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Өмнөх үг  

ISO / Олон Улсын Стандартын Байгууллага / нь үндэсний стандартын 
байгууллагууд /ISO гишүүн байгууллагууд/-ыг нэгтгэсэн олон улсын холбоо юм. 
Олон Улсын Стандартыг бэлтгэх ажил нь ерөнхийдөө Олон Улсын Стандартын 
Байгууллагын техникийн зөвлөлөөр дамжиж хийгддэг.   

Ямар нэгэн сонирхосон сэдэвийн хүрээнд байгуулагдсан техникийн зөвлөлд 
гишүүн байгууллага бүр төлөөлөл оруулах эрхтэй.  Олон улсын стандартын 
байгууллагатай хамтран ажилладаг олон улсын, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагууд  мөн уг ажилд оролцдог. ОУСБ нь Олон улсын Электронтехникийн 
Комисстой /ОУЭТК/ электронтехникийн стандарттай холбоотой бүхий л асуудал 
дээр нягт хамтран ажилладаг.   

Энэ баримт бичгийг боловсруулах зарчим болон цаашдын хэрэгжилттэй 
холбоотой асуудлууд ОУСБ/ОУЭТК гарын авлагын 1-р хэсэгт тайлбарлагдсан. 
Ялангуяа ОУСБ-ын төрөл бүрийн баримт бичгүүдэд шаардлагатай төрөл 
зөвшөөрлийн шалгуур шаардагдах талаар тусгаж өгөх хэрэгтэй болдог. Энэ 
баримт бичгийн ноорог УОСБ/ОУЭТК гарын авлагын 2-р хэсэгт тусгасан хянан 
нягтлах дүрэмтэй холбоотой боловсруулагдсан  

Энэхүү баримт бичгийн зарим бүрэлдэхүүн хэсэг нь зохиогчийн эрхийн субьект 
болох боломжтой. ОУСБ иймэрхүү зохиогчийн эрхтэй холбоотой асуудалд 
хариуцлага хүлээхгүй. Уг баримт бичигт гарч байгаа аливаа зохиогчийн эрхийн 
талаар нарийвчилсан мэдээлэл нь танилцуулга хэсэгт юм уу ОУСБ-ын патентийн 
жагсаалтад орсон болно.  

Уг баримт бичигт гарч байгаа худалдааны нэр томъёо нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой 
байлгах үүднээс ашиглагдаж байгаа ба ямар нэгэн байгууллагад харъяалагдаагүй 
болно. Тохиролийн үнэлгээтэй холбоотой  ОУСБ-ын тодорхой нэр томъёонууд 
болон Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Худалдаан дахь Техникийн Саад 
Тотгортой холбоотой ОУСБ-ын дагаж мөрдөх баримтлалын талаарх мэдээлэл 
зэргийн тайлбарыг дараах URL-ээс харна уу.  Өмнөх үг – Нэмэлт мэдээлэл   

ТАНИЛЦУУЛГА 

0.1 Адал явдалт аялал жуулчлал 

Адал явдалт аялал жуулчлал нь сүүлийн үед дэлхий нийтэд эрчтэй хөгжиж байгаа 
салбар юм. Хэдийгээр ийм төрлийн аялал нь бизнесийн зорилготой, ашгийн бус, 
сайн үйлсийн үндсэн дээр явагдаж байдаг ч адал явдалт аялалд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, тогтсон эрсдэл болон сорилтууд байдаг. Аз сорих нь үр ашиг 
авчирдаг ч нөгөө талаараа аюулыг заналхийлж байдаг. Үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд адал явдалт аялал жуулчлал эрхлэгчид хэрэгжүүлж болохуйц аюулгүй 
ажиллагааг аль болох хангаж ажиллах шаардлагатай.  

Энэхүү олон улсын стандарт ISO/TR 21102 болон ISO 21103 нь адал явдалт аялал 
жуулчлал эрхлэгчид адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээг аль болох 
аюулгүй хүргэх, төлөвлөх болон мэдээлэх үндэс суурийг тавьж байна.  



Олон улсын энэхүү ISO/TR 21102 and ISO 21103 стандартыг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлсэнээр хэрэглэгчид мэдээлэлд үндэслэн жуулчны компаниуд болон үйл 
ажиллагаануудаас сонголтоо хийх боломжтой болно.  

0.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын стандарт  

Адал явдалт аялал жуулчлалын стандарт нь аюулгүй ажиллагааны наад захын 
шаардлагуудыг тогтоож оролцогчдод хүргэх зорилготой. Эдгээр нь адал явдалт 
аялал жуулчлалын төрөл бүрийн хэлбэрт хамаарах тул бие даасан хуулийн 
этгээдэд тооцогдоно.   

- Энэхүү Олон Улсын Стандарт нь адал явдалт аялал жуулчлалын 
байгууллага үйл ажиллагаагаа хэрхэн аюулгүй явуулах талаар тусгасан  

- ISO/TR 21102 нь адал явдалт аялал жуулчлал эрхлэгчдийн минимум чадвар 
чадамжуудыг тогтоосон 

- ISO 21103 нь үйл ажиллагаанд оролцогчдод тухайн үйл ажиллагаанаас 
өмнө, үйл ажиллагааны үед, үйл ажиллагааны дараа аюулгүй байлгах 
талаарх наад захын мэдээллүүдийг тогтоож гаргасан.  
 

0.3 Олон улсын стандартын зорилго  

Энэхүү олон улсын стандарт нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ 
үзүүлэгчдэд тавигдах нааз захын шаардлагуудыг тогтоож өгсөн.  

Эрсдэлийн менежментийн үйл явц нь аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
тогтолцоотой салшгүй холбоотой. Аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцоо 
нь аюулгүй ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах болон аюул эрсдэлгүй адал 
явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэсэн.  

Аюулгүй ажиллагааны менежмент нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаандаа дүгнэлт хийх, оролцогчдын шаардлагыг ойлгох, аюул эрсдэлгүй 
үйл ажиллагаагаа явуулах, үйл явцыг хяналтандаа байлгах зэргийг дэмждэг.  

Энэхүү стандартыг Аялал жуулчлалын ур чадварын төвийн ХХК-ний захирал 
О.Отгонбаяр болон ....................... боловсруулж СХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн 
Г.Батзориг “MNS 1-2:2006, Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг: 
Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм“ стандартад нийцүүлсэн.  
 
Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн, зөвшилцсөн 
болно. 
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Ангилалтын код  
Адал явдалт аялал жуулчлал- аюулгүй 
ажиллагааны менежментийн тогтолцоо- 
шаардлагууд 

MNS ISO 21101:2019 

Adventure tourism -- Safety management systems -- 
Requirements 

ISO 21101:2014 

 
Стандарт, хэмжилзүйн газрын даргын 2019 оны … дугаар сарын … -ны 

өдрийн … дугаар тушаалаар батлав. 
 
Энэ стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 

1. Хамрах хүрээ  

Энэхүү олон улсын стандарт нь  

a. Аюулгүй ажиллагааг нэмэгдүүлэх  
b. Оролцогч болон ажиллагч талуудын аюулгүй байдлын шаардлагад 

нийцэх  
c. Аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах  
d. Зөрчил гомдолд тохирох хууль эрх зүйн шаардлагыг нийцүүлэх  

 
2. Норматив ишлэл  

Норматив ишлэл байхгүй.  

3. Нэр томъёо ба тодорхойлолт  

Энэхүү баримт бичигт дараах нэр томъёо, тодорхойлолтыг ашиглана  

3.1 Байгууллага 

Зорилтоо биелүүлэх өөрийн гэсэн үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл, харилцаа 
хамаарал бүхий хувь хүн буюу бүлэг хүмүүс   

1-  Байгууллагын концепцид худалдаа эрхлэгч, компани, корпраци, фирм, аж ахуйн 
нэгж, эрх бүхий байгууллага, хамтын ажиллагаа, буяны байгууллага, институти ба 
эдгээрийг хослуулсан байж болох бөгөөд хувь нийлүүлсэн, төрийн болон хувийн 
байж болно.  

3.2 Сонирхогч талууд  

Аливаа нэг шийдвэр болон үйл ажиллагааны нөлөөллийг хүртэгч, нөлөөлж 
болохуйц болон нөлөөллийг хүртэж буйгаар ойлгож байгаа хувь хүн болон 
байгууллага.  

3.3 Шаардлага  



Тогтоосон хэрэгцээ болон хүлээлт, ерөнхий утгаараа хууль ёсны үүрэг хариуцлага.  

3.4 Менежментийн тогтолцоо 

Байгууллагын бодлого /3,7/ болон зорилт /3,9/  харилцан хамааралтай, харилцан 
нөлөөлөл бүхий бүлэг хэсгүүд /3,1/  

1: Менежментийн тогтолцоо нь нэг болон нилээн хэдэн дэг журамд чиглэсэн:.  

2: Тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэгт байгууллагын бүтэц, үүрэг, хариуцлага, 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаа зэрэг орно.  

3: Менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээ нь байгууллага бүхэлдээ, 
байгууллагын тодорхой үйл ажиллагаанууд, байгууллагын тодорхой хэсэг, хэд 
хэдэн байгууллагуудыг хамарсан нэг болон түүнээс үйл ажилагаанууд байж болно.  

3.5 Дээд удирдлага  

Байгууллагыг /3,1/ дээрээс удирдан чиглүүлэх үүрэг бүхий нэг болон хэсэг бүлэг 
хүмүүс 

1: Дээд удирдлага нь байгууллагын эрх мэдлийг төлөөлөх болон байгууллагыг 
дотоод нөөцөөр хангах эрх мэдэлтэй.  

2: Менежментийн тогтолцоо нь байгууллагын зөвхөн нэг хэсгийг л хамарч байвал 
дээд удирдлагаас уг хэсгийг хянаж удирдаж байгаа хүнд хандана.  

3.6 Үр ашигтай байдал  

Төлөвлөсөн үйл ажиллагаанууд хэрэгжиж төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх  

3.7 Бодлого  

Дээд удирдлагаас албан ёсоор гаргасан байгууллагын зорилт болон чиглүүлэг 
/3,1/ 

3.8 Аюулгүй ажиллагааны бодлого  

Аюулгүй ажиллагааг хангахтай холбоотой байгууллагын бодлого  

1, Аюулгүй ажиллагааны бодлого нь үйл ажиллагааны бүтэц болон аюулгүй 
ажиллагааны зорилтуудыг тодорхойлно 

3.9 Зорилт  

Хүрэх үр дүн  

1, Зорилт нь стратегийн, тактикийн болон үйл ажиллагааны зорилт байж болно.   

2, Зорилтууд нь санхүүгийн, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны болон хүрээлэн буй 
орчны гэх мэт төрөл бүрийн хүрээг хүрээг хамарсан байж болох ба стратегийн, 
байгууллагыг бүхэлд нь хамарсан, төслийн, бүтээгдэхүүний болон үйл явцын гэх 
мэт төрөл бүрийн түвшинг хамаарч болно.   



3, Зорилт нь хүлээгдэж буй үр дүн, зорилго, адал явдалт аялал жуулчлалын 
зорилт гэх мэт үйл ажиллагааны шалгуур гэх мэт олон хэлбэрээр илэрхийлэгдэж 
болох ба зорилго, чиглэл, төлөвлөгөө гэх мэт утга дүйцэх өөр үгээр нэрлэгдэж 
болно. 

4, Адал явдалт аялалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцооны хувьд 
адал явдалт аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг адал явдалт аялал жуулчлалын 
аюулгүй ажиллагааны бодлогод нийцсэн тодорхой үр дүнд хүрэх зорилгоор 
байгууллага тодорхойлно.  

3.10 Эрсдэл  

Тодорхойгүй байдлын үр нөлөө  

1,  Үр нөлөө нь хүлээгдэж буй эерэг болон сөрөг үр дагвар  

2, Тодорхойгүй байдал гэдэг нь тодорхой үйл явдлын талаар, түүний үр дагварын 
талаар, боломж бололцооны талаар ойлголт, мэдлэг, мэдээлэл дутуугаас урган 
гарах нөхцөл байдлыг хэлнэ.  

3, Эрсдэл нь ихэвчлэн тохиолдож болох үйл явдал болон үр дагварт хамаарч 
тодорхойлогддог.  

4, Эрсдэл нь ихэвчлэн ямар нэгэн үйл явдлын үр дагавар болон тохиолдож болох 
магадлал хоёрын нийлбэрийг илэрхийлдэг   

3.11 Чадамж  

Хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэх мэдлэг ур чадварыг ашиглах чадвар  

3.12 Баримтжуулсан мэдээлэл  

Байгууллага хянаж зохицуулах шаардлагатай  

3.13 Үйл явц 

Үйл ажиллагааг үр дүн болгох харилцан хамаарал бүхий харилцан идэвхитэй 
үйлдлүүд  

3.14 Гүйцэтгэл  

Хэмжигдэхүйц үр дүн  

1: Гүйцэтгэл нь тоон болон чанарын үзүүлэлттэй холбоотой  

2: Гүйцэтгэл нь үйл ажиллагаа, үйл явц, бүтээгдэхүүн /үйлчилгээг оруулна/ 
тогтолцоо болон бүтэц зохион байгуулалтын менежменттэй холбоотой.  

