээд сургууль, коллеж гэж бас бий.

Ангилал Агуулга

Их сургууль
Дотроо мэргэжлийн олон салбарыг хамарсан тэнхим 
факультеттай энэ сургуульд ахлах сургууль төгссөн сурагчид 
хамгийн ихээр элсэн ордог.

Үйлдвэрлэлийн дээд 
сургууль

Голчлон аж үйлдвэрийн салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэдэг 
сургууль

Боловсролын(Багшийн) 
дээд сургууль Бага болон дунд сургуулийн багшийг бэлтгэдэг дээд сургууль

Мэргэжлийн дээд 
сургууль Нарийн мэргэжлийн ажилтан бэлтгэдэг сургууль

Зайны сургалттай дээд 
сургууль

Зурагт, компьютер гэх мэт харилцаа холбооны хэрэгслээр дамжуулан 
хаана ч хичээл хийж болох зайны сургалттай дээд сургууль

Техник технологийн дээд 
сургууль

Үйлдвэрийн ажилчин нь үйлдвэрий н талбар дээр мэргэжлийн 
мэдлэг, технологий г эзэмших боломжтой дээд сургууль

2. Сургалтын тэтгэлэг

Их дээд сургуулийн төлбөр нь улсын, нийтийн, хувийн их дээд сургууль эсэхээс хамаарч 
харилцан адилгүй байх бөгөөд төлбөрийг оюутан өөрөө хариуцдаг журамтай. Харин 
эдийн засгийн хүндрэлээс болж сурахад бэрхшээлтэй байгаа оюутнуудад оюутнуудад 
туслах зорилгоор улсаас болон тухайн их дээд сургуулиас нь сургалтын тэтгэлэг 
олгодог. 
Улсаас улсын тэтгэлэг, улсын хөдөлмөрийн тэтгэлэг зэрэг сургалтын тэтгэлэг олгодог 
бөгөөд дотоодын их дээд сургуульд сурч байгаа, солонгос улсын иргэн оюутанд олгодог. 
Тус тэтгэлэгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Солонгосын сургалтын тэтгэлгийн 
сангийн цахим хуудаснаас (www.kosaf.go.kr) орж үзээрэй.
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

◉  Тэтгэлэг: Их дээд сургуулийн оюутанд сургалтын төлбөр болон амьжиргааны мөнгийг 
нь олгож сурч боловсрох, авьяас чадвараа дээшлүүлэх боломжоор хангах зорилготой 
тус тэтгэлэг нь оюутны хөдөлмөрийг үнэлэх системээр тооцоолон олгогддог

  -  Цагийн хөлс: (сургууль дотор) 8,000 вон, (сургуулиас гадна) 9,500 вон
  -  Хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн их цаг: (хичээлийн улирал) долоо хоногт 20 цаг, 

(амралт) долоо хоногт 40 цаг
  ※ 	Хичээлийн улирлын үеэр оройн анги буюу ичнээ ангийн оюутан долоо хоногт 40 цаг ажиллах боломжтой.

 
◉  Тэтгэлэгт хамрагдах арга: Солонгосын сургалтын тэтгэлгийн сангийн цахим хуудас (www.kosaf.go.kr)

Их сургуулиас олгодог болон бусад байгууллагаас олгодог сургалтын тэтгэлэгийг 
авахын тулд сурч байгаа сургуулийнхаа тэтгэлэг хариуцсан албанд очиж лавлавал ямар 
төрлийн сургалтын тэтгэлэг байдаг тухай, тэтгэлэг авахын тулд хэрхэн өргөдөл гаргах 
тухай мэдээлэл өгнө.
※  Их дээд сургуулийн төлбөр 2015 оны байдлаар(4 жилийн сургалттай сургуулиудын мэдээлснээр): 

(Улсын болон нийтийн) 4,090,000 вон, (хувийн) 7,340,000 вон

(1) Улсын тэтгэлэг
◉  Хамрагдах хүн: Солонгосын харьяат, дотоодын их дээд сургуульд сурч байгаа, 

орлогын хэмжээ нь 8⃰-аас доош ангилалд багтах оюутан
  *  Нийгмийн хамгааллын мэдээллийн систем ашиглан(Өрхийн гишүүдийн орлого, өмч хөрөнгө, 

мөнгөн хөрөнгө, өр зэргийг тусган) тооцоолж гаргасан орлогын ангилал 

◉  Тэтгэлэгийн хэмжээ: Орлогын түвшний 8-аас доош бүлэгт хамаарагддаг оюутанд 
орлогийн түвшний бүлгээс хамаарч харилцан ялгаатай тэтгэлэг олгодог.(дээд тал нь 
жилийн 5,200,000 вон)

Бүлэг АТАХ 1 2 3 4 5 6 7 8

Мөнгөн дүн 520 520 520 390 286 168 120 67.5 67.5

◉  Тэтгэлэгт хамрагдах арга: Солонгосын сургалтын тэтгэлгийн сангийн цахим хуудас(www.kosaf.go.kr)

◉  Тэтгэлэг хүсэх хугацаа : Хичээлийн улирал болгоны сүүл болон шинэ хичээлийн 
улирал эхлэхийн өмнө болон дараа

	 	 ※  2016 оны 1-р улирлын тэтгэлэг хүсэх хугацаа: (1 дэх үе) 2015. 11. 24 ~ 12. 16, (2 дахь үе) 2016. 02. 25 ~ 03. 10 

	 	 ※ 2016 оны 2-р улирлын тэтгэлэг хүсэх хугацаа: (1 дэх үе) 2016. 05. 19 ~ 06. 14, (2 дахь үе) 2016. 08. 25 ~ 09. 10 

(2) Улсын хөдөлмөрийн тэтгэлэг

◉  Хамрагдах хүн: Их дээд сургуульд сурч байгаа, орлогын хэмжээ нь 8⃰-аас доош 
ангилалд багтах, C0 дүнтэй суралцаж байгаа оюутан(100-гаас 70 оноо)

(нэгж: арван мянган вон)
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Хөтөлбөр Хамрагдах хүн Хугацаа Хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй

‘Өсвөр үеийнхэн 
дэлхийн тавцанд’

Олон улсын хурлын 
үйл ажиллагаанд 

оролцох баг

15~24 настай 
өсвөр үеийнхэн

7~20 өдөр
*

Хурал 
цуглаан бүр 
харилцан 
адилгүй

НҮБ-ын нэгдсэн хуралдаан, Үндэсний 
хорооны 3-р хурал зэрэг хурал 
зөвлөгөөнд БНСУ-ыг төлөөлөн оролцож, 
санал оруулах болон бусад орны өсвөр 
үеийнхэнтэй санал бодлоо солилцож 
харилцах

2. Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд олгох давуу эрх
•  Хөтөлбөрт оролцох хүүхэд залуусыг сонгохдоо олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд давуу 

эрх олгоно/Орчуулагчаар томилон ажиллуулна
•  Үзүүлэх дэмжлэг  
 - Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн хөтөлбөрт оролцох зардлыг улсаас хариуцна
 *  Үүнд аялагчийн даатгалын шимтгэл, ирж очих онгоцны зардал багтана.(Виз болон гадаад 

паспорт авах, дотооддоо явах унааны зардлыг өөрөө хариуцна) 

3. Оролцох хүсэлт гаргах

•  Цахим хуудсанд зар гарсан эсэхийг харна
 -  Эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн яамны цахим хуудас(www.mogef.go.kr), Өсвөр үеийнхний 

олон улсын солилцооны нэгдсэн сүлжээний цахим хуудас (iye.youth.go.kr)
 *  Зар гарах хугацаа: Солонгос·Хятадын өсвөр үеийнхний солилцооны хөтөлбөр, Солонгос·Хятад 

 иргэдийн харилцааг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр (4-р сар, 6-р сар)
   ‘Өсвөр үеийнхэн дэлхийн тавцанд’ Олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд оролцох баг (4-р сар)
   ‘Мөрөөдөл ба хүмүүстэй хамт’ Гадаад улсад туслах өсвөр үеийнхний сайн дурын баг (3~4-р сар)

•  Өсвөр үеийнхний олон улсын солилцооны нэгдсэн сүлжээний цахим хуудсанд(iye.
youth.go.kr) гишүүнээр элссэний дараа интернэтээр бүртгүүлнэ.
	 ※  Олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд интернэтээр бүртгүүлэхдээ гэр бүлийн лавлагаа нэмэлт болгон өгнө

6  Өсвөр үеийнхний(Олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдүүдийн оролцоог дэмжих) олон 
улсын солилцооны хөтөлбөр

Өсвөр насныхны харилцаагаар дамжуулан улс орнуудын найрамдалт харилцааг 
бэхжүүлэх, глобал манлайлагчийг бэлтгэх зорилгоор Солонгос улсын Засгийн 
Газраас өсвөр насныханд олон улсын төрөл бүрийн хөтөлбөрт оролцох боломж 
олгож байгаа бөгөөд олон соёлт гэр бүлийнхний оролцоог дэмжиж байна.

1. Солилцооны хөтөлбөрийн танилцуулга

Хөтөлбөр Хамрагдах хүн Хугацаа Хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй

Солонгос·Хятадын 
өсвөр үеийнхний 

солилцооны 
хөтөлбөр, 

Солонгос·Хятад 
иргэдийн 
харилцааг 

нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөр

16~24 насны 
өсвөр үеийн 

хүүхэд залуус
*Иргэдийн 
харилцааг 

нэмэгдүүлэх 
хөтөлбөрт 22~24 

насныхан оролцох 
боломжтой

7 шөнө 8 
өдөр

Хятадын гол албан байгууллагуудаар 
зочилох, соёлын харилцаа, хүүхэд 
залууст зориулсан газруудаар аялж 
солонгос, хятад хүүхдүүдийг дотно 
нөхөрлүүлэх, бие биенээ ойлгох 
үндэс суурийг тавьж өгөх, ирээдүйн 
манлайлагчийг сурганбэлтгэх

Олон улсын 
өсвөр үеийнхний 

солилцооны 
хөтөлбөр

16~24 настай 
өсвөр үеийнхэн

10 орчим 
өдөр

Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан 
34 орны хүүхэд залуустай уулзаж, улс 
орнуудын өсвөр үеийнхэнд зориулсан 
бодлоготой танилцан, гадаад орны 
соёлыг биеэр үзэж мэдэрч олон соёлын 
талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэх

‘Мөрөөдөл ба 
хүмүүстэй хамт’
Гадаад улсад 
туслах өсвөр 

үеийнхний сайн 
дурын баг

15~20 настай 
өсвөр үеийнхэн

10 орчим 
өдөр

Сайн дурын ажилд оролцон өөртөө 
итгэх итгэлтэй болох, чадвар чадамжаа 
дээшлүүлэх
* Эмзэг бүлгийн хүүхэд залууст зориулсан 
тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг
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Эрүүл мэнд, эмчилгээ 
үйлчилгээ

Хүүхдийн боловсрол Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Мэдэхэд илүүдэхгүй!
Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн өсөлт хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийг улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах 
чадварлаг боловсон хүчин болгон өсгөхийн тулд Эрүүл гэр бүл, олон соёлт гэр 
бүлийг дэмжих төв зэрэг байгууллагаас олон төрлийн тусламж дэмжлэг үзүүлж 
байна. 
Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийн өсөлт хөгжлийг дэмжих гэр бүлийн зуслан 
цугларалт, манлайлагчийн хөгжлийн хөтөлбөр, ажил мэргэжил сонгоход туслах 
танин мэдэхүйн аялал зэрэг олон төрлийн хөтөлбөрийг зохион байгуулахаас 
гадна сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг. Эдгээр хөтөлбөрөөр дамжуулан олон соёлт гэр 
бүлийн хүүхдүүдийн сэтгэл санаа тогтворжиход, чадварлаг иргэн болж өсөхөд 
дэмжлэг үзүүлдэг. Үүний зэрэгцээ олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх, эцэг эхэд зориулсан сургалт зохион байгуулах, гэр бүлийн 
зөвлөгөө өгөх зэрэг ажлуудыг явуулж байна. Мөн түүнчлэн орон нутгийн холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүд болон 
тэдний эцэг эхчүүдэд зориулсан системтэй, цогц үйлчилгээг үзүүлдэг.

◉  Хөтөлбөрт хамрагдах хүн : Олон соёлт гэр бүлийн сургуулийн насны хүүхэд 
болон тэдний эцэг эх, эцэг эхээ дагаж Солонгос ирсэн өсвөр насны хүүхэд

◉  Хэрэгжүүлэгч байгууллага : Эрүүл гэр бүл, олон соёлт гэр бүлийг дэмжих 81 
төв (2016 он шинээр хэрэгжүүлж буй)

◉   Гол агуулга
•  Эцэг эх, хүүхдийн харилцааг сайжруулах хөтөлбөр : Мөн чанараа танин мэдэх, гэр 
бүлийн зөвлөгөө, эцэг эхэд зориулсан сургалт (эцэг эхийн үүрэг, эцэг эх, хүүхдийг 
хоорондоо харилцах харилцааны чадвартай болгох, зөрчилдөөнийг зохицуулах), 
гэр бүлийн нэгдсэн зуслан цугларалт зохион байгуулах

•  Нийтэч байдлыг хөгжүүлэх хөтөлбөр : Нийтэч байдлыг тодорхойлох, өсвөр 
насныхны клуб (сайн дурын клуб), сайн дурын үйл ажиллагаа, манлайлагчийн 
зуслан цугларалт, танин мэдэхүйн хөтөлбөр

•  Ирээдүйгээ төлөвлөх хөтөлбөр : Сэдэл өгөх, чадамжийн тест, ажил мэргэжлийн 
сургалт, ажил мэргэжлээ сонгон төлөвлөх, ажил мэргэжилтэй танилцах

•  Аюултай байдалд орсон хүүхдэд туслах хөтөлбөр : Өсвөр насны хүүхэд, эцэг 
эхэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх, гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн эмчилгээ 
хийх, зураг, хөгжим, тоглоомоор эмчлэх

•  Орон нутгийн хамтын ажиллагаа : Орон нутгийн Өсвөр насныхны халамж 
үйлчилгээний төв, Рэйнбөү сургууль, Өсвөр насныхны сургалтын төв, 
өсвөр насныханд дэмжлэг үзүүлэх төв (сургуулиас гадуурх)зэрэг холбогдох 
байгууллагатай хамтран ажилладаг.

◉ Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх систем

Олж мэдэх Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв

Оролцоо

Зөвлөгөө• сэтгэл зүйн эмчилгээ

Эцэг эх, хүүхдийн харилцааг 
сайжруулах хөтөлбөр

Ирээдүйгээ төлөвлөх хөтөлбөр

Өсвөр насныхан• Өсвөр насны хүүхэд, эцэг 
эхэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх, гэр бүлийн 
зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн эмчилгээ хийх, зураг, 

хөгжим, тоглоомоор эмчлэх

Эцэг эхийнхээ улс орон, соёл амьдралыг 
ойлгож мэдэх, гэр бүлийн аялал, эцэг эхийн 

үүрэгт мониторинг хийж зөвлөгөө өгөх

Сэдэл өгөх, өөрийнхөө чадамжийг нээх, ажил 
мэргэжлийн сургалт, ажил мэргэжлээ сонгон 

төлөвлөх, ажил мэргэжилтэй танилцах 

Үйлчилгээ үзүүлэх болон 
байгууллагатай холбох

Олон соёлт гэр 
бүлийг дэмжих 

төвөөр үйлчлүүлдэг 
хүмүүст сурталчлах

Сургууль

<Нөхцөл байдлын 
үнэлгээ·дүгнэлт>

Анхан шатны 
ярилцлаганд 

тулгуурлан хүн 
тус бүрт тохирсон 

хөтөлбөрийг 
төлөвлөнөӨсвөр насны 

хүүхдүүдийн 
холбогдох 

байгууллага

※  Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хамгийн ойр байрлах Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих 
төвөөс авах юм уу Danuri цахим хуудаснаас(http://www.liveinkorea.kr), мөн Danuri 
Helpline ☎1577-1366 утаснаас авах боломжтой.

Орон нутгийн Өсвөр насныхны халамж үйлчилгээний төв, Рэйнбөү сургууль, 
Өсвөр насныхны сургалтын төв, Өсвөр насныханд дэмжлэг үзүүлэх 
төв(сургуулиас гадуурх)

Холбоотой 
ажилладаг

 байгууллага



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

Тосгоноороо эв найртай амар амгалан амьдран суухыг хүсэн ерөөж дуулж 
бүжиглэдэг уламжлалт урлаг. Цан, харанга, хоёр талт бөмбөр, бөмбөр, дамран 
бөмбөр зэрэг цохилуур хөгжмөөр тоглон жагсаалаар явах юм уу бүжиг бүжиглэн 
жүжиг тоглож бас янз бүрийн сонин хачин үзүүлбэр үзүүлдэг цогц урлаг юм. 
Нутаг орон бүр энэхүү урлагийг янз бүрийн хэлбэрээр хөгжүүлж ирсэн бөгөөд 
хөгжим ба бүжиг, жүжиг ба гайхалтай үзүүлбэрийг нэгтгэсэн өвөрмөц соёл 
билээ.

2014 онд UNESCO-гийн Дэлхийн биет бус соёлын өвд бүртгэгдсэн.

Тариачдын дуу хөгжим
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Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсролСолонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

2. ЭМД-д даатгуулагч гадаадын иргэн

Солонгос улсад оршин суугч гадаад иргэнээр бүртгүүлсэн, эрүүл мэндийн даатгал 
төлдөг ажлын байранд ажилладаг ажилчин болон төрийн албан хаагч, багшаар ажиллаж 
буй хүн ажлын газрын ЭМД-д хамрагдна. Тус даатгалд хамрагдаагүй, Солонгост 3-н 
сараас дээш хугацаагаар оршин сууж буй гадаад иргэн нь хот, орон нутгийн ЭМД-д 
хамрагдаж болно. Харин, Солонгост 3-н сараас дээш хугацаагаар оршин суугаагүй 
боловч цаашдаа сургуульд сурах, гэрлэх зэрэг шалтгаанаар 3-н сараас дээш хугацаагаар 
оршин суух нь тодорхой болсон гадаадын иргэн эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулж 
болно.

3. Даатгалд хамрагдах журам

(1) Гэр бүлийнх нь хүн ажлын газрын ЭМД-д даатгуулагч бол 

Гэр бүлийн хүнийхээ эрүүл мэндийн даатгалд тэжээлгэгчээр* бүртгүүлнэ.Тэжээлгэгч 
гэдгийг баталсан баримт бичгийг Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын газарт өгнө.
 
•  Бүрдүүлэх бичиг баримт: Тэжээлгэгчээр бүртгүүлэхийг хүссэн хүсэлт, гадаад иргэний 

үнэмлэх, гэр бүлийн гишүүдийн лавлагаа

1 Эрүүл мэндийн даатгал

1. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай үндсэн ойлголт

Солонгос улс нь хүн өөрийн орлого, хөрөнгийн дагуу сар 
тутам тодорхой хэмжээний шимтгэл төлдөг эрүүл мэндийн 
даатгалын тогтолцоог хэрэгжүүлдэг. ЭМД- д хамрагдсан 
тохиолдолд төрөл бүрийн шинжилгээ болон эмчилгээний 
зардал их хэмжээгээр хэмнэгддэг. Солонгосын бүх ард 
иргэд ЭМД-д хамрагдах ёстой гэсэн журам байдаг. 
Харин эрүүл мэндийн тэтгэмж авдаг хүмүүст энэ журам 
хамаарахгүй.
Хоёр төрлийн ЭМД байх бөгөөд ажиллаж байгаа албан 
газрынхаа шугамаар ЭМД-д хамрагдаж болох ба эсвэл 
оршин сууж байгаа орон нутгийнхаа ЭМД-н албанд 
хувиараа очиж даатгуулж болно. Үйлдвэрийн ажилчин 
болон төрийн албан хаагч, багш зэрэг тодорхой албан 

газар харьяалагдан ажилладаг хүмүүс ажлын газрын ЭМД-д даатгуулагч болно. Ажлын 
газрын ЭМД-д даатгуулагч болон тэдний асран хамгаалж байгаа гэр бүлийнхнээс бусад 
хүмүүс оршин суугаа орон нутгынхаа ЭМД-н албанд хувиараа очиж хамрагдах ёстой 
бөгөөд тэднийг орон нутгийн ЭМД-д даатгуулагч гэнэ.
Ажлын газраа даатгалтай тохиолдолд компаниас авч байгаа цалинд ноогдох даатгалын 
шимтгэлийн 50%-г компани төлж үлдсэн 50%-г хувь хүн өөрөө төлнө. Цалингаас бусад 
орлого 72 сая воноос дээш байх тохиолдолд түүнд ноогдох даатгалын шимтгэлийг 
даатгуулагч зуун хувь өөрөө төлнө. Эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагчийн эмнэлэг 
нь эмчилгээ авах үед, Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын газар даатгуулагчийн төлөх 
төлбөрийн нэг хэсгийг төлдөг.

Эрүүл мэндийн даатгалын 
дэвтэр

* Тэжээлгэгч : Өөрийн гэсэн орлогогүй, эхнэр болон нөхрийнхөө орлогоор амьдардаг хүнийг хэлнэ.

(2) Эрхэлсэн ажилтай гадаадын иргэн

•  Гадаадын иргэн нь ЭМД-д хамрагддаг үйлдвэр компанид ажиллаж байгаа бол ЭМД-д 
хамрагддаг.

•  Компани нь Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын газарт гадаад иргэний үнэмлэхний 
хуулбар болон, шаардлагатай баримт бичгийг өгнө.
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6. Зөвлөгөө өгөх байгууллага болон лавлах утас

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, даатгалд хамрагдах нөхцөл, тусламж үйлчилгээ зэргийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын газрын цахим хуудас, 
лавлах утас(☎1577-1000), мөн англи хэлээр зөвлөгөө өгөх (☎02-390-2000) утсаар авах 
боломжтой.

(3)  Солонгос гэр бүлийн хүн нь болон гадаадын иргэн хоёул 
тодорхой эрхэлсэн ажилгүй бол

•  Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг юм уу өдрийн ажил хийдэг, тодорхой эрхэлсэн ажилгүй 
бол хот, дүүргийн даатгалд даатгуулна.

•  Даатгуулахдаа өөрийн оршин суугаа газрыг хамаардаг Үндэсний эрүүл мэндийн 
даатгалын газрын салбарт очиж гадаад иргэний бүртгэлийн хуулбар болон өргөдлийг 
өгнө. Гадаадын иргэн ганцаараа очиж даатгуулж болно.

4. Даатгуулагчид үзүүлэх хөнгөлөлт, тусламж үйлчилгээ

•  Тус даатгалд хамрагдсан тохиолдолд төрөл бүрийн шинжилгээ болон эмчилгээний 
зардал их хэмжээгээр хэмнэгддэг. Эмчилгээний зардлын тодорхой хувийг даатгалын 
сангаас гаргадаг ба үлдэгдэл зөрүүг даатгуулагч өөрөө төлдөг.

•  Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамрагдана. Даатгуулагч хэдэн настай 
байхаас хамааран үзлэг шинжилгээний нэр төрөл өөр өөр байна. Гол төлөв 2 жил 
тутамд нэг удаа хамрагдана.

5. Даатгалын шимтгэл төлөх

(1) Ажлын газрын ЭМД-д даатгуулагч

◉  Даатгалын шимтгэл төлөх: Даатгуулагчид олгодог цалингаас ажил олгогч нь сар бүр 
суутгаж төлдөг.

•  Ажлын газрын эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсан ажилчны хувьд, ажил олгогч 
нь сар бүр олгох цалингаас даатгалын шимтгэлийг урьдчилан суутгаж даатгалын 
байгууллагад төлдөг бөгөөд цалингаас бусад орлогод(72 саяас дээш) ноогдох 
шимтгэлийг ажилтан өөрөө хариуцана.

(2) Орон нутгийн ЭМД-д даатгалд даатгуулагч

◉ Даатгалын шимтгэл төлөх
•  Даатгалын шимтгэлийг дараа сарын 10-наас өмнө төлөх ёстой. Гадаадын иргэн 

нь өмнөх сарын 25-наас өмнө дараа сарын шимтгэлээ төлсөн байх ёстой. (Виз 
өөрчлөгдсөнөөс болж даатгалын шимтгэлийг буцаан олгохдоо хамгийн анхны 
шимтгэл дээр нэмж тооцно.)

•  F-1~2 болон F-5~6 төрлийн виз бүхий гадаад иргэн нь дотоодын иргэний нэгэн адил 
сар бүр даатгалын шимтгэл төлнө.

Анхаарах зүйл
Хэрвээ ЭМД-д даатгуулах боломжтой оршин суух эрхтэй хүн бол, гэрлэсэн цагаач 
иргэний (F-6) ангилалгүй байсан ч гэр бүлийн хүн гэдэг нь нотлогдох юм бол 
солонгосын иргэн гэр бүлдээ нэгтгэн бүртгүүлж солонгос хүний адил хэмжээгээр 
сар бүр даатгалын шимтгэл төлж болдог.
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Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын газрын цахим хуудас www.nhis.or.kr
•		Англиас бусад хэлээр ярьдаг гадаад хүмүүст утсаар зөвлөгөө өгөх
  Англиас бусад хэлээр ярьдаг гадаад хүмүүс англи хэлтэй зөвлөгчтэй 

холбогдоход зөвлөгч Солонгосын гадаад ажилчдыг дэмжих төвтэй(☎1644-0644) 

утсаар холбогдон тэдний тусламжтайгаар зөвлөгөө өгнө.
•   Зөвлөгөө өгөх
   Солонгосын гадаад ажилчдыг дэмжих төвд 5 зөвлөгч ажилтан, монгол, вьетнам,       
   хятад, тайланд, филиппин, шриланка, узбекстан, хуучин Зөвлөлтийн холбоонд 
   байсан улсууд, пакистан, камбож, мьянма хэлтэй ажилтнууд ажиллаж байна.
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2 Эрүүл мэндийн тэтгэмжийн тогтолцоо
Эдийн засгийн хувьд бага орлоготой гэр бүлд зориулж өвдөх·гэмтэж бэртэх·төрөх 
зэрэгт шаардагдах эмнэлэгийн зардлыг улсаас олгодог тогтолцоог эрүүл мэндийн 
тэтгэмжийн тогтолцоо гэж нэрлэдэг. Зарчмын хувьд гадаадын иргэн эрүүл 
мэндийн тэтгэмж авах ёсгүй боловч Амьжиргааны баталгаажих доод түвшинг 
хангах хуулийн дагуу зарим тохиолдолд гадаад хүнд тус тэтгэмжийг авах эрх 
үүсдэг. Эрүүл мэндийн тэтгэмж авах шаардлага хангасан иргэн өвдсөн, гэмтсэн, 
амаржсаны улмаас эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол улсаас тухайн эмчилгээнийх 
нь зардлыг тухайн эмнэлэгт олгодог.

1. Хамрагдах хүн

Амьжиргааны доод түвшинг баталгаажуулах хуулийн дагуу амьжиргаа баталгаажуулах 
тэтгэмжид хамрагддаг бүх иргэд(гадаадын иргэд бас хамаарна) эрүүл мэндийн 
тусламжийн хөнгөлөлт эдлэнэ.

1-р групп 2-р групп

Амьжиргаа баталгаажуулах тэтгэлэг авдаг 
хүн(ажил хөдөлмөр эрхлэх чадваргүй иргэн), 
гамшигт өртөгсөд, ослоос амьд үлдэгсэд, 
улсад гавьяа байгуулсан хүн, , биет бус соёлын 
өвийг эзэмшигч, Хойд Солонгосоос дүрвэн 
ирсэн дүрвэгч, 5-р сарын 18-ны ардчилсан 
хөдөлгөөнд оролцогч, үрчлэгдсэн хүүхэд/18-с 
доош насны/, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 
гэр оронгүй хүмүүс гэх мэт

Амьжиргаа баталгаажуулах тэтгэлэг авдаг 
хүн(ажил хөдөлмөр эрхлэх чадвартай 
иргэн)

2. Хувь хүн өөрөө төлөх төлбөр

Эрүүл мэндийн тэтгэмж хүртдэг хүн ч бас эмчилгээний зардлын тодорхой хэсгийг 
өөрөө төлнө.

