


DRPF - “ИНКОМ” 
хосолсон хөтөлбөр

Хүсэл эрмэлзэлтэй ажил хэрэгч хүмүүст зориулсан 
дэлхийн хамгийн анхны 

бүхнийг өөртөө багтаасан бие даан суралцах 
урамшуулалттай хөдөлмөр эрхлэх хөтөлбөр”



Эхний алхамыг хийж чадсан, эцсээ хүртэл алхах 
зоригтнуудыг хувь тавилан ивээж байдаг юм.

Энэ агшинаа амжилттайгаар өрнүүлж, 
ирээдүйдээ бэлдэн

 өнгөрснөөсөө суралцаж чаддаг
 нэгнийг хувь заяа нь хүлээн зөвшөөрдөг юм.



Өнөөдөр дэлхий даяар бараг бүх хүн  бизнес эрхлэгч 
болохыг хүсч байгаа цаг үе.

Бүтээгч бүхий л чадамж, бололцоогоо нээж илрүүлж болох 
тийм нэгэн ажил мэргэжилтэй болох юмсан хэмээн хүн бүр 

дотроо сэмхэн мөрөөдөж байдаг. 

Дэлхийн ихэнх хүмүүс амьдралын наад захын хэрэгцээгээ 
хангахын төлөө цалинтай ажилд уягдаж байдаг бол маш 

цөөхөн хүмүүс зоригтойгоор бусдын  мөрөөдөж ч үл зүрхлэх 
тийм нэгэн онцгой замыг сонгож амьдардаг. 

Тэд чухам бусдаас юугаараа ялгаатай юм бол хэмээн та 
бодож байсан уу? 

Энэ нь зөвхөн тэдний ур чадвар мэргэшил юм болов уу? 
Эсвэл тэдний соёл, боловсрол эсвэл санхүүгийн хүрээлэл нь 

үү? Эсвэл тэдний өөртөө итгэх итгэл, итгэл үнэмшил үү? 
Эсвэл үүнээс өөр зүйл байна уу цаана нь?



Бизнес эрхлэгч хэмээгдэх аян зам бол зүгээр нэг Санхүүгийн 
хийгээд мэргэжлийн гэхээсээ илүү гүн гүнзгий Сүнслэг үйл 

хэрэг  юм. 

Энтрепренер хүн бол онцгой алсын хараатай өөртөө итгэх 
мэдрэмжтэй нэгэн юм. 

Алдар суутан болох нь Бурханаас заяагдсан бэлэг гэхээсээ 
илүү өдөр тутмын хөдөлмөр хичээл зүтгэл гэдэгт 

тэд итгэдэг хүмүүс.
Бизнес эрхлэх гэдэг нь мөнхийн суралцахуй  ба шийдвэр 

гаргах аян зам юм 
 

Та энэ замаар аялахад бэлэн үү?



Цаанаасаа төрмөл бизнес эрхлэгч 
гэж үгүй бөгөөд харин хөдөлмөр л 

түүнийг бий болгодог юм. 



Дадлагажигчаар элсээд. 
Бизнес эрхлэгч болж хөгжөөрэй.

Өөрийгөө хөгжүүлэхүй – Өөртөө ажил олгохуй нэгдсэн 
хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийнхөө мэдэх хийгээд мэдэгдээгүй бүхий 

л чадамжийг хөгжүүлж хувьсан өөрчлөгдөөрэй. 



Өсөн дэвжих бизнесийг бий болгож, хөгжүүлэхэд 
мэдлэг бас туршлага шаардлагатай.

In-Come DRPF Worldwide - бид системдээ дээрх 
аргачлалыг хоёуланг нь багтаасан болно. 

 
СУРАЛЦАНГАА ОРЛОГОТОЙ БАЙХ БОЛОМЖ



Баялагийг удирдах ур 
чадварыг олж аваад 

Өөрийн хөрөнгөө хэрхэн 
удирдах ухаанд суралц

Бидний санал болгож буй 
хосолсон хөтөлбөрөөр 

дамжуулан 
 Өөрөө өөртөө ажил олгогч 

болох ур чадварыг 
эзэмшээрэй. 



