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ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 

 

 

 

Журам батлах тухай 

 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 

8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.4, Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Шадар Сайдын 2018 оны 45 

дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:  

1. “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг 
зохицуулах журам”-ыг нэгдүгээр, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх 
сургалтын үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүн”-ийг хоёрдугаар, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын 
багштай байгуулах гэрээний загвар”-ыг гуравдугаар, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 
мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдах суралцагчтай байгуулах гэрээний загвар”-ыг 
дөрөвдүгээр, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтад элсэгчийн 
анкет”-ийг тавдугаар, “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтад 
элсэгчийн бүртгэлийн маягт”-ыг зургаадугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 

2. Сургалтын төлбөрийн тарифыг тогтоож, сургалтыг журмын дагуу зохион 

байгуулж, дүнг тухай бүр танилцуулж байхыг Гамшиг судлалын хүрээлэн /хурандаа 

Д.Алтангэрэл/-д үүрэг болгосугай. 

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дэд дарга /хурандаа 

Ц.Ганзориг/-д даалгасугай.  

 

 

 

 

 

ДАРГА, 

ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ     Т.БАДРАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д/д Оролцоо Албан тушаал, цол, нэр 
Санал 

/дэмжсэн, 
дэмжээгүй/ 

Гарын үсэг 

1 ТАНИЛЦСАН Тэргүүн дэд дарга, 
бригадын генерал, 
Г.Ариунбуян 

  

2 ТАНИЛЦСАН Дэд дарга, хурандаа, 
Ц.Ганзориг 

  

3 ТАНИЛЦСАН Дэд дарга, хурандаа, 
Б.Ууганбаяр 

  

4 ХЯНАСАН Захиргааны удирдлагын 
газрын дарга, хурандаа, 
Л.Болдбаатар 

  

5 ХЯНАСАН Бодлого зохицуулалт 
хамтын ажиллагааны 
газрын дарга, дэд 
хурандаа, Л.Өлзийбаяр 

  

6 ХЯНАСАН Гамшгийн шуурхай 
удирдлагын газрын дарга, 
хурандаа, Б.Мандахгэрэл 

  

7 ХЯНАСАН Гал түймэртэй тэмцэх 
газрын дарга, хурандаа, 
Ц.Нямбаяр 

  

8 ХЯНАСАН Улсын нөөц хүмүүнлэгийн 
тусламжийн газрын дарга, 
дэд хурандаа, Ч.Цогбаяр 

  

9 ХЯНАСАН Дотоод хяналт шалгалт, 
аюулгүй байдлын газрын 
дарга, хурандаа, Г.Бат-
Эрдэнэ 

  

10 ХЯНАСАН Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх газрын дарга, 
хурандаа, Д.Батсайхан 

  

11 ХЯНАСАН Санхүү хангалт хөрөнгө 
оруулалтын газрын дарга, 
дэд хурандаа, Я.Гантөмөр 

  

12 ХЯНАСАН Гамшгийн эрсдэлийн 
удирдлагын газрын дарга, 
дэд хурандаа, 
Д.Баасансүрэн 

  

13 ХЯНАСАН Дотоод ажил тасгийн дарга 
бөгөөд хуулийн зөвлөх, 
хурандаа, М.Мөнхбат 

  

БОЛОВСРУУЛСАН 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН, 
АХМАД                         Б.БАТБАЯР 
 

 



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2019 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн 

 .....  дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт 

 

 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ 

 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэхүү журмаар гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтыг 

зохион байгуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.  

1.2. Сургалтын үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, 

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон 

бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө. 

1.3. Сургалтын үйл ажиллагааг Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг 

судлалын хүрээлэн /цаашид “сургалт зохион байгуулагч” гэх/ хариуцан зохион 

байгуулна. 

 

Хоёр. Сургалтын удирдлага зохион байгуулалт 

2.1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг 

/цаашид "ажлын хэсэг" гэх/ сургалтын үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар 

хангаж, хяналт тавьж ажиллана. 