Ангилал 1-р групп 2-р групп

Эмнэлэгт 
хэвтэн 

эмчлүүлэх
Эмчилгээний зардлыг 100 % хөнгөлнө. Эмчилгээний зардлын 10%

Амбултороор  
эмчлүүлэх

1-р шатны ЭМБ (1,000 вон), эмнэлэг, 
нэгдсэн эмнэлэг (1,500 вон), 3-р шатны 
ЭМБ (тусгай лиценз бүхий байгууллага 

2,000 вон

1-р шатны ЭМБ (1,000 вон), эмнэлэг, 
нэгдсэн эмнэлэг (эмнэлгийн зардлын 

15%), 3-р шатны ЭМБ (эмнэлгийн 
зардлын 15%)

Эмийн сан Эмийн сан 500 вон(Эмийн жор 1 ш) Эмийн сан 500 вон(Эмийн жор 1 ш)

※   Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн лавлах төвийн 129 утсаар болон хо
т·сум·дүүрэг(баг·суурин·хорооны Иргэдэд үйлчлэх төв)-ийн нийгмийн халамжийн ажилтнаас лавлана уу.

3. Эрүүл мэндийн тэтгэмж авах үе шат

Эрүүл мэндийн тэтгэмж авах иргэн эхлээд нэгдүгээр шатны эмнэлэгийн байгууллагад 
хандан эрүүл мэндийн тэтгэмж авах хүсэлтээ гаргана. Үүний дараа 2 болон 3 дахь шатны 
эрүүл мэндийн байгууллагад хүсэлтээ шат дараалан гаргах боломжтой. (хамаарахгүй 
тохиолдол бас бий)

Эрүүл мэндийн төв, 
жижиг эмнэлэг

(Эрүүл мэндийн 
төв, эмчилгээ 

үйлчилгээний төв)

Эмнэлэг, нэгдсэн 
эмнэлэг

3 дахь шатны 
байгууллага  
(25 газар)

Эрүүл мэндийн 
тэтгэмж авах 

өргөдөл

Эрүүл мэндийн 
тэтгэмж авах 

өргөдөл

Тэтгэмж  
буцаан олгох

 Тэтгэмж  
буцаан олгох

1-р 
шат

2-р 
шат

3-р 
шат
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3 Эрүүл мэндийн байгууллага

1. Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын төрөл

Эмнэлгийн байгууллага нь цар хүрээ, ашиглах дараалал, үйлчилгээний дагуу 
ангилагдана. Ханиад болон хоол боловсруулах эрхтэн зэрэг бага зэрэг өвдсөн 
тохиолдолд эмнэлэгт үзүүлэх, өвчин илааршихгүй удвал нарийн шинжилгээг эмнэлэгт 
өгч эмчилгээ хий лгэнэ.

Сувилал 1-р шат 2-р шат

Сувилал Эрүүл мэндийн н эгдэл Эмнэлэг, нэгдсэн 
эмнэлэг Нэгдсэн эмнэлэг

Эмчилгээний 
төрөл

Амбулторын эмчилгээ, 
урьдчилан сэргийлэх 

тарилга, эрүүл мэндийн 
хяналт

Нэгдсэн шинжилгээ, 
хэвтэж эмчлүүлэх

Нарийвчилсан 
шинжилгээ, архаг 

өвчин, гэмтэл согогийн 
эмчилгээ, хяналт

Хамаарах 
эрүүл мэндийн 
байгууллага

Амбулторын эмчилгээ, 
урьдчилан сэргийлэх 

вакцин, эрүүл мэндийн 
хяналт

Төрөл бүрийн 
эмчилгээний тасаг бүхий 

нэгдсэн эмнэлэг

Их сургуулиудын 
эмнэлэг

•  Нэгдсэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэхэд анхан шатны эмчилгээг хариуцсан эмчийн бичиг, 
эрүүл мэндийн даатгал хэрэгтэй бөгөөд эмчийн бичиггүй тохиолдолд нэгдсэн 
эмнэлгээс түргэн тусламж, төрөх тасаг, нөхөн сэргээх тасаг, гэр бүлийн эрүүл мэндийн 
тасаг, цусны өвчтэй хүмүүст л даатгалд хамрагдах боломжтой.

•  Солонгос улсад Европын анагаах ухаанаас гадна Дорнын уламжлалт анагаах ухаан ч 
бас их хөгжсөн бөгөөд эдгээр эмнэлэгүүд нь орон нутаг бүрт байдаг. Ардын эмнэлэг зүү, 
төөнүүр, бумба тавих зэрэг эмчилгээнээс гадна эмийн ургамлаар хийсэн “тан” авч болно.

2. Эмчилгээний төрөл, салбар

Эмнэлэг болон эмнэлэгийн байгууллага

Төрөл Эмчилгээний чиглэл

Дотор
Дотор эрхтэнг мэс заслын бус аргаар эмчлэх
Улаан хоолой, ходоод, хоол боловсруулах систэм, уушигны хорт 
хавдар, бөөр, зүрх, цусны даралт, чижрийн шижин зэргийн эмчилгээ

Хүүхэд
18 наснаас доош бүх насны хүүхдийн өвчин эмгэгийг эмчилнэ. Мөн 
дутуу төрсөн хүүхэд, дөнгөж төрсөн хүүхэд тохиолдох бүх төрлийн 
эмгэгийг эмчилнэ.

Эмэгтэйчүүд Жирэмсэн болон амаржсан эмэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн бусад өвчин 
эмгэгийг эмчилнэ.

Сэтгэл мэдрэлийн 
эрүүл ахуйн тэнхим Сэтгэцийн өөрчлөлтийг оношилж эмчлэх

Мэдрэл Тархины судас нарийсах, татаж унадаг өвчин, зөнөх өвчин, мэдрэлийн 
өвчин зэрэг мэдрэлтэй холбоотой өвчний эмчилгээ

Өрхийн эрүүл 
мэнд

Нас хүйс, өвчний төрлөөс хамааралгүйгээр өрх бүлийг өвчин эмгэгээс 
урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт оруулах, эмчлэх гэх мэт 
өргөн цар хүрээг хамарсан үйл ажиллагаа явуулдаг

Арьс өнгө Батга, үс унах, харшил зэрэг арьстай холбоотой өвчний эмчилгээ

Мэс засал Мухар олгойн үрэвсэл, элэгний үрэвсэл, хоол боловсруулах систем 
зэрэг мэс ажилбар шаардлагатай өвчний эмчилгээ

Гэмтэл согог Яс, булчингийн өвчнийг мэс засал болон мэс заслийн бус аргаар эмчилнэ.

Гоо сайхны мэс 
засал

Нүдэнд давхраа хийх, түлэгдэл болон өвчний урхагийг эмчлэх гэх мэт 
биеийн галбир төрх, чадамжийг сайжруулах эмчилгээг хийнэ.

Нөхөн сэргээх 
эмчилгээ

Нарийн мэргэжлийн эмч физик эмчилгээний эмчийн хамтаар хийх 
булчин, яс, мэдрэлийн эмчилгээ

Урологи Бөөр, давсаг гэх мэт урологийн дотор эрхтэн, төмсөг, эр бэлэг эрхтэнд 
бий болдог өвчинг эмчилнэ.

Нүд Нүдний цагаан, ой рын хараа засах мэс ажилбар мэт нүд болон нүдний 
мэдрэлтэй холбогдох эмчилгээ

Чих хамар хоолой Чих, хамар, хоолойн эмгэгийг оношлож эмчилнэ.

Шүд Шүдний хэвийг засах, муруй шүд засах, шүдний пааланг өнгөлөх, 
шүдний мэдрэлийн эмчилгээ хийнэ.

Түргэн тусламж Түргэн тусламж хэрэгтэй өвчтөнд шуурхай онош тогтоож, эмчилгээ хийнэ.
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Солонгосын уламжлалт анагаах ухаан

Төрөл Эмчилгээний чиглэл

Уламжлалт 
дотрын, 

эмэгтэйчүүдийн, 
хүүхдийн тасаг

Дорнын анагаах ухаанаар бүх салбарын өвчнийг эмчилдэг бөгөөд 
эмчилгээний арга хийгээд эм хийх арга барилын хувьд бусад 
эмнэлэгээс ялгаатай.

3. Эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэх

(1) 1-р шатны эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэх

Бүртгэлийн цонхон дээр эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, иргэний үнэмлэхээ өгнө.

Нэрийг тань дуудвал үзлэгийн өрөө рүү орж эмчид өөрийнхөө өвчний зовиурын талаар 
тодорхой ярина.

Эмчийн зөвлөгөөнөөс дахин тодруулах зүйл байвал асууна.

Үзлэг дууссаны дараа эмчилгээний төлбөр тушааж эмийн жор авна.

Эмнэлэгийн ойр байх эмийн санд очин эмийн жороо өгч эмээ авна.

(2) 2-р шатны эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэх

1-р шатны эрүүл мэндийн байгууллагаас эмчийн магадлагаа авна.

Цагаасаа бага зэрэг эрт очоод 1, 2-a шатны эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн эмчийн 
магадлагааг өгнө.

Холбогдох эмчилгээний тасагт очиж эмчлүүлнэ.

Эмийн жор авч, шаардлагтай тохиолдолд дараагийн эмчилгээнийхээ цагийг авна.

Бүртгэлийн цонхон дээр эмчилгээний төлбөрөө тушаана.

4. Яаралтай үед авах арга хэмжээ

•  Ердийн үед эмийн сангаас ханиад болон гэдэс, өвчин намдаах зэрэг эмнүүдийг авч 
гэртээ хадгалах нь зүйтэй.

•  Яаралтай тусламж шаардлагатай үед 119 утсанд хандаж түргэн тусламж дуудаж болно. 
Тэд өвчтөнийг хамгийн ойрын эмнэлэгт хүргэж өгөх болно. Түргэн тусламжийн тасагт 
анхан шатны тусламж эмчилгээг үзүүлдэг бөгөөд мэс засал хийлгэх болон шинжилгээ 
хийлгэх үүднээс эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай гэж үзвэл өрөө гартал хүлээнэ.

•  Өрөө гарсны дараа хэвтэж эмчлүүлнэ.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн санд очихдоо эрүүл мэндийн даатгалын 
дэвтэр, биеийн байцаалтаа авч очно.
•  Яаралтай тусламж ☎119
•  Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн дуудлагын төв ☎129(гар утаснаас залгахдаа 

бүсийн код + 129)
•  Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн мэдээлэл өгөх төв ☎1339
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5. Эмийн сан

Солонгос улс нь эмнэх болон эм олгох үйл ажиллагааг тусгаарлах тогтолцоог 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эмийн сангууд зөвхөн эмчийн жороор авч болох тусгай 
эм болон жоргүй авч болох энгийн эмээр үйлчилдэг. Энгийн эм эмэн бүтээгдэхүүнд 
ханиадны эм, хоол боловсруулах бэлдмэл, халууны болон өвчин намдаах эм, шарханд 
түрхдэг төрөл бүрийн тосон түрхлэг багтдаг.
Мөн хортон устгах бодис, ариун цэврийн хэрэглэл, төрөл бүрийн витамин, бэлгэвчийг 
эмийн сангаас төдийгүй жижиг хүнсний салар дэлгүүрүүдээс худалдан авч болно. Хуульд 
тусгасны дагуу 2012оны 11сарын 15ны өдрөөс эхлэн ханиадны эм, хоол боловсруулах 
бэлдмэл, өвчин намдаах эм, наалт зэргийг ч дэлгүүрээр худалдаалж эхэлсэн юм.

Мэдэхэд илүүдэхгүй

Анхны тусламжийн эм
Гэнэт өвдөх юм уу гэнэтийн осол гэмтлийн үед хэрэглэх анхны тусламжийн 
эмийг гэртээ байнга бэлэн байлгах хэрэгтэй. Зарим нэг эм бэлдмэлийг 24 цагийн 
дэлгүүрээс авч болох хэдий ч эмийн сан хаасан үеэр гэнэтийн явдал тохиолдож 
болзошгүй тул шаардлагатай эмээ урьдчилан авч тавиарай.Ялангуяа эмнэлэгээс 
хол зайтай амьдардаг хүмүүс анхны тусламжийн эм заавал авч тавих хэрэгтэй. 
Доор гэрт заавал байх ёстой эм, хэрэгсэлийг жагсаав.

• Хэёлжэ: Халуурахад уудаг эм
• Чинтунжэ: Өвчин намдаах эм
• Сухуажэ: Гэдэс өвдсөн үед уудаг эм
• Чисажэ: Шингэн алдахад уудаг эм
• Аняг: Нүд ядарсан үед нүд өвдсөн үед уудаг эм
• Ариутгах эм: Хутга мэсэнд зүсэгдсэн тохиолдолд ариутгах зориулалтаар түрхэнэ
• Вазелин: Хөнгөн түлэгдэлд түрхдэг эм
• Пибүёнгүжэ: Арьс дээр харшил гарсан үед түрхдэг эм
• Шингэн гавар: Хорхой шавьжинд хазуулах юм уу загатнах үед түрхэнэ.
• Пүчинин пасс: Булчин өвдөхөд наадаг наалт
• Судукбэнд: Шарх соривонд бохир орохоос хамгаалж наадаг наалт
•  Анхны тусламжийн хайрцаг: Марль, ариутгасан хөвөн, хайч, халууны шил, 

ариутгасан боолт, боолт, шархны лент зэрэг гэнэтийн ослын үед шаардлагатай 
зүйлийг хадгалсан хайрцаг

4 Эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн төв нь бүс нутгийн ард иргэдийг өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд улсаас байгуулсан эрүүл мэндийг 
хамгаалах байгууллага юм. Эрүүл мэндийн төв нь эрүүл мэндийг сахин хамгаалах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, халдварт өвчнөөс сэргийлэх, эмчлэх, туршилт болон 
шинжилгээ хийх, хүнсний эрүүл ахуй, эм эмийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд зөвлөгөө 
заавар өгөх, бусад захиргааны үйл ажиллагаа явуулах үүрэгтэй. Энд архаг хууч 
өвчний эмчилгээ, төрөл бүрийн шинжилгээ, физик эмчилгээ, шүдний эмчилгээ, 
уламжлалт эмчилгээ хийдэг. Эрүүл мэндийн төвийг тухайн орон нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллагын дарга байгуулж, үйл ажиллагааг нь хөтлөн явуулдаг 
болохоор төв бүрийн эмчилгээний хамрах хүрээ, төрөл зүйл, төлбөр харилцан 
адилгүй байдаг тул очихоосоо өмнө харьяа эрүүл мэндийн төвөөсөө асууж лавлах 
шаардлагатай. Цаг авах буюу эмчилгээ үйлчилгээний талаарх мэдээллийг заавал 
төв дээр очилгүй гэрээсээ интернэтээр авч болно. (Эрүүл мэндийн төвийн цахим 
хуудас буюу http://phi.mw.go.kr/g-health.kr хуудсаар дамжуулан захиалга өгч, 
мэдээлэл авч болно.)

1. Ерөнхий эмчилгээ

Ангилал Агуулга

Эмчилгээ Үндсэн 1-р шатны эмчилгээ, цусны өндөр даралт, чихрийн шижин зэрэг 
архаг хууч өвчний эмчилгээ, төрөл бүрийн шинжилгээ, физик эмчилгээ

Уламжлалт 
эмчилгээ Зөвлөгөө болон уламжлалт эмчилгээ

Шүдний 
эмчилгээ

Амны хөндийн үзлэг болон зөвлөгөө, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, 
цоорхой шүдийг эмчлэх эмчилгээ, шүд авах зэрэг

Эмчилгээний 
төлбөр

*  Эрүүл мэндийн төвийн эмчилгээний төлбөр болон шимтгэлийн хэмжээг 
「Орон нутгийн эрүүл мэндийн хууль」-ийн 25-р зүйлд заасны дагуу орон 
нутгийн өөрөө удирдах байгуулгаас гаргасан журмаар тогтооно. 
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2.  Эрүүл мэндийн төвийн гэрээр үйлчлэх эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ

Сувилагч, физик эмчилгээний эмч, шим тэжээлийн мэргэжилтэн зэрэг Эрүүл мэндийн төвийн 
мэргэжилтэн эмч нар өвчинд нэрвэгдсэн нэн ядуу өрхөд очиж ужиг өвчтэй өвчтөн, нярай 
хүүхэд, өндөр настан зэрэг хүмүүст тохирсон эмнэлэгийн эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлнэ.

(1) Хамрагдах хүн

•  Эрүүл мэндийг сайжруулах үйлчилгээнд хүрч хамрагдах боломжгүй, онц хүнд өвчтэй 
эмзэг давхрагын иргэд дундаас Эрүүл мэндийн төвийн гэрээр үйлчлэх үйлчилгээнд 
хамрагдах иргэнийг орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас сонгоно.

 Жишээ) Олон соёлт гэр бүл, Хойд Солонгосын дүрвэгч, ганцаар амьдардаг ахмад  
 настан болон орон нутгийн хүүхдийн төв(ядуу өрхийн хүүхэд) өсвөр насныхны төв,  
 Эрүүл мэндийн төвийн бусад хэлтэс болон орон нутгийн бусад байгууллагаас гэрийн  
 үйлчилгээ шаардлагатай гэж тодорхойлсон иргэн

(2) Үйлчилгээний агуулга

•  Эрүүл мэндийн үзлэг(Эрүүл мэндийн байдал болон онц хүнд өвчлөлийн хүчин 
зүйлийг тодорхойлох)

•  Архаг хууч өвчинтэй(цусны даралт, чихрийн шижин, хорт хавдар, зүрх, тархи, судасны 
өвчин), архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

•  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нөхөн сэргээх эмчилгээ, нас насны онцлогын 
дагуух(нярай, бага насны хүүхэд, жирэмсэн эх, ахмад настан)эрүүл мэндийн хяналт

• Олон соёлт гэр бүл болон Хойд Солонгосын цагаач иргэдийн эрүүл мэндийн хяналт
•  Эрүүл мэнд сайжруулахтай холбоотой сургалт явуулах

Хамрагдах хүмүүсийг 
сонгон шалгаруулах

Эрүүл мэндийн 
дүгнэлт гаргах

Гэрээр эмчилгээ 
үйлчилгээ үзүүлэх

(3) Эмчилгээ үйлчилгээний үе шат

•  Орон нутгийн эрүүл мэндийн төвийн гэрээр үйлчлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
хариуцсан хэлтэст бүртгүүлнэ.

•  Хариуцсан ажилтан гэрээр нь очиж хүсэлт гаргагчийн гэр бүл, амьжиргааны нөхцөл 
байдал, эрүүл мэндэд нөлөөлж буй шалтгаан зэргийг тодорхойлно.

•  Өвчин, биеийн байдлаас хамаарч тохирох үйлчилгээг гэрээр үзүүлнэ.

3.  Сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны үнэ төлбөргүй 
үйлчилгээ

Сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны төв нь сэтгэцийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөнг илрүүлэх, зөвлөгөө 
болон нөхөн сэргээх эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх, сэтгэцийн эрүүл мэндийн сургалт, 
сурталчилгаа зэрэг ажлыг явуулдаг олон нийтийн эрүүл мэндийн байгууллага юм. 
Гансрах, сэтгэцийн тайван бус байдал, эмэнд донтох зэрэг байдал шинж тэмдэг мэдэгдвэл 
үед ойролцоох сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны төвд хандаж зөвлөгөө авч болдог.

(1) Хамрагдах хүн

•  Сэтгэцийн өвчтөнтэй холбоотой программ нь бүс нутгийн доторх өвчтөнд хамаарна.
•  Сэтгэцийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрт орон нутгийн бүх иргэд хамрана.
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(2) Хамрагдах үе шат

◉  Сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны төв нь ажлын өдөр(Даваа~Баасан) үдээс өмнө 
9 цагаас үдээс хойш 6 цаг хүртэл ажиллах ба орон нутгийн нөхцөл байдлаас хамаарч 
бага зэрэг ялгаатай байна.

◉ Үйлчлүүлэх шат дараалал
•  Сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны төвд биеэр очиж бүртгэлийн хуудас бөглөнө.
•  Сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны төвөөр анх үйлчлүүлж байгаа хүмүүс эмчийн 

үзлэг, дүгнэлтийн дагуу холбогдох хөтөлбөрт хамрагдана.
•  Сэтгэцийн шинжилгээ оношлогооны зөвлөгөө өгөх утас(☎1577-0199)-нд холбогдож 

сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлэх тухай мэдээлэл, зөвлөгөө авах 
боломжтой.

◉  Үйлчилгээний төлбөр: Төлбөргүй(Хэрвээ өндөр өртөгтэй тусгай эмчилгээ хийлгэх 
бол тодорхой хэмжээний хэсгийг өвчтөн хариуцана.)

5  Түргэн тусламжийн анхан шатны 
мэдэгдэхүүн

Осол аваар гарсан үед тусламжийг зөв шуурхай хүргэж чадвал өвчтөний зовиурыг 
багасгахаас гадна өвчин хүндрэхээс урьдчилан сэргийлж чадна. Анхан шатны 
шуурхай тусламжийг үзүүлсний дараа 119(түргэн тусламжийн утас) руу утасдан 
эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй.

(1) Нүдэнд юм орсон үед
Нүдний хүүхэн харааг хөдөлгөвөл шарх улам гүнзгийрэх тул 

хөндөхгүй байх хэрэгтэй. Нүдэнд юм орсон үед гаргаж авах 

гэсний хэрэггүй. Юм орсон нүдээ бинтээр ороож тагласны 

дараа 2 нүдээ анина. Тэгээд эмнэлэгт яаралтай очих 

хэрэгтэй.

(2) Шүд унасан үед
Шүдийг унасан ормонд нь болгоомжтойгоор дахин хийгээд 

эмнэлэгт очих хэрэгтэй.

Хэрэв унасан шүдийг эргүүлж хийх боломжгүй бол өвчтөний 

аман дотор юм уу бүлээн сүүнд хийж байлгана. Унасан 

шүдийг хэт их цэвэрлэх муу.

(3) Хамраас цус гарсан үед
Юун түрүүнд толгойгоо урагшаа бөхийлгөн амьсгаа авангаа 

хамрын ясны доод хэсгийг барина. 10 минут хэртэй өнгөрсөн 

ч цус тогтохгүй бол шууд эмнэлэгт очих хэрэгтэй. Цус 

тогтсоны дараа бас нэг хэсэг толгойгоо урагш бөхийлгөнө. 

Бүлээн усаар хамар амныхаа эргэн тойрныг арчиж 

цэвэрлээд гадны ямар нэг нөлөөллөөс зайлсхийх хэрэгтэй.
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(4) Түлэгдсэн үед
Их түлэгдсэн үед нарийн мэргэжлийн эмчилгээ шаардлагатай 

байдаг бөгөөд юуны өмнө шархтай хэсгийг цэвэр бинтээр 

ороосны дараа өвчтний амьсгалын байдлыг ажина. Тэгээд 

эмнэлэгт яаралтай очих хэрэгтэй. Бага зэрэг түлэгдсэн 

үед шархтай хэсгийн хувцасыг хайчаар хайчлан хүйтэн ус 

гоожуулан дор хаяж 20 минут байлгаж хөргөх хэрэгтэй. Шархтай 

хэсгийг огт үрж болохгүй. Цэврүүг бас хагалж болохгүй. 

Шархтай хэсэг дээрээ вазелин түрхлэг тос, нян устгах тосон 

түрхлэг түрхэх нь зүйтэй. Харин шархны байдал ноцтой үед 

зөвхөн тосон түрхлэгээр эмчилэх нь учир дутагдалтай. Шархтай 

хэсгийг зүрхнээсээ дээш өргөж байлгавал өвчин намддаг.

(5) Цахилгаан хүчдэлд цохиулсан үед
Цахилгаан гүйдэлтэй эд зүйлсийг даруй салгаж унтраана. Унтраах 

боломжгүй газар бол цахилгаан дамжуулдаггүй хувцастай хүн 

цахилгаан дамждаггүй хэрэгсэлийн тусламжтайгаар цахилгаан 

эд зүйлийг хүнээс салгана. Ингэсний дараа цахилгаан хүчдэлд 

цохиулсан хүн ухаантай эсэхийг үзнэ. Хэрэв ухаангүй байвал 

амьсгал судасны цохилтыг нь шалгаж үзнэ. Амьсгал нь зогссон 

байвал хиймэл амьсгал хийх болон зүрхний массаж хийнэ. 

Цахилгаан хүчдэлд цохиулбал хүний дотоод эрхтэнд өөрчлөлт 

ордог тул даруй түргэн тусламж дуудаж эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй.

(6) Нарны хордлого
Нарны хордлого бол толгой хүзүүний хэсэгт нарны туяа 

шууд, хэт их туссанаас бий болдог. Нэг үгээр биед хураагдсан 

халууныг гадагшлуулж чадахгүй үед үүсдэг өвчин гэж болно. 

Ийм тохиолдолд өвчтөнийг сүүдэртэй сэрүүхэн газарт 

аваачих хэрэгтэй. Юуны өмнө хувцсыг нь тайлж нойтон 

алчуур даавуугаар өвчтөнийг хучаад сэнс болон дэвүүрээр 

сэрүүцүүлж байгаад эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ.

(7) Амьсгаа боогдох, багтрах үед
Амьсгаа авах боломжгүй болохыг амьсгаа боогдох гэдэг. Энэ 

үед толгой хойш гэдийн, нүдний эргэн тойрон бүлтийж бүр 

ноцтой тохиолдолд нүүр хөхөрдөг. Ийм үед өвчтөнийг агаартай 

газар луу шилжүүлэх хэрэгтэй. Өвчтөн ухаан алдсан байсан 

ч амьсгаатай байвал доош нь харуулж хэвтүүлээд амьсгал нь 

жигдэртэл байлгах хэрэгтэй. Хэрэв, бүр амьсгалахгүй байх юм 

уу амьсгаа авахад хүндрэлтэй байвал хиймэл амьсгаа хийх 

хэрэгтэй. Тэгээд ч сайжрахгүй бол эмнэлэг рүү явах хэрэгтэй.

(8) Яс хугарсан үед
Ясны холбоос үе мултарч товойх юм уу, яс хугарч арьсаа 

нэвтлэн гарч ирсэн тохиолдолд шархтай хэсгийг ариутган 

хөдөлгөөнгүй болгосны дараа түргэн тусламж дуудна. Шархтай 

хэсгийг огт хөдөлгөж болгохгүй бөгөөд дэр, гудас ивж хөлийг 

зүрхнээс дээш байрлуулах хэрэгтэй. Шагай мултарсан үед 

өвчтэй хэсгийг сунадаг самбайгаар ороож хөдөлгөөнийг 

багасгавал хавдар нь бууна. Өвчинг намдаахад мөсөн жин үр 

дүнтэй.

(9) Хуруугаа тасалсан үед
Тасарсан хурууг дахин наах бололцоотой байдаг тул осолд 

орсны дараа анхны тусламжийг цаг алдалгүй шуурхай хүргэх 

хэрэгтэй. Юуны өмнө шархтай хэсгийг дарж цусыг тогтоогоод 

гарыг зүрхнээс дээш байлгана. Тасарсан хурууг бинтэнд 

сайтар ороогоод мөстэй гялгар уутанд хийж яаралтай эмнэлэг 

рүү явах хэрэгтэй. Тайрсан хэсэгт хамаагүй гар хүрч болохгүй.



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

Жусонь улсын хааны гэр бүлийнхний уг гарвал Тэжу хаанаас эхлээд 25 дахь 
хаан Чолжун хүртэл 472 жилийн(1392~1863) түүхийг он жилийнх нь дарааллаар 
тэмдэглэн бичсэн ном. Нийт 1893 боть, 888 номоос бүрддэг уг тэмдэглэлд 
Жусонь улсын үеийн бүхий л түүхийг нэгд нэгэнгүй багтаасан байдаг. Дэлхийд 
хаана ч байхгүй маш ховор эрхэм нандин түүхийн тэмдэглэл юм.

