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Өмнөх үг
ОУСБ (Олон улсын стандартчєллын баѕгууллага) нь Үндэснєѕ стандартчєллын
баѕгууллагуудын (ОУСБ-ын гєшүүн баѕгууллагууд) дэлхєѕ дахєны холбоо юм. Олон улсын
стандарт боловсруулах үѕл ађєллагаа нь ОУСБ-ын технєкєѕн хороогоор дэмђєгддэг
бөгөөд тухаѕн технєкєѕн хорооны харєуцах асуудлыг сонєрхсон гєшүүн баѕгууллага бүр
уг хороонд төлөөлөлтэѕ баѕх эрхтэѕ. ОУСБ-таѕ харєлцаа бүхєѕ Засгєѕн гаѓрын болон
Засгєѕн гаѓрын бус олон улсын баѕгууллагууд уг ађєлд мөн оролцоно. ОУСБ нь цахєлгаан
технєкєѕн стандарт боловсруулахдаа Олон Улсын Цахєлгаан Технєкєѕн Комєсстоѕ
(ОУЦТК) нягт хамтран ађєлладаг.
Энэхүү барємт бєчгєѕг боловсруулах болон цаашєд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар бол
ОУСБ/ОУЦТК-ын Удєрдамђєѕн 1 дугаар хэсэгт ѓаасан дүрмєѕн барємтална. Ялангуяа
ОУСБ-ын ялгаа бүхєѕ цувралуудын баталгаађуулалтад өөр өөр төрлєѕн шалгуур үѓүүлэлт
шаардлагатаѕг энд онцлон тэмдэглэх нь ѓүѕтэѕ. Стандартыг ОУСБ/ОУЦТК-ын
Удєрдамђєѕн 2 дугаар хэсэгт өгсөн дүрмєѕн дагуу боловсруулав (www.iso.org/directives
саѕтаас үѓнэ үү).
Энэхүү барємт бєчгєѕн ѓарєм хэсэг ѓохєогчєѕн эрхэд хамаарч болохыг анхаарах хэрэгтэѕ.
ОУСБ ѓохєогчєѕн эрхэд хамаарах алєваа асуудлыг тогтоохыг харєуцахгүѕ. Уг барємт
бєчгєѕг боловсруулах явцад гарсан алєваа ѓохєогчєѕн эрхєѕн талаар оршєл хэсэгт
ба/буюу
патентын
мэдүүлгєѕн
ИСО-єѕн
ђагсаалтад
тэмдэглэгдсэн
болно
(www.iso.org/patents саѕтаас үѓнэ үү).
Энэхүү барємт бєчєгт хэрэглэгдсэн алєваа худалдааны нэр нь хэрэглэгчдэд ашєглахад нь
дөхөмтөѕг бодолцсон бөгөөд эдгээрєѕг дэмђєђ буѕ хэрэг бєш юм.
ОУСБ-ын тусгаѕ нэр томъѐоны утгын таѕлбар, тохєрлын үнэлгээтэѕ холбоотоѕ хэллэгүүд,
түүнчлэн Худалдаан дах технєкєѕн саад тотгорын хэлэлцээр дэх Дэлхєѕн Худалдааны
Баѕгууллагын (ДХБ) ѓарчмуудыг ОУСБ-аас барємталђ буѕ талаарх мэдээллєѕг дараах
саѕтаас харна уу: URL: Foreword - Supplementary information
Энэ барємт бєчгєѕг ОУСБ-ын 228 дугаар аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээнєѕ технєкєѕн хороо
(ISO/TC 228, Tourism and related services) харєуцна.
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Оршил
0.1 Адал явдалт аялал жуулчлал
Адал явдалт аялал ђуулчлал бол ач холбогдол нь улам бүр өсөн нэмэгдэђ буѕ даян
дэлхєѕн үѕлдвэрлэл юм. Ашгєѕн ба ашгєѕн бус эсвэл буяны төлөө баѕсан ч адал явдалт
аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа нь угаасаа эрсдэл, сорєлын хүлээн ѓөвшөөрөхүѕц
элементүүдтэѕ баѕдаг. Эрсдэлтэѕ баѕх нь урам ѓорєг өгдөг хэдєѕ ч аюулыг бас дагуулдаг.
Урам ѓорєг, таашаалыг хамгєѕн дээд хэмђээнд баѕлгахын тулд адал явдалт аялал
ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєд нь үѕл ађєллагаагаа аль болох аюулгүѕ баѕхаар
ађєллах хэрэгтэѕ. Олон улсын энэ стандарт болон ISO/TR 21102, ISO 21103 нь адал явдалт
аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааг практєкт аль болох аюулгүѕ баѕдлаар төлөвлөх,
харєлцах, хүргэђ үѕлчлэхэд адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчдэд үндэс
болно. ISO/TR 21102, ISO 21103 болон олон улсын энэхүү стандартыг оновчтоѕ
хэрэгђүүлснээр хэрэглэгчдэд үѕлчєлгээ үѓүүлэгч болон тэднєѕ үѕл ађєллагааны тухаѕ
мэдээлэл өгч сонголт хєѕхэд нь тусална.
0.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын стандартууд
Адал явдалт аялал ђуулчлалын стандартуудын ѓорєлго нь аюулгүѕ баѕдлын
менеђментєѕн тогтолцоо ба оролцогчдод хүргэх харєлцааны хамгєѕн энгєѕн
шаардлагуудыг тогтоох явдал юм. Мөн адал явдалт аялал ђуулчлалын янѓ бүрєѕн
асуудалд хамаарах дараах бєе даасан хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:
-