3.15 Гадаад нөөц ашиглах  

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны нэг хэсгийг гадны байгууллагаар хийлгэх 
зохицуулалт  



1: Хэдийгээр тухайн үйл ажиллагаа нь менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээнд 
байгаа ч тухайн гадны компани нь менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээнд 
хамаарахгүй.  

3.16 Мониторинг 

Тогтолцоо, үйл явц болон үйл ажиллагааны байрь суурийг тодорхойлдог  

1: Байрь суурийг тодорхойлсоноор шалгах, хянах болон асуудлыг хөндөж 
ажиглалт хийх шаардлага урган гарч болно.  

3.17  Хэмжигдэхүүн  

Үнэ өртгийг тодорхойлох үйл явц  

3.18 Аудит  

Аудитийн шалгуур үзүүлэлтүүд хангагдсан эсэхийг тодорхойлох зорилгоор бодит 
үнэлгээ хийж аудитийн баримт нотолгоон дээр тулгуурласан системтэй бөгөөд бие 
даасан баримтжуулалт хийх үйл явц 

1: Аудит нь дотоодын аудит /нэг дэх тал/, гадаад аудит / хоёрдогч болон гурав дагч 
талууд/ болон хосолсон аудит /хоёр буюу түүнээс дээш чиглэл хосолсон/ гэж байж 
болно.  

2: “Аудитийн баримт” болон “аудитийн шалгуур” нь ISO 19011-д тодорхойлогдсон. 

3.19 Нийцэх  

Шаардлагыг биелүүлэх   

3.20 Үл нийцэх  

Шаардлагыг үл биелүүлэх  

3.21 Засан сайжруулах 

Илрүүлсэн зөрчлийг арилгах үйлдэл  

3.22 Засан сайжруулах үйлдэл  

Зөрчлийн шалтгааныг арилгаж /3,20/ зөрчил давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх  

3.23 Тогтмол сайжруулалт  

Гүйцэтгэлийг сайжруулах өдөр тутмын үйл ажиллагаа 

3.24  Хэрэг явдал  

Гэнэтийн осолд хүргэсэн буюу гэнэтийн осолд хүргэж болзошгүй үйл явдал  

1: Хэрэг явдал гэдэг нэр томъёо нь “бараг гэнэтийн осол” юмуу “гэнэтийн осол” 
гэсэн агуулгыг багтаана.  



2: Өвчин, гэмтэл бэртэл, шарх, болон бусад гарз хохирол байхгүй тохиолдолд 
хэрэг явдлыг “бараг гэнэтийн осол” гэж нэрлэдэг.  

3.25 Гэнэтийн осол  

Үхэл, өвчин, гэмтэл бэртэл болон гарз хохиролд хүргэдэг хэрэг явдал  

3.26  Аюул  

Хор хөнөөл учруулж болзошгүй эх үүсвэр  

1: Аюул нь эрсдлийн эх үүсвэр болж болно.  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.5.1.4/ 

3.27 Аюулыг тодорхойлох  

Аюул байгааг олж илрүүлэх /3,26/ болон шинж чанарыг нь тодорхойлох  

3.28 Эрсдэлийг тодорхойлох  

Эрсдэлийг олж илрүүлэх, таньж мэдэх, тодорхойлох үйл явц  

1: Эрдсдэлийг тодорхойлох нь эрсдлийн эх үүсвэр, эрсдэлийн тохиолдол, 
шалтгаан болон гарч болох үр дагвар зэрэг багтдаг.  

2: Эрсдэлийг тодорхойлох нь өмнөх баримтууд, онолын дүн шинжилгээ, 
мэргэжлийн хүний санал болон сонирхогч талын хэрэгцээг хамардаг.  

3.29 Эрсдэлийн дүгнэлт   

Эрсдлийг тодорхойлох, эрсдэлд дүн шинжилгээ хийх, эрсдлийг үнэлэх ерөнхий 
үйл явцыг хэлнэ.  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.4.1/ 

3.30 Эрсдэлд дүнд шинжилгээ хийх 

Эрсдэлийн шинж чанар болон түвшинг тодорхойлох үйл явц 

1: Эрсдэлийн дүн шинжилгээ нь эрсдлийн үнэлгээ болон эрсдлийг арилгах 
шийдвэр үндэс суурь болдог\ 

2: Эрсдэлийн дүн шинжилгээ нь эрсдэлийн тооцоололыг хамардаг . 

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.6.1/ 

3.31 Эрсдэлийн түвшин  

Эрсдэлийн хэмжээ ба эрсдэл үүсэх магадлал болон үр дагварыг хослуулсан 
эрсдлүүдийн нэгдэл  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.8/ 



3.32 Эрсдэлийн үнэлгээ  

Эрсдэлийн дүн шинжилгээний үр дүнг эрсдэлийн хэмжээ хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц 
буюу тэсвэрлэж болохуйц эсэхийг тодорхойлох эрсдлийн шалгууртай харьцуулах 
үйл явц.  

1: Эрсдэлийн үнэлгээ нь эрсдлийг арилгах шийдвэрт дэмждэг болдог.  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.7.1/ 

3.33 Эрсдэл бууруулах  

Эрсдэлийг сайжруулах үйл явц 

1: Эрсдлийг арилгах нь  

o Эрсдэл үүсэх үйл ажиллагааг эхлүүлэхгүй, үргэлжлүүлэхгүй байх шийдвэр 
гаргаснаар эрсдэлээс зайлсхийх  

o Боломжийн хойноос хөөцөлдсөнөөр эрсдэл үүрэх буюу эрсдэл нэмэгддэг 
o Эрсдэлийн эх үүсвэрийг арилгах  
o Магадлалыг өөрчлөх  
o Үр дагварыг өөрчлөх  
o Гэрээ байгуулах болон санхүүжүүлэх гэх мэтээр эрсдэлийг бусад талуудтай 

хуваалцах  
o Мэдээлэл сайтай шийдвэр гаргаснаар эрсдэлээс сэргийлэх  

2: Сөрөг үр дагвар дагуулах эрсдэл бууруулах арга хэмжээ нь заримдаа “эрсдэл 
бууруулах”, “эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх”, “эрсдэлийг багасгах” гэх мэтээр 
нэрлэгддэг.  