Жусонь улсын магад тэмдэглэл  
1997 онд UNESCO-гийн Дэлхийн бичиг соёлын өвд бүртгэгдсэн.
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②  Асран тэжээгч(тэтгэмж авах гэж байгаа хүний эцэг эх, хүүхэд, эхнэр болон нөхөр) 
байхгүй хүн, мөн асран тэжээгч байсан ч тэр нь асран тэжээх чадамжгүй буюу 
асруулан тэжээлгэх боломжгүй хүн.

     *  Амьжиргааны зардлыг хүн тус бүрийн нөхцөлд тохируулан олгодог шинэ журмын(2015 оны 7 сар) дагуу 
сургалтын зардлыг асран тэжээгчид олгох журмыг цуцалсан.

1 Ард иргэдийн амьжиргааны баталгаа
Хүнд хэцүү амьдралтай хүмүүст улсаас орон байрны зардал(Газар нутаг, 
тээврийн яам), сургалтын зардал(Боловсролын яам), эмчилгээний төлбөр 
зэргийг олгон амьжиргааг нь баталгаажуулдаг бөгөөд хөдөлмөрийн чадвартай 
иргэдэд бие даан амьдрах, хөл дээрээ босоход нь туслах системтэй тусламжийг 
үзүүлдэг хөтөлбөр юм. Холбогдох хуулийн дагуу гадаадын иргэд ч бас энэхүү 
хөтөлбөрийн дагуу тэтгэлэг тусламж авах боломжтой байдаг.

1. Хамрагдах хүн

① Орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээг хангасан, ②асран тэжээх шаардлагатай хүн 
байгаа тохиолдолд гадаад иргэн доорх болзлыг хангаж байвал ард иргэдийн амьжиргаа 
баталгаажуулах тэтгэмж авна. шаардлагатай гэр бүлийн гишүүнтэй байх гэсэн болзлыг 
хангах хэрэгтэй. 

①  Өрхийн орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ(орлого+эд хөрөнгийн хэмжээг орлогоор 
илэрхийлсэн дүн) нь амьжиргааны тэтгэмж олгох иргэнийг сонгох жишгээс(дундаж 
орлогын тодорхой хувь*) бага байх тохиолдолд тэтгэмж авах эрх үүснэ.

     * (2016 он) Амьжиргааны зардал 29%, эмчилгээний зардал 40%, сургалтын зардал 50%

*Орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ: Өрхийн гишүүний орлого, эд хөрөнгө нийлээд 
амьжиргааны хамгийн доод түвшинг хангах зардлын хэмжээнээс*** бага байх 
тохиолдолд тэтгэмж авах эрх үүснэ.
** Асран тэжээх шаардлагатай хүн: Тэтгэмж авах гэж байгаа хүний эцэг эх, хүүхэд, 
эхнэр болон нөхөр(бэр болон хүргэн)-ийг хэлнэ. Хэрвээ эдгээр хүмүүс гэр бүлээ тэжээх 
чадвартай бол тэтгэмж олгохгүй.
*** Амьжиргааны доод түвшинг хангах зардал: Иргэн хүний наад захын хэрэгцээг хангахад 
шаардлагатай хамгийн доод талын амьжиргааны өртгийг хэлнэ. Гэр бүлийн гишүүний 
тооноос хамаарч ялгаатай байх ба улс тухайн зардлын хэмжээг жил бүр зарладаг.

     Нэмэлт мэдээлэл 

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.

(нэгж: вон/сар)

Ангилал 1 ам бүлтэй 
өрх

2 ам бүлтэй 
өрх

3 ам бүлтэй 
өрх

4 ам бүлтэй 
өрх

5 ам бүлтэй 
өрх

6 ам бүлтэй 
өрх

Мөнгөн 
дүн 1,624,831 2,766,603 3,579,019 4,391,434 5,203,849 6,016,265

※  8-аас дээш ам бүлтэй өрхийн дундаж орлого нь ам бүл 1 хүнээр нэмэгдэх тутам 
812,415 воноор нэмэгдэхээр тооцно.

(нэгж: вон/сар)
Өрхийн ам 
бүлийн тоо 1 ам бүл 2 ам бүл 3 ам бүл 4 ам бүл 5 ам бүл 6 ам бүл

Амьжиргааны 
тэтгэмж

(Дунджийн 
29%)

471,201 802,315 1,037,916 1,273,516 1,509,116 1,744,717

Эмчилгээний 
зардал

(Дунджийн 
40%)

649,932 1,106,642 1,431,608 1,756,574 2,081,540 2,406,506

Орон байрны 
зардал

(Дунджийн 
43%)

698,677 1,189,640 1,538,978 1,888,317 2,237,656 2,586,994

Сургалтын 
зардал

(Дунджийн 
50%)

812,415 1,383,302 1,789,509 2,195,717 2,601,925 3,008,132

⊙ 2016 оны өрхийн дундаж орлогын жишиг хэмжээ

⊙ 2016 оны амьжиргааны тэтгэмж авах хүнийг сонгох ишиг 
 (Дундаж орлогын жишиг хэмжээний %-иар)
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2. Тэтгэмжийн төрөл

(1) Амьжиргааны тэтгэмж

•  Тэтгэмжийн хэлбэр : Хувцас, хоол хүнс, түлшний зардал болон бусад өдөр тутмын 
амьдралд шаардлагатай эд бараа.

•  Тэтгэмжийн хэмжээ : Амьжиргааны тэтгэмжийн хамгийн доод түвшингөөс(дундаж 
орлогын 29%) өрхийн орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээг хасаад үлдсэн хэмжээ. 

(2) Орон байрны тэтгэмж

•  Тэтгэмжийн хэлбэр: Оршин сууж буй газар, орон сууцны хэлбэр, ам бүлийн тооноос 
хамаарч орон байрандаа сэтгэл амар амьдрах боломжоор хангахын тулд түрээсийн 
зардал, засварын зардал зэргийг олгоно.

•  Тэтгэмжийн хэмжээ : Түрээсийн байранд амьдардаг өрхөд түрээсийн төлбөрийн жишиг 
дүнтэй тэнцэх буюу түүнээс бага хэмжээний бэлэн мөнгийг түрээсийн төлбөр болгон 
олгох бөгөөд хувийн байшинтай иргэдэд байрны тодорхой шатлалын дагуу байрны 
засварын мөнгө олгоно

     Нэмэлт мэдээлэл 

외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.

(нэгж : 10,000/сар)

        Ангилал
Ам б
үлийн тоо

1-р ангилалын 
бүс(Сөүл)

2-р ангилалын 
бүс 

(Гёнги∙Инчонь)

3-р ангилалын 
бүс (Гол хотууд)

4-р ангилалын 
бүс (Бусад бүс 

нутаг)

1 хүн 19.4 17.4 14.3 13.3

2 хүн 22.5 19.4 15.3 14.3

3 хүн 26.6 23.5 18.4 17.4

4 хүн 30.7 27.6 21.5 19.4

5 хүн 31.7 28.6 22.5 20.5

6 хүн 36.8 33.8 25.6 23.5

※  Ам бүлийн тоо 7-гоос дээш бол, ам бүл 2-р нэмэгдэх тутам жишиг түрээсийн 
төлбөрийн хэмжээ 10%-иар нэмэгдэнэ.(Мянган воноос доош оронг орхино.)

Ангилал Хөнгөн засвар Дунд зэргийн засвар Их засвар

Засварын зардал 3,500,000 вон 6,500,000 вон 9,500,000

Засвар хоорондын 
хугацаа 3 жил 5 жил 7 жил

※  Орлогын зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь амьжиргааны тэтгэмж авах хүнийг сонгох жишгээс 
доош байх тохиолдолд засварын зардлын 100%, тус жишгээс давсан юм уу дундаж 
орлогын жишиг хэмжээний 35% доош байх тохиолдолд 90%, дундаж орлогын жишиг 
хэмжээний 35%-иас давсан байх тохиолдолд 80%-ийг олгоно.

⊙ Түрээсийн байранд амьдардаг өрхөд олгох тэтгэмж (2016 оны байдлаар)

⊙ Хувийн байшинд амьдардаг өрхөд олгох засварын мөнгө 2016 оны байдлаар)

Амьжиргааны тэтгэмжийн хэмжээ = Амьжиргааны тэтгэмжийн хамгийн доод түвшин 
(тэтгэмж авах хүмүүсийг сонгох жишиг) – орлогын зөвшөөрөшдсөн хэмжээ
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(3) Боловсролын тэтгэмж

.

. Тэтгэвэр
Насан өндөр болсноос ажил хийж амьдралаа залгуулах боломжгүй болох, 
гэнэтийн ослоор тахир дутуу болох юм уу нас барах зэрэг тохиолдолд тэтгэврийн 
даатгуулагч өөрт нь юм уу түүний гэр бүлийнхэнд тэтгэвэр, тусламж олгож тэдний 
амьжиргааг баталгаажуулах зорилготойгоор, Солонгос улс нийгмийн хангамжийн 
бодлогынхоо хүрээнд өндөр настны тэтгэврийн тогтолцоог бий болгосон. Энэ 
тогтолцооны дагуу тэтгэвэр тэтгэмж авахын тулд тэтгэврийн даатгалд даатгуулагч 
сар бүр тодорхой хэмжээний шимтгэлийг даатгалын байгууллагад төлдөг.

Өргөдөл гаргана.

(Баг ∙ Суурин ∙ 
Хорооны Захиргаа)

Өрхийн орлогын 
судалгаа

(Хариуцсан 
мэргэжилтэн)

Хөтөлбөрт 
хамрагдах 

болсныг мэдэгдэх

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн лавлах төв 129(www.129.go.kr)
•  Та өөртөө, мөн гэр бүлдээ шаардлагтай байгаа нийгмийн халамжийн тухай 

мэдээлэл болон зөвлөгөө авахыг хүсвэл аль ч газраас орон нутгийн кодгүйгээр 
129 дугаарын утас руу залгаарай. 

•  Зөвлөгөө өгөх :Орлогын баталгаа, амьжиргааны тогтвортой байдлыг хангах, 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, эрүүл аж амьдрах зөвлөгөө 

•  Зөвлөгөө өгөх цаг : Ажлын өдөр 9 ~18 цаг, Яаралтай тусламжийн зөвлөгөө: 365 
хоног 24 цагаар

◉  Тэтгэмжийн хэлбэр : Элсэлтийн болон хичээлийн төлбөр, сурах бичгийн төлбөр, 
нэмэлт сурах бичгийн зардал, хичээлийн хэрэгслийн зардал г.м

Тэтгэмжид хамрагдах хүн Тэтгэмжийн төрөл Олгох мөнгөн дүн(2016 он)

Бага, дунд сургуулийн сурагч Сургалтын туслах материал 1 хүн тутам 39,200 вон

Дунд, ахлах ангийн сурагч Хичээлийн хэрэгсэл 1 хүн тутам 53,300 вон

Ахлах ангийн сурагч
Сурах бичиг 1 хүн тутам 131,300 вон

Элсэлтийн төлбөр/хичээлийн 
төлбөр Захирлын зарласан төлбөр

(4) Амаржисны тэтгэмж

•  Тэтгэмж авдаг иргэн амаржсан буюу амаржих гэж байгаа тохиолдолд 600,000 вон(нэг 
хүүхэд тус бүр) бэлэн мөнгө тэтгэмж болгон авдаг.

(5) Оршуулгын тэтгэмж

•  Тэтгэмж авагч нас барсан тохиолдолд 750.000 воныг оршуулгын тэтгэмж болгон олгоно

3. Хамрагдах журам

•  Ард иргэдийн амьжиргааг баталгаажуулах тэтгэмж авах хүсэлтэй иргэд баг ∙ суурин ∙ 
хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвд очин ‘Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ болон тэтгэлэг 
хүсэх өргөдөл’ бичиж өгнө.

•  Өргөдөл хүлээн авсан ажилтан тухайн иргэн хөтөлбөрт хамрагдаж болох эсэхийг судлана.
•  Өргөдөл гаргасан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, цаад тал нь 60 хоногийн дотор 

дээрх хөтөлбөрт хамрагдаж болох эсэх талаар хариу мэдэгдэнэ.
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1. Хамрагдах хүн

Солонгост оршин сууж буй гадаадын иргэн нь Солонгос иргэний адилаар үндэсний 
тэтгэвэрийн даатгалд хамрагдана. 18-60 насны гадаадын иргэн үйлдвэр компанид 
ажилладаг бол ажлынхаа газрын шугамаар ажилтны тэтгэврийн даатгалд даатгуулах 
ба түүнээс бусад гадаадын иргэд нь орон нутгаасаа даатгуулж болно. Хэрвээ гадаадын 
иргэний төрлөх улсад БНСУ-ын иргэнийг тэтгэврийн даатгалд хамруулдаггүй бол уг 
гадаадын иргэнийг тэтгэврийн даатгалд хамруулахгүй. Харин тухайн гадаадын иргэний 
төрлөх улстай ‘Нийгмийн баталгааны тухай тусгай хэлэлцээр’ байгуулсан бол түүнд 
заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

2. Даатгалын шимтгэл төлөх

•  Үйлдвэр компанид ажиллагсадын хувьд түүний орлогын түвшингийн жишгээр ажилчин 
өөрөө болон ажил олгогч тус бүр ажилчны сарын орлогын 4.5%-тай тэнцэх шимтгэлийг 
сар бүр төлнө.

• Орон нутгаас даатгуулагч(хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч)-ийн хувьд даатгуулагчийн олж 
буй орлогын 9%-тай тэнцэх шимтгэлийг сар бүр төлнө.

3. Тэтгэвэрийн хэлбэр

Даатгуулагч гадаадын иргэн нь тэтгэвэр авах(өндөр настны, тахир дутуугийн, нас 
барагчийн ар гэрийн тэтгэмж) авах нөхцөл шаардлагыг хангасан бол өндөр настны, 
тахир дутуугийн, нас барагчийн ар гэрийн тэтгэмж авна.

◉ Өндөр настны тэтгэвэр
10-аас дээш жил өндөр настны тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж, тэтгэвэр авах 
насанд хүрсэн иргэн өндөр настны тэтгэвэр авах боломжтой.

Өндөр настны тэтгэвэр авах насыг төрсөн оноор нь үзүүлэх нь

Ангилал ~ 52 онд 
төрсөн

53 ~ 56
онд төрсөн

57~60
онд төрсөн

61~64
онд төрсөн

65~68
онд төрсөн

69 оноос 
хойш төрсөн

Өндөр 
настны 
тэтгэвэр

60нас 61нас 62нас 63нас 64нас 65нас

◉ Тахир дутуугийн тэтгэвэр
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл төлж байх хугацаандаа өвдөх буюу гэмтэж эмчлүүлээд 
бүрэн эдгэрсэн ч гэсэн(хэрэв өвчтэй байгаа бол, өвчний анхны онош тогтоосноос 1 жил 
6 сар өнгөрсний дараа) хожим түүнээс шалтгаалан хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол 
хөгжлийн бэрхшээлийн хэмжээнээс хамаарч 1~3 зэрэгтэй бол тэтгэвэр хэлбэрээр, 4-өөс 
дээш зэрэгтэй бол нөхөн төлбөр хэлбэрээр авч болно.

◉ Тахир дутуугийн тэтгэвэр
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл төлж байх хугацаандаа өвдөх буюу гэмтэж эмчлүүлээд 
бүрэн эдгэрсэн ч гэсэн(хэрэв өвчтэй байгаа бол, өвчний анхны онош тогтоосноос 1 жил 
6 сар өнгөрсний дараа) хожим түүнээс шалтгаалан хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол 
хөгжлийн бэрхшээлийн хэмжээнээс хамаарч 1~3 зэрэгтэй бол тэтгэвэр хэлбэрээр, 4-өөс 
дээш зэрэгтэй бол нөхөн төлбөр хэлбэрээр авч болно.

◉ Даатгалын шимтгэлийг эргэн төлөх
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлөгч гадаад иргэн нутаг руугаа буцаж явах юм уу нас 
барсан бол мөн 60 нас хүрсэн үед тэр үеийг хүртэл хугацаанд төлсөн даатгалын шимтгэлтэй 
тэнцэх хэмжээний мөнгийг тодорхой хэмжээний хүүгийн хамтаар тооцож олгодог. Даатгалын 
шимтгэлийг эргэн төлөх журам зөвхөн дараах болзолд хамаарах гадаадын иргэдэд үйлчилнэ.
①  Тухайн гадаад иргэний төрлөх улсад амьдарч байгаад буцсан БНСУ-ын иргэнд Солонгос улсад 

олгодог буцаан олголтын мөнгөн дүнтэй ижил хэмжээний мөнгийг эргэн олгодог бол

Тэтгэвэр олгогдохгүй орнууд (22 улс)
Вьетнам, Мьянма, Бангладеш, Непал, Саудын Араб, Сингапур, Иран, Пакистан, 
Камбож, Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах улс, Зүүн Тимор, Молдив, Беларус, 
Армян, Этиоп, Египт,Тонга, Пижи, Грузин, Свазиланд, Нигери, Малайз

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.
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②  БНСУ болон тухайн гадаадын улсын хооронд байгуулсан нийгмийн халамжийн хэлэлцээртэй 
холбогдох дүрэм журам байгаа бол

③  Солонгост оршин суух E-8(дадлагажигч ажилчин), E-9(мэргэжлийн бус ажилчин), H-2(айлчин 
ажилчин) ангилалын зөвшөөрөлтэй гадаадын ажилчин бол

2. Яаралтай тусламж

Гэнэтийн хүнд явдал тохиолдсоноос болж амьжиргаагаа залгуулахад хүндрэлтэй болсон бага 
орлоготой, ① мөн дор заасан 7 төрлийн гэнэтийн хүнд явдал тохиолдсон, ② орлого, хөрөнгийн 
хэмжээ нь заасан хэмжээнд байгаа өрхөд яаралтай тусламж үзүүлнэ.

(1) Гэнэтийн хүнд явдал

1)  Орлогын эх үүсвэр ологч нь нас барах, гэрээсээ явах, сураггүй алга болох, шоронд хоригдох 
зэрэг шалтгаанаар орлогогүй болох тохиолдолд 

2) Хүндээр өвчилсөн эсвэл гэмтэж бэртсэн тохиолдолд
3)  Гэр бүлийн гишүүн нь тухайн иргэнийг асран хамгаалалгүй хаяж орхисон, хулгайлсан, 

хүчирхийлсэн тохиолдолд
4) Гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд
5)  Гал түймэр зэргээс болж амьдарч байсан орон гэр, байшиндаа амьдрах боломжгүй болсон 

тохиолдолд
6)  Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яамны тушаалын дагуу орон нутгийн жишгээр тогтоосон 

гэнэтийн хүнд явдал тохиолдсон бол

②   БНСУ-ын иргэн гэр бүлийн хүнээсээ салсан юм уу тухайн гэр бүлийн хүн нь 
нас барж БНСУ-ын иргэн үр хүүхэд, эцэг эхийг нь асран хамгаалж буй хүн

③   「Цагаачлалын хууль」-ийн 2-2-т заасанчлан дүрвэгч гэдэг нь хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн хүн

④ Бусдын буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй гал түймэр, гэмт хэрэг болон  
  байгалийн гамшигт өртөж хохирсон иргэн

⑤  Мөн Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдаас шуурхай тусламж шаардлагатай 
гэж үзсэн дараах хүмүүс

 - Өөрийн буруутай үйлдэл биш байгалийн гамшиг мэтэд өртөж хохирсон хүн
  - 「Цагаачлалын хууль」-ийн 2-3-т заасан цагаач иргэн

1. Гадаад иргэн шуурхай тусламж авах тохиолдол

①  БНСУ-ын иргэнтэй гэр бүл болсон бөгөөд одоо хамт амьдарч байгаа гадаадын 
иргэн

3 Шуурхай тусламжийн хөтөлбөр
Гэнэтийн хүнд явдал тохиолдсоноос болж амьжиргаагаа залгуулахад хүндрэлтэй 
болсон үед амьжиргааны тэтгэмж зэргийг хурдан шуурхай олгож тусладаг 
хөтөлбөрийг шуурхай тусламжийн хөтөлбөр гэх бөгөөд гадаад хүмүүс ч гэсэн 
хуулинд заасны дагуу тусламж үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой.

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг эргэн олгодог орнууд(41 улс)
Тайланд, Филиппин, Малайз, Индонез, Шриланка, Казакстан, Хонконг, Белиз, 
Гренада, Сант Винсент Гранадин, Зомбави, Камерон, Гана, Вануату, Бермуд, 
Судан, Эль Сальвадор, Иордан, Кеня, Тринидад ба Табаго, Бутан, Колумб, Уганда, 
Тунис, (Эдгээр 24 оронтой харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр буцаан олголт 
хийнэ.)

Герман, Америк, Канад, Унгар, Франц, Австрали, Чех, Белги, Польш, Словак, 
Болгар, Румын, Австри, Энэтхэг, Турк, Швед, Бразил (Эдгээр 17 оронтой хийсэн 
нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрт заасны дагуу буцаан олголт хийнэ.)

※ E-8, E-9, H-2 визтэй бол ямар улсын иргэн байхаас үл хамааран олгоно. 
  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Үндэсний тэтгэврийн даатгалын албаны салбарууд дээр 

биеэр очиж лавлах юм уу 1355 дугаараас лавлана уу.
  Жич : Үндэсний тэтгэврийн даатгалын албаны цахим хуудас (http://www.nps.or.k)

외외외외외외 외외외외
외외외외외외 외외 외외외 외외외외외외 외외외 외외외 3외 외외 외외 외 외외 외외외외 외외외외 외외 외 외외, 
외외외 외외 외외 외외외 외외외 외외 외외 외외외외외 외외 외 외외 외외외 외외외 외외 외외외 외외 외외 외외외
외외 외외외 외외 외외 외외.

외    2011외 5외 1외외외 외외외외외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외, 외외외외외 외외외외 외외외외 외 3외 외외
외 외외외 외외외.

외    외외외외외외외외 외외외외외외 외외외외 외외 외외 외외외외 외외외외외외외 외외외외 외외외외외외 2013외 7외 2
외 외외외외외외외외외외 외 외외외외외외외외외외외외외 외외외외 외외외 외외외외 외외외외외외외외외외 외외외외 
외외.
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7)     Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яамны сайдын тогтоосон дараах тохиолдолд
	① Гол орлого олдог хүнээс гэрлэлтээ цуцлуулсан тохиолдолд, ② Цахилгаан хязгаарлалт хийгээд 
 1 сар өнгөрсөн бол, ③ Гол орлого олдог хүн нь бизнесээ хаах болсон бол, ④ Гол орлого олдог 
 хүн нь ажилгүй болсон бол, ⑤ Засан хүмүүжүүлэх газраас суллагдсан иргэн, амьжиргаагаа 
 залгуулахад хүндрэлтэй болох, ⑥ Гэр бүлийн гишүүд нь асран хамгаалалгүй хаяж орхисон, 
 хулгайлагдсан зэргээс болж амиа тэжээж чадахгүй гэр оронгүй хэсүүчлэн тэнэх тохиолдолд

(2) Орлого, хөрөнгийн жишиг нөхцөл

• Орлого : Жишиг дундаж орлогын 75%-иас доош(4 ам бүлтэй өрхийн жишиг: 3,293,576) 
•  Хөрөнгийн жишиг : Том хот(135,000,000 вон), Жижиг, дунд хот(85,000,000 вон), 
тосгон(72,500,000 вон) 

• Санхүүгийн хөрөнгө : 5 сая воноос доош(Орон сууцны тусламж 7 сая воноос доош)

3. Хүсэлт гаргах, хүсэлтийг шийдвэрлэх

•  Хүнд байдал үүсвэл оршин суугаа газрын хот, сум, дүүрэг болон баг, суурин, хорооны 
захиргааны холбогдох хэлтэс болон Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн лавлах төв (☎
129) рүү холбоо барина.

•  Тухайн асуудлыг хариуцсан ажилтан газар дээр шалгалт хийж, юуны түрүүнд 
тусламж олгосны дараа тусламж өгөхөд тохиромжтой эсэх талаар дахин шалгана. 
Хэрвээ өргөдөл гаргагч нь шаардлагатай нөхцөл байдалд байдаггүй болоод дэмжлэг 
хэрэггүй гэж шийдсэн бол дэмжлэг үргэлжилдэггүй бөгөөд мөнгөө буцааж ч болдог.

•  Яаралтай тусламж үзүүлээд дууссан байхад ч гэсэн хүндрэлээс гарахгүй байвал 
улсын болон иргэний байгууллагаас хэрэгжүүлж буй холбогдох нийгмийн халамжийн 
хөтөлбөрт хамрагдаж болдог.

нөхцөл 
байдалтай газар 

дээр нь очиж 
танилцах

орлого, 
хөрөнгийг 

судлах
Шуурхай 

тусламж хүсэх

хот, сум, дүүргийн тамгын газрын 
дарга(холбогдох ажилтан)

улсын болон иргэний 
байгууллагын холбогдох 

нийгмийн халамжийн 
хөтөлбөрт хамруулах

• шуурхай тусламж олгох ажлын 
комисс(иргэд ба албан хаагч 

хамтарсан)
• нөхцөл шаардлага хангаагүй 

бол тусламжийг зогсоох, 
эргүүлэн төлүүлэх 

орлого ба хөрөнгийн 
судалгаахүсэлт гаргагч

хот, сум, дүүргийн 
тамгын газрын дарга

эрүүл мэнд 
нийгмийн 

халамжийн 
лавлах төв  

(☎129) гаргасан 
дүгнэлтийн 
дагуу арга 

хэмжээ авах

судалгааны 
хэсэг дүгнэлт 

гаргах

4. Тусламжийн төрөл(4 ам бүл/сар)

Амьжиргааны зардал(1,130,000 вон), орон сууцны зардал(620,000 вон), халамжийн 
төвөөр үйлчлүүлэх зардал(1,400,000вон), эмчилгээний зардал(1 удаа 3,000,000 вон), 
бусад нэмэлт тэтгэмж* болгож сургалтын зардал, түлшний зардал(10 сар～3 сар), 
амаржих зардал, оршуулгын зардал, цахилгааны төлбөр зэргийг олгодог
*  Ам бүлийн тоо 7-гоос дээш бол, ам бүл 1-р нэмэгдэх тутам 209,300 вон нэмж олгоно.



Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо 269268 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

4 Бие даах төсөл
Улсаас амьжиргааны тэтгэмж авдаг буюу бага орлоготой иргэд зэрэг ажил хийх 
чадвартай доод түвшний амьжиргаатай иргэдийг бие даан амьдрахад нь туслахын 
тулд ажил хийх боломж олгох, ажилд зуучлах, хувийн эд хөрөнгөтэй болоход нь 
тусламж дэмжлэг үзүүлэх, зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг төсөл юм.

*  Би хийж чадна(ажиллах боломжоор хангах), Мөрөөдөлд хүрэх хадгаламж(хувийн эд хөрөнгөтэй 
болохыг дэмжих)

1. Хамрагдах хүн

Дараах 3 шаардлагыг хангасан тохиолдолд уг хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.
•  (Би хийж чадна) Улсаас амьжиргааны тэтгэмж авдаг иргэн буюу орлого нь жишиг 

дундаж орлогоос 50%-иас доош иргэн
•  (Мөрөөдөлд хүрэх хадгаламж I) Өрхийн нийт орлого нь жишиг дундаж орлогын 40%-

ийн 60% буюу түүнээс дээш,  мөн амьжиргааны тэтгэмж, эмчилгээний тэтгэмж авдаг 
өрх

•  (Мөрөөдөлд хүрэх хадгаламж II) Өрхийн нийт орлого нь жишиг дундаж орлогын 50%-
ийн 60% буюу түүнээс дээш,  мөн байрны тэтгэмж, сургалтын тэтгэмж авдаг өрх

2. Оролцох болзол

•  (Би хийж чадна) 1 өдөрт 5-8 цаг, 1 долоо хоногт 5 өдөр ажиллана. Тус хөтөлбөрт 
оролцсоноор 1 өдөрт 25,550~37,880 воны цалин(бие даах төслийн хөдөлмөрийн хөлс) авна.

•  (Мөрөөдөлд хүрэх хадгаламж I) Амьжиргааны тэтгэмж авдаг өрх, зах дээр 
ажиллаж олсон мөнгөнөөсөө сар бүр тогтмол хэмжээний мөнгө(100,000 вон)-ийг 
хадгалж 3 жилийн дотор амьжиргааны тэтгэмж авахаа болих юм бол хөдөлмөрийн 
урамшуулал(өрхийн орлогын хэмжээнээс хамаарч харилцан адилгүй байна) олгоно.