Өөртөө боловсрол олгох систем
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэх нь бусад эх үүсвэрүүдээс илүүтэйгээр 
динамик байдлыг шаарддаг. Дадлагажигч өөрийн ойрын хийгээд 
хэтийн зорилгодоо хүрч хүссэнээ бүтээж бий болгон, баяжуулан 

тогтворжуулж, бүрэн дүүрэн болохын тулд юуны түрүүн уян хатан, 
даван туулах, аливааг ухаж ойлгох чадамжтай байх хэрэгтэй болно. 

Өөрийгөө хувьсган өөрчилж хөгжүүлэх 4 шатлалт хөтөлбөр маань 
тус бүрдээ тухайн сэдэв агуулгадаа тохирсон аргачлал техникүүд 

болон тарнийн арга зүйтэй. 
Тиймээс та алгуур алгуураар өөрийнхөө дотоод чадамж авьяас 

билгийг нээгтүн. 



ДИНАМИК ХҮЧИРХЭГ ТА 
Хүн бүрийн хувьд эрүүл саруул зүрх, бие махбод, 

оюун санаатай байх нь хамгийн наад захын 
хэрэгцээ юм. 

Хэдийгээр эрүүл мэнд юуны түрүүнд чухал ч 
түүнээс чухал зүйл нь бид бүгд өөрсдийн эрчмийн 

урсгалаа ухамсартайгаар удирдаж зохицуулж, 
хүчирхэгжүүлж чадсанаар та өөрийгөө улам бүр 

хүчирхэгжүүлэх боломжтой юм. 

Дэвжин хөгжих амьдралын зам мөрөөр замнаж буй 
болгонд хүч тамир, эрүүл мэнд нь хамгаас чухал 

юм.

Тиймээс та бүхэн ДИНАМИК ХҮЧИРХЭГ ТА 
дасгалаар дамжуулан өөрсдийн сэтгэл санаа, 

оюун ухаан болон бие махбодоо 
хүчирхэгжүүлэн тогтворжуулаарай. 

ДИНАМИК БАЯЛАГ ТА
Баялаг гэдэг нь мөнгөнөөс давсан ойлголт 

юм. Энэ бол таны бүтээсэн, олж авсан, 
хүрсэн, таны үнэ цэнэ шингэсэн бүх зүйл юм. 

Арвин их хангалуун байдал нь хүнд зөвхөн  
материаллаг ба оюун санааны баялаг 

хоёрын  тэнцвэрийг олсон үед л бий болдог. 
 Баялаг  хүн бүрд ч ирэхгүй, зөвхөн үүнийг 
хүртэх ёстой, хадгалж үлдэхийн төлөө 

тэмцдэг хүмүүст л ирдэг юм. 
Баялагтайгаа тогтвортой харилцаа 

тогтоо. Түүнийг хэрхэн хүндэлж, үнэлж 
дээдэл, 

Тэгснээр эцэст нь та эрчимтэйгээр 
баялагийг бүтээгч болоход өөртөө тусал. 



ДИНАМИК 
МЭРГЭН УХААНТАН

Мэргэн ухаан бол хүрэх хязгаар, аян замын аль аль 
нь юм. Энэ бол өдөр бүр шинээр бүтээгдэж байдаг 

бидний дотоод ертөнц юм.
 Мэргэн ухаан бол хүч чадал, мэргэн ухаан бол эд 

баялаг, мэргэн ухаан бол нэгэн бүхэл болохын мөн 
чанар юм, өөрийнхөө төлөө ч бас бусдын төлөөх 

сэтгэл юм. 
Мэргэн ухаан бол гэгээрлийн үүд хаалга бөгөөд 

төгс дүүрэн оршихуйн түлхүүр юм. 
Хувьсалын сүүлийн шатанд энэхүү дасгал таны зүг 

чигийг заагч байж, өөрийн дотоод багшаа дагаж 
итгэж, ойлгож, ухаарч, давтаж сурагтун.

 түүнчлэн таны хамгийн дээд гуру 
Динамик МЭРГЭН УХААНТАН ТА юм.

Динамик ЦУЛ 

Бусдыг бүрэн дүүрэн болоход нь тусалснаар та 
өөрөө дүүрч байдаг юм. Хүн бүрийн зорилго өөр өөр 

дахин давтагдашгүй цорын ганц онцгой 
байдлаараа бие биенээсээ ялгардаг. 