3: Эрсдэлийг арилгах нь шинэ эрсдэл үүсгэж болох ба одоогийн байгаа эрсдэлийг 
тохируулан өөрчлөх боломжтой.  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.8.1/ 

3.34 Аюулгүй байдал 

Аюул, гамшиг учруулж болохуйц эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц хэмжээнд 
хязгаарлах 

3.35 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа  

Аялал жуулчлалын зорилгоор хийгдэж буй адал явдалт үйл ажиллагаа нь 
тодорхой зааварчилгаа, манлайлал болон эрсдэлийн урьдчилан тооцоолсон, 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн элментийг агуулсан байна.  

1, Эрсдэлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн элемент гэдэг нь оролцогч тохиолдож болох 
эрсдэлийн талаар маш бага мэдээлэлтэй байхыг хэлнэ.  

3.36 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгч  



Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л үүр хариуцлагыг үүрч 
буй хувь хүн болон байгууллага.  

1: Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ нь үнэ төлбөргүй болон төлбөртэй 
байж болно.  

3.37 Оролцогч 

Адал явдалт аялал жуулчлалд оролцож буй хүн. Гэхдээ зохион байгуулах багийн 
гишүүн биш.  

1: Оролцогчийг “түнш”, “хэрэглэгч” гэх мэтээр нэрлэж болно.  

2:  Зохион байгуулах багт хэд хэдэн хүн багтдаг  

3.38 Үйл явдал  

Тохиолдол болон тодорхой нөхцөл байдлуудад гарч буй өөрчлөлт 

1: үйл явдал нэг болон хэд хэдэн тохиолдол болон шалтгаантай байж болно.  

2: үйл явдал болоогүй зүйл хамааралтай байж болно.  

3: үйл явдал нь заримдаа “хэрэг явдал” болон “осол” гэдэг үгтэй утга дүйж 
хэрэглэгддэг.  

3.39 Үр дагавар  

Зорилтод нөлөөлөх үйл явдлын үр дүн 

1: үйл явдал хэд хэдэн үр дагварт хүргэж болно.  

2: үр дагавар нь тодорхой буюу тодорхой бус, зорилтод эерэгээр болон сөрөгөөр 
нөлөөлж болдог.  

3: үр дагавар чанараар болон тоогоор илэрхийлэгдэж болдог.  

4:  эхний үр дагавар нь дараагийн үр дагаварыг хурцатгаж болно.  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73”2009, 3.6.1.3/ 

3.40 Боломж   

Тохиолдож болох магадлалыг 0 болон 1-ийн тоогоор хэмжих хэмжээс. 0-
боломжгүй, 1-гарцаагүй тохиолдох.  

1: тодорхойлолт 3.41 дэх тодорхойлолтыг хар  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO Guide 73:2009, 3.6.1.4/ 

3:41 Магадлал  

Ямар нэгэн зүйл тохиолдох боломж  



1: эрсдэлийн менежментийн нэр томъёонд “магадлал” гэдэг үг нь ямар нэгэн 
тодорхойлогдсон, хэмжигдсэн, бодитойгоор, бодит бусаар чанараар, тоогоор, 
ерөнхий нэр томъёогоор болон математик нэр томъёогоор /өгөгдсөн цаг хугацаан 
дахь давтамж болон боломж/ тодорхойлж болдог.    

2: “likelihood” хэмээх англи хэлэн дэх нэр томъёог зарим бусад хэлэнд шууд утга 
дүйцэхүүлэх үг байхгүй тул “probability” буюу боломж гэсэг үгтэй утга дүйцүүлж 
ихэвчлэн хэрэглэдэг. Хэдийгээр “боломж” гэдэг үг математик нэр томъёогоор 
тайлбарлагддаг.  

 3.42 Үйл ажиллагааны горим  

Үйл ажиллагаа болон үйл явцыг хэрэгжүүлэх тодорхой арга зам  

1: Үйл ажиллагааны горим нь баримтжуулсан болон баримтжуулаагүй байж болно.  

2: Үйл ажиллагааны горимыг баримтжуулсан тохиолдолд “бичгэн горим” буюу 
“баримтжуулсан горим” гэж ихэвчлэн нэрлэгддэг. Үйл ажиллагааны горим агуулсан 
баримт бичиг нь “процедурын баримт бичиг” гэж нэрлэгддэг.  

/ЭХ ҮҮСВЭР: ISO 9000:2005, 3.4.5/ 

3.43 Онц байдал  

Даруй арга хэмжээ авах шаардлагатай ноцтой нөхцөл байдал 

3.44 Гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч  

Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгчид гадны байгууллага болон 
хувь хүний зүгээс үйлчилгээ үзүүлэх.  

4. БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭНД  

4.1 Байгууллага болон байгууллагын хүрээг ойлгох нь  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
тогтолцооны зорилготой холбоотой зорьсон үр дүндээ хүрэхэд нөлөөлөх гадаад 
болон дотоод асуудлаа тодорхойлно.    

4.2 Сонирхогч талуудын хэрэгцээ болон хүлээлтийг ойлгох нь  

Байгууллага дараах зүйлсийг тодорхойлно.  

1. Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
тогтолцоотой холбоотой сонирхогч талууд  

2. Эдгээр сонирхогч талуудын шаардлагууд  

4.3 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
системийн цаг хүрээг тодорхойлох нь  

Байгууллага хамрах хүрээгээ тогтоохын тулд адал явдалт аялал жуулчлалын 
аюулгүй ажиллагааны менежментийн цар хүрээ болон хил хязгаарыг тодорхойлно.  



Хамрах хүрээгээ тодорхойлохдоо байгууллага дараах зүйлсийг анхаарч авч үзнэ 

3. 4.1-д заасан гадаад болон дотоод асуудал  
4. 4.2-т заасан шаардлагууд  

Хамрах хүрээг баримтжуулсан байна.  

4.4 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежмент  

Байгууллага энэхүү олон улсын стандарттай холбоотой харилцан хамаарал,  

5 МАНЛАЙЛАЛ  

5.1 Манлайлал ба үүрэг хариуцлага  

Дээд удирдлага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны 
менежменттэй холбоотой манлайлал болон үүрэг хариуцлагыг дараах байдлаар 
хэрэгжүүлнэ.  

a) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны бодлого болон 
аюулгүй ажиллагааны зорилтууд тодорхойлох, эдгээр нь байгууллагын 
стратегийн чиглэлтэй тохирсон байх тал дээр анхаарах  

b) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
шаардлага нь байгууллагын бизнесийн үйл явцтай нийцэж байх талаар 
анхаарах  

c) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментэд 
шаардлагатай нөөц ашиглахад бэлэн байх талаар анхаарах  

d) Аюулгүй байдлын үр ашигтай менежмент болон адал явдалт аялал 
жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн шаардлагуудтай 
нийцүүлэхийн ач холбогдолыг мэдээлэх    

e) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежмент зорьсон 
үр дүндээ хүрсэн байх талаар анхаарах  

f) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн үр 
ашигтай байдалд хамааралтай хүмүүсийг дэмжлэг, чиглүүлгээр хангах  

g) Үйл ажиллагаагаа тогтмол сайжруулахад анхаарах  
h) Манлайлалыг дэмжих хамааралтай бусад үүрэг хариуцлагыг дэмжих  

ТАЙЛБАР: Энэ олон улсын стандарт-д “бизнес” гэдэг үгийг байгууллагын оршин 
тогтнох зорилгын гол цөм болсон үйл ажиллагаануудтай холбож ойлгоно.  