•  (Мөрөөдөлд хүрэх хадгаламж II) Байрны болон сургалтын тэтгэмж авдаг, зах дээр 
ажиллаж олсон мөнгөнөөсөө сар бүр тогтмол хэмжээний мөнгө(100,000 вон)-
ийг хадгалж, 3 жилийн турш тэр байдлаа хадгалж(сургалтанд суусан) чадсан бол, 

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болж 1 хүүхэдтэй болсон юм. Гэтэл нөхөр маань 
гэнэт нас барчихлаа. Эдийн засгийн хувьд маш хүндрэлтэй байна. Тусламж 
дэмжлэг авч болох болов уу?

Асран тэжээх ёстой хүүхэдтэй(Солонгос улсын иргэн), нөхөр нь нас барснаас болж 
амьжиргаагаа залгуулахад хүндрэлтэй болсон бол шуурхай тусламжийн хөтөлбөрт 
хамрагдах боломжтой. Оршин сууж буй дүүрэг хорооны тань энэ асуудлыг 
хариуцсан мэргэжилтэн таны өрхийн орлого, өмч хөрөнгө, амьдралын нөхцөл 
байдал зэргийг судалж уг судалгаан дээр үндэслэн тус хөтөлбөрт хамрагдах 
боломжтой эсэх талаар шийдвэр гаргадаг. Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсвэл өөрийн 
оршин суугаа хот, сум, дүүргийн холбогдох хэлтэс, баг, суурин, хорооны Иргэдэд 
үйлчлэх төв, Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн зөвлөгөө өгөх утас(☎129)-нд 
хандаж зөвлөгөө аваарай.
Хэрвээ та солонгос хэл сайн мэддэггүй бол Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн 
орчуулгын үйлчилгээг ашиглаж болохоос гадна танд тусалж чадах хүнтэй хамт 
очоорой. Нийгмийн халамжийн шуурхай тусламжийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар 
амьжиргааны тэтгэмж, оршуулгын тэтгэмж зэргийг авч болно. Хэрэв та хүлээн 
зөвшөөрөгдөх боломжтой бол, та амьжиргааны үндсэн дэмжлэг авч болно.

< Амьжиргааны зардал олгох жишиг >

Ам бүл 1 ам бүл 2 ам бүл 3 ам бүл 4 ам бүл 5 ам бүл 6 ам бүл

Тэтгэмж 418,400 712,500 921,800 1,131,000 1,340,300 1,549,500

(Нэгж : вон/сар)



Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо 271270 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

5 Өрх толгойлсон эцэг/ эх-д үзүүлэх тусламжхөдөлмөрийн урамшуулал(тухайн хүний хадгаламжинд байгаа мөнгөтэй тэнцэх 
хэмжээний мөнгө) олгоно. (2014 оны 7-р сараас)

3. Бүртгүүлэх үе шат
•  Суурин·багийн захиргаа болон хорооны Иргэдэд үйлчлэх төв дээр очиж асуух болон 

хариуцсан мэргэжилтнээс утсаар асууж лавласны дараа өргөдөл гаргана.
	 ※ Мөрөөдөлд хүрэх хадгаламж(I, II) хөтөлбөрт зөвхөн зарласан үед л бүртгэнэ.

•  Өргөдөл хүлээн авсан мэргэжилтэн судалж үзсэний үндсэн дээр хөтөлбөрт хамрагдаж 
болох эсэх талаар шийдвэр гаргана.

•  Тухайн байгууллагаас хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд өргөдөл 
гаргасан иргэнд тус шийдвэрийг мэдэгдэнэ.

•  Хөдөлмөр эрхлэх боломжийг олгож буй байгууллага нь хөдөлмөр эрхлэхээр хүсэлт 
гаргагчтай зөвлөлдөж ажлыг эхлүүлнэ.

•  Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсвэл оршин суугаа газрынхаа суурин, багийн захиргаа, 
хорооны Иргэдэд үйлчлэх төвийн нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн дээр биеэр очиж асуух буюу Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн лавлах 
утсанд (☎129) хандана уу.

Бүртгүүлэх
(Суурин, багийн 

захиргаа, хорооны 
Иргэдэд үйлчлэх 

төв

Хамрагдах 
эрхтэй эсэхийг 

судлана
(Албан хаагч)

Шийдвэрийг 
мэдэгдэнэ.

Салалт, нас баралт, эдийн засгийн хүндрэл зэргийн улмаас ганц бие амьдрах болсон 
өрх толгойлсон эцэг/эхчүүд олширч байна. Тэдний гэр бүлийн тогтвортой амьжиргааг 
хангахын тулд төрөл бүрийн тусламжийн хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.

1. Тусламжийн төрөл

(1) Өрх толгойлсон эцэг/эхтэйгээ амьдардаг хүүхдэд олгох тэтгэвэр тэтгэмж

Ангилал Агуулга

Хамрагдах 
хүн

•  Бага орлоготой өрх толгойлсон ганц бие(орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ нь 
жишиг дундаж орлогын 52%-иас бага) эцэг/эхийн хамт амьдардаг 18-аас доош 
насны хүүхэд энэ тэтгэмжид хамрагдана. Хэрвээ сургуульд сурч байгаа бол 
22 нас хүрлээ энэ тэтгэмжийг авах боломжтой. Мөн цэргийн алба хааж ирээд 
дахин сурч байгаа бол цэрэгт явсан хугацааг нь хасаж тооцон тэтгэмжийг 
олгоно. 

Тэтгэмж

•  Хүүхэд өсгөн бойжуулах зардал: 12-оос доош настай хүүхдэд сар болгон 
100,000 вон олгоно.

•  Хүүхдийн нэмэлт мөнгөн тэтгэмж: Эмээ болон өвөөтэйгөө амьдардаг, мөн 25-
аас дээш насны ганц бие өрх толгойлсон эцэг/эх бүхий гэр бүлийн 5-аас доош 
насны хүүхдэд сар бүр 50,000 вон олгоно.

•  Хүүхдийн боловсролын зардал/хичээлийн хэрэгсэл/: дунд болон ахлах ангийн 
сурагч нэг бүрт жилд нэг удаа 50,000 вон олгоно.

•  Амьжиргаа тэтгэх мөнгөн тэтгэлэг: Өрх толгойлсон гэр бүл, нийгмийн 
халамжийн төвд амьдарч байгаа гэр бүлд 50, 000 вон олгоно.

 *  Иргэдийн амьжиргааг баталгаажуулах тухай хууль болон бусад хуулийн дагуу 
эдгээртэй ижил төстэй тэтгэмж авдаг тохиолдолд тэтгэмжийг давхардуулан 
олгохгүй.



Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо 273272 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

2016 оны өрх толгойлсон эцэг/эхийг дэмжих хуулиар хамгаалагдах 
өрхийн орлогын зөвшөөрөгдөх хэмжээ

(нэгж: сар/вон)

Ангилал 2 хүн 3 хүн 4 хүн 5 хүн 6 хүн

Нэг эцэг эх болон эмээ өвөө-
давамгайлсан гэр бүл

(жишиг дундаж орлогын 
52%-иас бага)

1,438,634 1,861,090 2,283,546 2,706,001 3,128,458

(2) Өрх толгойлсон эцэг/эх-д зээл олгох

•  2016 оноос эхлээд бага орлоготой өрхөд зээл олгох хөтөлбөр нь Санхүүгийн хорооны 
‘Инээмсэглэл’ санхүүгийн төсөлтэй нэгдсэн.

• Бага орлоготой өрхөд зээл олгох хөтөлбөр ’2016 оноос эхлээд шинээр зээл олгохгүй
• Төсөлд хамрагдах тухай лавлах : Инээмсэглэл сан (☎1600-3500, http://www.mif.or.kr)

(3)   Өрх толгойлсон, ганц бие, өсвөр насны иргэнд бие даан 
амьдрахад нь туслах

Ангилал Агуулга

Хамрагдах хүн •  Өрхийн тэргүүн нь 24-өөс доош настай, ганц бие, орлогын зөвшөөрөгдсөн 
хэмжээ нь жишиг дундаж орлогын 60%-иас бага өрх

Тусламжийн 
агуулга

•  Хүүхэд өсгөн бойжуулах мөнгө : Орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ нь жишиг 
дундаж орлогын 60%-иас бага (амьжиргаа баталгаажуулах тэтгэлэг авдаг 
бол бас хамаарна), өрх толгойлсон, ганц бие, өсвөр насны иргэний өсгөн 
бойжуулж байгаа хүүхэд тус бүрд нэг сард 150,000 воны тусламж олгоно.

•  Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх сургалтын төлбөр : Орлогын 
зөвшөөрөгдсөн хэмжээ нь жишиг дундаж орлогын 60%-иас бага (амьжиргаа 
баталгаажуулах тэтгэлэг авдаг бол бас хамаарна), өрх толгойлсон, ганц бие, 
өсвөр насны иргэн, элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэж буй тохиолдолд 
жилд 1,540,000 мянган воны тусламж олгоно.

•  Ахлах сургуулийн төлбөр : Орлогын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ нь жишиг 
дундаж орлогын 60%-иас бага (амьжиргаа баталгаажуулах тэтгэлэг авдаг 
бол бас хамаарна), өрх толгойлсон, ганц бие, өсвөр насны иргэн ерөнхий 
боловсролын ахлах сургуульд суралцах тохиолдолд элсэлтийн төлбөр болон 
сургалтын төлбөрийг олгоно.

•  Биеэ даан амьдрахад туслах урамшууллын тэтгэлэг : Амьжиргаа 
баталгаажуулах тэтгэмж авдаг, өрх толгойлсон, ганц бие, өсвөр насны иргэн 
сургуульд сурах юм уу ажил хийдэг бол сард 100,000 воны тэтгэлэг олгоно.
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2016 онд тогтоосон ганц бие, өсвөр насны иргэний толгойлж буй 
өрхийн орлогын зөвшөөрөгдөх хэмжээ

(Нэгж: вон/сар)

Ам бүл 2 хүн 3 хүн 4 хүн 5 хүн 6 хүн

Ганц бие, өсвөр насны 
иргэний толгойлж буй өрх
(жишиг дундаж орлогын 

60%)

1,659,962 2,147,411 2,634,860 3,122,309 3,609,759

2. Тусламж хүсэх журам

•  Өрхийн тэргүүн(асран хамгаалагч) нь оршин суугаа суурин, багийн захиргаа, хорооны 
Иргэдэд үйлчлэх төв дээр очиж зөвлөгөө авч өргөдлөө өгөх буюу интернэтээр (http://
online.bokjiro.go.kr) өргөдлөө гаргаж болно.

•  Оршин суугаа газрын хот, сум, дүүргээс тухайн өрх болон орлогыг судалсны дараа 
тэтгэлэгт хамрагдах болвол бичгээр мэдэгдэнэ.

*  Зөвлөгөө авах, лавлах утас : Өрх толгойлсон ганц бие эцэг эх, хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөх утас (☎1644-
6621), Онлайн зөвлөгөө(http://withmom.mogef.go.kr)

Нөхөртөө хаягдаад цаашдаа хэрхэн амьдрахаа мэдэхгүй байна. Хүүхэдтэйгээ 
цуг байдаг. Ямар тусламж авч болох вэ?

Хүүхэд тань солонгосын иргэн, мөн бага орлоготой бол өрх толгойлсон эцэг/ 
эхэд туслах нийгмийн халамжийн хөтөлбөр юм уу иргэдийн амьжиргааг 
баталгаажуулах хөтөлбөрт хамрагдан тэтгэмж авах боломжтой. Энэ асуудлыг 
хариуцсан мэргэжилтэн тэтгэмж хүссэн хүний орлого, өмч хөрөнгө зэрэг 
шаардлагатай зүйлийг судалсны дараа тус хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой эсэх 
талаар шийдвэр гаргадаг. Хэрвээ шуурхай тусламж шаардлагатай бол Нийгмийн 
халамжийн шуурхай тусламжийн хөтөлбөрт хамруулах ч боломжтой. Тиймээс 
өөрийн оршин суугаа суури, багийн захиргаа, хорооны Иргэдэд үйлчлэх төв, мөн 
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн лавлах утас(☎129), Өрх толгойлсон ганц бие 
эцэг эх, хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгөх утас(☎1644-6621)-нд хандаж зөвлөгөө аваарай. 
Солонгосоор сайн ярьж чаддаггүй бол хэл сайн мэддэг хүнээс тусламж хүсээрэй.

*  Өрх толгойлсон ганц бие эх болон эцэгт туслах хуулинд солонгос хүнтэй гэрлэсний 
дараа солонгос нөхөр буюу эхнэр нь нас барсан, эсвэл гэр бүлээ цуцлуулсан, 
тэгээд солонгосын иргэн хүүхдээ өсгөн бойжуулж байгаа, Солонгос улсад хууль 
ёсоор амьдарч буй гадаад иргэнийг өрх толгойлсон ганц бие эх болон эцэг хэмээн 
үзэж тусламж үзүүлнэ гэж заасан байдаг.
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Мэдэхэд илүүдэхгүй! 
Хүүхдийн тэтгэмж олгуулах үйлчилгээ
Хүүхдээ өсгөж байгаа гэр бүлээ цуцлуулсан болон гэрлээгүй иргэн, хүүхдээ 
өсгөөгүй талаасаа хүүхдийн тэтгэмж авахад нь тусалж зөвлөх, хэлцэл хий, 
зарга үүсгэх,  нөхөн олгуулах, хориг тавих зэрэг цогц үйлчилгээг үзүүлдэг.

◉ Үйлчилгээнд хамрагдах иргэн
19-ээс доош насны хүүхдээ асгаж байгаа өрх толгойлсон эх болон эцэг, өвөө 
эмээ

  ※ Хүүхэд нь их сургуульд сурч байгаа бол 22 нас хүртэл тэтгэмж авна.(цэрэгт явж ирээд       
улиран суралцаж байгаа бол 22 нас+цэргийн алба хаасан хугацааг хүртэл тэтгэмж 
авна)

   ※ Олон соёлт гэр бүл болон цагаач өрх толгойлсон эцэг эхийн хувьд хүүхэд нь 
Солонгос улсын харьяат байх нөхцөлд нь тус үйлчилгээнд хамрагдах эрхтэй.

◉ Үзүүлэх үйлчилгээ
-  Утсаар зөвлөгөө өгөх(☎1644-6621), уулзаж зөвлөгөө өгөх, онлайнаар 
зөвлөгөө өгөх(хүүхдийн тэтгэмжийн талаар)

-  Холбогдох хүмүүсийг хүүхдийн тэтгэмжийн тал дээр тохиролцоонд хүрэхэд 
туслах

-  Хүүхдийн тэтгэмж авахаар нэхэмжлэл гаргах зэрэгт хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх

- Төлөөгүй өнгөрсөн тэтгэврийг нөхөн олгуулах
- Тэтгэмж төлөхгүй байгаа тохиолдолд хориг тавих
- Хүүхдийн тэтгэмжний төлөлтөнд хяналт тавих
- Шаардлагатай үед түр хугацаагаар хүүхдийн тэтгэмж олгох

◉  Үйлчилгээнд хамрагдах арга
-  Утсаар зөвлөгөө авах : ☎1644-6621

      - Онлайнаар зөвлөгөө авах : www.childsupport.or.kr
      - Уулзаж зөвлөгөө авах : Сөүл хот, Сочу дүүрэг, Банпу өргөн чөлөө, 217                 
         Сөүл хотын бүсийн үйл ажиллагааны алба 612 тоот(урьдчилан цаг    
         захиална)

※ Бүртгэлийг онлайнаар, шуудангаар, биеэр очиж хийнэ.
※  Орчуулагч хэрэгтэй бол Danuri Helpline ☎1577-1366 утас  
    руу ярьж тусламж авч болно.

Ээж нь юм уу ааваас нь хүүхдийн тэтгэмж авч чадаагүйгээс хүүхдийг 
эрүүл өсгөж чадахгүй байдалд хүрвэл тодорхой дэс дараатай шалгалт 
хийсний дараа түр хугацааны тэтгэмж олгоно.

• Тэтгэмж олгох нөхцөл 
-  Хүүхдийн тэтгэлэг олгуулах асуудал хариуцсан албанд тэтгэвэр олгуулах 
хүсэлт тавьсан иргэн

-  Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны 「Шуурхай тусламж үзүүлэх 
хууль 」-ийн дагуу амьжиргааны тэтгэмж авдаг мөртлөө амьдрал нь хэцүү 
байгаа тохиолдолд

-   Өрхийн орлого нь жишиг дундаж орлогын 60%-иас бага 「 Өрх 
толгойлсон эцэг/эхийг дэмжих хууль」-ийн 5-р заалтанд заасан тусламж 
авах шаардлагатай хүн бол

-  「Иргэдийн амьжиргааг баталгаажуулах хууль 」-нд заасан амьжиргааны 
тэтгэмж авдаггүй бол
※  Дээрх нөхцлийг бүгдийг нь хангаж байж түр хугацааны хүүхдийн 

тэтгэмж авах боломжтой

•  Тэтгэмжийн хэмжээ : 1 хүүхэд тус бүрд сард 200,000 вон ( Өрх 
толгойлсон эцэг/эхийг дэмжих хуулийн дагуу хүүхдийн тэтгэмж авдаг бол 
сард 100,000 вон)

• Олгох хугацаа : 6 сар(Шаардлагатай тохиолдолд дахиад 3 сар сунгана.)



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

‘Хүнминь Жон-өм’ нь 1443 онд Сэжун их хаан болон Мэргэдийн өргөөний 
эрдэмт түшмэдүүдийн бүтээсэн ‘хангыл’ үсгийн эртний нэр бөгөөд хангыл 
үсгийг зохиосон зорилго, зарчим, бичиж хэрэглэх аргыг тайлбарласан номыг ч 
бас ийн нэрлэдэг. Модон бараар барлан бүтээсэн энэхүү тайлбар, жишээ номын 
жинхэнэ нэр нь ‘Хүнминь Жон-өм хэрэбунь’ юм. Хангыл үсгийн зохиогчийг 
дурдсан, зохиосон зарчмыг нь шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарласан дэлхийд 
өөр хаана ч байхгүй цорын ганц дурсгал бичиг юм.

Хүнминь Жон-өм буюу Иргэнийг сургах 
зөв дуудлага (тайлбар, жишээ) 

1997 онд UNESCO-гийн Дэлхийн бичиг соёлын өвд бүртгэгдсэн. 

Ажилд орох болон хөдөлмөр эрхлэлт

9

  Даатгалын шимтгэл болон 
ажилгүйдлын тэтгэмж

  Олгох тэтгэмжийн хэмжээ

  Даатгалд хамрагдах хугацаа

295  Үйлдвэрлэлийн ослын 
даатгал

  Үйлдвэрлэлийн осол

  Аюулгүй байдлын үндсэн 
зарчим

  Заавал мэдэж байх ёстой 
аюулгүй ажиллагааны тэмдгүүд

300  Жирэмсний өмнөх болон 
дараах амралт, хүүхэд асрах 
чөлөө

  Жирэмсний өмнөх болон 
дараах амралт

  Хүүхэд дутуу төрөх буюу 
амьгүй төрсөн тохиолдолд олгох 
амралт

  Хүүхэд асрах чөлөө

  Бага насны хүүхэдтэй ажилчид 
ажлын цагаа богинсгох

280  Ажил эрхлэлт болон 
мэргэжлийн сургалт

  Ажил эрхлэлт

  Мэргэжлийн сургалтын 
хөтөлбөр

285  Хөдөлмөр эрхлэлттэй 
холбоотой анхаарах 
зүйлс

  Нийгмийн даатгал

  Хөдөлмөрийн хуулийн 
тухай

  Хөдөлмөрийн стандарт

  Цалин хөлс

290  Хөдөлмөрийн даатгал

  Ажилгүйдлийн тэтгэмж

293  Хувиараа бизнес 
эрхлэгчийн даатгал

  Даатгалд хамрагдах 
журам

  Даатгалд хамрагдах хүн



Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо 281280 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

1 Ажил эрхлэлт болон мэргэжлийн сургалт

1. Ажил эрхлэлт

Гадаадын иргэн Солонгост нэвтрэн орж ирэхдээ авсан визний ангилалаас хамааран 
ажил хөдөлмөр эрхлэж болдог. Солонгос иргэний гэр бүл(F-13, F-21) визээр орж ирсэн 
хүн хууль ёсоор ажил хөдөлмөр эрхлэх эрхтэй байдаг.
※   Таны визний төрөл ажил хөдөлмөр эрхлэж болох төрөлд хамаарах эсэхийг Гадаад иргэдийн нэгдсэн 

мэдээллийн төв (www.hikorea.go.kr 1345)-өөс лавлаж болно.

Ажил хөдөлмөр эрхлэхээсээ өмнө гэр бүлийнхэнтэйгээ ажил хийх шаардлагатай эсэх, 
ямар ажил хийвэл зүгээр эсэх, цалингаа юунд зарцуулах талаар хэлэлцэх хэрэгтэй.

(1) Ажлын байр зуучлагч байгууллагад хандах

Оршин суугаа газрыхаа ажил зуучлалын төв, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв, гадаад 
иргэдийн эрхийг хамгаалах төвд хандвал солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад 
иргэдэд зориулсан ажлын байрны талаарх мэдээллийг олж авч болно.

Ангилал Агуулга

Ажил зуучлах 
төв

Ажилд ороход үнэгүй зуучилдаг төрийн өмчийн тус байгууллагаар ажилд орохыг 
хүссэн солонгос болон гадаад иргэд өргөнөөр үйлчлүүлдэг. Тус байгууллага 
сонирхсон компаний тухай мэдээлэл өгөхөөс гадна мөн тухайн хүнд ямар ажил 
тохирох талаар зөвлөдөг. Түүнчлэн хэзээ ажилд орно тэр хүртэл нь аж ахуйн 
нэгж компаний удирдлагуудтай уулзуулж танилцуулах ажлыг зохион байгуулдаг.

Хөдөлмөр 
зуучлал 

мэдээллийн төв

Энэ төв бол тухайн хот, орон нутгийн засаг захиргааны удирдлаган дор үйл ажиллагаа 
явуулдаг ажилд үнэ төлбөргүй зуучилдаг байгууллага юм. Ихэнх хотын Захирагчийн 
алба, сумын Тамгын газарт энэхүү төвийг байгуулан ажилладаг бөгөөд өөрийн оршин 
суугаа нутаг дэвсгэрт байгаа ажлын байрны талаарх мэдээллийг авч болно.

Эмэгтэй 
боловсон хүчний 

хөгжлийн төв

Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийн нэгдсэн байгууллагын хувьд ажил зуучлал 
болон ажлын дадлага олгодог байгууллага юм.
Ихэнхийг нь үнэгүйгээр ашиглаж болох хэдий ч хөтөлбөрөөсөө шалтгаалан өөр өөр юм.

Гадаад ажиллах 
хүчнийг дэмжих 

төв

Ажил хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор БНСУ-д ирсэн гадаадын ажилчдад тулгардаг 
төрөл бүрийн хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэж өгөх зорилго 
бүхий төрийн бус байгууллага юм.

Олон соёлт гэр 
бүлийг дэмжих төв

Олон соёлт гэр бүлд туслах зорилго бүхий байгууллага бөгөөд энэ байгууллагаас ажлын 
байр зуучлах, соёлын хөтөлбөр зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

(2) Интернэт ашиглах

Солонгосын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаадын иргэн интернэт ашиглаж сурвал илүү 
амар хялбар, шуурхай аргаар ажилд орох боломжтой. Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон 
гадаадын иргэдэд ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлдэг ихэнх байгууллагууд интернэт 
цахим хуудастай байдаг бөгөөд гэрээсээ интернэтээр дамжуулан ажил хайж болдог.

Сөүл Глобал Төв(global.seoul.go.kr)
Сөүл хотоос эрхлэн гаргадаг энэ цахим хуудас Солонгос улсад амьдардаг 
гадаадын иргэдэд зориулсан хөдөлмөрийн яармаг ажиллуулж, ажилд 
ороход дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд ажилд орохтой холбоотой мэдээллийг 
англи болон хятад хэлээр хүргэдэг.

Вокнэт(www.work.go.kr)
Хөдөлмөрийн яамнаас Солонгосын хөдөлмөр мэдээллийн газраар 
дамжуулан ажиллуулдаг тус цахим хуудаснаас ажилд орох тухай 
мэдээллээс гадна ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн бодлогын талаарх мэдээллийг авч болно. Ажил хайж буй хүн 
өөрийн биеэр ажилд орох өргөдлөө гаргах боломжтой.

Хөдөлмөрийн Яамны харьяа Хөдөлмөрийн бирж (www.work.go.kr/jobcenter)
Улс орныг нийтэд нь холбосон энэхүү үнэ төлбөргүй сүлжээ нь ажил 
хайгчтай тодорхой хэмжээгэээр ярилцсаны дараа түүнд тохирсон ажлыг 
олж өгөх бөгөөд ажилд орон ортлоо тус байгууллагаар үйлчлүүлэх 
боломжтой. Ажил зуучлалын төвийн сайтаар дамжуулан оршин суугаа 
газартаа хамгийн ойр ажлын төвийн нэгдсэн сайтад нэвтэрч болно. 
Хөдөлмөрийн биржээс гэрлэсэн цагаач иргэдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих 
зорилготой “Гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүдэд ажил мэргэжлийн чиглэл өгөх 
хөтөлбөрWIND”, зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр, ажилд ороход хэрэгтэй тусгай 
лекц, зэрэг хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг. Мөн ажилд орох ярилцлага 
өгөхөд нь хамт явж дэмжих үйлчилгээг мөн үзүүлдэг.

Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийн төв(www.vocation.or.kr)
Ажлын боловсрол болон эмэгтэйчүүдийн ажлын байр зуучлагч 
эмэгтэйчүүдийн ажлын нэгдсэн төв байгууллага юм.Ажлын байр олгох 
төвөөс ажил ологч талаас дарамт байгаа гэж үзвэл хариуцагч ажилтан 
ажил олгогч талтай биечлэн уулзана.

Хот·сумын ажил хөдөлмөрийн мэдээллийн төв
Орон нутгууд ч бас ажилд зуучлах үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагыг ажиллуулдаг. (Орон нутгийн захиргааны цахим хуудаснаас 
харах)
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2. Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр

Ажилд орох, гарааны бизнес эрхлэхийг хүссэн хүмүүст шаардлагатай мэргэжлийн 
чадвар технологи эзэмшихэд нь хөтөлбөрийг мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр гэнэ. 
Гадаад ажилчин ажил эрхлэлтийн даатгалд даатгуулсан тохиолдолд энэ хөтөлбөрт 
хамрагдах боломжтой болдог. Харин гэрлэсэн цагаач иргэн ажил эрхлэлтийн даатгалд 
даатгуулж байгаагүй ч гэсэн тус хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.
•  Хөдөлмөрийн бирж (www.work.go.kr/jobcenter)
•  Хөдөлмөрийн яамны зөвлөгөө өгөх нэгдсэн төв (☎1350, 1544-1350)
•  Хөдөлмөрийн яамны Ажил мэргэжлийн чадварыг хөгжүүлэх мэдээлэлийн сүлжээ 

(www.hrd.go.kr)

(1) Нэил Бэүм картын тогтолцоо гэж юу вэ?

Мэргэшүүлэх сургалт шаардлагатай ажилгүй иргэнд сургалтын төлбөр олгох 
мэргэжлийн чадварыг хөгжүүлэх данс(нэил бэүм карт) нээж ажил мэргэжлийн чадвараа 
хөгжүүлэх сургалтанд сууж туршлага чадвар хуримлуулахад нь туслах тогтолцоо юм.

(2) Хамрагдах хүн

15-аас дээш настай ажилгүй иргэн, жижиг бизнес эрхлэгч(1 жилээс дээш хугацаагаар 
үйл ажиллагаа явуулсан, жилийн борлуулалтын хэмжээ 80 сая воноос доош байх).

