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Отгонсүрэн Я. 

    Байгууллага хоорондын харилцааны маркетинг 

/ред.Н.Батнасан.-УБ.,2015.-346х. 

ISBN: 978-99962-1-417-2 

Агуулга: Байгууллагын маркетингийн шинжлэх 

ухааны олон асуудлын тухайд эцсийн хэрэглэгчийн 

маркетингийн онол, арга зүйгээс үндсээрээ ялгаатайн 

учрыг нэн тэргүүнд энэхүү бүтээлдээ гаргахыг зорилго 

болгон байгууллагын зах зээлийн үндсэн бүрэлдхүүн 

болох үйлдвэрлэгч, зуучлагч, засгийн газар ба ашгийн 

бус газрын маркетингийн онцлог байгууллага худалдан 

авагчийн зан төлөв, худалдан авах шийдвэр гаргах 

онцлог болон тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлийн 

хамаарлыг тусгасан 

 

 

 

 

Александр Чернев. 

     Стратегийн маркетингийн удирдлага /ред. 

Б.Нандин-эрдэнэ., Д.Баярмаа., Ш.Эрдэнэбуян., орч. 

Д.Баяраа., О.Гомбожав., Б.Жаргал., Б.Цолмон., 

Ж.Энхболд.,Э.Одонтамир.-УБ.,2021.-269х.  

ISBN: 978-9919-25-462-9 

Агуулга: Энэ номонд маркетингийн төлөвлөлт, 

хянаоттай холбоотой голлох арга хэрэгсэл, шийдвнр 

гаргах үлй явцуудыг хураангуйлан танилцуулжээ. 
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Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн 

бодлогын баримт бичиг /Эмхт. Ш.Отгон, ред. 

Д.Нямаа.-УБ., 2020.-199х. 

ISBN: 978-9919-20-974-2 

Агуулга: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын барим 

бичиг нь НББ хөтөлж, санхүүгийн тайлан бэлтгэж 

гаргах ажиллагатай холбоотой Монгол улсын хууль 

тогтоомж, журам болон Улсын Секторын НББ-ийн 

Олон улсын Стандарт, Монгол улсын Сангийн 

Сайдын тушаалаар баталсан журам, заавар 

аргачлалын шаардлагад нийцсэн болно. 

 

 

 

 

 

Цолмон ж., Мөнхтогт П. 

     Мэдлэгийн менежментийн үндэс /Ред. 

Ц.Лхагвасүрэн.-УБ.,2021.-150х. 

ISBN: 978-99973-2-597-6 

 

Агуулга: Мэдлэгийн менежментийн зорилго нь далд 

мэдлэгийг хэрхэн судлаж үнэ цэн, баялаг үүсгэх, ил 

мэдлэгийг хэрхэн зөв менежмент хийж 

байгууллагууд урт хугацааны турш амжилттай 

бизнес хийж өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх, 

инновацын менежмент, оюуны өмчийн мэнежмент, 

өгөгдлийн сангийн бүтэц, мэдээллийн технологийн 

менежмент,стратегийг зөв хэрэгжүүлэх юм. 

 

 

 



МАНДАХ  ИХ СУРГУУЛЬ                                                            ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ  2022 ОН 3 САР 
  

Мандах их сургуулийн номын сан                                                                        2022 он 3-сар   

 

 

 

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 

өвчний даатгалын тухай хууль тотоомжийн 

эмхэтгэл : Ажил, олгогч, даатгуулагч, иргэн, 

нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтнуудад 

зориулав / Ред. Б.Ундрал., Б.Батжаргал.-УБ., 

2019.-156х.  

 

 

 

 

 

 

 

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн 

хууль тогтоомжийн эмхэтгэл. : Албан ажлын 

хэрэгцээнд /Ред. Д.Ганхуяг., Г.Өнөрбаяр.-

УБ.,2020.-294х. 

Агуулга: Энэхүү эмхэтгэлд зэвсэгт хүчин, хилийн ба 

дотоодын цэрэг, онцгой байдлын зэрэг төрөлусөн 

байгууллагад алба хаасан цэргийн албан хаагчид 

тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авах эрхтэй холбоотой 

харилцааг зохицуулсан хуулиуд, түүнийг 

хэгэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан тогтоол, шийдвэр 

тушаал, журам дүрэм, заавар аргачлал, жишээ, 

тайлбарыг тус тус багтаасан болно. 
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Нийгмийн даатгалын нийгмийн маркетинг гарын 

авлага /Ред. Г.Саран., Д.Цэцэгбадам.-УБ., 2019.-

180х. 

