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ХҮРЭЛЦЭН ИРСЭН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА 



Аливаа байгууллагын үндсэн зорилго 

Ашигтай, үр дүнтэй ажиллах 

Үйл ажиллагаагаа баталгаажуулах үүднээс хүний нөөц болон 
эрсдлийн удирдлагадаа тусгай анхаарал хандуулах шаардлагатай 



ЭРСДЭЛ 



Эрсдэл 

Эрсдлийн удирдлагын нөгөө тал нь хямралын 

удирдлага юм. Гэтэл хямралын удирдлага нь илүү 

өндөр зардалтай, цаг хугацаа их шаардсан бөгөөд 

ичгүүртэй сонголт юм. 

 

- JAMES LAM, Enterprise Risk 

Management, Wiley Finance © 2003 



Эрсдлийн удирдлагыг зөв төлөвлөөгүй тохиолдолд 

аливаа байгууллага өөрийн нөөцийг зөв хуваарилж 

чадахгүй. Иймээс эрсдлийн удирдлага нь зөвхөн 

хамгийн муу нөхцөл байдалд бэлдэхээс илүү 

бололцоог ашиглан үйлчилгээгээ сайжруулах эсвэл 

зардлыг бууруулах БОЛОМЖ юм. 

 

- Sheila Fraser, Канад улсын ерөнхий аудитор 

Эрсдэл 



Эрсдэл гэж юу вэ? 

Эрсдэл 



Тээврийн хэрэгслийн жишээ 

Эрсдэл 



Тээврийн хэрэгслийн жишээ 

Эрсдэл 



ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА ? 

Эрсдэл 



Тохиолдож болохуйц эрсдлүүд 

Эрсдэл 



Шийдэл 

1. Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 

 

2. Зарим үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хөнгөн эрсдлийг 
хүлээн зөвшөөрөх 

 

3. Эрсдлийг шилжүүлэх 

Эрсдэл 



Эрсдлийн удирдлагын хандлага 

80 оны сүүлээр Үүссэн эрсдлийн судалгаан дээр тулгуурласан 

90 оны эхээр Илүү өргөн цар хүрээ бүхий хяналт шаардсан, эдийн засгийн 
болон бусад гэнэтийн уналтын эрсдлийн хяналт 

90 оны сүүлээр 
 

Эрсдэл тус бүрийг тодорхойлж, хяналтын бодлоготой болж, 
боломжит хувилбаруудыг төсөөлөн судлах 
 

2000 оноос хойш Эрсдлийн удирдлагын бодлогыг олон улсын хэмжээнд гаргадаг 
болсон 

Эрсдэл 



АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГАА 



Байгууллага гэдэг нь... 

Аюулгүй ажиллагаа 



Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 

ХААБ 

Аюулгүй ажиллагаа 



Эрсдлийн тухай зөв ойлголт 

Аюулгүй ажиллагаа 



Даатгал болон Эрсдлийн удирдлага 

Аюулгүй ажиллагаа 



Даатгал болон Эрсдлийн удирдлага 

Аюулгүй ажиллагаа 



ДААТГАЛЫН 
ОРОЛЦОО 



Даатгалын үйл ажиллагаа 

Аж ахуйн нэгж байгууллагыг санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах 

 

• Хөрөнгө 

• Үйл ажиллагаа 

• Эрүүл мэнд 

Даатгал 



Байгууллагын хувьд 

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал 

 

 

Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал 

Даатгал 



Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал 

ҮНДСЭН ХАМГААЛАЛТ 

Хэвтэн эмчлүүлэх болон Өдрийн эмчилгээ Жирэмслэлттэй холбоотой эмчилгээ үйлчилгээ 

Амбулаторийн эмчилгээ Шүдний эмчилгээ 

Эмнэлгийн тээвэрлэлт Харааны эмчилгээ 

Даатгал 

БУСАД ХАМГААЛАЛТ 

Уламжлалт эмчилгээ Хиймэл эд эрхтэн, үе мөчүүд 

Гормон орлуулах эмчилгээ Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг 

Сэтгэцийн эмчилгээ Вакцин 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Хөнгөвчлөх болон Өвчин намдаах эмчилгээ 



Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал 

Даатгал 



Дүгнэлт  

Эрсдлийн 

удирдлагын 

бодлого маш чухал 

 

Ажилтныг 

эрсдлээс 

хамгаалах 

Эрсдлийн удирдлага 

болон даатгал хоѐр нь 

салшгүй  
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