Энэхүү олон улсын стандарт нь адал явдалт аялал ђуулчлалын баѕгууллага аюулгүѕ
баѕдлын үүднээс үѕл ађєллагаагаа хэрхэн удєрддаг болохыг тодорхоѕлдог.
ISO/TR 21102 нь адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээг удєрдагчдын
чадамђєѕн хамгєѕн доод шаардлагыг тодорхоѕлно;
ISO 21103 нь аюулгүѕ баѕдлыг хангахын тулд оролцогчдод болон оролцођ болох
хүмүүст үѕл ађєллагааны өмнө, тухаѕн үед болон дараа нь хүргэх хамгєѕн бага
мэдээллєѕг ѓаађ өгсөн болно.

0.3 Олон улсын энэхүү стандартын зорилго
Энэхүү олон улсын стандарт нь сонєрхогч талууд болон боломђєт оролцогчдод үѓүүлэх
адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааг багтаасан үѕлчєлгээнєѕ гэрээнєѕ талуудад
хамаарах мэдээллєѕн ерөнхєѕ шаардлагуудыг тодорхоѕлдог. Оролцогчдод энэхүү олон
улсын стандартад нєѕцсэн үнэн ѓөв мэдээлэл өгөх нь оролцогч болон оролцођ болох
хүмүүст үѕл ађєллагааны явцад ба дараа, ѓахєалгаа хєѕх үед нь үѕл ађєллагаануудын
талаар мэдээлэлтэѕ баѕђ сонголтоо хєѕхэд нь туслах болно.
Энэхүү мэдээлэл нь оролцогчєд эрсдлєѕг оѕлгођ, тоног хэрэгсэл гэмтэх эсвэл хүмүүсєѕг
гэмтээх эрсдлєѕг бууруулахын тулд бэлтгэгдсэн эсэхєѕг баталдаг. Энэ нь аюулгүѕн дадлага
туршлагыг нэмэгдүүлдэг. Аялал ђуулчлалын хамрах хүрээнд адал явдалт аялал
ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгч нар мэдээллєѕн эрсдлүүдєѕг анхаарч үѓэх хэрэгтэѕ,
хэлнєѕ ялгаатаѕ баѕдал нь хүмүүс мэдээллєѕг буруу таѕлбарлахад хүргэђ болѓошгүѕ.
Үѕлчєлгээ үѓүүлэгч нар адал явдалт үѕл ађєллагааны ѓаѕлшгүѕ эрсдлүүдєѕг мэдээллэх
хэрэгтэѕ. Үр дүнтэѕ харєлцааг хангахын тулд оролцогчдод өгөх мэдээлэл нь оролцогчдын
хэрэгцээг тодорхоѕлђ ямар мэдээлэл оролцогчдод хэрэгтэѕг үѕлчєлгээ үѓүүлэгчдэд ѓаађ
өгдөг.
V
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Стандарт, хэмђєл ѓүѕн гаѓрын даргын 2021 оны . дүгээр сарын . -ны өдрєѕн С/.. дугаар
тушаалаар батлав.
Энэхүү стандарт нь 2021 оны . дугаар сарын . -ны өдрөөс эхлэн хүчєнтэѕ.
1 Хамрах хүрээ
Энэхүү олон улсын стандарт нь адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны өмнө,
явцад, дараа оролцогчдод өгөх мэдээлэлд тавєх хамгєѕн энгєѕн шаардлагуудыг
тодорхоѕлно.
Энэхүү олон улсын стандартыг гаѓарѓүѕ, нєѕгэм соёлын янѓ бүрєѕн орчєнд үѕл ађєллагааг
өөр өөр төрөл, хэмђээгээр явуулђ буѕ үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєд ашєглађ болно.
2 Нэр томьёо ба тодорхойлолт
Энэ барємт бєчєгт дараах нэр томьёо тодорхоѕлолтыг хэрэглэнэ.
2.1 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
аялал ђуулчлалын ѓорєлгоор адал явдалт аяллын үѕлчєлгээ үѓүүлэхэд тодорхоѕ
хэмђээнєѕ ѓаавар, удєрдамђ болон мөн албан ёсоор хүлээн ѓөвшөөрсөн эрсдлєѕн (2.8)
элемент бүхэлдээ багтана.
ТАЙЛБАР: Эрсдлєѕн хүлээн ѓөвшөөрсөн элемент гэђ холбогдох эрсдлєѕн талаар адал явдалд оролцогчдын
хамгєѕн энгєѕн оѕлголтыг хэлнэ.