5.2 Бодлого  

Дээд удирдлага нь адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны 
бодлогыг гаргахдаа дараах зүйлсийг анхаарна.  

a) Байгууллагын зорилгтой нийцсэн байх 
b) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилтуудын хүрээг 

тодорхойлох 
c) Аюулгүй ажиллагааны тохирох шаардлагуудыг багтаасан байх  



d) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийг 
тасралтгүй сайжруулах үүрэг хүлээх  

ТАЙЛБАР: Энэхүү баримт бичигт дурдагдсан тохирох шаардлагуудад хууль, эрх 
зүй болон стандартууд багтна.  

Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны бодлого нь  

- Баримтжсан мэдээлэл хэлбэртэй  
- Байгууллагын гишүүд бүгд танилцсан  
-  Сонирхогч талуудад нээлттэй  

5.3 Байгууллагын үүрэг, хариуцлага, эрх мэдэл  

Байгууллага доторх хамаарах үүрэг хариуцлагыг хуваарилж байгууллага дотроо 
танилцуулсан байхыг дээд удирдлага хариуцна.  

Дээд удирдлага үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг хуваарилахдаа  

a) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежмент нь энэхүү 
олон улсын стандарттай нийцэж байгаа эсэхэд анхаарах  

b) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
гүйцэтгэлийг дээд удирдлагад тайлагнах  

ТАЙЛБАР: Хамаарах үүрэг хариуцлага нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулагчдыг хамарсан аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлдөг.  

6 ТӨЛӨВЛӨЛТ  

6.1 Эрсдэл болон боломжид чиглэсэн үйлдлүүд  

6.1.1 Ерөнхий зүйл  

Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийг 
төлөвлөхдөө байгууллага 4.1-д тусгасан асуудлууд болон 4.2-т тусгасан 
шаардлагуудыг харгалзан үзэж эрсдэл болон боломжоо тодорхойлохдоо дараах 
зүйлсийг анхаарна.  

- Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
тогтолцоо нь зорьсон үр дүндээ хүрэх  

- Хүсээгүй үр дүнгээс сэргийлэх буюу бууруулах 
- Тасралтгүй хөгжүүлэх  

Байгууллага дараах зүйлсийг төлөвлөнө 

a) Эдгээр эрсдэл болон боломжуудад чиглэсэн үйлдлүүд 
b) Хэрхэн  

o Үйл ажиллагаагаа адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 
ажиллагааны менежментийн процесстой хэрхэн уялдуулж 
хэрэгжүүлэх  

o Эдгээр үйл ажиллагааны үр ашигтай байдлыг хэрхэн үнэлэх  



6.1.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын эрсдэлийн менежментийн процесс  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд зориулж системтэй 
эрсдэлийн менежмент үйл явцыг бий болгож хэрэгжүүлнэ.  

Эрсдэлийн менежментийн үйл явц нь үйл ажиллагааны нөхцлийг бий болгож, 
эрсдлийг тодорхойлж, эрсдэлд чиглэсэн байх ба баримтжуулсан байна.  

Эрсдлийн менежментийн үйл явц нь байгууллагын адал явдалт аялал жуулчлалын 
аюулгүй ажиллагааны менежментийн нэг салшгүй хэсэг байна.  

Нарийвчилсан мэдээллийг Хавсрал А-аас авна уу 

6.1.3 Хууль эрх зүйн шаардлагууд  

Байгууллага хамааралтай хууль эрх зүйн болон бусад баримт бичгийг дагаж 
мөрднө.  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалтай холбоотой хууль эрх зүйн шаардлага 
болон хамааралтай бусад шаардлагуудыг байгууллагын ажиллагсад, 
нийлүүлэгчид, үйл ажиллагаанд оролцогчид болон бусад сонирхогч талуудад 
танилцуулна.  

6.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилтууд болон 
төлөвлөлт  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг 
хамаарах хүрээ болон түвшинд тодорхойлно.  

Аюулгүй ажиллагааны зорилтууд нь  

a) Аюулгүй ажиллагааны бодлоготой нийцсэн  
b) Хэмжигдэхүйц  
c) Хамаарах шаардлагуудыг харгалзаж үзсэн  
d) Хяналттай 
e) Хамаарах талуудад танилцуулсан  
f) Шаардлагатай үед шинэчлэн сайжруулсан байна.  

Аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг тодорхойлохдоо дээд удирдлагууд дараах 
зүйлсийг анхаарч үзэх шаардлагатай.  

a) Боломжит ашиг тус 
b) Аюул, эрсдэл  
c) Техник тоног төхөөрөмж болон хэрэглээ 
d) Танилцуулах арга хэлбэр 
e) Санхүү, үйл ажиллагаа, бизнесийн шаардлагууд  
f) Сонирхогч талуудын санал бодол  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг 
баримтжуулж хадгална.  



Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг биелүүлэх 
төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгууллага дараах зүйлсийг тодорхойлно.  

- Юу хийх  
- Ямар нөөц ашиглах  
- Хэн хариуцах  
- Хэзээ дуусах  
- Үр дүнг хэрхэн үнэлэх  

Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зорилтуудыг биелүүлэх 
төлөвлөгөөг тогтмол хянаж үзэж байх. Зорилтууд нь үйл ажиллагаа, үйл явцаас 
шалтгаалан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг байнга тусгаж байх хэрэгтэй. 

Эрсдлийг арилгах баримт бичиг нь адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 
ажиллагааны зорилтуудыг биелүүлэх төлөвлөлтийн нэг хэсэг байна. 

7. Дэмжлэг туслалцаа 

7.1 Нөөц 

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийг 
тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, тасралтгүй ашиглан сайжруулахад шаардлагатай эх 
үүсвэрийг тодорхойлж хангана.  