Бид зөвхөн бүтээж, тогтворжуулахын тулд 
төрсөн. Бидний бүтээсэн бүхэн энэ гаригийн 

хамтын хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
 

Өөрийн зорилгодоо хүрэхийн тулд бусдыг ч адилхан 
хожих боломжоор ханга. 

Илүү ихийг бүтээж, илүү ихийг хийж, илүү их хувь 
нэмрээ оруулж, эцэст нь илүү ихийг олж авахын

 тулд ТА эрчимтэйгээр 
нэгдмэл цул болоорой. 



Бид хамтдаа бүтээнэ!



ӨӨРӨӨ ӨӨРТӨӨ АЖИЛ ОЛГОХ СИСТЕМ 
Өөрөө өөртөө эзэн болсноор та өөрийн амьдралын наад захын 
жижиг зорилгууд, хэрэгцээгээ бүрэн дүүрэн хангаад зогсохгүй 

цаашилбал амьдралын туйлын зорилго өөдөө тэмүүлж, 
 мөрөөдлийн бизнесээ ч бий болгох боломж бүрддэг юм. 

Өөрийн санхүүгээ хэрхэн удирдах ухаанд улам бүр нэвтрэхээс 
гадна бизнес болон харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэх талаар ч 

хангалттай сайн суралцаж танин мэдэж ухаарах болно.



Амжилт гэдэг багийн хамт олноо яг ижил төвшинд 
урамшуулан зоригжуулах сэдлээр хангаж өгснөөр бий 

болдог зүйл юм. 
Үйл хэргээ улам бүр өргөжүүлэхийн тулд хүсэл 

мөрөөдөлдөө хөтлөгдөн, амжилттай бизнес эрхлэгч 
болохоор тэмүүлж яваа хүмүүсийг урин харилцан 

хамтран ажиллаарай. 

Байнгын тогтвортой хамтын ажиллагаа, дэмжлэг 
туслалцаа нь баг хамт олныг амжилттайгаар нэгэн 

жигд ялалт өөд хөтөлдөг гэдгийг анхаар. 

Хичээл зүтгэлийнхээ үр дүнг хүртэж та өөрт тохирох 
урамшуулалаа хүртэнэ. 

Багаараа хамтаараа өсөн дэвжин хамтдаа хөгжөөрэй. 
Амьдралынхаа суурь хэрэгцээнд санаа зовохгүй 
болсон цагт та өөрийн хүссэн хувь тавилангаа 

бүтээхээр урагшилдаг юм. 



Бие даан суралцах систем + Өөрөө өөртөө ажил олгогч гэсэн хоёр системийн нэгдлээр 
Өсөн дэвжих үйл явц тань 4 үе шаттайгаар явагдана. 

 4 өөр төрлийн дижитал бүтээгдэхүүн буюу бие дааж хийх дасгалуудаар хангагдана. 
Эцсийн зорилго нь энэхүү 4 үе шаттай дасгалыг та өөрийн болгож авснаар хүсэн мөрөөдөж байсан онцгой нэгэн 

бизнесийг өөрийн авьяас билэг, хувь заяаныхаа дуудлагаар бий болгож амжилтанд хүрэхэд тань туслах зорилготой 
юм. 

Хамгийн гол нь та амжилттай биенес эрхлэгч болохын тулд дадлагжигч байж, өөрийн сурч мэдэж, танин мэдэж буй 
зүйлээ бусадтай хуваалцсанаар дараагийн шатны сургалтын төлбөрөө өөрөө олох боломж бүрдэх бөгөөд энэ 4 

түвшний сургалтанд нэгбүрчлэн хамрагдан оролцож дүүргэх боломж таньд бүрэн дүүрэн байна. 

Түвшин 1 
Динамик

ХҮЧИРХЭГ ТА

Түвшин 2
Динамик

БАЯЛАГ ТА

Түвшин 3
Динамик 
ЦУЛ ТА 

Түвшин 4
Динамик
МЭРГЭН 

УХААНТАН



ӨӨРӨӨ ӨӨРТӨӨ АЖИЛ ОЛГОХ 
хөдөлмөр эрхлэлтийн системээр хэрхэн ажиллах вэ?