2.2 Бэрхшээлийн түвшин
Адал явдалт аяллын үѕл ађєллагаанд оролцох үед шаардлагатаѕ технєк ур чадвар, уур
амьсгал эсвэл гадаргын хэлбэр, өндөрлөг ѓэрэг хүчєн ѓүѕлсээс үүдэлтэѕ тулгарах бєе
махбодєѕн болон сэтгэл ѓүѕн хүндрэлєѕн ѓэрэглэл
2.3 Хөтөлбөр
Хугацаа, баѕршєл, үѕл ађєллагаа ѓэрэг адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа
(2.1)-ны бүрдэл хэсгүүдєѕг багтаасан таѕлбар бєчвэр
2.4 Оролцогч
адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд (2.1)-д оролцођ буѕ удєрдлагын багєѕн
гєшүүн бєш хувь хүн
1-Р ТАЙЛБАР: Оролцогчєѕг "үѕлчлүүлэгч", "хэрэглэгч" эсвэл үүнтэѕ төстэѕгээр нэрлэђ болно.
2-Р ТАЙЛБАР: Удєрдлагын баг хэд хэдэн удєрдагчаас бүрдэнэ.

2.5 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгч
адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа (2.1)-ны үѕлчєлгээг үѓүүлэх асуудлыг бүхэлд
1
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нь харєуцах хувь хүн буюу байгууллага
ТАЙЛБАР: Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанууд нь төлбөргүѕ эсвэл дараа төлбөртэѕ хєѕгдэђ
болно.

2.6 Гуравдагч талын үйлчилгээ үзүүлэгч
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєд үѕлчєлгээ үѓүүлђ буѕ гадны
баѕгууллага буюу хувь хүн
2.7 Чөлөөт цаг
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєѕн гэрээнєѕ үүрэгт тодорхоѕлсноос
бусад адал явдалт аяллын үѕл ађєллагаа үргэлђлэх үед гарсан хугацаа
2.8 Эрсдэл
тодорхоѕ бус баѕдлын үр нөлөө
1-Р ТАЙЛБАР: Үр нөлөө бол хүлээлтєѕн хаѓаѕлт - эерэг эсвэл сөрөг.
2-Р ТАЙЛБАР: Тодорхоѕ бус баѕдал бол үѕл явдал, түүнєѕ үр дагавар эсвэл боломђєѕн талаарх оѕлголт эсвэл
мэдлэгтэѕ холбоотоѕ мэдээллєѕн хэсэгчлэсэн ч гэсэн хомсдолын баѕдал юм.
3-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэл нь болѓошгүѕ үйл явдлууд (ISO ѓааварчєлгаа 73:2009, 3.5.1.3 д тодорхоѕлсноор), ба үр
нөлөө (ISO ѓааварчєлгаа 73:2009, 3.6.1.3 д тодорхоѕлсноор) эсхүл тэдгээрєѕн нєѕлбэрээр єхэвчлэн
тодорхоѕлдогдоно.
4-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэл нь үѕл явдлын (нөхцөл баѕдлын өөрчлөлтєѕг багтаан) үр дагавар ба боломђуудын (ISO
ѓааварчєлгаа 73:2009, 3.6.1.3 д тодорхоѕлсноор) єлрэлєѕн нєѕлбэрээр єхэвчлэн єлэрхєѕлэгддэг.