(3) Тусламжийн агуулга

◉  Тусламжийн хэмжээ: Хүн тус бүрт сургалтын төлбөрийн 50%~80%-тай тэнцэх 
мөнгө буюу дээд тал нь 2,000,000 хүртэл воны тусламж үзүүлнэ. (Үлдэгдэл мөнгийг 
суралцагч өөрөө төлнө)

•  Ажилд орох цогц сургалтын 2-р төрлийн хөтөлбөрт оролцсон хүн сургалтын 
төлбөрийн 70%~90%-ийн тусламж авна. 1-р төрлийн хөтөлбөрт оролцсон хүнд дээд 
тал нь 3 сая хүртэл воны тусламж олгоно.

•  Сургалт дууссанаас хойш 6 сарын дотор тухайн мэргэжлээрээ ажилд орсон юм уу 
бизнес эрхэлж, 6 сараас дээш хугацаагаар ажилласан хүнд хувиасаа төлсөн сургалтын 
төлбөрийг нь эргүүлэн олгоно.

•  Нэгж хугацаанд(1 сар) элссэн сургалтандаа 80% дээш ирцтэй оролцсон бол 1,160,000 
хүртэл урамшуулал олгоно.

◉   Хүчинтэй хугацаа: Данс нээснээс хойш 1 жил
•   Данс нээснээс хойш 6 сарын дотор сургалтанд суугаагүй бол дансыг нь хаах буюу  
үлдэгдэл мөнгө нь буцаагдана. Хэрвээ дансыг дахин нээх болвол дансны хязгаарыг  
50% хүртэл бууруулна.

(4) Сургалт

◉ Хөдөлмөрийн яамнаас хүлээн зөвшөөрч зарласан, данс ашиглах боломжтой сургалт
•  Мэргэжил олгох сургалтын төвийн хичээлүүдээс Хөдөлмөрийн яамны сайд хүлээн 

зөвшөөрч зарласан сургалтыг Мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах сургалтын 
мэдээллийн сүлжээ HRD-Net, www.hrd.go.kr-оос хайн олж Хөдөлмөрийн биржийн 
зөвлөгч ажилтантай зөвлөлдөн сонгон суралцана. 

(5) Тусламж үзүүлэх үе шат 

①
Сургалтын 

талаар зөвлөгөө 
авах

Төв
↔

Ажилгүй хүн

• Ажил хайж 
байгаагаа 
бүртгүүлэх, данс 
нээлгэх 

• Нарийн зөвлөгөө 
авах

③ 
Сургалтанд 

сурах

Ажилгүй хүн
↔

Сургалтын төв

② 
Данс нээх

Төв 
→ 

Ажилгүй хүн

•  Сургалтын ач 
холбогдол, хэр 
яаралтай болохыг 
судлах

•  Тохирсон 
мэргэжлийг 
тогтоох, данс 
нээхээр шийдэх

④ 
Сургалтын 

зардал олгох

Хөдөлмөрийн 
бирж

•  Сургалтанд 
бүртгүүлэх

•  Сургалтанд суух

•  Нэгж хугацаагаар 
(1 сар) сургалтын 
төлбөрөө нэхэмжлэх

•  Ирц бүртгэлийг 
шалгасны дараа 
сургалтын төлбөр 
болон урамшууллыг 
тооцож олгоно.
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(6) Мэргэжил олгох бусад сургалтын байгууллагууд

•  Гэрлэсэн цагаач эмэгтэй нь Хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлдэг Нэил Бэүм карт  
 хөтөлбөрөөс гадна Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийн төв(www.vocation.or.kr), 
 Эмэгтэйчүүдийн төв дээр зохион байгуулдаг төлбөртэй болон төлбөргүй сургалтанд 
 хамрагдаж болно.

•  Гэхдээ эдгээр байгууллагууд бүгд гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүдэд зориулсан сургалт  
явуулдаггүй. Тиймээс өөрийн оршин суугаа газрын холбогдох байгууллагаас эхлээд 
асууж лавлах нь зүйтэй.

•  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургалт явуулж буй тухайн байгууллага, бүс нутгийн олон 
соёлт гэр бүлийг дэмжих төвөөс авч болно.

  Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 
анхаарах зүйлс

Бүтэн цагаар ажилладаг 10-аас дээш ажилтантай үйлдвэр компани нь хөдөлмөр 
эрхлэхтэй холбоотой журмыг боловсруулан гаргаж нийт ажилчиддаа нээлттэй 
байлгана. Үүнд хөдөлмөрийн болон амралтын цаг, ажил хөдөлмөртэй холбогдсон 
дотоод дүрэм журам, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шаардлага 
зэрэг зүйлс багтдаг.

1. Нийгмийн даатгал

•  БНСУ-н харьяат ажил хөдөлмөр эрхлэх тохиолдолд нийгмийн даатгал (Тэтгэвэрийн 
даатгалын сан, Эрүүл мэндийн даатгал, Хөдөлмөрийн даатгал)-д даатгагдсан байхаар 
хуульчлагдсан байдаг.

•  БНСУ-н харьяат бус гадаадын иргэн ниймийн даатгалд хамрагдах эсэх тухай сонголт 
хийх эрхтэй бөгөөд нийгмийн даатгалын олон хөнгөлөлтийг эдлэхийг хүсвэл тус 
даатгалд даатгуулж болно.

•  Холбогдох даатгалын шимтгэлийг компани цалингаас суутгаж нийгмийн даатгалын 
байгууллагад төлдөг.

2. Хөдөлмөрийн тухай хууль

Тус хууль нь хөдөлмөрийн харилцааг тодорхойлох бөгөөд, ажилчны үндсэн амьжиргааг 
баталгаажуулах, сайжруулах, иргэдийн эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд хувь нэмэр 
оруулах зорилгоор боловсруулан гаргасан хууль юм.

(1) Хөдөлмөрийн гэрээ

Ажил олгогч болон ажилчны хооронд байгуулдаг гэрээг хөдөлмөрийн гэрээ гэнэ. Гэрээ 
байгуулахдаа цалин хөлс, ажлын цаг, амралтын цаг амралтын өдөр, ээлжийн амралт 
зэрэг гол нөхцлүүдийг харилцан тохиролцдог бөгөөд эдгээрийг бичгээр(холбогдох 
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талууд) үйлдэж нэг нэг хувийг авдаг.

(2) Хуулиар хамгаалагдсан хөдөлмөрийн харилцаа
•  5-аас дээш ажилчинтай ажлын байранд уг хууль үйлчлэнэ.
•  4-өөс доош ажилчинтай ажлын байранд хөдөлмөрийн хуулийн зөвхөн зарим заалт 

үйлчлэнэ.
•  Цалин хөлсийг бэлнээр сард 1 –ээс дээш удаа тогтоосон хугацаанд тогтмол олгоно.
•  Сунаж ажиллах, шөнийн цагаар ажиллах, амралтын өдөр ажиллах тохиолдолд 

нэмэгдэл цалин авах эрхтэй.
•  Ажилчин 1 жилээс дээш хугацаагаар тасралтгүй ажилласан тохиолдолд ажлаас гарсны 

тэтгэмж авах эрхтэй. (Ажлаас гарсны тэтгэмж олгох тухай хууль )
•  Цалин болон ажлаас гарсны тэтгэмжээ авч чадаагүй бол, ажил олгогч болон удирдах 

албан тушаалтанд зодуулсан, олон цагаар ажилласан, хүсээгүй байхад хүчээр 
ажиллуулсан зэрэг хөдөлмөрийн хуулийг зөрчсөн үед тухайн ажлын байрыг хамаарах 
орон нутгийн Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан газрын Хөдөлмөрийн нөхцлийг 
сайжруулах хэлтэст гомдол гаргаж болно.
(Зөвлөгөө өгөх төв ☎1350, ☎1544-1350)

(3) Цалин хөлсийг үл олгох

◉  Цалин хөлсийг үл олгох гэдэг нь ажил олгогч цалин олгохоор тогтсон өдрөө 
цалингаа өгөхгүй байхыг хэлдэг бөгөөд энэ тохиолдолд ажил олгогчийг харьяалах 
хөдөлмөрийн албаны хариуцсан ажилтанд мэдэгдэж арга хэмжээ авч өгөхийг хүссэн 
өргөдөл гаргаж болно.

◉  Орон нутгийн Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан газар өргөдлийг бүртгэж аваад 
ажилтан болон ажил олгогчтой уулзаж асуудлын үнэн бодит байдлыг шалган 
тодруулна. Ажилчин өөрийнхөө гомдлын үнэн бодит байдлыг нотлох бичиг 
баримтыг(цалингийн данс, цалингийн баримт, хөдөлмөрийн гэрээ) бүрдүүлвэл 
асуудлыг түргэн шуурхйа шийдвэрлэж чадна.

◉  Асуудлыг шийдэх дэс дараа
	 	 ①  Зөвлөгөө авч, хэргийг бүртгүүлнэ.(Орон нутгийн хөдөлмөрийн албаны санал 

гомдол хүлээн авах хэлтэс)
	 	 ② Хэрэгт хамаарагч талуудыг дуудаж уулзана.(Хөдөлмөрийн байцаагч)
	 	 ③  Болсон явдал үнэн эсэхийг шалгана.
	 	 ④  Болсон явдал үнэн эсэхийг шалгасны дараа  хууль зөрчсөн нь батлагдвал цалинг 

олгохыг шаардана.
	 	 ⑤  Ажил олгогч үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол хуулийн(прокурор) дагуу арга 

хэмжээ авна.

(4) Цалингийн баталгааг хангах систем

Ажил олгогчийн дампуурлын улмаас тэтгэвэрт гарсныхаа дараа цалин, эсвэл 
тэтгэврийн тэтгэмж авах боломжгүй байгаа ажилчид улсдаа дараах баталгаатай байна:
•  Дээд тал нь 3 сарын цалинг олгох: Ажлаас халагдсан буюу хөдөлмөрийн харилцаа 

дуусгавар болсон өдрөөс тооцож 3 сарын турш ажилласан хугацааны цалинг бүхэлд нь
•  Дээд тал нь 3 сарын амралтын нэмэлт цалин: Ажлаас халагдсан буюу хөдөлмөрийн 

харилцаа дуусгавар болсон өдрөөс тооцож үүссэн 3 сарын амралтын нэмэлт цалин
•  Сүүлийн 3 жилийн тэтгэвэр тэтгэмж: Хууль эрх зүйн тэтгэвэр, тэтгэмж нь Тэтгэвэрт гарах 

өдрөөс (90 хоногийн ердийн цалин) хойш өнгөрсөн хугацааны 3 жилийн хугацаа юм

(5) Ажлаас халагдах

Хөдөлмөрийн хуулинд ажилтныг ажлаас халахад ‘хүндэтгэн үзэх шалтгаан’ заавал 
байх ёстой гэж заасан байдаг бөгөөд ‘хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр’ ажилтанг 
ажлаас нь халж болохгүй. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр, шудрага бусаар ажлаа 
халагдсан ажилчин харьяа Орон нутгийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан комисст 
шалтгаангүйгээр халагдсан талаар мэдэгдэж тусламж хүсэх боломжтой. Хэрэв 
шалтгаангүйгээр халагдсан нь тогтоогдвол буцаад ажилдаа орж болно. Шалтгаангүйгээр 
ажлаас халагдсан өргөдлөө халагдсан өдрөөс 3 сарын дотор гаргах ёстой.
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3. Хөдөлмөрийн стандарт

(1) Ажлын цаг

•  Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу 5-аас дээш ажилтантай газар долоо хоногт амралтын 
цагийг хасаад 40 цагаас илүү цаг ажиллаж болохгүй. Нэг өдрийн ажлын цаг амралтын 
цагийг хасаад 8 цагаас хэтрэхгүй байх ёстой.

(2) Амралтын цаг

•  Амралтын цаг нь хөдөлмөрийн 4 цаг тутамд 30 минут, хөдөлмөрийн 8 цаг тутамд 1 
цагаас доошгүй байна.

•  Ажилчин өөрийн амралтын цагаа чөлөөтэй ашиглах эрхтэй бөгөөд ажил олгогч 
амралтын цагийн мөнгө олгохгүй байж болно.

(3)  Илүү цагаар ажиллах, шөнийн цагаар ажиллах,  
амралтын өдөр ажиллах

•  Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу долоо хоногт 40 цаг, өдөрт 8 цагаас илүү ажиллавал илүү 
цагаар ажиллах гэнэ.

•  Шөнийн цагаар ажиллах гэдэг нь 22 цагаас 06 цаг хүртэлх хугацаанд ажиллахыг хэлнэ.
•  Амралтын өдөр ажиллах гэдэг нь хуульд заасан амралтын өдөр (долоо хоногийн бямба, 

ням гараг, хөдөлмөрчдийн эв санааны өдөр гэх мэт) болон гэрээнд заасан амралтын 
өдөр (тухайн аж ахуйн нэгжийн тогтоосон амралтын өдөр) ажиллахыг хэлнэ.

•  Сунгасан ажлын цаг нь долоо хоног бүрт 12 цагаас хэтрэхгүй байна.

(4) Ээлжээр ажиллах

•  24 цагийн тасралтгүй ажиллагаатай үйлдвэрийн хувьд ажилчдаа хоёр болон гурван 
ээлжээр хуваан ажиллуулахыг ээлжээр ажиллах гэнэ.

•  Ээлжээр ажилладаг үйлдвэрт ажилчид нэг нэг долоо хоногоор өдрийн болон шөнийн 
ээлжинд солигдон гардаг.

•  Мөн өдөр, шөнийн ээлж анхнаасаа тус тусдаа байдаг үйлдвэр ч бий.

4. Цалин хөлс

Ангилал Агуулга

Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод 

хэмжээ

•  Ажилчдын амжиргааны баталгаажих доод түвшинг хамгаалах үүднээс 
хуулиар тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний хамгийн бага хэмжээг 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ гэнэ.

•  Бүх аж ахуйн нэгж, компани тус хэмжээг мөрдөх ёстой. 2016 оны 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 1 цагийн 6,030 вон, 1 өдрийн 48,240 
вон байна.

Хөдөлмөрийн 
хөлс олгох 
тогтолцоо

•  Хөдөлмөрийн хөлс олгох гэрээнд цагаар, өдрөөр, сараар, жилээр гэсэн 
тогтолцоо байдаг.

•  Хөдөлмөрийн хөлсийг үйлдвэрийн газруудад сараар тооцон олгодог бол 
барилгын салбарт өдрөөр тооцон олгох нь их бий. Хөдөлмөрийн хөлсийг 
цагаар тооцон олгох гэрээ байгуулсан ажилчин нь өөрийн ажилласан 
цагаараа тооцох бөгөөд түүнийгээ өдөр өдрөөр авах, ихэнх тохиолдолд 
сарын тодорхой нэг өдөр тооцуулан авдаг.

•  Хөдөлмөрийнхөө хөлсийг үнэн зөвөөр тооцуулж байгаа эсэхээ шалгаж байх 
хэрэгтэй бөгөөд үүний тулд өдөр бүр хөдөлмөрийнхөө цагийг тэмдэглэн 
баримтжуулан үлдээж байх нь ач тустай байдаг. Харин компаний зүгээс 
ажлын цаг бүртгэх карт хөтөлдөг бол тэгэх шаардлагагүй юм.

Ажлаас 
халагдсаны 

мөнгө

•  Ажлаас халагдсаны мөнгө авах гэвэл хөдөлмөрийн хуулиар заасан 
ажилчин байх ёстой.

•  Харин долоо хоногийн хөдөлмөрийн цаг 15 цагаас ихгүй бол тухайн 
ажилчинд ажлаас халагдсаны мөнгө олгогдохгүй.

• Нэг газар 1-ээс дээш жил ажиллавал халагдсаны мөнгө авна.
  (Харин ажилчин 4-өөс доош ажилтантай аж ахуйн нэгжид ажилласан бол 
2010 оны 12-р сарын 1-ны өдрөөс 2012 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг 
хүртлэх хугацаанд, хуулиар тогтоосон мөнгөний 50%-иас дээш, 2013 
оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш хуулиар тогтоосон мөнгөнөөс илүү 
хэмжээний мөнгө олгоно)
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3 Хөдөлмөрийн даатгал
Ажил олгогч тал болон ажилтан нь сар бүр тогтсон хэмжээний нийгмийн даатгал 
төлдөг.Ажилтан ажлаас халагдвал ажлын даатгалаас халагдсаны мөнгө олгох бөгөөд 
ажил олгогч талд хариуцлагын арга хэмжээг авна. Ажил олгогч талд ч ажилчидийг 
тогтвортой ажлуулах болон сургалт дадлагийн зардалыг олгож дэмжлэг үзүүлнэ.

1. Ажилгүйдлийн тэтгэмж

Ажилчин ажилгүй болсон үед тодорхой хугацаанд тэтгэмж олгосноор ажилгүйдсэний 
улмаас үүссэн амьжиргааны тогворгүй байдлыг давж гархад нь туслаж, дахин ажилд 
орох боломж олгодог тогтолцоо юм.
•  Ажилгүйдлийн тэтгэмж нь ажилгүй болсон иргэдийн сэтгэл санааг тайтгаруулах гэсэн 

мөнгөн тэтгэмж, хөдөлмөрийн даатгалын шимтгэл төлснийх нь төлөө олгож байгаа 
төлөөс мөнгө огт биш.

•  Ажилгүйдлийн тэтгэмж нь дахиж ажилд ороход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
олгодог мөнгөн тусламж юм.

•  Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлаас халагдсаны дараа өдрөөс эхлэн 12 сар хэтрэх юм 
бол олгогддоггүй.

(1) Хамрагдах хүн

Доорх бүх шаардлагыг хангаж байвал ажилгүйдлийн тэтгэмжид хамрагдана.
•  Ажлаас гарахын өмнө 18 сарын хугацаанд түүнээс 180 хоногоос дээш даатгал төлсөн 

тохиолдолд
•  Өөрийн хүсэл сонирхлоос үл харгалзан ажилгүй болсон бол
•  Ажилд орж чадаагүй байж байгаад дахин ажилд орох гэж буй тохиолдолд
  (Харин, өөрөө ажлаасаа гарсан юм уу, ажилдаа томоохон хохирол учруулж ажлаас 

халагдсан тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмж олгогдохгүй.)

(2) Ажилгүйдлийн тэтгэмж

•  Ажилгүйдлийн тэтгэмж = Ажлаас халагдахын өмнөх дундаж цалингийн 50% × олгох 
хоног(1 өдрийн дээд талын хөлс 43,000 вон, доод талын хөлс нь цалингийн доод 
хэмжээний 90%)

•  Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох хоног: Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлаас халагдсан 
тухайн үеийн нас, хөдөлмөрийн даатгалд хамрагдсан цаг үеээс хамаарч доод тал нь 90 
хоногоос дээд тал нь 240 өдөр хүртэл авч болно. Ажилгүйдлийн тэтгэмжид хамрагдах

Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох хоног (тогтоосон хоног)

Нас, даатгуулсан 
хугацаа

1 жилээс 
бага

1-3 жилээс 
бага

3-5 жилээс 
бага

5-10 жилээс 
бага

10 жилээс 
дээш

30-с доош насны 90 өдөр 90 өдөр 120 өдөр 150 өдөр 180 өдөр

30~50-с доош нас 90 өдөр 120 өдөр 150 өдөр 180 өдөр 210 өдөр

50-с дээш насны 
болон тахир 
дутуу иргэн

90 өдөр 150 өдөр 180 өдөр 210 өдөр 240 өдөр

※ Насыг ажлаас халагдсан үеийн насаар тооцно

Мэдэхэд илүүдэхгүй
Хөдөлмөрийн даатгалд хамрагдах
1-ээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгжид ажилд орсон хэн боловч хөдөлмөрийн даатгалд 
хамрагдана. Солонгос улсын иргэний харьяалалгүй хүн ямар улсын иргэн байхаас 
хамааран хөдөлмөрийн даатгалд даатгагдах эсэхийг тодорхойлно.
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(3) Ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэх үе шат 4 Хувиараа бизнес эрхлэгчийн даатгал

1. Даатгалд хамрагдах журам 

Сайн дураараа даатгуулах (даатгуулагч өөрийн хүсэлтээр)

2. Даатгалд хамрагдах хүн 

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээтэй, 50-аас доош ажилтантай байх хувиараа бизнес эрхлэгч

3. Даатгалын шимтгэл болон ажилгүйдлын тэтгэмж

•  Даатгалын шимтгэл нь жишиг цалингийн 2.25%(сар бүр төлөх), ажилгүйдлийн тэтгэмж 
нь жишиг цалингийн 50%(даатгуулсан хугацаанаас хамааран тэтгэмж олгох өдөр 
ялгаатай)

 *  Жишиг цалин : Даатгалын шимтгэл болон ажилгүйдлийн тэтгэмж олгоход жишиг болдог цалинг хэлнэ. 
7 зэрэглэлээс бүрдэнэ. Даатгуулагч нь 7 зэрэглэлийн аль нэгийг нь сонгоно.

(Нэгж: вон)

анги Жишиг цалин Сард төлөх 
даатгалын шимтгэл

Сард олгох ажилгүйдлийн 
тэтгэмж

1-р зэрэглэл 1,540,000 34,650 770,000

2-р зэрэглэл 1,730,000 38,920 865,000

3-р зэрэглэл 1,920,000 43,200 960,000

4-р зэрэглэл 2,110,000 47,470 1,055,000

5-р зэрэглэл 2,310,000 51,970 1,155,000

6-р зэрэглэл 2,500,000 56,250 1,250,000

7-р зэрэглэл 2,690,000 60,520 1,345,000

Интернетээр воркнет гэсэн хаягаар ажил хайн бүртгүүлсний дараа шууд биеийн 
байцаалтын дугаараараа ажлаас гарсан тухай мэдэгдлийг хийх хэрэгтэй.

Ажилгүй байх үеийн цалингийн өргөдлийг мөн бичиж явуулна.

14хоногийн дотор ажилгүй байх үеийн цалинг олгох хүлээн 
зөвшөөрсөн эсэх хариу ирнэ.

1~4 долоо хоног тутам тусгайлан тогтоосон өдөр хөдөлмөрийн төв 
дээр очиж ажилгүй байгаа гэдгээ баталгаажуулна.

Үүнтэй адил дахин ажилд орох өргөдөл гэх мэт явуулан зохих 
хариуг нь авахад болно.
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4. Олгох тэтгэмжийн хэмжээ

•  Ажилгүйдлын тэтгэмж : 1 жилээс дээш хугацаагаар ажилгүйдлын даатгал төлсөн 
иргэн ажил эрхлэхээ болих юм бол даатгалд даатгуулсан хугацаанаас хамаарч 90-180 
хоног хүртэлх хугацаагаар ажил хайсны тэтгэмж олгоно.

Ангилал
Даатгалд даатгуулсан хугацаа(Даатгалд хамрагдсан хугацаа)

1-3 жил 3-5 жил 5-10 жил 10 жилээс дээш

Тэтгэмж 
авах өдөр 90 өдөр 120 өдөр 150 өдөр 180 өдөр

•  (Ур чадвар эзэмших сургалтанд суух) Сургалтын төлбөрийн 50 ~ 100 хувийг тэтгэлэг 
болгон олгоно.

5. Даатгалд хамрагдах хугацаа

Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлд бичсэн, үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн өдрөөс 1 жилийн 
дотор

5 Үйлдвэрлэлийн ослын даатгал

1. Үйлдвэрлэлийн осол

Үйлдвэрлэлийн ослын нөхөн олговрын даатгал нь үйлдвэрлэлийн осолд орсон 
ажилчинг хамгаалахын тулд ажил олгогчоос даатгалын шимтгэл хураан авч, тухайн 
даатгалын сангийн мөнгөөр ажил олгогчийн оронд осолд орсон ажилчинд нөхөн 
төлбөр олгодог тогтолцоо юм. Ажилчин хөлсөлж ажиллуулдаг бүх аж ахуйн нэгжид 
энэхүү тогтолцоо үйлчилдэг. Ажилчин хүн үйлдвэрлэлийн осолд орвол Хөдөлмөр, 
нийгмийн халамжийн газарт нөхөн төлбөр авах хүсэлт гаргана. Хөдөлмөр, нийгэм 
халамжийн газраас хүсэлтийг шалгаж үзээд зохих нөхөн төлбөрийг олгоно.

(1) Үйлдвэрлэлийн ослын талаарх үндсэн ойлголт

•  Үйлдвэрлэлийн ослын нөхөн олговор авахыг хүссэн хүсэлтийг ажилчин өөрөө эсвэл 
гэр бүлийн хүн нь Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн газар (☎1588-0075) өөрийн биеэр 
хүсэлт гаргах буюу зөвлөгөө өгөх байгууллагаас тусламж хүсэж болно.

•  Үйлдвэрийн осол гарсан үед анхан шатны эмчилгээ хамгийн чухал байдаг бөгөөд 
заавал мэргэжлийн эмчийн онош зааврын дагуу эмчилгээ хийх шаардлагатай. 
Ялангуяа хуруугаа тайрсан үед хуруу наадаг эмнэлэг рүү дагуулж очихыг шаардах 
хэрэгтэй.

•  Ажил хийж байгаад гэмтсэн бол өөрийн буруугаас болсон байлаа ч үйлдвэрийн ослын 
нөхөн төлбөрт хамрагдана.

•  Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын нөхөн төлбөрийг зөвхөн даатгуулагчийн нэр бүхий 
банкны дансаар дамжуулан олгодог. Тиймээс аж үйлдвэрийн ослын эмчилгээ хийлгэх 
үедээ банкны дэвтэр нээж сайн хадгалах хэрэгтэй.

•  Үйлдвэрлэлийн ослын эмчилгээний турш тухайн компани нь ажилтнаа халах болоод 
албадан гаргаж чадахгүй. Тэдний тухай хуульд тусгагдаагүй байдаг учраас үйлдвэрийн 
ослын дараа хүчээр ажлаасаа гардаг гадаадын ажилчид олонтой байдаг. Аж үйлдвэрийн 
ослын улмаас нас барсан гадаад ажилчдын тухай БНСУ-ын хуульд тусгагдаагүй байдаг 
учраас нөхөн олговор авдаггүй байдал хаана ч байдаг байна. Энэ мэтээр хохирохгүй 
байх үүднээс үйлдвэрийн осолд ормогц зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх байгууллагад хандан 
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өөрийнхөө эдлэх ёстой эрхийнхээ талаар мэдэж авч байя.

(2) Хамрагдах хүн

Үйлдвэрлэлийн ослын нөхөн олговрын тухай хууль үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, ажлын 
байранд харьяалагддаг ажилчин ажил дээрээ гэмтэх, өвчлөх, хүнд гэмтэх юм уу нас 
барсан тохиолдолд нөхөн олговор авах хүсэлт гаргаж болно.

(3) Бичиг баримт бүрдүүлэх

Осол гарсан цаг өдөр, юу тохиолдсон талаар аль болох нарийн дэлгэрэнгүй бичнэ. 
Бичиг баримт бүрдүүлэхдээ эмчлүүлэн сувилуулах өргөдөл, амралтын цалингийн 
өргөдөл, хүнд гэмтлийн нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэл(шаардлагатай бол), эмчилгээ 
сувилгааны зардлын нэхэмжлэлийг бичиж Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн газар өгнө.

(4) Нөхөн төлбөр олгох үе шат

Эмнэлэгт 
хүргэгдэхОсол гарах

Эмчийн онош, 
тодорхойлолт 

авах

Хянан 
шалгаж 

шийдвэрлэх

Анагаах  
ухааны 

үндэслэлтэй 
бичиг үйлдэх

Шийдвэрийг  
мэдэгдэх

(хүсэлт гаргагч, 
компани, эмнэлгийн 

байгууллага)

Агентлагт 
өгөх

Ослын зэрэг, 
гэмтлийг 
шалгах

Эмчилгээ 
сувилгааны 

өргөдөл 
бичих

(5) Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын тэтгэмжийн төрөл

Ангилал Агуулга

Эмчилгээ 
сувилгааны 

тэтгэмж

Ажиллаж байгаад гэмтэж, өвчин туссан тохиолдолд эмнэлгийн 
байгууллагаас тухайн өвчнийг эмчлэхэд зарцуулагдах зардлыг бүрэн 
эмчлэгдэх хүртэл бодитоор олгодог тэтгэмж

Түр зуурын 
хөдөлмөрийн 

чадамж 
алдалтын 
тэтгэмж

Эдгэрэхээс шалтгаалан ажилгүй байх хугацаанд гэмтэж бэртсэн ажилчид 
болон тэдний гэр бүлийн амьжиргааг хамгаалах зорилгоор дундаж 
орлогын 70% -ийг олгодог тэтгэмж юм.