Маш энгийн - Дадлагажигч оюутан таныг урамшуулах систем нь СТИПЕНД 
үнэлгээний систем дээр суурилсан байх болно. 

Дадлагажигч байх хугацаандаа таны үзүүлсэн үйлчилгээний үнэ цэнэ таны 
стипендын хэмжээг тодорхойлох болно. 

Үйлчилгээний үнэ цэнийг SV гэж тодорхойлно. 
Ийнхүү дадлагажигчийн сургалтын хугацаа дуусахад та өөртөө ”Энтрепренер” 

болох замаа зассан байх болно. 

Оюутны стипендээ авч эхлэхийн тулд та эхлээд ижил хүсэл тэмүүлэлтэй, бизнес 
эрхлэгч болохыг хүсэж буй 3 хүнийг хамтран ажиллах, дагалдагч болгон системд 

нэвтрүүлэх хэрэгтэй. 
Цаашдын хамтын ажиллагаанд хязгаар үгүй. 

Багаараа бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх дижитал бүтээгдэхүүнийг (дасгал) 
ашиглаж сурч өөрийн болгохын зэрэгцээ бусдад түгээж эхэлснээр тэтгэлгийн 

орлого нэмэгдэх болно

.



Дөрвөн түвшиний дижитал бүтээгдэхүүнүүд

Түвшин Түвшин Үнэ Тооцох 
Үйлчилгээний 
үнэ цэнэ (SV)

Стипендын 
өдрийн хязгаар

(Daily Ceiling)

Сард
(Monthly 
Earning 

Potential)

1 Түвшин 1 
Динамик та хүчтэй

$18 9 SV $36 $1080

2 Түвшин 2 
Динамик
 баялаг та

$36 18 SV $72 $2160

3 Түвшин 3 
Динамик 
ЦУЛ ТА 

$72 36 SV $144 $4320

4 Түвшин 4
Динамик

Мэргэн ухаантан  

$144 72 SV $288 $8640



Илүү үр өгөөжийг хүртэхийн тулд та өөрийн сурч мэдсэн дээрээ суурилан бусад 
хүмүүсийг ч мөн энэхүү хөтөлбөрөөр дамжин боломжоо олж авахад нь туслах зорилгоор 

өргөн олонд танилцуулж түгээснээр илүү их боломж нээгдэнэ.

Төлөвлөгөөний ашиг тус
ACE ХАРЬЦААНЫ УРАМШУУЛАЛ -  STIPEND 



ACE – ХАРЬЦААНЫ 
УРАМШУУЛАЛ ГЭДЭГ НЬ 

Хэдий чинээ олон хүнд түгээнэ 
төдий чинээ багаараа урамшуулал 

хүртэх боломж бүрдэнэ. 



Жишээ нь- ACE -ийн өдөр тутмын тэтгэмж 
= 9 MSV x 20% = $1.8* ам.долл стипенд

Баг A
144 SV

Баг B
144 SV

Баг A
9 SV

Баг B
9 SV

Жишээ нь- ACE -ийн өдөр тутмын тэтгэмж = 
144 MSV x 20% = $28.8* ам.долл стипенд

Түвшин 1 Түвшин 4

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.

ТаТа



SV эсвэл үйлчилгээний үнэ цэнэ гэж юу вэ?
Үйлчилгээний үнэ цэнэ нь – стипенд тооцогдох оноо юм.

Та

A
144 SV

1
144 SV

2
144 SV

3
144 SV

4
144 SV

B
144 SV

A Тэтгэлэг = 144 MSV x 20% = $28.8*

B Тэтгэлэг = 144 MSV x 20% = $28.8*

Нийт тэтгэлэг = 432 MSV x 20% = $86.4* 

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.



MSV эсвэл харьцааны (үйлчилгээний үнэ 
цэнэ) гэж юу вэ?

Та болон танай баг хамт олон дижитал сургалтыг олон 
хүнд хүргээд эхлэхээр автоматаар таны тэтгэлэг 

нэмэгдэж эхэлнэ. 

ACE БАГИЙН ХАРЬЦААНААС- 
СТИПЕНД

Дагалдагчийн өдөр тутмын 
тэтгэлгийн дээд хэмжээ нь $ 288 юм

Баг A
360 SV

Баг B
360 SV

Та

Та

A Баг SV B Баг 
SV

Харьцааны SV Үлдэгдэл Стипенд

360 SV 360 SV 360 MSV 0 SV $72*

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.