7.2 Чадамж 

Байгууллага  

a) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах хувь 
хүний шаардлагатай чадамжийг тодорхойлно 

b)  Эдгээр хүмүүс нь мэдлэг боловсрол болон туршлагын хувьд шаардлага 
хангаж байгаа эсэхийг хянах  

c) Шаардлагатай тохиолдолд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлэх гэх мэт 
тохирсон үйл ажиллагааг зохион байгуулж авсан арга хэмжээ хир үр дүнтэй 
байгааг үнэлэх  

d) Чадамжийг батлах баримт бичгийг хадгалах  

ТАЙЛБАР: Тохирсон үйл ажиллагаа гэдэгт сургалт зохион байгуулах, зөвлөн 
туслах үйл ажиллагаа, одоо ажиллаж байгаа ажиллагсдын ажил үүргийг өөрчлөн 
хуваарилах, шинээр ур чадвартай ажилтан авах гэх мэт хамаарна.  

Тухайн улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн боловсрол тодорхой 
тохиолдлуудад  шаардагдана.  

7.3 Мэдлэг ойлголт  

Тухайн байгуулагад харъяалагдан ажиллаж байгаа хүн дараах зүйлсийг анхаарах 
шаардлагатай.  

a) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны бодлого 



b) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн үр 
ашигтай байдалд хувь нэмрээ оруулах 

c) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийг дагаж 
мөрдөөгүйгээс гарах үр дагвар  

Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой үүрэг гүйцэтгэж буй хүмүүс нь адал явдалт 
аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежменттэй холбоотой үйл 
ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах үүргээ байнга ухамсарлан харуулах.  

7.4 МЭДЭЭЛЭХ  

7.4.1 Ерөнхий зүйл  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежменттэй 
холбоотой мэдээллийг гадны байгууллага болон байгууллага дотроо өгөхдөө 

a) Юуг мэдээлэх  
b) Хэзээ мэдээлэх 
c) Хэнтэй мэдээллээ хуваалцах 
d) Хэрхэн мэдээллээ хуваалцах талаах анхаарах шаардлагатай 

7.4.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгч  хүмүүст мэдээлэл өгч 
хамтран ажиллах  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулдаг ажиллагсад 
болон бусад хувь хүмүүст мэдээл өгч зөвлөлдөх процессийг бий болгож   

a) Аюулгүй ажиллагааны бодлого болон журмыг боловсруулах болон хянах 
үйл ажиллагаанд оролцож буй эсэх  

b) Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэх үйл явцад тэдний 
аюулгүй байдалд нөлөөлж болохуйц ямар нэгэн өөрчлөлт байгаа 
тохиолдолд харилцан зөвлөлдөх 

c) Аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөлдөх 
d) Аюулгүй ажиллагааны асуудлаар хэн төлөөлөх, дээд удирдлагын зүгээс хэн 

тэднийг төлөөлөх талаар мэдээлэх талаар анхаарах үүрэг хүлээнэ.  

Энэ үйл явцыг баримтжуулсан байна.  

7.4.3 Оролцогчдод мэдээлэх болон оролцогчидтой зөвлөлдөх 

Байгууллага оролцогчдод мэдээл хүргэх болон зөвлөлдөх үйл явцыг бий болгох ба  

- Аюулгүй ажиллагааны талаар мэдээлэл бүх оролцогчдод хүрсэн байх 
- Оролцогч талууд байгууллагын аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх мэдээлэл 

байвал хуваалцахыг сануулах  

ТАЙЛБАР:  Цаашдын чиглүүлэгийг ISO 21103-аас харна уу.  

7.5 БАРИМЖУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ 

7.5.1 Ерөнхий зүйл  



Байгууллагын адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны зохицуулалт 
нь дараах зүйлсийг агуулна.  

a) Олон улсын стандартад шаардагдах баримтжуулсан мэдээлэл  
b) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны талаар байгууллагын 

тодорхойлсон баримтат мэдээл  

Тайлабар 1: Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны талаар 
баримтжуулсан мэдээлэл нь байгууллага тус бүрээр ялгаатай 

- Байгууллагын цар хүрээ, үйл ажиллагаа, үйлдэл, бүтээгдэхүүн болон 
үйлчилгээний хэлбэрээр 

- Үйл ажиллагааны нарийвчлал болон харилцан хамааралаар 
- Хувь хүний чадвар чадамжаар 

Байгууллага баримтжуулсан мэдээллийг дараах зорилгоор баримтжуулж 
боловсруулна.   

- Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежмент болон 
харилцан үйлчлэлийн гол элэментүүдийг тодорхойлох  

- Хамааралтай баримтат мэдээлэлийн зааварчилгаа 

ТАЙЛБАР 2: Баримтжуулсан мэдээлэл нь баримтжуулсан үйл явц болон 
тайлагналыг багтаана.  

7.5.2 Боловсруулах болон сайжруулах  

Баримтжуулсан мэдээлэл боловсруулах болон сайжруулах явцдаа байгууллага 
тохиромжтой  

a) Тодорхойлолт болон тайлбар /жишээлбэл албан тушаал, хэргэм зэрэг, 
зохиогч, давтагдашгүй дугаар/ 

b) Формат /хэллэг, график, цаасаар, цахимаар гм/ 
c) Хянаж үзээд тохиромжтой бол хүлээн зөвшөөрөх 

7.5.3 Баримтжуулсан мэдээлэлд хяналт тавих  

Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежмент болон энэхүү олон 
улсын стандартад шаардагдах баримтжуулсан мэдээлэл нь  

- Шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэгчдэд нээлттэй байна 
- Хамгаалагдсан / зохисгүй хэрэгчлэгч, нууцлал алдах, зохиогчийн эрх/ 

Мэдээллийн баримтат байдлыг хангах үүднээс байгууллага дараах үйл 
ажиллагааг  

a) Хувиарлалт, хүртэх боломж 
b) Хадаглалт хамгаалалт, хадгалалт хамгаалалтын тэмдэглэгээ 
c) Өөрчлөлтийг хянах 
d) Хяналт хадгалалт  



Байгууллагын тодорхойлсон адал явдалт аялал жуулчлалын менежментийн үйл 
ажиллагаа болон төлөвлөлтөд шаардлагатай гадаад гарал үүслийн 
баримтжуулсан мэдээлэлийг шалгаж нягталсан байна.  