2.2. Ажлын хэсэг нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

2.2.1. элсэлт, бүртгэл, сургалт, төгсөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 

2.2.2. хөтөлбөрийн дагуу багшийн боловсруулсан сургалт, шалгалтын 

материалыг шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих; 

2.2.3. хичээл заах багшийн үйл ажиллагаанд болон суралцагчдын 

сургалтад хамрагдаж байгаа байдалд хяналт тавих; 

2.2.4. сургалт зохион байгуулагч, сургалт, төгсөлтийн шалгалттай 

холбоотой асуудлаар өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх. 

2.3. Сургалт зохион байгуулагч тал нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

2.3.1. элсэлтийг зохион байгуулах, элсэгчдийг шалгаруулах; 

2.3.2. сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хуваарийг баталж, 

сургалтыг эхлүүлэх шийдвэр гаргах; 

2.3.3. сургалтын хэрэглэгдэхүүн, шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, 

сургалтын анги танхим, дадлагын талбай, бусад хэрэглэгдэхүүнийг 

бэлтгэх, сургалтыг хэвийн явуулах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

2.3.4. хөтөлбөрийн дагуу багшийн боловсруулсан сургалт, шалгалтын 

материалыг хүлээн авч ажлын хэсэгтэй зөвшилцөх; 

2.3.5. хичээл заах багшийн үйл ажиллагаа, суралцагчийн сургалтад 

хамрагдах байдалд хяналт тавьж, явцын мэдээллийг ажлын хэсэгт 

хүргүүлэх; 



2.3.6. сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар Мэргэжлийн 

боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй хамтран ажиллах; 

2.3.7. төгсөлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах; 

2.3.8. төгсөлтийн шалгалтын материалын нууцлалыг хангаж ажиллах; 

2.3.9. сургалттай холбоотой асуудлаар хүсэлт, санал, гомдлыг хүлээн авч, 

шийдвэрлэх, шаардлагатай тохиолдолд ажлын хэсэгт хүргүүлж 

шийдвэрлүүлэх; 

2.3.10.  төгсөгчдөд гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах. 

2.3.11. сургалт зохион байгуулсан дүнг ажлын хэсэгт танилцуулах.  

2.2. Сургалт нь хичээлийн 110 цагийн багтаамжтай байна. Нэг хичээлийн 

үргэлжлэх хугацаа 45 минутаар тооцно.  

2.3. Сургалтын нэг бүлэгт хамрагдах суралцагчдын тоо 15-аас доошгүй байх 

бөгөөд  суралцагчдын тоо бүрдсэн үед сургалтыг эхэлнэ. 

2.4. Сургалт зохион байгуулагч тал багш, суралцагчтай холбоотой харилцааг 

гэрээгээр зохицуулна. 

 

Гурав. Элсэлт, бүртгэлийн үйл ажиллагаа 

3.1. Сургалт зохион байгуулах тухай зарыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим 

хуудас, 2-оос доошгүй өдөр тутмын сонинд байршуулан олон нийтэд мэдээлнэ. 

3.2. Элсэхийг хүсэгчид нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 67 тогтоолоор 

батлагдсан “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам”-ын 7.1 дүгээр зүйлд заасан 

чиглэлээр мэргэшсэн, магистр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байна. 

3.3. Элсэхийг хүсэгчид нь бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 

3.3.1. сургалтад элсэхийг хүссэн өргөдөл; 

3.3.2. элсэгчийн анкет бөглөсөн байх; 

3.3.3. иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 

3.3.4. дипломын хуулбар тус бүр 1% (магистр дипломын эх хувийг авч 

ирэх, гадаад хэл дээр бол орчуулгын хамт); 

3.3.5. мэргэшлийн сургалтад хамрагдсан бол гэрчилгээний хуулбарыг 

хавсаргах; 

3.3.6. сүүлийн нэг жилд авахуулсан 4х6 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь; 

3.3.7. бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт. 

3.4. Сургалт зохион байгуулагч нь журмын 3.3-т заасан материалыг жагсаалтын 

дагуу хүлээн авч бүртгүүлэгч бүрт бүртгэлийн дугаар олгон баталгаажуулна. 