Осол гэмтэл, 
өвчний нөхөн 
олговор олгох 

тэтгэвэр

2 болон түүнээс олон жилийн турш эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүсээс 1-3 
түвшний эдгэршгүй гэмтсэн ажилчинд түр зуурын хөдөлмөрийн чадамж 
алдалтын тэтгэмжийн оронд осол гэмтэл, өвчний нөхөн олговор олгоно.

Тахир 
дутуугийн 
тэтгэмж

Ажиллаж байгаад осолд орж түүнийгээ эмчлүүлсэн ч гэсэн ослоос 
үүдэлтэй гэмтэл бэртэл үлдсэн тохиолдолд гэмтлийн зэргээс хамаарч 
олгодог тэтгэмж

Асрагчийн 
тэтгэмж

Эмчилгээ сувилгааны тэтгэмж авч буй иргэн эмчлүүлснийхээ дараа байнга 
буюу тогтмол бусдаар асруулан сувилуулах шаардлагатай байх буюу 
асруулж буй тохиолдолд олгодог тэтгэмж

Ажилдаа 
эргэн ороход 

туслах 
тэтгэмж

Тахир дутуугийн 1~12 зэрэгтэй, тахир дутуугийн тэтгэмж авдаг, мөн тахир 
дутуугийн 1~12 зэрэгтэй, эмчлүүлэн сувилуулж буй, ажил мэргэжлийн 
дадлага хийх шаардлагатай иргэн болон тахир дутуугийн тэтгэмж авдаг 
иргэнийг дахин ажилд нь оруулж ажиллуулах буюу ажилд нь гаршуулан 
сургах дадлага хийлгэж буй ажил олгогчид олгодог тэтгэмж

Ар гэрт нь 
олгох тэтгэмж, 

оршуулгын 
зардал

Ослын улмаас нас барсан иргэний ар гэрийнх нь амьжиргааны баталгааг 
хангах зорилгоор ар гэрт нь олгодог тэтгэмж, оршуулгын зардал
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2. Аюулгүй байдлын үндэс зарчим

Аж үйлдвэрийн аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх хамгийн эхний нөхцөл бол ажлын 
байр, эргэн тойрны зам газрыг байнга цэвэрлэж эмх цэгцтэй байлгах явдал юм. Зам 
дээр байгаа хөлд тээглэх эд зүйлсийг цэгцэлж халтиргаатай газар байгаа эсэхийг байнга 
шалгаж байх хэрэгтэй. Одоо бүх ажлын байран дээр сахих ёстой аюулгүй байдлын 
зарчмын талаар танилцуулая.

•  Ажил хийж эхлэхээс өмнө тухайн ажлын аюултай хүчин зүйл юу болохыг бодож, 
аюулыг арилгах арга хэмжээ авсны дараа ажлаа гүйцэтгэцгээе.

•  Цэвэрлэгээ хийх, засвар үйлчилгээ хийх үед тухайн тоног төхөөрөмжийг тэжээлээс нь 
заавал салгацгаая.

•  Ажил хийх үедээ ажлын хувцас өмсөж, ажлын байранд тамхи татахгүй, хоол идэхгүй 
байцгаая.

• Эргэлдэж байгаа машин дээр ажиллах үедээ даавуун бээлий өмсөхгүй байцгаая.
• Хамгаалах дуулга, хамгаалалтын гутал зэрэг хамгаалах хэрэгсэл заавал хэрэглэцгээе.
•  Тайрах, хэрчих гэх мэт үл үзэгдэх тоосонцор, үртэс их гардаг ажил хийх үедээ 

хамгаалалтын шил зүүцгээе.
• Хортой бодисыг төрөл тус бүрээр нь тогтоосон газар саванд хадгалцгаая.
•  Угаалгын нунтаг, цавуу гэх мэт хортой бодис ордог ажил хийх үедээ хамгаалалтын 

маск зүүцгээе.
• Аваарын хаалга хаана байдгыг мэдэж авцгаая.
• Түргэн тусламжийн хайрцаг, хүчил төрөгчийн байршлийг мэдэж авцгаая.
• Аюулгүй байдлын тэмдэг. анхааруулах тэмдэг зэргийг сайн уншиж сурцгаая.
• Хоол идэх үедээ гараа сайн угаацгаая.

3. Заавал мэдэж байх ёстой аюулгүй ажиллагааны тэмдгүүд

Тамхи татахыг хориглоно! Ил гал гаргахыг хориглоно! Хөдөлгөхийг хориглоно!

Орохыг хориглоно! Явахыг хориглоно! Ашиглахыг хориглоно!Машин явахыг ориглоно! Суух буюу дээр нь 
гарахыг хориглоно!

Анхаар! Цацраг идэвхт 
бодис

Анхаар! Өндөр хүчдэл Анхаар! Дүүжлээтэй юм

Анхаар! Шатамхай бодис Анхаар! Исэлдэх бодис Анхаар! Онц хортой бодисАнхаар! Тэсрэх бодис Анхаар! Идэмхий бодис

Анхаар! Дээрээс чинь эд 
юм унана

Анхаар! Халуун

Анхаар! Хүйтэн Анхаар! Тэнцвэр алдана Анхаар! Хорт хавдар үүсгэх, мутаци 
үүсгэх, нөхөн үржихүйд хортой, бие 
организмд хортой, амьсгалын зам 

үрэвсүүлэх бодис

Анхаар! Лазер туяа Анхаар! Аюултай талбай

Хамгаалах шил зүү! Хийнээс хамгаалах маск зүү! Тоосноос хамгаалах маск зүү! Хамгаалах дуулга өмс!Хамгаалалтын баг зүү!

Чихний бөглөө хий! Хамгаалалтын гутал өмс! Хамгаалалтын бээлий өмс! Хамгаалах хувцас өмс!

Ногоон загалмай Түргэн тусламж Угаалгын хэрэгсэлДамнуурга Ослын гарц

Ослын гарц зүүн талд Ослын гарц баруун талд Ослын үед хэрэглэх 
хэрэгсэл

1
Хориглох тэмдэг

2

Анхааруулах 
тэмдэг

3
Заах тэмдэг

4
Мэдээлэх 
тэмдэг
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6  Жирэмсний өмнөх болон дараах амралт, 
хүүхэд асрах чөлөө

Ажилтан жирэмсэн болсон тохиолдолд төрөхийн өмнө болон төрсний дараа 
жирэмсний амралт авна. Мөн сургуулийн бага насны хүүхэдтэй бол хүүхдээ өсгөх 
амралт эсвэл ажлын цаг багасгах тогтолцоог ашиглаж болно.

1. Жирэмсний өмнөх болон дараах амралт

(1) Хамрагдах хүн

•  Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу 1-ээс дээш ажилтантай ажлын байранд ажиллаж буй 
эмэгтэй ажлын гэрээний нөхцлөөс(үндсэн ажилтан мөн бишээс үл хамааран) үл 
хамааран уг амралтыг авах эрхтэй.

(2) Амаржихын өмнөх, амаржсан дараах амралт

◉  Хэвлий дэх хүүхдийнх нь өсөлт бойжилт хэвийн явагдаж байгаа жирэмсэн 
эхчүүдийн төрөх болон төрсний дараах амралтын хугацаа нийлээд 90 хоног байна.

◉  Төрөхийн өмнөх амралтын хугацаа нь төрөхөөс өмнө 45 хоногоос дээш байна.
	 	 ※  ①Ажилчин өмнө нь үр зулбаж байсан бол, ② Ажилчин 40-өөс дээш настай бол, ③ Ажилчин үр зулбах 

магадлалтай гэсэн эмнэлгийн байгууллагын бичигтэй тохиолдолд төрөхийн өмнөх 44 хоногийн 
амралтаа жирэмсний эхэн үед ашиглаж болно.

◉  Төрөхийн өмнөх болон төрсний дараах амралт нь тухайн ажлын байранд ажиллаж 
буй ажилчинд олгогддог учир амарч байх хугацаанд нь хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар 
болсон тохиолдолд гэрээ дуусгавар болсон үеэс эхлэн төрөхийн өмнөх болон 
төрсний дараа амралт ч бас дуусна.

	 	 ※  2014 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хойш хоёр ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн(ихэр хүүхэд) 
эмэгтэйчүүдэд 120 хоногийн амралт олгоно. Төрсний дараах амралт нь 60 хоног буюу түүнээс урт 
байх ёстой.

(3) Төрөхийн өмнөх амралтын тэтгэмж

•  Жирэмсний амралтын үеэр авсан жирэмсний чөлөө нь цалинтай байх болно.
•  Томоохон коропорацийн хувьд 60 хувийг компаний зүгээс 100%-ийн үндсэн цалингаар 

тооцон олгох бол үлдсэн 30 хувийг Хөдөлмөрийн даатгалын сангаас олгоно. (Нэг сард 
1,350,000 хүртэл вон)

•  Жижиг, дунд компаний хувьд 90 хоногийн цалинг ажилгүйдлийн даатгал 1,350,000 
воныг сар бүр олгох ба компани нь энгийн цалин болоод жирэмсний амралтын 
цалингийн зөрүүг жирэмсний эхний 60 хоногийн хугацаанд төлөх болно.
	 ※  2014 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хойш хоёр ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн(ихэр хүүхэд) 

эмэгтэйчүүдэд том корпорациуд энгийн цалинг 75 хоногийн дотор 100% олгох бөгөөд үлдсэн 45 
хоногийн цалинг даатгалын компани (нэг сард 1,800,000 хүртэл вон) олгоно. Жижиг, дунд компаний 
хувьд даатгалын компани жирэмсний чөлөөний цалинг 120 хоногийн турш олгоно. (нэг сард 
1,800,000 хүртэл вон)

(4)  Жирэмсний өмнөх болон дараах амралтын цалинг бодох 
аргачлал

◉  Жирэмсний өмнөх болон дараах амралтынхаа мөнгийг бодуулан авах гэж буй 
ажилтан нь ажлынхаа газраас Жирэмсний өмнөх болон дараах амралт нь мөн болохыг 
тодорхойлсон бичгийг аваад, цалин хүссэн өргөдлийн хамт өөрийн болон тухайн 
компаний харьяа ажилчдын төвд өгөхөд болно.

◉  Шаардлагатай бичиг баримт
•  Ажлын газраасаа авах нь жирэмсний өмнөх болон дараах амралтын тодорхойлолт, 

хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар, цалингийн дэвтэр гэх мэт
•  Хөдөлмөрийн яамны цахим хуудас болон ажил олгох төвөөс авах нь : Жирэмсний 

өмнөх болон дараах амралтыг хүссэн өргөдөл
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2.  Хүүхэд дутуу төрөх буюу амьгүй төрсөн тохиолдолд олгох 
амралт

(1) Хамрагдах хүн

•  Санаандгүй тохиолдлоор дутуу төрсөн, амьгүй хүүхэд төрүүлсэн бол энэ амралтыг 
эдэлнэ.Жирэмсний хугацаанаас хамааран амралтын өдрийг тооцно.

•  Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу 1-ээс дээш ажилтантай ажлын байранд ажиллаж буй 
эмэгтэй ажлын гэрээний нөхцлөөс(үндсэн ажилтан мөн бишээс үл хамааран) үл 
хамааран уг амралтыг авах эрхтэй.

(2) Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд төрүүлсний амралтын хугацаа

◉  Дутуу төрсөн буюу амьгүй хүүхэд төрүүлэхээс өмнө хэр хугацаагаар жирэмсэн 
байснаас нь шалтгаалж уг хугацааг тогтооно.

•  Жирэмсний 11 долоо хоног дотор : Дутуу төрсөн буюу амьгүй хүүхэд төрүүлсэн 
өдрөөс эхлэн 5 хүртлэх хоног амрана.

•  Жирэмсэний 12~15 долоо хоног дотор: Дутуу төрсөн буюу амьгүй хүүхэд төрүүлсэн 
өдрөөс эхлэн 10 хоног хүртлэх амрана.

•  Жирэмсний 16~21 долоо хоногийн дотор : Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд 
төрүүлсэн өдрөөс эхлэн 30 хүртлэх хоног амрана.

•  Жирэмсний 22~27 долоо хоногийн дотор : Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд 
төрүүлсэн өдрөөс эхлэн 60 хүртлэх хоног амрана.

•  Жирэмсний 28 долоо хоногоос дээш : Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд төрүүлсэн 
өдрөөс эхлэн 90 хүртлэх хоног амрана.

(3) Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд төрүүлсний амралтын тэтгэмж

•  Дутуу төрөлт ба амьгүй хүүхэд төрүүлсний амралтын тэтгэмж нь төрөхийн өмнө 
болон төрсний дараах амралтын адил хэмжээгээр олгогдоно.

•  Том аж ахуй нэгжийн хувьд амралтын хугацааны доод тал нь 60 өдрийг компаниас, 
60 өдрөөс хэтэрсэн 30 хоногийг хөдөлмөрийн даатгалын сангаас олгоно (Сард 
1,350,000вон).

•  Тэтгэмж олгох нэн шаардлагатай том аж ахуйн нэгж(жижиг дунд аж ахуйн нэгж)- 
ийн хувьд нийт амралтын хугацаа буюу 90 хоногийг хөдөлмөрийн даатгалын сангаас 
олгоно. (Сард 1,350,000вон).

(4)   Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд төрүүлсний амралтын 
тэтгэмж хүсэх

•  Дутуу төрсөн юм уу амьгүй хүүхэд төрүүлсний цалинтай амралт авахдаа дутуу төрсөн 
юм уу амьгүй хүүхэд төрүүлсэн нь үнэн гэсэн тодорхойлолт, өргөдөл мөн эмнэлгийн 
тодорхойлолт зэргийг харьяа ажил олгох төвд аваачин өгнө.
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3. Хүүхэд асрах чөлөө

8-аас доош насны хүүхэдтэй, мөн бага сургуулийн 2-р ангиас доош ангид сурдаг 
хүүхэдтэй ажилтан хүүхдээ өсгөж бойжуулахын тулд 1 жил хүртэл хугацааны амралт 
авч болно. 

(1) Хамрагдах хүн

•  Тухайн аж ахуйн нэгжид 1-ээс дээш жил ажилласан, 8-аас доош насны хүүхэдтэй, мөн 
бага сургуулийн 2-р ангиас доош ангид сурдаг хүүхэдтэй эрэгтэй, эмэгтэй ажилтан 
энэхүү чөлөөг авч болно. 

•  Хүүхэд асрах асуудлаас болж ажлаасаа гарах явдлаас сэргийлж ажлын байраа 
хадгалахын зэрэгцээ хувийн аж амьдралаа өөд нь татах боломжийг олгодог энэ 
цалинтай чөлөөг бага насны хүүхэдтэй ямар ч эцэг эх авах эрхтэй.

(2) Хүүхэд асрах чөлөөний хугацаа

•  Хүүхэд асрах чөлөөний хамгийн дээд хугацаа нь 1 жил байна.

(3) Хүүхэд асрах чөлөөний тэтгэмж

•  Нялх хүүхэдтэй хүмүүсийн амралт нь цалингүй хэдийн ч ажилчдын даатгалын газраас 
хүүхдийг өсгөн бойжуулахад нь туслах зорилгоор сар болгон цалингийн 40%(дээд тал 
нь 1,000,000, доод тал нь 500,000)воныг олгодог байна.

•  Хүүхэд асрах чөлөөний тэтгэмжээс гадна хүүхэд асрах чөлөө олгоход зориулж ажил 
олгогчид дэмжлэгийн мөнгө (сард 200,000 вон), орны ажилчин хөлслөх дэмжлэг (сард 
200,000~300,000 вон)-ийн мөнгийг олгодог.
	 ※  Ээж нь хүүхэд асрах чөлөөгөө эдэлсний дараа аав нь мөн тэр хүүхдээ харах гэж хүүхэд асрах 

чөлөө авбал аавд нь өгсөн чөлөөний эхний нэг сард энгийн цалинтай тэнцэх хэмжээний(дээд тал 
нь 1,500,000 вон) тэтгэмжийг олгон.(Эцэг эх хоёрын чөлөө авах дараалал өөрчлөгдсөн байсан ч 
хамаагүй.) 

(4) Хүүхэд асрах чөлөөний тэтгэмж хүсэх

◉  Чөлөө авахаас 30 хоногийн өмнө ажил олгогчид хүүхэд асрах чөлөө хүссэн өргөдөл 
гаргана.

◉  Бага насны хүүхэдтэй нь үнэн гэсэн тодорхойлолт, өргөдөл мөн эмнэлгийн 
тодорхойлолт зэргийг харьяа ажил олгох төвд аваачин өгснөөр энэхүү амралтаа авч 
болох юм.

◉  Шаардлагатай бичиг баримт
•  Ажлын газраасаа авах нь : бага насны хүүхэдтэй хүн д амралт олгосон тухай 

тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар, гэх мэт
•  Хөдөлмөрийн яамны цахим хуудас болон ажил олгох төвөөс авах нь : бага насны 

хүүхэдтэй бөгөөд амралт хүссэн өргөдөл
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4. Бага насны хүүхэдтэй ажилчин ажлын цагаа богиносгох

•  Сургуулийн өмнөх нас буюу 6-аас доош насны хүүхэдтэй ажилчин (энэ нь 2008 
оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш төрсөн хүүхдүүдэд хамаатай) хүүхдээ асран 
бойжуулахын тулд нийт ажлын цагаа 15~30 цаг хүртэл богиносгож болно.

(1) Хамрагдах хүн

•  Тухайн аж ахуйн нэгжид 1-ээс дээш жил ажилласан, 8-аас доош насны хүүхэдтэй, мөн 
бага сургуулийн 2-р ангиас доош ангид сурдаг хүүхэдтэй эрэгтэй, эмэгтэй ажилтан 
ажлын цагаа богиносгох хүсэлт гаргаж болно.

•  Ажлын цаг богиносгох тогтолцоо нь ажлаа хийнгээ хүүхдээ асарч бойжуулах боломжийг 
олгож, ажилтны ажлын намтар тасалдах, ажлын дадлага чадвар муудахаас хамгаалах 
сайн талтай. 

(2) Ашиглах хугацаа

•  Бага насны хүүхэдтэй хүмүүс хамгийн дээд тал нь 1 жил ажлын цагаа богиносгох 
боломжтой. Бага насны хүүхэд харах цалинтай чөлөөний хугацаатай нийлүүлэн 
тооцсон хугацаа тул хүүхэд харах чөлөө авсан ажилтан энэ хөнгөлөлтийг эдлэх 
боломжгүй.
	 ※  Хүүхэд асрах амралт авалгүй богинсгосон цагаар ажиллах гэж байгаа тохиолдолд дээд тал нь 2 

жил богинсгосон цагаар ажиллах боломжтой болох юм.(2015 оны 7 сараас эхлэн)
 *   Хүүхэдтэй ажилтан богинсгосон цагаар ажиллах боломжтой хугацаа =Хүүхэд асрах амралт(1 жил) 

эдлээгүй өдрийн тоо Х 2

(3)  Бага насны хүүхэдтэй хүмүүс ажлын цагаа богиносгосон 
тохиолдолд авах цалин

•  Бага насны хүүхэдтэй хүмүүс багасгасан цагаар ажиллах тохиолдолд тухайн 
ажилласан цагт харгалзуулан бодсон цалинг ажлын газраасаа авах ба богиносгосон 
цагт харгалзах мөнгийг хөдөлмөрийн даатгалаас тэтгэлэг хэлбэрээр авах боломжтой.

•  Хүүхэд асрах чөлөөний тэтгэмж олгох журамд заасантай адил богиносгосон цагийн 
тэтгэмжээс гадна хүүхэд асрах чөлөө олгосныг нь дэмжиж ажил олгогчид урамшуулал 
болгон сард 200,000 вон, орных нь ажилчин хөлслөхөд дэмжлэг болгон сард 

200,000~400,000 вон олгоно.

(4)  Үр хүүхдээ өсгөхийн тулд ажлын цагаа богиносгосон 
ажилчидад олгогдох цалин

◉  Ажлын цагаа богиносгох гэж буй хүмүүс 30 өдрийн өмнө энэ тухай хүсэлтээ гаргана.

◉  Цалингаа авахдаа ажлын цагаа богиносгосон тухай тодорхойлолтыг аван цалин 
хүссэн өргөдлийн хамт харьяа ажил олгох газар өгөхөд болно.

◉  Шаардлагатай бичиг баримт
•  Ажлын газраасаа авах нь : Ажлын цагаа багасгасан тухай тодорхойлолт, хөдөлмөрийн 

гэрээний хуулбар, цалингийн дэвтэр гэх мэт
•  Хөдөлмөрийн яамны цахим хуудас болон ажил олгох төвөөс авах нь : Ажлын цагаа 

багасгасан цалинг хүссэн өргөдөл
  *  Ажилтан жирэмсэлсэн тохиолдолд амаржихын өмнө болон хойно амралт авдаг. Мөн 8 хүртлэх 

насны буюу бага сургуулийн 2-р ангиас доош насны хүүхдээ харж асрахын тулд хүүхэд асрах 
амралт(богинсгосон цагаар ажиллах) авч болно. 



ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн дэлхийн соёлын өв

Жусонь улсын Сонжу хааны эмч Хожүний бичсэн тус ном нь солонгосын хамгийн 
шилдэг анагаах ухааны судар юм. Нийт 25 боть 25 номноос бүрддэг бөгөөд 1613 онд 
хааны ордон дахь эрүүл мэндийн байгууллагаас модон бараар хэвлэн гаргажээ. Зөвхөн 
хааны гэр бүлийнхэн ч биш, энгийн ард иргэдийг эмчлэх гол ном болгон ашиглаж 
байсан. Хятад болон Солонгосын анагаах ухааны судар бичгийг хураангуйлан эмхтгэсэн 
нэвтэрхий толь маягийн ном юм.

2009 онд UNESCO-гийн Дэлхийн бичиг соёлын өвд бүртгэгдсэн. 

Дун-и Бугам  

310  Асуулт хариулт

316   Солонгосын аялал жуулчлалын албаны 
аялал жуулчлалын талаарх танилцуулга

317  Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвүүдийн 
хаяг болон утасны дугаар

325  Danuri Helpline утасны дугаар

326  Өсвөр насныхны “Солонго” төв 

327  Эмэгтэйчүүдийн “Шинэ ажил” хөдөлмөр 
зуучлалын төвийн хаяг болон утасны 
дугаар

335  Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх 
албаны хаяг болон утасны дугаар

337  Гадаад ажилчдыг дэмжих төвийн хаяг 
болон утасны дугаар

Хавсралт
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Хавсралт 311310 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

1. Асуулт хариулт

Олон соёлт гэр бүл болон гэрлэсэн цагаач 

иргэдэд хэрэгтэй төрөл бүрийн мэдээллийг 

та “Danuri” цахим хуудаснаас авч болно. 

Олон соёлын чиг хандлага, Олон соёлт гэр 

бүлийг дэмжих төвийн талаарх мэдээлэл, 

олон соёлтой холбоотой байгууллагын үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээллийг 13 хэлээр 

хүргэж байна. Интернэт хөтчийнхөө хаяг 

бичих цонхонд ‘http://www.liveinkorea.

kr’ гэж бичээд уг цахим хуудас руу 

нэвтрээрэй. “Үзэх дуртай цахим хуудас” 

цэсэнд хадгалаад хүссэн цагтаа нэвтэрч 

хэрэгтэй мэдээллээ авч байгаарай . 

Солонгосын амьдралд дасан 
зохицоход тусалдаг тусламж 

үйлчилгээнд хамрагдмаар 
байна.

Солонгосын өнцөг булан бүрт үйл ажиллагаа явуулж 
буй Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих 217 төвөөс 
солонгосын амьдралд дасан зохицож чадахгүй 
байгаа олон соёлт гэр бүлийнхэнд зориулан 
солонгос хэл соёлын сургалт, гэр бүлд зориулсан 
сургалт зохион байгуулж, зөвлөгөө өгдөг. Олон 
соёлт гэр бүлийг дэмжих төвөөс зохион байгуулдаг 
олон соёлт гэр бүлийн нэгдсэн сургалт, мэргэжил 
олгох сургалт, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, солонгос 
хэлний гэрийн сургалт, эцэг эхэд зориулсан сургалт 
нь үнэ төлбөргүй. Хүүхдэд зориулсан сургалтын 
төлбөрийн тодорхой хувийг сургалтанд хамрагдах 
гэж байгаа гэр бүл өөрсдөө төлөх ёстой бөгөөд 
төлбөрийг тухайн өрхийн орлогын хэмжээнээс 
хамаарч харилцан адилгүй байдлаар тогтоосон 
байдаг. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг харьяа Олон 
соёлт гэр бүлийг дэмжих төвөөс лавлана уу. (Лавлах 
утас : Danuri Helpline ☎1577-1366)

Олон соёлт гэр бүлийн мэдээллийн нэгдсэн лавлах 
төвөөс(Danuri Helpline ☎1577-1366) Солонгосын 
Өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран хуулийн 
зөвлөгөө авахыг хүссэн хэрэглэгчдэд зөвлөгөө 
өгдөг. Мөн гэнэтийн аюул тохиолдсон үед шуурхай 
тусламж үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, Солонгост ажиллаж 
амьдрахад шаардлагатай бүх төрлийн зөвлөгөө 
өгөх, өдөр тутмын амьдралд хэрэгтэй орчуулга, 
гурвалсан орчуулгыг 13 хэлээр(солонгос хэл, англи 
хэл, хятад хэл, вьетнам хэл, тагалог(филиппин) хэл, 
камбож(кхмер) хэл, монгол хэл, орос хэл, япон хэл, 
тайланд хэл, лаос хэл, үзбек хэл, непал хэл) хийж 
үйлчилнэ. Та утсан дээрээ ☎1577-1366 дугаарыг 
хадгалаад, хүссэн үедээ шаардлагатай мэдээллээ авч 
байгаарай.

Олон соёлт гэр бүлд 
үзүүлдэг дэмжлэг 

туслалцааны 
талаарх мэдээллийг нэг 
газраас авмаар байна.

Би утсаар хуулийн 
зөвлөгөө авах гэсэн юм. 
Тэгэх боломжтой юу?



Хавсралт 313312 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Бүх жирэмсэн эмэгтэйчүүд(гэрлэсэн цагаач 
иргэдийг оролцуулаад) Эрүүл мэндийн төвийн 
үйлчилгээнд үнэ төлбөргүй хамрагдана. Эрүүл 
мэндийн төвд бүртгүүлвэл амаржихийн өмнөх 
шинжилгээнүүдийг үнэ төлбөргүй хийлгэнэ. 
Мөн жирэмсний үе тус бүрд тохируулан төмөр 
болон фолийн хүчлийг үнэ төлбөргүй өгдөг. 
Оршин сууж буй газрынхаа харьяа Эрүүл 
мэндийн төвд очиж жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд 
үзүүлдэг үйлчилгээ болон тэдэнд зориулан 
зохион байгуулдаг сургалт хөтөлбөрийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.

Хүүхдээ солонгос хэлээр ч, 
ээжийнхээ төрөлх 

хэлээр ч сайн ярьдаг 
болгомоор байна.

Ажилд орохтой холбоотой 
мэдээлэл авмаар байна.

Өсвөр насны цагаач 
хүүхдүүд болон олон 

соёлт гэр бүлийн өсвөр 
насны хүүхдүүдэд дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлдэг 
байгууллага бий юу?

Жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан 

ямар ямар 
үйлчилгээ бий вэ?