 

8 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

8.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөлт болон хяналт  

Байгууллага шаардлагад нийцүүлэх шаардлагатай үйл явцыг төлөвлөж, 
хэрэгжүүлж хянах ба 6.1-т заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ 

- Үйл явцын шалгуурыг тогтоох  
- Шалгуурт нийцүүлсэн үйл явцын хяналтыг хэрэгжүүлэх  
- Үйл явц төлөвлөсний дагуу хэрэгжиж буйд хяналт тавих баримтжуулсан 

мэдээлэлтэй байх 

Байгууллага төлөвлөсөн өөрчлөлтүүдэд хяналт тавьж хүлээгдээгүй өөрчлөлтийн 
үр дагварыг нягталж үүнээс гарах сөрөг үр дагварыг бууруулах арга хэмжээ авна.  

Байгууллага гадны нөлөөтэй үйл явцад хяналт тавьж ажиллана.  

Байгууллага аюулгүй ажиллагааны зорилтуудад нийцсэн, илрүүлсэн эрсдлүүдийг 
бууруулах хувилбарт төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.   

Байгууллага үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж үр дүнтэй хэрэгжиж буйд дараах 
байдлаар анхаарал хандуулан  

- Аюулгүй ажиллагааны бодлого болон зорилтууд байхгүйгээс үүсэх 
эрсдэлээс сэргийлж адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах 
журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх. Энэ журам нь оролцогч болон 
ажиллагсадын аюул осол, эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээнүүдийг 
багтаасан байна.  

- Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг явуулах аюулгүй 
ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, бараа 
бүтээгдэхүүнийг журмыг боловсруулж хэрэгжүүлэх  

- Оролцогчдод шаардагдах наад захын чадамжыг тодорхойлж баримтжуулах  
- Оролцогчид аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах наад захын чадвартай байх 

талаа анхаарал хандуулах  

8.2  Аюул ослын үед бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээ авах  

 Байгууллага тохиолдож болох аюул ослын нөхцөл байдлууд түүний үр 
дагваруудыг тодорхойлж хариу арга хэмжээ авах журам боловсруулж хэрэгжүүлэх.  

Байгууллага аюул ослын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө журмыг 
хэрэгжүүлэх тохирсон үйлчилгээ, чадвар бүхий хүний нөөц болон бусад нөөцийн 
бэлэн байдалд анхаарах  



Байгууллага аюул ослын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө болон журмаа 
хянаж нягтлах 

Байгууллага оролцогч бүрээс дараах мэдээллийг цуглуулах журамтай байх. Үүнд: 

a) Пасспортын мэдээлэл /регистрийн дугаар, пасспортын дугаар, овог нэр гм/ 
b) Аюул ослын үед холбоо барих хүний дугаар /нэр болон ямар холбоотой 

болох/ 
c) Тусгай дэмжлэг шаардлагатай эсэх  
d) Эрүүл мэндийн байдал  

Байгууллага шаардлагатай зохицуулалт шаардлагын хүрээнд хувийн мэдээллийг 
цуглуулж хадгална.  

Байгууллага онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах журмаа тогтмол шалгаж 
туршна. Туршилтын үр дүнг баримтжуулна. 

Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө оролцогчдод онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ 
авах төлөвлөгөөг танилцуулна.  

8.3 Хэрэг явдлыг зохицуулах  

Байгууллага дараах тохиолдлуудад хүлээх үүрэг хариуцлагуудыг тодорхойлсон 
журам боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

- Хэрэг явдал гарсан тохиолдолд шаардлагатай арга хэмжээ авах, шалгах, 
тайлагнах  

- Гарсан хэрэг явдлаас гарч болох үр дагварыг бууруулах арга хэмжээ авах  

Хэрэг явдал гарсан тохиолдолд хамгийн багадаа дараах мэдээллүүдийг 
цуглуулна: 

a) Үйл ажиллагаа 
b) Он, сар, өдөр, цаг  
c) Байрлал  
d) Оролцогч ажиллагсад гэх мэт тухайн хэрэгт оролцоотой хүмүүс  
e)  Орчны нөхцөл байдал, тоног төхөөрөмж, тодорхой үйлдэл болон учир 

шалтгааны дүрслэл 
f) Магадлалтай шалтгаанууд болон хүчин зүйлс 
g) Эмнэлэгийн тусламж гэх мэт авсан хариу арга хэмжээ 
h) Үр дагвар 
i) Сайжруулах арга хэмжээ 
j) Мэдээллийн эх үүсвэр  

Байгууллага хэрэг явдлыг бичиж тэмдэглэх, баримтжуулах журамтай байна.  

ТАЙЛБАР: Хэрэг явдлыг бичиж тэмдэглэж баримтжуулсанаар цаашид тохиолдож 
болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 
ажиллагааны үр ашигтай байдлыг үнэлэх, эрсдэлийг хянах зэрэг ач холбогдолтой.  



9. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ  

9.1 Мониторинг, хэмжигдэхүүн дүн шинжилгээ болон үнэлгээ  

Байгууллага дараах зүйлсийг тодорхойлно:  

- Юунд мониторинг хийх шаардлагатай  
- Мониторинг, хэмжилт хийх, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэх арга зүй нь бодит үр 

дүн гарахаар тохирсон арга зүйн мөн эсэхийг нягтлах 
- Мониторинг хэмжилт хэзээ хийгдэх шаардлагатай  
- Мониторинг хэмжилтэд хэзээ дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэх  
- Мониторинг хэмжилт, дүн шинжилгээ болон үнэлгээг хэрхэн баримтжуулах  

Байгууллага үр дүнг баримтжуулж хадгална.  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын менежментийн тогтолцооны аюулгүй 
ажиллагаа болон үр ашигтай байдлыг үнэлнэ.  

9.2 Дотоод аудит 

Байгууллага явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежмент дараах 
шаардлагад нийцэж буй эсэх эдгээр нь үр ашигтай хэрэгжиж буй талаар мэдээлэл 
өгөх зорилгоор төлөвлөсөн давтамжтайгаар дотоод аудит хийнэ.   

- Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны байгууллагын зүгээс тавигдах шаардлагууд  

- Олон улсын стандартын шаардлагууд  

Байгууллага: 

a) Өмнөх аудитийн үр дүнд ач холбогдол өгсөн давтамж, арга зүй, үүрэг 
хариуцлага, төлөвлөлт, шаардлага, тайлагнал зэргийг хамарсан аудитийн 
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

b) Аудит тус бүрийн шалгуур үзүүлэлт болох хамрах хүрээг тодорхойлох 
c) Аудитийн үйл явцыг үнэн зөв, шудрагаар явуулах аудиторийг сонгох 
d) Аудитийн дүгнэлтийг шаардлагатай удирдлагуудад тайлагнах 
e)  Аудитийн дүгнэлтийг баримтжуулж хадгалах  

Байгууллагын аудитийн хөтөлбөр нь 6.1.2-т заасан байгууллагын явуулсан үйл 
ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн болон өмнөх аудитийн дүгнэлтийг 
тооцох үзнэ.  