3.5. Сургалт зохион байгуулагч нь бүртгэлийн материалыг үндэслэн элсэгчдийг 

сонгон шалгаруулж, дүнг ажлын хэсэгт хянуулна. Сонгон шалгаруулалтын явцад 

бүртгүүлэгчээс шаардлагатай нэмэлт материал шаардаж болно. 

3.6. Сонгон шалгаруулалтын дүнг Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим 

хуудсанд бүртгэлийн дугаараар байршуулж, бүртгэл дууссанаас хойш ажлын 5 өдөрт 

багтаан бүртгүүлэгчдэд мэдээлнэ.  

3.7. Элсэхийг хүсэгч сонгон шалгаруулалтын дүнг хүлээн зөвшөөрөхгүй 

тохиолдолд дүнтэй биечлэн танилцаж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын дүнг 

мэдээлснээс хойш ажлын 3 өдрийн дотор гомдлоо сургалт зохион байгуулагч талд 

гаргаж болно. 



 

Дөрөв. Сургалтын үйл ажиллагаа 

4.1. Сургалт зохион байгуулагч нь ажлын хэсгээр хянуулан баталсан сургалтын 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хуваарийн дагуу сургалтыг явуулна. 

4.2. Суралцагч сургалтын хөтөлбөрийн 80 ба түүнээс дээш хувьд биечлэн 

хамрагдсан тохиолдолд төгсөлтийн шалгалтад орох эрх үүснэ. 

4.3. Сургалт зохион байгуулагч нь төгсөлтийн шалгалт авах тухай мэдээллийг 

шалгалт авахаас долоо хоногийн өмнө Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний 

төвд хүргүүлнэ. 

4.4. Сургалт зохион байгуулагч төгсөлтийн шалгалтыг “мэдлэгийг үнэлэх сорил” 

“дадлагын тайлан хамгаалалт” гэсэн 2 үндсэн хэлбэрээр зохион байгуулна.  

4.5. Хичээл удирдсан багш төгсөлтийн шалгалтын материалыг 3-аас багагүй 

хувилбараар боловсруулан сургалт зохион байгуулагчид хүргүүлж, нууцлалыг чанд 

хадгална.  

4.6. Шалгалтын дүнг нэгтгэн, шалгалт авсан өдрөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим хаягаар суралцагчийн бүртгэлийн дугаараар 

мэдээлнэ. 

4.7. Шалгалтад хангалтгүй дүн үзүүлсэн, ирц хүрсэн боловч хүндэтгэх 

шалтгаанаар шалгалтад оролцоогүй суралцагчдад зориулан дахин шалгалтыг нэг удаа 

зохион байгуулж болно. Хүндэтгэх шалтгааныг гэрчилсэн баримтыг үндэслэн дахин 

шалгалтад оруулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

4.8. Суралцагчийн чадамжийн үнэлгээ нь нийт 100 оноо, түүнд харгалзах 

танхимын сургалт, дадлагын ажил 70 оноо, төгсөлтийн шалгалтын 30 онооны 

үнэлгээний нийлбэрээр тодорхойлно. 

4.9. “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалт”-ын гэрчилгээг 

суралцагч 80 ба түүнээс дээш оноо авсан суралцагчдад олгоно. Гэрчилгээ нь 3 жилийн 

хугацаанд хүчинтэй байна. Хүчинтэй хугацаа дууссаны дараа дахин сургалтад 

хамрагдана. 

 

Тав. Сургалтын санхүүжилт 

5.1. Сургалтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах нийт зардлыг сургалтын 

төлбөрөөр санхүүжүүлнэ. Үүнд: 

5.1.1.тухайн сургалтыг зохион байгуулахтай холбогдон гарах үйл 

ажиллагааны зардал (сургалтын зар, бичиг хэрэг, гэрчилгээний үнэ гэх мэт); 

5.1.2. холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн дагуу хичээл заасан багшийн 

цагийн хөлс; 

 5.1.3. сургалтын хэрэглэгдэхүүн, текник хэрэгслийн зардал; 

 5.1.4. багшлах боловсон хүчнийг чадавхжуулах үйл ажиллагааны зардал; 

5.1.5. сургалт зохион байгуулах шаардлагад нийцүүлэн хичээлийн анги, 

танхимыг бэлтгэх, тохижуулах; 

 5.1.6. сургалттай холбогдох гарах бусад зардал. 