Бага наснаасаа ээжийнхээ төрөлх хэлтэй танилцаж, 
сурч эзэмшвэл ээжтэйгээ улам дотно болохоос 
гадна хос хэлээр харилцаж чаддаг чадварлаг нэгэн 
болох боломжтой юм. Олон соёлт гэр бүлийн 
хүүхдэд гэр бүл дотроо хос хэлээр харилцах орчинг 
бүрдүүлж өгснөөр хүүхэд бие хүн болон төлөвшиж, 
улмаар глобал боловсон хүчин болон өсөн торних 
юм. Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвүүд дээр хос 
хэлээр харилцах орчин бүрдүүлэх хөтөлбөр, эцэг 
эхэд зориулсан хөтөлбөр зохион байгуулдаг тул 
оршин сууж буй газрынхаа харьяа төвүүдээс энэ 
хөтөлбөрийн тухай мэдээллийг авч хамрагдаарай. 
(Лавлах утас : Danuri Helpline ☎1577-1366)

Гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүдэд Солонгос улсад 
тогтвор суурьшилтай амьдрах, дасан зохицоход 
нь туслах зорилгоор “Эмэгтэйчүүдийн 
шинэ ажил” хөдөлмөр зуучлалын төвөөс(☎
1544-1199) аж ахуйн нэгжид дадлагжигчаар 
ажиллахад зуучлах, мэргэжил олгох сургалтанд 
хамруулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулдаг. 
Мөн Хөдөлмөрийн яамнаас(☎1350) олон 
соёлт гэр бүлийн эмэгтэйчүүдэд зориулсан 
ажил хөдөлмөр эрхлэхэд туслах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, ажилд орохтой холбоотой мэдээ 
мэдээллийг хүргэдэг. Илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Danuri цахим хуудаснаас(www.
liveinkorea.kr) аваарай. 

Тиймээ, байдаг. Өсвөр насны хүүхэд залуучуудын 
“Солонго” төв нь 9-24 насны өсвөр насны цагаач 
хүүхдүүдэд зориулсан төрөл бүрийн хөтөлбөрийг 
орон нутгийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулж байна. Тус төв нь Солонгос улсад 
оршин суух, суурьшин амьдрах, сурч боловсрох, 
ажил мэргэжлээ сонгох, ажилд орох зэрэг бүх 
төрлийн мэдээллийг хүргэхээс гадна зөвлөгөө өгч 
сэтгэл заслын эмчилгээнд хамруулах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлдэг. Өөртөө хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг 
авахыг хүсвэл ☎02-722-2585 утас руу залгаарай. 
Өсвөр насны цагаач хүүхдүүдийг сургадаг 
Олон соёлын бэлтгэл сургууль гэж бас бий. Энэ 
сургуулийн талаар харьяа засаг захиргааны 
байгууллагаас лавлан тодруулаарай.



Хавсралт 315314 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Солонгосын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

тухайн даатгал төлөгчийн орлого болон эд 

хөрөнгөний хэмжээнээс хамаарч харилцан 

адилгүй тогтоогддог. Эрүүл мэндийн даатгалын 

шимтгэлийг сар бүр төлнө. Эрүүл мэндийн 

даатгалд хамрагдсанаар өвдөх буюу амаржих 

үедээ хямд үнээр эмнэлэгт үзүүлж үйлчлүүлэх 

боломжтой болно. Мөн эрүүл мэндийн үзлэгт 

тогтмол хамрагдах эрхтэй болно. Эрүүл мэндийн 

даатгалын шимтгэл, тавигдах шаардлага, 

хөнгөлөлт зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын газрын 

☎1577-1000 дугаартай утас, мөн англи хэлээр 

зөвлөгөө өгөх ☎02-390-2000 утаснаас лавлан 

мэдэх боломжтой.

Олон соёлт гэр бүлийг орон сууцтай болоход 

нь туслах зорилгоор энгийн иргэдтэй 

өрсөлдөхгүйгээр захиалга өгч байр худалдан 

авах боломж олгодог тогтолцоо бий. “Олон 

соёлт гэр бүлийг дэмжих хууль”-ийн 2-р зүйлд 

зааснаар орон сууц худалдан авах хүсэлт гаргаж 

байгаа иргэн нь олон соёлт гэр бүлийн гишүүн 

байх бөгөөд эхнэр/нөхрийн хамт 3-аас дээш жил 

нэг хаяган дээр байнга оршин суусан байх, гэр 

бүлийн бүх гишүүд нь орон сууц эзэмшдэггүй 

байх ёстой. Мөн орон сууцны захиалгын данс 

нээлгэж тус дансандаа 6-гаас дээш удаа мөнгө 

хийсэн байх хэрэгтэй. Орон сууц худалдах зарыг 

өдөр тутмын сонин, хот, сум, дүүргийн албан 

ёсны цахим хуудас, Апарт тү юу(www.apt2you.

com) цахим хуудаснаас олж үзээрэй.

Эрүүл мэндийн даатгалын 
тогтолцооны талаар 

мэдэхийг хүсэж байна

Олон соёлт гэр бүлийг орон 
сууцжуулах тусгай 

хөтөлбөрийн талаар 
мэдмээр байна.



Хавсралт 317316 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

3.   Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвүүдийн хаяг болон 
утасны дугаар

Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв нь олон соёлт гэр бүлийг солонгосын нийгэмд дасан 
зохицоход туслах зорилготой байгууллага юм. Тус байгууллагаас гэр бүлийн гишүүдийн 
харилцааг сайжруулахад тус дөхөм болох олныг хамарсан сургалт(гэр бүл, хүйсийн 
тэгш байдал, хүний эрхийн сургалт хөтөлбөр), солонгос хэлний сургалт, гэрийн сургалт, 
хүүхдийн хэлний хөгжлийг дэмжих сургалт зохион байгуулахаас гадна төрөл бүрийн 
зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл хүргэх, гэрлэсэн цагаач иргэдэд зориулан аман болон бичгийн 
орчуулга хийх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. 2016 оны байдлаар улсын хэмжээнд нийт 217 
Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв үйл ажиллагаа явуулж байна.

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Сөүл (24)

Жунну дүүрэг 02-764-3521

Жүн дүүрэг 02-2254-3670

Юнсань дүүрэг 02-792-9174

Сондун дүүрэг 02-3395-9445

Гуанжин дүүрэг 02-458-0666

Дундэмүн дүүрэг 02-957-1073

Жүннан дүүрэг 02-435-4149

Сонбүг дүүрэг 02-953-0468

Ганбүг дүүрэг 02-945-7381

Дубун дүүрэг 02-990-5432

Нувонь дүүрэг 02-979-3502

Өнпён дүүрэг 02-376-3731

Содэмүнь дүүрэг 02-375-7530

Мапу дүүрэг 02-3142-5027

Янчонь дүүрэг 02-2699-6900

Гансо дүүрэг 02-2606-2037

Гүру дүүрэг 02-869-0317

Гөмчонь дүүрэг 02-803-7743

Ёндөнпу дүүрэг 02-846-5432

2.   Солонгосын аялал жуулчлалын албаны аялал жуулчлалын 
талаарх танилцуулга

Солонгос улсын аялал жуулчлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Солонгосын 
аялал жуулчлалын агентлагийн www.visitkorea.or.kr цахим хуудас болон 1330 дугаар утсанд 
хандаарай. Агентлагийн цахим хуудаснаас сэдэвчилсэн хайлт хийх боломжтой бөгөөд 
мэдээ мэдээлэл нь солонгос, англи, япон, хятад, герман, франц, испани, орос, тайланд, араб 
зэрэг 12 хэлээр тавигдсан байдаг. Мөн орон нутгийн байгууллагын цахим хуудаснаас тус 
нутгийн аялал жуулчлалын газрын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.

Солонгосын аялал жуулчлалын албаны цахим хуудас

Орон нутгийн байгууллагын цахим хуудас

Ангилал Цахим хуудас Ангилал Цахим хуудас

Сөүл www.seoul.go.kr Ганвонь аймаг www.provin.gangwon.kr

Бүсань хот www.busan.go.kr Хойд Чүнчонь аймаг www.cb21.net

Дэгү хот www.daegu.go.kr Өмнөд Чүнчонь аймаг www.chungnam.net

Инчонь хот www.incheon.go.kr Өмнөд Жолла аймаг www.jeonbuk.go.kr

Гуанжү хот www.gwangju.go.kr Хойд Жолла аймаг www.jeonnam.go.kr

Дэжонь хот www.daejeon.go.kr Хойд Гёнсан аймаг www.gb.go.kr

Үлсань хот www.ulsan.go.kr Өмнөд Гёнсан аймаг www.gsnd.net 

Сэжун өөрөө  
удирдах тусгай хот www.sejong.go.kr Жэжү өөрөө  

удирдах тусгай аймаг www.jeju.go.kr

Гёнги аймаг www.gg.go.kr 



Хавсралт 319318 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Гуанжү (4)

Со дүүрэг 062-369-0073

Нам дүүрэг 062-351-5432

Бүг дүүрэг 062-363-2963

Гуансань дүүрэг 062-954-8004

Дэжонь (5)

Дун дүүрэг 042-630-9945

Жүн дүүрэг 042-335-4566

Со дүүрэг 042-520-5928

Юүсон дүүрэг 042-252-9997

Дэдог дүүрэг 042-639-2664~5

Үлсань (5)

Жүн дүүрэг 052-248-1102~4

Нам дүүрэг 052-274-3185

Дун дүүрэг 052-232-3357

Бүг дүүрэг 052-286-0025

Үлжү дүүрэг 052-229-9600

Сэжун (1) Сэжун хот 044-862-9338

Гёнги (30)

Сүвонь хот 031-257-8504,8530

Сонанм хот 031-740-1174~5

Гу-ян хот 031-938-9801

Бүчонь хот 032-320-6391

Анян хот 031-8045-5705

Ансань хот 031-599-1700~16

Юн-инь хот 031-323-7133

Өйжонбү хот 031-878-7880~1

Нам-янжү хот 031-590-8215

Пёнтэг хот 031-615-3959~65

Гуанмён хот 02-2060-0453

Шихөн хот 031-319-7997

Гүнпу хот 031-395-1811

Хуасон хот 031-267-8786

Пажү хот 031-949-9164

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Сөүл (24)

Дунжаг дүүрэг 02-599-3260

Гуанаг дүүрэг 02-883-9383~4

Ганнам дүүрэг 02-3414-3346

Сумпа дүүрэг 02-403-3844

Гандун дүүрэг 02-473-4986

Бүсань (9)

Дун дүүрэг 051-465-7171

Жин дүүрэг 051-817-4313

Дуннэ дүүрэг 051-506-5766

Нам дүүрэг 051-610-2020

Бүг дүүрэг 051-365-3408

Хэүндэ дүүрэг 051-702-8002

Саха дүүрэг 051-205-8345

Сасан дүүрэг 051-328-1001

Гижан дүүрэг 051-723-0419

Дэгү (7)

Дун дүүрэг 053-961-2202~3

Со дүүрэг 053-341-8312

Нам дүүрэг 053-475-2324

Бүг дүүрэг 053-327-2994

Сүсон дүүрэг 053-764-4317

Далсо дүүрэг 053-580-6819

Далсон дүүрэг 053-637-4374

Инчонь (9)

Жүн дүүрэг 032-891-1094

Дун дүүрэг 032-773-0297

Нам дүүрэг 032-875-1577

Ёнсү дүүрэг 032-851-2740

Намдун дүүрэг 032-467-3912

Бүпён дүүрэг 032-511-1800~1,9

Гье-ян дүүрэг 032-541-2860~1

Со дүүрэг 032-569-1560~2

Ганхуа дүүрэг 032-933-0980



Хавсралт 321320 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Ганвонь (18)

Инжэ сум 033-462-3651

Гусон сум 033-681-9390

Ян-ян сум 033-670-2777

Чүнбүг (12)

Чонжү хот 043-298-8830,8831

Чүнжү хот 043-856-2253

Жэчонь хот 043-643-0050

Чонвонь 043-293-8887

Бу-өн сум 043-544-5422

Угчонь сум 043-733-1915

Ёндун сум 043-745-8489

Жөнпён сум 043-835-3572

Жинчонь сум 043-537-5431~2

Гуисань сум 043-832-1078

Өмсон сум 043-873-8731

Тан-ян сум 043-421-6200

Чүннам(14)

Чонань хот 070-7733-8334

Гунжү хот 041-856-0883

Бурён хот 041-936-8506,8516

Асань хот 041-548-9779

Сосань хот 041-664-2710

Нунсань хот 041-746-5345

Гөмсань хот 041-750-3990

Бү-ёо сум 041-830-2648

Сочонь сум 041-953-1911

Чон-ян сум 041-944-2333~5

Хунсон сум 041-634-7432

Еэсань сум 041-334-1368

Тэ-ань сум 041-670-2396

Данжинь сум 041-360-3160

Жонбүг (14) Жонжү хот 063-243-0333

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Гёнги (30)

Ичонь хот 031-631-2260

Гүри хот 031)556-4139

Гимпу хот 031-996-5923

Пучонь хот 031-532-2065~6

Гуанжү хот 031-798-7141

Ансон хот 031-677-7191

Ханам хот 031-794-5158

Өйван хот 031-429-4782

Янжү хот 031-848-5622

Усань хот 031-376-3427

Ёожү хот 031-886-0327

Янпён сум 031-775-5952

Дундүчонь хот 031-863-3822

Гапён сум 070-7510-5876

Ёнчонь сум 031-835-1107

Ганвонь (18)

Чүнчонь хот 033-251-8014

Вонжү хот 033-765-8134~5

Ганнөн хот 033-648-3019

Дунхэ хот 033-535-8378

Тэбэг хот 033-554-4003 / 070-4103-4006

Сугчу хот 033-638-3523

Самчог хот 033-573-5434

Хунчонь сум 033-433-1915

Хуансон сум 033-344-3458~9

Ёнвол сум 033-372-4769

Пёнчан сум 033-332-2063~4

Жонсонь сум 033-562-3458

Чолвон сум 033-452-7800

Хуачонь сум 033-442-2344

Янгү сум 033-481-8663



Хавсралт 323322 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Жоннам (21)

Жансон сум 061-393-5420

Ванду сум 061-554-3400

Жинду сум 061-544-9993

Шинань сум 061-240-8706

Гёнбүг (23)

Пухан хот 054-270-5556

Гёнжү хот 054-779-8709

Гимчонь хот 054-439-8280

Андун хот 054-853-3111

Гүми хот 054-464-0541,5

Ёнжү хот 054-634-5431

Янчонь хот 054-334-2882

Санжү хот 054-531-1342~4

Мүнгён хот 054-554-5591

Гёнсан хот 053-816-4071

Гүнви сум 054-383-2511

Өйсон сум 054-832-5440

Чонсун сум 054-872-4320,4322

Ён-ян сум 054-683-5432

Ёндог сум 054-730-7388

Чонду сум 054-373-7421

Гурён сум 054-956-6336

Сонжү сум 054-931-0537

Чилгуг сум 054-975-0834

Еэчонь сум 054-654-4321

Бунхуа сум 054-673-9023

Үлжинь сум 054-789-5414

Үллөн сум 054-791-0205

Өмнөд Гёнсан аймаг 055-274-8337

Гённам (19)
Чанвонь хот 055-225-3951

Чанвонь Масань 055-245-8745

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Жонбүг (14)

Гүнсань хот 063-443-0053

Игсань хот 063-850-6046

Жон-өб хот 063-531-0309/535-1283

Намвол хот 063-635-5474

Гимжэ хот 063-545-8506

Вонжү сум 063-290-1298

Жинань сум 063-433-4888

Мүжү сум 063-322-1130

Жансү сум 063-352-3362

Имшил сум 063-642-1837

Сүнчан сум 063-652-3844

Гучан сум 063-561-1366

Бү-ань сум 063-580-3941~4

Жоннам (21)

Мугпу хот 061-278-4222

Ёосү хот 061-659-5428~9

Сүнчонь хот 061-742-1050 / 061-741-1050

Нажү хот 061-331-0709

Гуан-ян хот 061-797-6800

Дам-ян сум 061-383-3655

Гугсон сум 061-362-5411

Гухөн сум 061-832-5399

Бусон сум 061-852-2664

Хуасүн сум 061-375-1057

Жанхөн сум 061-864-4810~1

Ганжин сум 061-433-9004

Хэнам сум 061-534-0017~8

Ён-ам сум 061-463-2929

Мү-ань сум 061-452-1813 / 070-4202-1813

Хампён сум 061-324-5431

Ёнгуан сум 061-353-7997



Хавсралт 325324 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

4. Danuri Helpline утасны дугаар

Байршил Төлөөлөх утасны дугаар Зөвлөгөө өгөх төвийн утас

Сөүл

1577-1366

1577-1366

Сувонь 031-257-1841

Дэжонь 042-488-2979

Гванжү 062-366-1366

Бүсань 051-508-1366

Хойд Гёнсан аймаг, Гүми 054-457-1366

Хойд Жолла, Жонжү 063-237-1366

※   Орон нутагт ажиллаж буй дээрх 6 зөвлөгөө өгөх төв болон хорогдох байр нь даваа гарагаас 
баасан гарагуудад 9:00~18:00 цаг хүртэл ажилладаг. Үүнээс бусад цагт утасдвал утас тань 
шууд Сөүлийн лавлахтай холбогдох бөгөөд лавлах төвийн ажилтан таныг хамгийн ойр цагаач 
эмэгтэйчүүдийг хамгаалах байгууллагатай холбож өгч тусална.

Аймаг, хот Хот, сум, дүүрэг Утасны дугаар

Гённам (19)

Жинжү хот 055-749-2326

Тун-ён хот 055-640-7780~4

Сачонь хот 055-832-0345

Гимхэ хот 055-329-6349

Мирян хот 055-356-8875

Гожэ хот 055-682-4958

Янсань хот 055-382-0988

Өйрён хот 055-574-8833

Хам-ань сум 055-583-5430

Чаннён сум 055-532-1606~7

Гусон сум 055-673-1466

Намхэ сум 055-864-6965

Хадун сум 055-880-6530

Санчонь сум 055-972-1078

Хамяан сум 055-962-2013

Гочан сум 055-945-1365

Хабчонь сум 055-930-4738

Жэжү (2)
Жэжү хот 064-712-1140

Сонгүйпу хот 064-762-1141

※   Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг олон соёлт гэр бүлийг 
дэмжих Danuri (www.livekorea.kr) цахим хуудаснаас үзэж болно.



Хавсралт 327326 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Зөвлөгөө өгөх, сэтгэл зүйн эмчилгээ хийх Тадуг тадуг(多talk茶talk) 
төслийг хэрэгжүүлэх итгэмжлэгдсэн байгууллага 

Байршил Төвийн нэр Утасны дугаар

Сөүл Өсвөр насны цагаач иргэдийг дэмжих  
сангийн “Солонго” төв 02-733-7587

Гёнги Ансань Цагаач хүүхэд залуусын төв 031-599-1770

Инчонь Гье-ян дүүргийн Олон соёлт гэр бүлийг 
дэмжих төв 032-541-2860

Бүсань Бүсань хотын өсвөр үеийнхнийг дэмжих төв 051-303-9675

Гуанжү Гуанжү Бүг дүүргийн Олон соёлт гэр бүлийг 
дэмжих төв 062-363-2963

5. Өсвөр насныхны “Солонго” төв

Рэйнбөү скүл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд 

Байршил Төвийн нэр Утасны дугаар

Сөүл

Өсвөр насны цагаач иргэдийг дэмжих сангийн “Солонго” төв 02-733-7587

Гасань Нийгмийн халамжийн төв 02-868-6856

Солонгосын цагаач ажилчдын нийгмийн халамжийн төв 02-858-4115

Гёнги

Бүчонь Шинэ өдөр сургууль 032-667-7480

Сүвонь Цагаач иргэдийн төв 070-8671-3229

Ансань Цагаач хүүхэд залуусын төв 031-599-1779

Пёнтэг Их сургуулийн Олон соёлт гэр бүлийн төв 031-659-8199

Инчонь Олон соёлын “Хайр” төв 070-4118-6791
032-467-3992

Бүсань Бүсань хотын Янжон хүүхэд залуучуудын сургалтын төв 051-868-0750

Дэжонь Бэжэ Их сургууль 042-520-5997

Хойд Жолла  
аймаг Вонгуан Эрүүл мэндийн дээд сургууль 063-862-1422

Хойд Чүнчонь 
аймаг Чонжү Шинэ өдөр сургууль 043-263-0041

6.   Эмэгтэйчүүдийн “Шинэ ажил” хөдөлмөр зуучлалын төвийн 
хаяг болон утасны дугаар

Эмэгтэйчүүдийн “Шинэ ажил” хөдөлмөр зуучлалын төв нь жирэмслэх, амаржих, хүүхэд асрах 

зэрэг шалтгаанаар ажиллахаа больсон ажилгүй эмэгтэйчүүдэд ажилд орох талаар зөвлөгөө өгөх, 

мэргэжлил олгох сургалтанд хамруулах, дадлагажуулах, ажилд ороход зуучлах болон ажилд 

орсных нь дараа байнга холбоотой байж ажилдаа амжилт гаргахад нь тусалж дэмжих нэг цэгийн 

үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага бөгөөд 2016 оны байдлаар улсын хэмжээнд 150 төв үйл 

ажиллагаа явуулж(Хөдөлмөрийн яамтай хамтран) байна. “Шинэ ажил” хөдөлмөр зуучлалын 

төвгүй орон нутагт ажил эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор Гуан-ёг буюу нийтэд нь хамарсан “Шинэ 

ажил” хөдөлмөр зуучлалын төвийг ажиллуулж байна. Үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын 

талаарх мэдээллийг дор оруулав. Лавлах утас ☎1544-1199.



Хавсралт 329328 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Сөүл 
(28)

Сондун 
дүүрэг

Сондун “Шинэ ажил” 
төв

Сондун Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-3395-1500

Жүнгү дүүрэг Жүнгү “Шинэ ажил” төв Жүнгү Эмэгтэйчүүдийн төв 02-2234-3130

Дунбун 
дүүрэг

Дунбун “Шинэ ажил” 
төв Дунбун эмэгтэйчүүдийн төв 070-7858-3210

Ганнам 
дүүрэг

Сөүлийн шинжлэх 
ухаан технолгийн 
“Шинэ ажил” төв 

Солонгосын эмэгтэйчүүдийн шинжлэх 
ухаан, технологи, танин мэдэхүйн төв 02-6258-5000

Гуанжин 
дүүрэг Дунбү “Шинэ ажил” төв Дунбү Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв 02-460-2384~9

Бүсань 
(10)

Нам дүүрэг Бүсань “Шинэ ажил” 
төв Бүсань хотын эмэгтэйчүүдийн төв 051-610-2011

Дуннэ дүүрэг Дуннэ “Шинэ ажил” төв Дуннэ Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 051-501-8945

Дунгү дүүрэг Дунгү “Шинэ ажил” төв Дунгү Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 051-464-9882

Хэүндэ 
дүүрэг

Хэүндэ “Шинэ ажил” 
төв

Хэүндэ Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 051-702-9196

Сасан дүүрэг Сасан “Шинэ ажил” төв Сасан Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 051-326-8778

Бүсаньжин 
дүүрэг

Бүсаньжин “Шинэ 
ажил” төв

Бүсаньжин Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 051-807-7944

Согү дүүрэг Бүсань Согү “Шинэ 
ажил” төв Бүсань Согү эмэгтэйчүүдийн төв 051-240-3560

Гижан дүүрэг Гижан “Шинэ ажил” төв Бүсань, Гижан сум 051-709-5359

Гансо дүүрэг Бүсань Гансэ “Шинэ 
ажил” төв Гансо дүүргийн эмэгтэйчүүдийн төв 051-970-4363

Сасан дүүрэг Бүсань Гуан-ёг “Шинэ 
ажил” төв

Бүсань хотын эмэгтэйчүүдийн соёлын 
төв 051-320-8342

Дэгү 
(4)

Намгү 
дүүрэг

Дэгү Намбү “Шинэ 
ажил” төв

Дэгү Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 053-472-2281

Бүггү 
дүүрэг

Дэгү “Шинэ ажил” 
төв Дэгү хотын эмэгтэйчүүдийн төв 053-310-0140

Согү дүүрэг Дэгү Далсо “Шинэ 
ажил” төв

Дэгү Далгүбол Эмэгтэй 
боловсон хүчний хөгжлийн төв 053-285-1331

Сүсон 
дүүрэг

Сүсон “Шинэ ажил” 
төв Дэгү Сүсон эмэгтэйчүүдийн клув 053-766-0308

Инчонь 
(8)

Намгү 
дүүрэг

Инчонь “Шинэ 
ажил” төв

Инчонь хотын эмэгтэйчүүдийн 
нийгмийн хамгааллын төв 032-440-6528

Нам дүүрэг Инчонь Намгү 
“Шинэ ажил” төв

Инчонь Намгү Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 032-881-6060~2

Намдун 
дүүрэг

Инчонь Намдунгү 
“Шинэ ажил” төв

Инчонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 032-469-1251

Согү дүүрэг Инчонь Согү “Шинэ 
ажил” төв

Инчонь Согү Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 032-577-6091

Бүпён 
дүүрэг

Бупён “Шинэ ажил” 
төв

Инчонь хотын эмэгтэйчүүдийн 
соёлын төв 032-511-3161~3

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Сөүл 
(28)

Гуанаг 
дүүрэг

Гуанаг “Шинэ ажил” 
төв

Гуанаг Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-886-9523

Гүрү дүүрэг Ганху “Шинэ ажил” 
төв Сөүл хотын сувилагчдын холбоо 02-859-6346

Гүрү дүүрэг Гүрү “Шинэ ажил” 
төв

Гүру Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-867-8833

Ёндөнпу 
дүүрэг

Ёндөнпу “Шинэ 
ажил” төв

Ёндөнпу Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 02-858-4822~3

Гөмчон 
дүүрэг

Намбү “Шинэ ажил” 
төв

Намбү Эмэгтэйчүүдийн 
хөгжлийн төв 02-802-0185

Нувонь 
дүүрэг

Бүгбү “Шинэ ажил” 
төв

Бүгбү  Эмэгтэйчүүдийн 
хөгжлийн төв 02-972-5506

Нувонь 
дүүрэг

Нувонь “Шинэ 
ажил” төв

Нувонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 02-951-0187

Дундэмүнь 
дүүрэг

Дундэмүнь “Шинэ 
ажил” төв

Дундэмүн Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 02-921-2070

Содэмүнь 
дүүрэг

Содэмүнь “Шинэ 
ажил” төв

Содэмүнь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 02-332-8661

Сочу 
дүүрэг

Сочу “Шинэ ажил” 
төв

Сочу Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-6929-0011

Янчонь 
дүүрэг

Собү “Шинэ ажил” 
төв

Собү Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн 
төв 02-2607-5638

Өнпён 
дүүрэг

Өнпён “Шинэ ажил” 
төв

Өнпён Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-389-2115

Жунну 
дүүрэг

Жунну “Шинэ ажил” 
төв

Жунну Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-741-1326

Жүннан 
дүүрэг

Жүннан “Шинэ 
ажил” төв

Жүннан Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 02-3409-1948

Гансо 
дүүрэг

Гансо “Шинэ ажил” 
төв

Гансо Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-2692-4549

Ганбүг 
дүүрэг

Ганбүг “Шинэ ажил” 
төв

Ганбүг Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-980-2377

Дунжаг 
дүүрэг

Дунжаг “Шинэ 
ажил” төв

Дунжаг Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 02-525-1121

Мапу 
дүүрэг

Жүнбү “Шинэ ажил” 
төв

Жүнбү Эмэгтэйчүүдийн 
хөгжлийн төв 02-719-6307

Юнсань 
дүүрэг

Юнсань “Шинэ ажил” 
төв

Юнсань Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-714-9762

Сунпа дүүрэг Сунра “Шинэ ажил” төв Сунпа Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 02-430-6070

Ганнам 
дүүрэг

Ганнам “Шинэ ажил” 
төв

Жан-э Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв

02-6929-0002 
(Сарын сүүлч 

хүртэл ажиллана)
Сонбүг 
дүүрэг Сонбүг“Шинэ ажил” төв Солонгосын хөдөлмөр эрхлэлт, 

халамжийн төв 02-942-3117



Хавсралт 331330 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Инчонь 
(8)

Намдун 
дүүрэг

Инчонь Намдун 
Аж үйлдвэрийн 
хороолол “Шинэ 

ажил” төв

Солонгосын бизнес 
эмэгтэйчүүдийн холбооны 

Инчонь дахь салбар
032-260-3611

Гье-ян 
дүүрэг

Гье-ян “Шинэ ажил” 
төв

Гье-ян дүүргийн эмэгтэйчүүдийн 
төв 032-554-9368

Бупён 
дүүрэг

Инчонь Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв

Инчонь хотын эмэгтэйчүүд, гэр 
бүлийн сан

2016 оны 
хоёрдугаар хагаст 

нээгдэнэ.