3 Мэдээллийн харилцаа
Оролцогчтоѕ харєлцах харєлцаа нь үнэн ѓөв, оѕлгомђтоѕ баѕх ёстоѕ. Оролцогчєдтоѕ
харєлцахдаа адал явдалт аяллын үѕлчєлгээ үѓүүлэгч нар дараахь ѓүѕлєѕг анхаарч үѓнэ:
Үүнд: оролцогчдын
a) Эх хэл;
b) Бєчєг үсэгт таѕлагдсан баѕдал;
c) Ярєа, сонсгол, харааны бэрхшээлтэѕ баѕдал.
Мөн түүнчлэн, адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгч хаана ямар хэлбэрээр
(хэвлэмэл эсвэл цахєм) мэдээлэл өгөхөө анхаарч үѓэх ёстоѕ.
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгч нар үѕл ађєллагааны (ђєшээ нь хэлнєѕ
бэрхшээл эсвэл шуугєан) туршєд адал явдалт аяллын удєрдагчєѕн ѓааврыг оролцогчєд
ѓөв оѕлгосон эсэхєѕг баталгаађуулахын тулд харєлцааны эрсдлүүдєѕг тодорхоѕлђ харєу
арга хэмђээ авах ёстоѕ.
ТАЙЛБАР: Үѕл ађєллагааны явцад харєлцааны эрсдэлєѕн харєу арга хэмђээнд ђєшээлбэл тэмдэг, гарын
дохєо ѓангаа болон шүгэл ашєглах ѓэрэг орно.

4 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө өгөх мэдээлэл
4.1 Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх мэдээллийн зорилго
Энэхүү дэд хэсэгт адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны ѓахєалга авахаас өмнө
өгөх мэдээллєѕг тоѕмлон харуулна.
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Боломђєт оролцогчдод үѕл ађєллагаанд оролцох талаар мэдээлэлтэѕ сонголтууд өгч, үѕл
ађєллагааг нь эхлүүлэх боломђєѕг олгох үүднээс мэдээллєѕг өгөх ёстоѕ.
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа нь угаасаа эрсдэлд ордог тул үѕл
ађєллагааны ѓахєалга авахаас өмнө чухал эрсдлєѕн эх үүсвэр, холбогдох аюулгүѕ
баѕдлын шаардлагыг ѓаасан мэдээллєѕг өгөх ёстоѕ.
4.2 Урьдчилсан захиалгын мэдээлэл
4.2.1 Үйлчилгээ үзүүлэгч
Урьдчєлсан ѓахєалгын мэдээлэлд адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчєѕн
тухаѕ дараахь ѓүѕлүүд баѕх ёстоѕ. Үүнд:
a) нэр, хууль ёсны нэр, эрх ѓүѕн баѕдал, холбоо барєх хаяг (хаяг, утасны дугаар, ємэѕл
хаяг) болон ађлын цаг;
b) хэрэв адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгч баѕгууллага нь ямар нэгэн
стандарт мөрддөг бол уг үѕлчєлгээ үѓүүлэгч нь гэрчєлгээђсэн эсэх, хэрэв
гэрчєлгээђсэн бол гэрчєлгээ олгогч нь єтгэмђлэгдсэн баѕдал;
c) бусад холбогдох ѓөвшөөрөл, мэргэшсэн баѕдал.
4.2.2 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны талаархє урьдчєлсан ѓахєалгын
мэдээлэлд дараахь ѓүѕлєѕг багтаах ёстоѕ. Үүнд:
a) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны тодорхоѕлолт, бүрдэл хэсгүүд
болон үнэ;
b) оролцогчдын хамгєѕн єх болон бага тоо, удєрдагчдын болон ађєлчдын тоо;
c) ѓахєалђ буѕ адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны хүрээнд үѓүүлђ буѕ
бүрэлдэхүүн хэсэг үѕлчєлгээ, ђ.нь:
1) оролцогчдод санал болгосон тээврєѕн хэрэгслєѕн төрөл, тав тухтаѕ баѕдлын
ѓэрэг, хэрэв гуравдагч талын үѕлчєлгээ үѓүүлэгч бол тэднєѕ тодорхоѕлолт;
2) баѕр сууцны төрөл, стандарт болон тэдгээрєѕн үѕлчєлгээнүүд, ђєшээлбэл
амралт чөлөөт цагєѕн үѕлчєлгээ орчєн нөхцөл, арєун цэврєѕн өрөөнєѕ ѓохєон
баѕгуулалт;
3) хоол хүнснєѕ хангамђ, тусгаѕ хоолны дэглэмєѕн нөөц ороод;
4) тоног хэрэгслєѕн хангамђ;
5) хэрэв шаардлагатаѕ бол бартаатаѕ гаѓарт тоног хэрэгслєѕг ѓөөвөрлөх боломђ.
d) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны хүндрэлєѕн түвшєн (шалгуурын
таѕлбартаѕгаар); хүндрэлєѕн түвшєнг үнэлэхдээ дараах хүчєн ѓүѕлсєѕг тооцох
ёстоѕ:
1) оролцогчоос шаардагдах бєе бялдрын чєѕрэгђєлт болон сэтгэл ѓүѕн тодорхоѕ
түвшєн ;
2) үѕл ађєллагааны үргэлђлэх хугацаа – өдөр тутмын болон бүх аяллын ;
3) шаардагдах мэдлэг, ур чадварууд ;
4) хүлээн ѓөвшөөрөгдсөн тусгаѕ ур чадварын шаардлага;
5) цаг агаарын урьдчєлсан нөхцөл баѕдлууд ;
6) хамрагдах гаѓар нутгын гаѓрын баѕдлаас үүссэн бэрхшээлүүд;
7) шаардлагатаѕ тохєолдолд, хүндрэлєѕн түвшєн болон шалгуурын таѕлбар;
e) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны хөтөлбөр:
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f)
g)
h)