5.2. Сургалт зохион байгуулагч нь сургалтын төлбөрийн хэмжээг сургалтын үйл 

ажиллагаатай холбогдон гарах нийт зардлын тооцоололд үндэслэн ажлын хэсэгтэй 

зөвшилцөн тогтооно.  



5.3. Сургалтын төлбөр, сургалтын хураамжийн хэмжээг энэхүү журмын 1.3-т 

заасан сургалт зохион байгуулах байгууллагын захирлын тушаалаар батална.  

5.4.  Суралцагч нь сургалтын төлбөрийг 100 хувь төлсөн тохиолдолд сургалтад 

хамрагдана. 

5.5.  Сургалт эхлэх тухай шийдвэр гарснаас хойш сургалтын төлбөрийг буцааж 

олгохгүй. Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол хүсэлт, гэрчилсэн баримтыг үндэслэн  

дараагийн сургалтад хамруулж болно.  

5.6. Шалгалтад хангалтгүй дүн үзүүлсэн суралцагч дахин шалгалт өгөх 

тохиолдолд сургалтын төлбөрийн 5 хувьтай тэнцэх хэмжээний төлбөрийг төлнө.  

 

Зургаа. Бусад 

6.1. Сургалт зохион байгуулагч нь сургалтын үр дүнгийн тайланг сургалт 

дууссанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор ажлын хэсэгт хүргүүлнэ.  

6.2. Сургалт зохион байгуулагч сургалттай холбоотой материалыг баримт бичгийн 

шаардлагын дагуу боловсруулж, байгууллагын архивт цаасан болон цахим хэлбэрээр 

хадгална.  

6.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 

хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно. 

 

 

 

---о0о--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2019 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн 

 .....  дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт 

 

 
ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТААР  
ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

 

Ажлын хэсгийн ахлагч 

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал 

хариуцсан нэгжийн дарга 

 

 

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх асуудал 

хариуцсан нэгжийн хэлтсийн дарга, 

 

Санхүү, хангалт, хөрөнгө, оруулалтын асуудал 

хариуцсан нэгжийн хэлтсийн дарга, 

 

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал 

хариуцсан нэгжийн ахлах мэргэжилтэн, 

 

 

Ажлын хэсгийн нарийн бичиг 

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын асуудал 

хариуцсан нэгжийн мэргэжилтэн, 

 

 

 

 

---о0о--- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2019 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн 

 .....  дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт 

 

 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН  

БАГШТАЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ  
 

20... оны ... сарын ... өдөр     Дугаар ...   Улаанбаатар хот 

 
 Энэхүү гэрээг нэг талаас сургалтын үйл ажиллагааг явуулах эрх бүхий байгууллага болох 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн 

...................................................... /цаашид “захиалагч тал” гэх/, нөгөө талаас 

......................................................................... хаягт оршин суух ................................................ тоот 

регистрийн дугаартай ................................................  /цаашид “гүйцэтгэгч тал” гэх/ нар Монгол 

Улсын Иргэний хуулийн 359-368 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмыг баримтлан дор дурдсан 

нөхцөлөөр энэхүү гэрээг байгуулав.  

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Энэхүү гэрээгээр захиалагч талын баталсан ......................................................... 

хичээлийн ........ цагийн хичээлийг гүйцэтгэгч зохион байгуулах, талууд гэрээг дүгнэх, захиалагч 

ажлын хөлс төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

1.2. Энэхүү гэрээ нь гүйцэтгэгчийн заасан хичээлийг зохих журмын дагуу үнэлж дүгнэх 

хүртэлх хугацаанд үйлчилнэ. 

1.3. Гүйцэтгэгчийн ажлын хөлсийг цагийн тооцооны хуудсыг үндэслэн гэрээгээр хүлээсэн 

үүргээ биелүүлж, гэрээг дүгнэсэн сарын 25–нд нэг хичээлийн цаг /45 минут/-

ыг .................../.................................../ төгрөгөөр тооцож олгоно. 