Гуанжү 
(5)

Дун дүүрэг Гуанжү “Шинэ ажил” 
төв

Гуанжү Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 062-511-0001

Бүг дүүрэг Гуанжү Бүггү “Шинэ 
ажил” төв

Гцанжү Бүггү Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 062-266-8500

Нам дүүрэг Сонвондэ “Шинэ 
ажил” төв

Сунвонь их сургуулийн Насан 
туршийн боловсролын сургууль 062-360-5902

Гуансань 
дүүрэг

Гуанжү Гвансаньгү 
“Шинэ ажил” төв 

(цогцолбор)

Гуанжү Гвансаньгү “Шинэ ажил” 
төвийг дэмжих байгууллага 1577-2919

Со дүүрэг Гуанжү Согү “Шинэ 
ажил” төв

Гуанжү хотын ажил эрхлэлтйг 
дэмжих төв 062-613-7986~9

Дэжонь 
(4)

Со дүүрэг Дэжонь “Шинэ 
ажил” төв

Дэжонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 042-524-4181~2

Юүсон 
дүүрэг

Чүннам Үндэсний 
Их сургууль “Шинэ 

ажил” төв
Чүннам их сургууль 042-821-8004

Юүсон 
дүүрэг

Дэжонь Бэжэ Их 
Сургуулийн ICT 
“Шинэ ажил” төв

Бэжэ их сургуулийн Дэдог бэлли 
кампус 042-524-1982

Со дүүрэг Дэжонь Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв

Бэжэ их сургуулийн Насан 
туршийн боловсролын тэнхим 042-520-5337

Үлсань 
(2)

Нам дүүрэг Үлсань“Шинэ ажил” 
төв

Үлсань  Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 052-258-8064

Жүн дүүрэг Үлсань Жүнбү 
“Шинэ ажил” төв

Үлсань хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 052-281-1616

Гёнги 
(26)

Гу-ян хот Гу-ян “Шинэ ажил” 
төв

Гу-ян Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 031-912-8555

Бүчонь хот Бүчонь “Шинэ ажил” 
төв

Бүчонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 032-326-3004

Соннам хот Соннам “Шинэ 
ажил” төв

Соннам Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 031-718-?6696

Анян хот Анян “Шинэ ажил” 
төв

Ан-ян Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 031-453-4360

Юн-инь хот Гёнги IT “Шинэ 
ажил” төв

Гёнгий аймаг, Эмэгтэйчүүдийн 
чадварыг хөгжүүлэх төв 031-899-9180

Өйжонбү 
хот

Гёнги Бүгбү “Шинэ 
ажил” төв

Гёнги аймаг, Хойд бүсийн 
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв 031-8008-8080

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Гёнги 
(26)

Өйжонбү 
хот

Өйжонбү YWCA 
“Шинэ ажил” төв ӨйжонбүYWCA 031-853-6332

Шихөн хот Шихөн “Шинэ ажил” 
төв

Шихөн Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 031-313-8219

Хуасон хот Хуасон “Шинэ ажил” 
төв

Хуасон хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 031-267-8792~8798

Шихөн хот Шихөн “Шинэ ажил” 
төв(цогцолбор)

Шихөн “Шинэ ажил” төвийн төв 
байгууллага 031-310-6020, 6029

Гуанмён 
хот

Гуанмён “Шинэ 
ажил” төв

Гуанмён хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 02-2680-6773

Пёнтэг хот Пёнтэг “Шинэ ажил” 
төв Пёнтэг “Шинэ ажил” төв 031-8024-7412, 

7414

Нам-янжү 
хот

Намянжү “Шинэ 
ажил” төв Нам-янжү YWCA 031-577-0886~7

Сүвонь хот Палдал “Шинэ 
ажил” төв

Сүвонь, гэр бүл эмэгтэйчүүдийн 
төв 031-259-9831

Сүвонь хот Ёнтун “Шинэ ажил” 
төв

Сүвонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 031-206-1919

Пучонь хот Пучонь “Шинэ 
ажил” төв 

Гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн 
нийгмийн халамжийн төв 031-541-7943

Гу-ян хот Гу-ян MICE “Шинэ 
ажил” төв

고양 Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 031-912-8677

Юн-инь хот
Юн-инь Их 

Сургуулийн “Шинэ 
ажил” төв

Юн-инь их сургууль 031-8020-3661~2

Ичонь хот Ичонь “Шинэ ажил” 
төв Ичонь YMCA 031-645-3636

Гимпу хот Гимпу “Шинэ ажил” 
төв Гимпу хот 031-996-7607~7611

Пажү хот Пажү “Шинэ ажил” 
төв 

Со-ён их сургууль, ирээдүй, 
насан туршийн боловсролын 

тэнхим
031-930-9540

Ан-ян хот 
Ан-ян гарааны 
үйлдвэрлэлийн 
“Шинэ ажил” төв 

Ан-ян гарааны үйлдвэрлэлийг 
дэмжих хүрээлэн 031-8045-5191

Усань хот Усань “Шинэ ажил” 
төв Усань хот

2016 оны 
хоёрдугаар хагаст 

нээгдэнэ.

Юн-инь хот Гёнги Гуан-ёг “Шинэ 
ажил” төв

Гёнги , эмэгтэйчүүдийг 
хөгжүүлэх төв

031-899-
9101~2/9104~5

Өйжонбү 
хот

Гёнги Бүгбү Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв

Шёнги, хойд бүсийн 
эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх төв 031-8008-8100



Хавсралт 333332 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо
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иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Чүннам 
(10)

Асань хот Асань “Шинэ ажил” 
төв Сонмүн их сургууль 041-530-8131~3

Гунжү хот Гунжү “Шинэ ажил” 
төв

Гунжү их сургуулийн Насан 
туршийн боловсролын тэнхим 041-850-6061~7

Еэсань сум Еэсань “Шинэ ажил” 
төв Гунжү их сургууль 041-330-1542

Бүёо сум Бүёо “Шинэ ажил” 
төв Бүёо сумын эмэгтэйчүүдийн төв 041-830-2647,2754

Хунсон сум Хунсон “Шинэ 
ажил” төв Хусон сум 041-630-9541~7

Жонбүг 
(9)

Гимжэ хот Гимжэ “Шинэ ажил” 
төв

Гимжэ хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 063-540-4120

Гүнсань 
хот

Гүнсань “Шинэ 
ажил” төв

군산 Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 063-468-0055

Жонжү хот Жонжү “Шинэ ажил” 
төв

전주 Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 063-232-2352

Жонжү хот Жонбүг “Шинэ 
ажил” төв

Жонбүг эмэгтэйчүүдийн сургалт, 
соёлын төв 063-254-3610

Жон-өб хот Жон-өб “Шинэ 
ажил” төв

Жон-өб хотын эмэгтэйчүүдийн 
соёлын төв 063-534-8219

Намвонь 
хот

Намвонь “Шинэ 
ажил” төв

Намвонь хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 063-633-0860

Игсань хот Игсань “Шинэ ажил” 
төв(цогцолбор)

Игсань “Шинэ ажил” 
төв(цогцолбор) 063-853-5625

Ванжү хот Вонжү “Шинэ ажил” 
төв 

Вонжү сумын ажилчдын 
нийгмийн халамжийн төв 063-290-3880

Жонжү хот Жонбүг Гуан-ёг 
“Шинэ ажил”

Жонбүг эмэгтэйчүүдийн сургалт, 
соёлын төв 063-254-3813

Жоннам 
(9)

Мугпу хот Мугпу “Шинэ ажил” 
төв

Мугпу Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 061-283-7535

Ёосү хот Ёосү “Шинэ ажил” 
төв

Ёосү Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 061-641-0050

Сүнчонь 
хот

Сүнчонь “Шинэ 
ажил” төв

Сүнчонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 061-744-9705

Гуан-ян хот Гуан-ян “Шинэ 
ажил” төв

Гуан-яан хотын захиргааны 
эмэгтэйчүүдийн соёлын төв 061-797-2781

Жонсон 
сум

Жансон “Шинэ 
ажил” төв Жансон эмэгтэйчүүдийн төв 061-390-7635~6

Нажү хот Нажү “Шинэ ажил” 
төв Нажү мэргэжил олгох сургууль 061-333-1064

Хуасүнь 
сум

Хуасүнь  “Шинэ 
ажил” төв хуасүнь сум 061-379-3551

Ён-ам сум Ён-ам  “Шинэ ажил” 
төв

Жоннам боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 061-463-9972

Мү-ань сум Жоннам Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв Жоннам эмэгтэйчүүдийн төв 061-260-7335

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Гёнги 
(26)

Юн-инь хот Гёнги Гуан-ёг “Шинэ 
ажил” төв

Гёнги , эмэгтэйчүүдийг 
хөгжүүлэх төв

031-899-
9101~2/9104~5

Өйжонбү 
хот

Гёнги Бүгбү Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв

Шёнги, хойд бүсийн 
эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх төв 031-8008-8100

Ганвонь 
(8)

Дунхэ хот Дунхэ “Шинэ ажил” 
төв ДунхэYWCA 033-533-6077

Вонжү хот Вонжү “Шинэ ажил” 
төв Вонжү YWCA 033-737-4595

Чүнчонь 
хот

Чүнчонь “Шинэ 
ажил” төв 

Чүнчонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 033-243-6474

Ганнөн хот Ганнөн “Шинэ ажил” 
төв 

Ганнөн Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 033-643-1148

Ян-ян сум Ян-ян “Шинэ ажил” 
төв 

Ян-ян сумын эмэгтэйчүүдийн 
төв 033-670-2357

Ёнвол сум Ёнвол “Шинэ ажил” 
төв

Ёнвол сумын эмэгтэйчүүдийн 
төв 033-370-1333

Жонсонь 
сум

Жонсонь “Шинэ 
ажил” төв

Жонсонь сумын эмэгтэйчүүдийн 
төв 033-560-2316

Самчог хот Самчог “Шинэ 
ажил” төв

Самчог хотын насан туршийн 
боловсролын төв

’16년 하반기 
개소 예정

Чүнбүг 
(7)

Чонжү хот Чонжү “Шинэ ажил” 
төв 

Чонжү Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 043-253-3400~1

Ёндун сум Ёндун “Шинэ ажил” 
төв 

Ёндун дүүргийн эмэгтэйчүүдийн 
төв 043-745-7713

Чонжү хот Чүнбүг “Шинэ ажил” 
төв (цогцолбор) Чүнбүг “Шинэ ажил” төв 043-217-9195

Чүнжү хот Чүнжү “Шинэ ажил” 
төв Чүнжү YWCA 043-845-1991

Жэчонь 
сум

Жэчонь “Шинэ 
ажил” төв

Жэчонь хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 043-644-3905

Чонжү хот Чонжү IT “Шинэ 
ажил” төв WISET Чүнбүг бүсийн төв

2016 оны 
хоёрдугаар хагаст 

нээгдэнэ.

Чонжү хот Чүнбүг Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв

Чүнбүг “Шинэ ажил” төвийн 
захиргаа 043-215-9195

Чүннам 
(10)

Бурён хот Бурён “Шинэ ажил” 
төв

Бурён Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 041-935-9663

Чонань хот Чонань “Шинэ 
ажил” төв

Чонань Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 041-576-3060

Нунсань 
хот

Нунсань “Шинэ 
ажил” төв

нунсань Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 041-736-6244

Данжинь 
хот

Данжинь “Шинэ 
ажил” төв

Данжинь, нийгмийн хамгааллын 
нэгдсэн төв 041-360-3230~2

Сосань хот Сосань “Шинэ 
ажил” төв Сосань хот 041-660-2707
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Нийгмийн 
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ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

7.   Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албаны хаяг 
болон утасны дугаар

Байгууллага Энгийн утас Факс

Инчонь нисэх буудал ГИХАЭГ

Сөүлийн галт тэрэгний буудал ГИХАЭГ я.т

Хотуудын онгоцны буудал ГИХАЭГ я.т

032-740-7016/7020
02-362-8431

02-551-6922/3

032-740-7010
02-362-8436
02-551-6934

Сөүл ГИХАЭГ

Сэжун гудамж ГИХАЭГ я.т
02-2650-6210~1, 4~5

02-731-1799
02-2650-6295
02-731-1791

Бүсань ГИХАЭГ

Гамчонь ГИХАЭГ я.т
051-461-3091~5
051-254-3917~8

051-463-7255
051-254-3919

Инчонь  ГИХАЭГ

Ансань  ГИХАЭГ я.т
032-890-6406~7
031-364-5703

032-890-6400
031-401-5734

Сүвонь ГИХАЭГ 

Пёнтэг ГИХАЭГ я.г

Усань  ГИХАЭГ я.т

031-695-3813, 5
031-683-6938
031-666-2672

031-695-3810
031-682-1794
031-666-7387

Сөүл Намбү ГИХАЭГ 02-2650-4617 02-2650-4690

Гимхэ ГИХАЭГ 051-979-1322~5 051-979-1380

Жэжү ГИХАЭГ 064-723-3494, 757-3696 064-722-4045

Дэгү ГИХАЭГ

Гүми ГИХАЭГ я.т

Пухан ГИХАЭГ я.т

053-980-3512
054-459-3508
054-247-5363

053-980-3580
054-459-3580
054-247-5352

Дэжонь ГИХАЭГ 

Чонь-ань  ГИХАЭГ я.т

Сосань  ГИХАЭГ я.т

Танжинь  ГИХАЭГ я.т

042-220-2001/2/4
041-621-1346/7
041-681-6181/6
041-352-6173

042-256-0496
041-622-1345
041-681-6182
041-352-6170

Аймаг, 
хот

Хот, сум, 
дүүрэг Төвийн нэр Байгууллагын нэр Утасны дугаар

Гёнбүг 
(8)

Гими хот Гүми “Шинэ ажил” 
төв

Гүми Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 054-456-9494

Гимчонь 
хот

Гимчонь “Шинэ 
ажил” төв

Гимчонь хотын Насан туршийн 
боловсролын төв 054-430-1179

Пухан хот Пухан “Шинэ ажил” 
төв

Пухан YWCA Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 054-278-4410

Чилгуг сум Чилгуг “Шинэ ажил” 
төв

Чилгуг Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 054-973-7019

Гёнсань 
сум

Гёнсань “Шинэ 
ажил” төв Гёнсанбүг, Гёнсань хот 053-667-6880

Гёнжү хот Гёнжү “Шинэ ажил” 
төв

Гүд нэйборс байгууллагын 
Гёнбүг салбар 054-744-1901

Ёнчонь хот Ёнчонь “Шинэ 
ажил” төв Ёнчонь боловсрол, соёлын төв 054-339-7759

Ёнчонь хот Гёнбүг Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв

Гёнбүг эмэгтэйчүүдийн бодлого 
хөгжлийн төв 053-811-1982

Гённам 
(9)

Гимхэ хот Гимхэ “Шинэ ажил” 
төв

Гимхэ Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 055-331-4335

Гимхэ хот
Гимхэ хот, Дун 

дүүрэг “Шинэ ажил” 
төв

Гимхэ хотын эмэгтэйчүүдийн 
төв 055-329-2145

Жинжү хот Жинжү “Шинэ ажил” 
төв

Жинжү хотын хүний хөгжлийн 
төв 055-749-2593

Чанвонь 
хот(Масань)

Масань “Шинэ 
ажил” төв

Масань Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 055-232-5265

Чанвонь 
хот

Чанвонь “Шинэ 
ажил” төв

Чанвонь Эмэгтэй боловсон 
хүчний хөгжлийн төв 055-283-3221

Чанвонь 
хот

Гённам 
“Шинэ ажил” 

төв(цогцолбор)
Гённам “Шинэ ажил” төв 1588-3475

Гожэ хот Гожэ “Шинэ ажил” 
төв Гожи хотын эмэгтэйчүүдтйн төв 055-634-2064

Янсань хот Гённам Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв Янсань YWCA 055-362-9192

Чанвонь 
хот

Гённам Гуан-ёг 
“Шинэ ажил” төв Гённам “Шинэ ажил” төв 1588-3475

Жэжү 
(3)

Жэжү хот Жэжү “Шинэ ажил” 
төв

Жэжү Эмэгтэй боловсон хүчний 
хөгжлийн төв 064-753-8090

Согүйпу 
хот

Согүйпу “Шинэ 
ажил” төв СогүйпуYWCA 064-762-1400

Согүйпу 
хот

Согүйпу “Шинэ 
ажил” төв

Жэжү аймгийн газар 
тариалангийн технологийн 

хүрээлэн

2016 оны 
хоёрдугаар хагаст 

нээгдэнэ.

Сэжун (1) Сэжун хот Сэжун “Шинэ ажил” 
төв Сэжун YWCA 044-863-8210



Хавсралт 337336 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Байгууллага Энгийн утас Факс

Ёосү ГИХАЭГ 

Гуан-ян ГИХАЭГ я.т
061-689-5500
061-792-1139

061-684-6974~5
061-792-9928

Ягжү ГИХАЭГ 

Гу-ян ГИХАЭГ я.т
031-828-9306~7

031-960-9310/9339
031-828-9461
031-919-7663

Үлсань ГИХАЭГ 052-279-8024 052-279-8028

Гимпу ГИХАЭГ 02-2666-1041/2664-6202 02-2664-8096

Гуанжү ГИХАЭГ 

Мугпу ГИХАЭГ я.т

Мү-ань нисэх онгоцны буудал  

ГИХАЭГ я.т

062-605-5207
061-283-7294
061-453-8846

062-605-5299
061-282-7293
061-453-8841

Чанвонь ГИХАЭГ 

Тун-ён ГИХАЭГ я.т

Са-чонь ГИХАЭГ я.т

Гожэ ГИХАЭГ я.т

055-981-6000
055-645-3405
055-835-3988
055-681-8133

055-247-9150
055-645-3441
055-835-4087
055-682-2433

Чүньчон ГИХАЭГ 

Дунхэ ГИХАЭГ я.т

Сугчу ГИХАЭГ я.т

Гусон ГИХАЭГ я.т

033-269-3221
033-535-5722
033-636-8614
033-680-5101

033-269-3298
033-533-8153
033-636-8615
033-680-5102

Чонжү ГИХАЭГ 043-230-9030 043-236-4907

Жонжү ГИХАЭГ 

Гүнсань ГИХАЭГ 
063-245-6164
063-445-3874

063-245-6165
063-446-8998

Хуасон хорогдох байр 031-8055-7000/5 031-355-2018

Чонжү хорогдох байр 043-290-7512~3 043-290-7590

Гадаадын иргэн, харьяатад туслах төв 032-745-3300 032-745-3330

8. Гадаад ажилчдыг дэмжих төвийн хаяг болон утасны дугаар

• Гол томоохон төвүүд

Дугааp Төвийн нэр Цахим хаяг Утас Факс

1 Солонгос www.migrantok.org 02-6900-8000 02-6900-8001

2 Өижонбү www.ufwc.or.kr 031-8389-111 031-8389-222

3 Гимхэ www.gimhaekorea.or.kr 055-338-2727 055-338-1630

4 Чанвонь www.mfwc.or.kr 055-253-5270~4 055-253-5276

5 Инчонь www.infc.or.kr 032-431-5757 032-431-1129

6 Дэгү www.dfwc.or.kr 053-654-9700 053-654-9213

7 Чонань www.cfwc.or.kr 041-411-7000 041-411-7029

8 Гуанжү www.gjfc119.or.kr 062-944-1199 062-946-1198

• Салбар төв

Дугааp Төвийн нэр Хаяг Утас Факс

1 “Хамтдаа”
нийгэмлэг

Ганвонь аймаг, Вонжү хот, 
Мүнмаг-өб,Вангон-ру143-7 070-7521-8097 033-748-8097

2 Усань хотын цагаач 
ажилчдын төв

Гёнги аймаг, Усань хот, Сонху-
дэру 50 гил, 38(Усань хороо) 031-372-9301 031-372-9391

3
Пёнтэгийн гадаад 

иргэдийн нийгмийн 
хамгааллын төв

Гёнги аймаг, Пёнтэг хот, Пёнтэг-
ру, 64-гил 42(Пёнтэг хороо) 031-652-8855 031-654-0955



Хавсралт 339338 БНСУ-д амьдрахад туслах гарын авлага

Нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоо

ХавсралтБНСУ-ын тухай Олон соёлт гэр бүл · гадаад 
иргэдэд зориулсан үйлчилгээ

Оршин суух зөвшөөрөл авах, 
иргэний харьяалалтай болох

Жирэмслэх ба хүүхэд 
бойжуулах

Хүүхдийн боловсрол Эрүүл мэнд, 
эмчилгээ үйлчилгээ

Солонгосчуудын аж 
амьдрал ба ахуй соёл

Ажилд орох болон 
хөдөлмөр эрхлэлт

Дугааp Төвийн нэр Хаяг Утас Факс

4 Бүчонь хотын гадаад 
ажилчдын төв

Гёнги аймаг, Бүчонь хот, Вонми 
дүүрэг, Генам-ру, 
 336(Жүн хороо)

032-654-0664 032-668-0077

5 Солонгосын цагаач ажилчдын 
сан

Гёнги аймаг, Гванжү хот, 
Гёнань-ру,  

25-гил 7(Гёнган хороо)
031-797-2688 031-797-3940

6

Католикийн Өижонбү
салбарын цагаач

иргэдийн EXODUS төв
(Зүүн Гёнги дахь салбар)

Гёнги аймаг, Гүри хот, Чеюгван-
ру,153-гил 18,(Гюмүнь хороо) 031-566-1142 031-696-5296

7
“Хил хаалтгүй суурин”

Гимпугийн цагаач 
иргэдийн төв

Гёнги аймаг, Гимпу хот, Гимпу 
ханган 2-ро, 144 Чудан суурин, 

Жүгун худалдааны төв 203 
тоот(Жанги хороо)

031-982-7661 031-982-7728

8 Анян хотын цагаач 
иргэдийн төв

Гёнги аймаг, Анян хот, Манань 
дүүрэг, Жаннэ-ро 113 031-441-8502 031-441-8503

9 Ансань хотын гадаад 
ажилчидын төв

Гёнги аймаг, Ансань хот, 
Данвонь дүүрэг, Гвансань 2-гил, 

9-1(Вонгуг хороо)
031-495-2288 031-495-8700

10
Гадаад ажилчдын 

соёлын төвийн Пухан 
дахь салбар

Хойд Гёнсан аймгийн, Пухан 
хот, Нам дүүрэг, Учонь-өб, 

Нэнчонь-ру, 3782(Гёндон Сүм)
054-291-0191 054-293-1377

11 Католикийн Масон салбарын 
цагаач иргэдийн төв

Өмнөд Гёнсан аймаг, Чанвонь 
хот, Өичан дүүрэг, Чан-и-дэру 

600-гил 2(Шиньвол хороо)
055-275-8203 055-275-8202

12 Мөрөөдлөөдлөө биелүүлэгчид Хойд Гёнсан аймаг, Гүми хот, 
Жисань 1-гил 46-8 (Жисань хороо) 054-458-0755 054-458-0756

13 Гадаад ажилчдын соёлын төв Гванжү хот, Гвансань дүүрэг, 
Пёндун-ру, 29 062-943-8930 062-943-1634

14
Католикийн Гуанжү 

салбарын
цагаач иргэдийн төв

Гванжү хот, Гвансан 
дүүрэг,Гвансань-ру, 
57-1(Сунжонхороо)

062-959-9335 062-954-8005

15 Дэжён хотын гадаад 
ажилчдын нэгдсэн төв

Дэжон хот, Жүн дүүрэг, Мугчог 
7-гил 6(Өнхэн хороо) 042-631-6242 042-631-6243

16 Бүсань хотын гадаад 
ажилчдын сүм

Бүсань хот, Бүсаньжин дүүрэг, 
Дунсон-ру, 143 Шинү билдин, 

511 тоот(Жонпу хороо)
051-803-9181 051-803-9189

Дугааp Төвийн нэр Хаяг Утас Факс

17
Самсанд оршин 

суугаа гадаад иргэдийг 
дэмжих нийгэмлэг

Бүсань хот, Сасан дүүрэг, Сасан-
ру, 170-гил, 28-9(Гуэбоб хороо) 051-902-2248 051-313-5155

18
Солонгосын цагаач 
ажилчдын нийгмийн 

хамгааллын нийгэмлэг

Сөүл хот, Гүру дүүрэг, Гүру 
жүннан-ру, 217-1 Мисон билдин, 

5 давхар (Гүру хороо)
02-858-4115 02-858-4113

19 “Пүрөн шиминь” эвсэл
Сөүл хот, Дундэмүнь дүүрэг, 

Имүн-ру, 69 Ён-ил билдин, 302 
тоот(Имүнь хороо)

02-964-7530 02-3293-7530

20 “Эллим” гадаадын 
иргэдийг дэмжих төв

Инчонь хот, Жүн дүүрэг, Иньжүн-
ру, 146-гил 6(Са хороо) 032-766-1061 032-777-0091

21 Инчонь гадаад ажилчдын 
төв

Инчонь хот, Нам дүүрэг, Ёмжонь-
ру, 239-гил 27-11 (Духуа хороо) 032-874-3613 032-872-3612

22 Ёосү Гадаад ажилчдын 
соёлын төв

Өмнөд Жолла аймаг, Ёосү хот, 
Гүгпу 1-ру, 27(Гүг хороо) 061-644-3927 061-644-3926

23
Өмнөд Жолла аймгийн 

Мугпу хотын Ённам дахь
гадаад ажилчдыг дэмжих төв

Өмнөд Жолла аймаг, Ённам сум, 
Самху-өб, Дэбүлжүго 1-ру 8-гил 

23
061-462-8389 061-462-8390

24 Асаний гадаад 
ажилчдыг дэмжих төв

Өмнөд Чүнчон аймаг, Асань хот, 
Шижан-гил 29,

Иргэдийн соёл халамжийнтөв, 
203 тоот Унчонь хороо)

041-541-9112 041-541-9199

25 Методист сүмийн Хойд 
Чүнчон дахь салбар

Хойд Чүнчон аймаг, Чонвонь сум, 
Нами баг, Сокпань 2-гил 8-21 043-238-7422 043-238-7424

26

Хойд Чүнчон аймгийн 
гадаад иргэд болон 

цагаач
ажилчдыг дэмжих төв

Хойд Чүнчон аймаг, Жинчонь 
дүүрэг, Жинчонь-өб, Жүн-анбүг 
1-гил 3 Жинчонь терминал 1 

давхар

043-534-6009 043-534-6010

27 Гёнжү хотын гадаад 
иргэдийн төв

Хойд Гёнсан аймаг, Гёнжу хот, 
Уэдон-өб, Ибшил-ру, 2-гил 18 054-705-1828 054-705-2838

28 Жэжүгийн цагаач 
иргэдийн төв Жэжү хот, Согуан-ру, 2 гил 33-1 064-712-1141 064-711-0243

29 Игсань, Гэгээн Жозепын 
ажилчдынтөв

Хойд Жолла аймаг, Игсан хот, 
Инбүг-ру, 132 063-852-6949 063-856-6949

30 Сүнчонь, Дэлхийн зөн Өмнөд Жолла аймаг, Сүнчонь 
хот, Журе-муддил 1 гил 3-5 061-724-1127 061-724-1173

31 Жинжү, Хайрын өргөө Өмнөд Гёнсан аймаг, Жинжү хот, 
Дудгул-ру 7 гил 055-763-0707 055-759-3023







※ Энэ номын агуулгыг хэсэгчлэн болон бүтнээр нь зөвшөөрөлгүй ашиглах, олшруулахыг хориглоно.

Эрхлэн гаргасан

Эрхлэн хэвлүүлсэн

Хамтарсан яам, газар

Төлөвлөлт/Эх бэлтгэл

Гэрэл зураг 

Дизайн

Орчуулга

Ашигласан ном товхимол

Эмэгтэйчүүд, Гэр бүлийн Яамны сайд Kang Eun-hee

Солонгосын аялал жуулчлалын алба, Соёл, спорт, аялал 
жуулчлалын яамны “Викли Гунгам” сэтгүүл, Соёлын өвийн газар

Жэй Эн Си(JNC)

Энколайн(ENKOLINE)
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