Баг A
1440 SV

Баг B
1440 SV

Та

Баг A
720 SV

Баг B
720 SV

Та

Та

A Баг SV B Баг SV Харьцааны SV Үлдэгдэл Стипенд

1440 SV 1440 SV 1440 MSV 0 SV $288*

Та

A Баг SV B Баг SV Харьцааны SV Үлдэгдэл Стипенд

720 SV 720 SV 720 MSV 0 SV $144*

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.



Баг A
1440 SV

Баг B
720 SV

Та

Та

A Баг SV B Баг 
SV

Харьцааны SV Үлдэгдэл Стипенд

1440 SV 720 SV 720 MSV 720 SV $144*

*Админы үйлчилгээний зардлыг суутгал болгон тодорхой 
хувиар тооцож байгааг анхаарна уу.



1 Тохирох орлого TDS боломжтой бол улс 
орон бүрт

Админы үйлчилгээний хөлс 15%

2 НӨАТ/GST Тухайн улс орноос 
хамааран харилцан 

адилгүй 

TDS & Country франчайзын дагуу үйлчилгээний хураамжийг дараахь байдлаар хасч тооцно

Татвар ба бусад төлбөр

Татварын бодлого нь таны байгаа улсын үнэлгээнд суурилна.



Нийгэмлэг хөгжихийн хирээр та бизнес эрхлэгчийн хувьд та илүү их боломжийг олж авна, Бид хөтөлбөрийг 
улам бүр боловсронгуй дэвшилтэт сургалтын бүтээгдэхүүнээр тогтмол баяжуулах болно. 

Энэ нь цаашид таныг илүү их тэтгэлэг авахад тустай байх болно.

АСЕ түвшинд хувь заяагаа бүтээгч Баяжуулагч 
бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагаа 

Ирээдүйн хэтийн төлөв



Цар тахал нь бидний мэдэж байгаагаар дэлхийн эдийн засагт  гэнэтийн байдлаар цочрол 
нөлөөлж байна. Дэлхийн маш олон хүмүүс амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан бол зарим нь 

орлогоо тогтвортой байлгах гэж ямар нэгэн байдлаар тэмцэж байна. 

Эдийн засгийн энэхүү гэнэтийн өөрчлөлтөөс гадна 
хувь хүмүүс нийгмээс тусгаарлагдаж биеэр уулзах боломжгүй болж байгаа нь дэлхийн өнцөг 
булан бүрт амьдарч буй жирийн иргэдийн хувьд сэтгэл санаа, оюун болоод бие махбодын 

хямрал туулах, чадамжгүй болох бас нэгэн суурь шалтгаан болж байна. 

Яг одоо дэлхий ертөнцөд хүн бүр эерэг яриа өрнүүлэх боломжийг олгодог хөдөлмөр 
эрхлэлтийн шийдэл, шинэ систем хэрэгтэй байна. Энэ нь хувь хүний   сэтгэл санаа болон 

биеийн эрүүл мэндэд тустай.

Энэ зорилгын хүрээнд бидний хамт олон DRPF нь сургалт, ажил эрхлэлтийн өвөрмөц 
онцлогтой боломжийн шийдлийг өөрсдийн зүгээс та бүхэнд санал болгож байна. 

Боловсролд суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр нь хувь хүний   ерөнхий хөгжилд хувь 
нэмэр оруулж, урт хугацаанд нийгэмд эерэг хувьсгал хийх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. 

Бидний зорилго



ӨНӨӨДӨРӨӨС  МАНАЙ 
ХӨТӨЛБӨРТ ТАВТАЙ МОРИЛ

 in-come drpfworldwide 
Таныг энэхүү үйл хэрэгт урин залсан багийнхаа 

зааварлагчийн зааврыг дагаарай. 

Ингээд хүсэл эрмэлзлэл дүүрэн бизнес эрхлэгч болох аян 
замаа амжилттайгаар эхлүүлээрэй.

https://income.drpfworldwide.com/login.php


DRPF-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлийг дараах сайтнаас

 www.drpfworldwide.com   

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

http://www.drpfworldwide.com/