ISBN: 978-9919-22-902-3 

Агуулга: Төслийн хүрээнд нийгмийн даатгалын 

байгууллагын зорилго, чиг үүргийг хангахад 

мэргэжил аргазүй туслалцаа үзүүлэн олон нийтийг 

нийгмийн даатгалын талаархи мэдээллээр хангах, 

нийгмийн даатгалын ажилтнуудад нийгмийн 

маркетингийн онол аргазүйн асуудлаар ойлголт 

өгөхөд чиглэсэн. 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн даатгалын статистикийн эмхтгэл 

/Эмхт. Б.Энхболор., ред. Ц.Ганцэцэг.-УБ., 2017.-

171х. 
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Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой 

тушаал, шийдвэрийн эмхэтгэл /Эмхт. Г.Анхбаяр., 

Ред. П.Мөнхтулга.-УБ., 2019.-235х. 

Агуулга: Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл 

ажиллагаанд оролцогч талууд, эрүүл мэндийн 

байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүд, даатгуулагч / 

иргэн/-ийг эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын 

талаархи шинэчилсэн болон шинээр батлагдсан 

дүрэм, журам, зааврын талаар зохох мэдлэгтэй 

болгох, нийгмийн даатгалын сангаас холбогдох 

тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөр авах эрхээ эдлэхэд нь туслах 

зорилгоор боловсруулсан. 

 

 

 

 

 

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой 

хууль, тогтоомж зарим тушаал шийдвэр : 

Нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын байцаагч 

нарт зориулав /Эмт. Л.Цэрэндулам., ред. 

Д.Ганзориг.-УБ., 2019.-224х.  

Агуулга: Уг эмхэтгэлд Төрийн хяналт шалгалтын 

тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 354 

дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийгмийн даатгалын 

байгууллагын дүрэм” Нийгмийн даатгалын 

байцаагчийн дүрэм”, Нийгмийн даатгалын 

байгууллагын хяналт шалгалтын нэгдсэн заавар, 2019 

оны А/50 дугаар тушаалаар баталсан “Цахим хяналт 

шалгалтын ажлын заавар” зэрэг хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй зарим эрх зүйн барим бичгүүдийг 

орууллаа.  
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Монгол улсын нийгмийн хамгааллын олон улсын 

хэлэлцээртэй холбогдолтой хууль /Ред. Б.Ундрал.-

УБ., 2020.-238х. 

Агуулга: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

дэлхийн өнцөг булан бүрт ажиллан амьдарч буй 

Монгол улсын иргэн бүрийг нийгмийн даатгалын 

үйлчилгээнд хамруулах, тэдний ирээдүйн амьдралын 

баталгааг нь хангах эрх зүйн орчин, нөхцөл 

боломжийг бүрдүүлэх бодлого чиглэл баримталж 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн даатгалын орлого шимтгэл хариуцсан 

байцаагчийн ажлын гарын авлага / Ред. Г.Саран, 

Б.Даваахүү, Ц.Эрдэнэтуяа.-УБ.,2020.-84х. 

Агуулга: Энэхүү гарын авлага нь шинээр ажилд орж 

байгаа болон орлого шимтгэлийн байцаагчаар 

ажиллаж буй ажилтнуудад өдөр тутмын ажилд 

хэрэглэгдэнэ. 
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Jenny Dooley., Craig Vickers 

Sales and marketing.Teacher's guide.-2017.-126х. 

ISBN: 978-1-4715-5543-5 

 

 

 

 

 

 

Virginia Evans., Jenny Dooley., Craig Vickers 

Sales and marketing.Student's book.-2020.-117х. 

ISBN: 978-1-4715-4046-2 

 

 

 

 

 

 

Virginia Evans., Jenny Dooley., Joshua Kern 

Mechanical engineering.Student's book.-2019.-118х. 

ISBN: 978-1-4715-2895-8 
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Virginia Evans., Jenny Dooley., Joshua Kern 

Mechanical engineering. Teacher's book.-2014.-126х. 

ISBN: 978-1-4715-2896-5 

 

 

 

 

 

 

 

Virginia Evans., Jenny Dooley., Henry Brown. 

Management II. Student's book .-2013.-117х.  

ISBN: 978-1-4715-1260-5 

 

 

 

 

 

Virginia Evans.,Jenny Dooley.,Henry Brown 

Management II.  Teacher's book .-2013.-47х. 

ISBN: 978-1-4715-1361-2 

 