i)

j)
k)

1) Баѕршєл (ууд);
2) өөр гаѓруудад очєх, єрэх төлөвлөгөөт цагууд;
3) үѕл ађєллагааны/үѕл ађєллагаануудын үргэлђлэх төлөвлөгөөт хугацаа;
4) чөлөөт цагєѕн үргэлђлэх хугацаа;
яаралтаѕ тусламђєѕн бэлэн баѕдал;
тусгаѕ хэрэгцээт хүмүүс, хүүхэд эсвэл ахмадуудад ѓорєулсан хэрэгслєѕн бэлэн
баѕдал;
олон өдрєѕн үѕл ађєллагаанд оролцогчєд нь өсвөр насныхан баѕгаа тохєолдолд,
тэднєѕ тоо, хүѕс болон удєрдагчдын үүрэг, бусад дагалдан яваа хүн, ђєшээ нь эцэг
эх;
ђєшээ нь нас, хүѕс, эсвэл чадвараар ялгаатаѕ тодорхоѕ бүлгєѕн хүмүүст тусгаѕлан
ѓорєулсан адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаануудын тохєромђтоѕ
баѕдлын талаар мэдээлэл;
тухаѕн нутгєѕн улс төрєѕн нөхцөл баѕдал, ѓан ѓаншлын дэлгэрэнгүѕ мэдээлэл ;
орон нутгєѕн хууль тогтоомђєѕнн дэлгэрэнгүѕ мэдээлэлүүд, тухаѕлбал:
1) тусгаѕ хамгаалалттаѕ гаѓр нутгуудад хүнєѕ ул мөрєѕг багасгах ѓорєлгоор
тогтоосон ѓочдын тооны хяѓгаарлалт;
2) єл гал түлэх эсвэл саван ѓэрэг баѕгал орчны тэнцвэрт баѕдлыг алдагдуулђ
болѓошгүѕ бүтээгдэхүүнєѕ хэрэглээг хяѓгаарласан баѕдал.