9.3 Менежментийн хяналт  

Дээд удирдлага байгууллагын адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 
ажиллагааны менежментийг үр дүнтэй, тохирсон байдал зэрэгт төлөвлөсөн 
давтамжийн дагуу хяналт тавьна.  

Удирдлагын хяналт нь  

a) Өмнөх удирдлагын дүгнэлтээр гарсан шийдвэрийг биелүүлсэн эсэх  



b) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежменттэй холбоотой 
гадаад, дотоод өөрчлөлтүүд  

c) Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны талаар мэдээлэл. 
Үүнд: 

1. Зөрчил болон арилгах арга хэмжээ 
2. Мониторинг хэмжигдэхүүн, үр дүн 
3. Аудитийн дүгнэлт  

d) Тасралтгүй сайжруулах боломжууд  

10. САЙЖРУУЛАЛТ 

10.1  Зөрчил болон арилгах арга хэмжээ 

Зөрчил илэрсэн тохиолдолд байгууллага: 

a) Гарсан зөрчилд аль тохирсон дараах арга хэмжээг авна  
1. Хянаж, засан сайжруулах арга хэмжээ 
2. Үр дагварыг тодорхойлох  

b) Зөрчил дахин гарахгүй байхад анхаарал хандуулж зөрчил үүсэх 
шалтгаануудыг бууруулах 

1. Зөрчлийг хянаж үзэх  
2. Зөрчлийн шалтгааныг тодорхойлох  
3. Ижил төрлийн зөрчил байна уу, эсвэл үүсч болохоор байна уу гэдгийг 

тодорхойлох 
c) Шаардлатай арга хэмжээг авах  
d) Авсан арга хэмжээ хир үр дүнтэй байгааг нягтлах  
e) Шаардлатай тохиолдолд адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй 

ажиллагааны менежментэд өөрчлөлт оруулах  

Зөрчил арилгах арга хэмжээ нь үүссэн зөрчилд тохирсон арга хэмжээ байна.  

Байгууллага баримт болгож дараах мэдээллүүдийг баримтжуулна 

- Зөрчлийн шинж чанар болон дараагийн авсан арга хэмжээ 
- Сайжруулахаар авсан арга хэмжээний үр дүн  

10.2 Тогтмол сайжруулалт  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй ажиллагааны менежментийн 
тохиромжтой, үр ашигтай байдлыг тасралтгүй сайжруулна.  

ХАВСРАЛТ 

/Норматив/ 

Адал явдалт аялал жуулчлалын эрсдэлийн менежментийн үйл явц 

А.1 Ерөнхий зүйл  

Энэхүү хавсралт нь 6.1.2-т хамаарах ба адал явдалт аялал жуулчлалын 
эрсдэлийн менежментийн үйл явцыг гурван алхамаар тодорхойлсон: 



a) Агуулгын хүрээг тодорхойлох  
b) Эрсдэлийн үнэлгээ 
c) Эрсдлийг арилгах  

А.2 Агуулгын хүрээг тодорхойлох  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа бүрийн агуулгын 
хүрээг тодорхойлно.  

Үйл ажиллагаа бүрийн эрсдэлийн менежмент, зорилтууд, хамрах хүрээ болон 
үзүүлэлтийг тодорхойлсон агуулгын хүрээ боловсруулна.  

Байгууллага дараах зүйлсийг тодорхойлно:  

a) Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа 
b) Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ: үүнд байрлал, үргэлжлэх хугацаа, тухайн 

үйл ажиллагаан доторх үйл ажиллагаа  
c) Эрсдэлийн менежментийн зорилтууд болон үйл ажиллагаа 
d) Өөр үйл ажиллагаа болон аюулгүй ажиллагааны менежменттэй нийцэж буй 

эсэх 

ТАЙЛБАР: үйл ажиллагааны агуулгын хүрээг тодорхойлохдоо тээвэрлэлт, байр 
буудал, байгаль орчин, эмнэлэгийн болон соёлын эрсдэлүүдийг багтаасан байна.  

А.3 Эрсдэлийг тодорхойлох  

Эрсдэлийг тодорхойлох гурван алхам бий  

a) Эрсдэлийг илрүүлэх  

Байгууллага адал явдалт аялал жуулчлалын эрсдлийг тогтмол илрүүлэх 
системтэй бүтэц бүхий үйл ажиллагааг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

Эрсдэлийг илрүүлэх үйл явц нь дараах зүйлсийг багтаана  

- Тогтсон болон тогтсон бус үйл ажиллагаанууд  
- Оролцогчдын чадвар  
- Хяналттай болох хяналтгүй үйл ажиллагаанууд болон үйл ажиллагаа болж 

буй газрууд 
- Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулж буй газарт хүрэх 

боломжтой бүх хүмүүсийн /гэрээлэгч, оролцогч, зочин гм/ үйл ажиллагаа  
- Байгууллагаас адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд зориулан 

хэрэглэж буй хувьцас, хэрэглэл, тоног төхөөрөмж.  

Эрсдэл илрүүлэх арга зүй нь  

- Удирдлага болон сонирхогч талуудыг оролцуулсан  
- Үйл ажиллагааны туршлагад нийцсэн  
- Адал явдалт аялал жуулчлалын хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоогийн 

туршлагуудыг дагах 
 



b) Эрдсдэлд дүн шинжилгээ хийх  

Байгууллага эрсдэлийн шалтгаан, эх үүсвэр, эерэг сөрөг үр дагавар, гарч болох үр 
дагвар зэргийг  тооцож үзсэн дүн шинжилгээ хийнэ. Одоогийн хяналт болон үр 
нөлөөтэй байдлыг тооцож үзнэ.  

c) Эрсдэлийг үнэлэх  

Байгууллага эрсдлийг тодорхойлох шалгуурын дагуу эрсдэлийг үнэлж 
шаардлагатай арилгах арга хэмжээг тодорхойлно.  

 

А.4 Эрдслийг арилгах  

Байгууллага эрсдлийг арилгах журам боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

Байгууллага эрсдлийг арилгах үүрэг хариуцлага, дуусах хугацаа, хүлээгдсэн үр 
дүн, нөөц, гүйцэтгэлийг хэмжих, хянах үйл явц зэргийг тодорхойлно.  

ТАЙЛБАР: эрсдэлийн менежментийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ISO 31000-
аас харна уу. ISO 31000 нь эрсдэлийн менежментийг одоогийн байгаа болон 
цаашид гарах стандартуудад тохируулахыг зорьсон.  

 

ТӨГСӨВ. 