4.2.3 Гэрээ
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ эрхлэгч ба оролцогчдын хооронд баѕгуулсан
гэрээнєѕ талаархє урьдчєлсан ѓахєалганд дараахь мэдээллєѕг багтаах ёстоѕ. Үүнд:
a) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд юу багтсан болох;
b) оролцогчтоѕ холбоотоѕ адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕлчєлгээ үѓүүлэгчдєѕн
даатгал;
c) оролцоход шаардагдах даатгал болон даатгалын боломђ;
d) цуцлалт, өөрчлөлт, ѓөрчєлд хүргэђ болѓошгүѕ хүчєн ѓүѕлс;
e) эрсдлєѕг хүлээн ѓөвшөөрөх баѕдал;
f) үүрэг харєуцлагууд;
g) санал гомдлын ђурмууд;
h) сонгосон адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааг багтаагаад гэрээг цуцлах
ђурам.
4.2.4 Оролцогч
Урьдчєлсан ѓахєалгын оролцогчєд холбогдох мэдээлэлд дараахь ѓүѕл багтах ёстоѕ. Үүнд:
a) үѕл ађєллагаа эхлэхээс өмнө адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа болох
гаѓруудад алєваа сургалт, чєг барємђаа олгох, мэргэшєх баѕлаар дадлагађєх
талаар таѕлбар;
b) вакцєн, тарєлга, урьдчєлан сэргєѕлэх эм ѓэрэг эрүүл мэндєѕн шаардлагууд;
c) адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаанд аюулгүѕ баѕдлыг хангађ
оролцоход шаардагдах оролцогчдод өгөх тоног хэрэгсэл эсвэл хувцас;
d) оролцогчдоос шаардагдах өгөгдлєѕн мэдээлэл;
e) дасгал сургуулєлтын хамгєѕн доод түвшєн.
5 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны явцад өгөх мэдээлэл
5.1 Үйл ажиллагааны явцад өгөх мэдээллийн зорилго
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Энэхүү дэд хэсэгт адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа ѓахєалахаас үѕл
ађєллагаа дуусах хүртэл хүргэх мэдээллєѕг тусгасан болно.
Үѕл ађєллагааны туршєд хүргэх мэдээллєѕн ѓорєлго бол:
a) оролцогчдод тухаѕн үѕл ађєллагаанд аль болох аюулгүѕ баѕдлыг хангах талаар
тодорхоѕ чєглэл өгөх, мөн
b) оролцогчєд үѕл ађєллагааны чөлөөт цаг болон тэднєѕ хєѕх хэрэгтэѕ буюу
өөрчлөлтєѕн харєуд хєѕх боломђтоѕ ямар нэг өөрчлөлтєѕг мэдэђ баѕх явдал юм.
ТАЙЛБАР: Баѕгаль орчєнд үүссэн цаг агаарын таагүѕ баѕдал, осол аваар, өвчєн эмгэг, тоног төхөөрөмђєѕн
эвдрэл ѓэрэг асуудлуудаас болђ өөрчлөлтүүд гарч болѓошгүѕ юм. Оролцогчєд үүссэн асуудалд харєу өгөх
боломђтоѕ баѕхын тулд хангалттаѕ мэдээлэлтэѕ баѕх нь чухал. Харєу үѕлдлүүд нь тухаѕн эрсдэл, асуудлыг
удєрдахын тулд удєрдагчын шєнэ ѓааврыг хэрэгђүүлэх эсвэл оролцогчєд үѕл ађєллагааг орхєх гэх мэт
сонголтууд баѕђ болно.

5.2 Үйл ажиллагааны явцад өгөх мэдээлэл
Үѕл ађєллагааны туршєд өгөх мэдээлэл дор хаяђ дараахь ѓүѕлєѕг багтаах ёстоѕ. Үүнд:
a) үѕл ађєллагааны үе шат бүхэнд юу болох болон оролцогч юу хєѕх хэрэгтэѕ тухаѕ
ѓаавар ;
b) үѕл ађєллагааны тухаѕ өмнө өгсөн мэдээлэлд гарсан алєваа өөрчлөлтүүд: ђєшээ
нь эрсдлүүд, удєрдлага, цаг хугацаа, чөлөөт цаг, баѕршєл эсвэл тээвэрлэлт;
c) аюултаѕ тохєолдол болон онцгоѕ баѕдлын үед авах харєу арга хэмђээ.
6 Адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны дараа өгөх мэдээлэл
6.1 Үйл ажиллагааны дараа өгөх мэдээллийн зорилго
Энэхүү дэд хэсэг нь адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагаа явагдађ дууссаны дараа
өгөх мэдээллєѕг тусгасан болно.
Адал явдалт аялал ђуулчлалын үѕл ађєллагааны дараа өгөх мэдээллєѕн ѓорєлго нь үѕл
ађєллагааны туршєд тохєолдсон алєваа асуудлын болѓошгүѕ үр дагаврын талаар
оролцогчдод ѓөв мэдлэг олгођ, дүгнэх явдал юм.
6.2 Үйл ажиллагааны дараа өгөх мэдээлэл
Оролцогчєд нөлөөлђ болох асуудал гарсан тохєолдолд адал явдалт үѕл ађєллагааны
дараа хамгєѕн багадаа дараахь мэдээллєѕг өгөх хэрэгтэѕ. Үүнд:
a) асуудлын тодорхоѕлолт;
b) асуудлын үр дагавар;
c) тухаѕн асуудлын талаархє оролцогчєд шаардлагатаѕ нэмэлт мэдээлэл эсвэл үѕл
ађєллагаа.
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