1.4. Гүйцэтгэгчийн ажлын хөлсийг түүний .................... банкны ............................... тоот 

дансанд шилжүүлнэ. 

Хоёр. Захиалагч талын эрх, үүрэг 

2.1. Сургалтыг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрэн хангаж, шаардлагатай байр, тоног 

төхөөрөмжөөр хангах.  

2.2. Сургалтыг зохион байгуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах. 

2.3. Хичээлийн явцад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг 

мөрдүүлэх. 

2.4. Ажлын хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд олгох. 

2.5. Гүйцэтгэгчийн зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр хичээлийн иж бүрдэлтэй 

танилцах, түүнийг бүрдүүлэх,  боловсронгуй  болгохыг шаардах. 

2.6. Сургалтын технологийн хэрэгжилтэд явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт тавих, 

илэрсэн зөрчлийг арилгах, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэхийг шаардах. 

2.7. Гүйцэтгэгч  хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хуваарьт заасан хичээлийг заагаагүй, цаг 

сэдвийн төлөвлөгөөнд заасан хичээлийн сэдэв, багтаамж, хэлбэр, цагийг баримтлаагүй болон 

бусад технологийн зөрчил гаргасан тохиолдолд хичээлийг нөхөн заахыг шаардах.  

Гурав. Гүйцэтгэгч талын эрх, үүрэг 

3.1. Гэрээний 1.2-т заасан хичээлийг хуваарийн дагуу заах, цагийн тооцоог тогтоосон 

хугацаанд загварын дагуу гарган ажлын хэсгээр хянуулах.  

3.2. Боловсролын хууль тогтоомж, багшийн ёс зүй, байгууллагын дүрэм, журмыг чанд 

сахин ажиллах.  



3.3. Суралцагчдын мэдлэг, чадварыг холбогдох журмын дагуу дүгнэж, дүнгийн хуудсыг  

захиалагч талд тухай бүр гарган хүргүүлэх.  

3.4. Төгсөлтийн шалгалтын материалыг 3-аас багагүй хувилбараар боловсруулан 

захиалагч талд хүргүүлж, нууцлалыг чанд хадгалах. 

3.5. Заах хичээлийн иж бүрдлийг хангаж, сургалтанд ашиглах, ажлын хэсгийн 

шаардсанаар сургалтын чиглэл хөтөлбөрийн хүрээнд сайжруулах, нэмэлт баяжилт хийх арга 

хэмжээ авах. 

3.6. Хичээлийн явцад суралцагчдыг хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаагаар хангах. 

3.7. Хичээлийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналаа ажлын 3-аас доошгүй өдрийн өмнө 

ажлын хэсгийн даргад мэдэгдэх. 

3.8. Цаг сэдвийн төлөвлөгөөнд заасан хичээлийн сэдэв, багтаамж, хэлбэр, цагийг 

баримтлаагүй болон бусад технологийн зөрчил гаргасан тохиолдолд тасарсан цагийн 

хичээлийг ажлын хөлс шаардахгүйгээр нөхөн заах. 

 3.9. Захиалагчийг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах. 

  

Дөрөв. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох, дуусгавар болгох үндэслэл 

4.1. Энэхүү гэрээ нь Талууд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулсан өдрөөс 

хүчин төгөлдөр болох бөгөөд гүйцэтгэгч үүргээ бүрэн биелүүлэн талууд гэрээг дүгнэснээр 

дуусгавар болно. 

4.2. Гэрээг дүгнэхдээ багшийн цагийн тооцооны хуудас, суралцагчдын дүнгийн хуудсыг 

захиалагч тал хянаж, үр дүнг Онцгой байдлын ерөнхий газрын удирдлагад танилцуулна. 

 4.3. Дараах тохиолдолд гэрээг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно. 

 4.3.1. хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас гэрээнд заасан хичээлийг үргэлжлүүлэн 

заах боломжгүй болсон; 

 4.3.2.  боловсролын тухай хууль тогтоомж, журам, багшийн ёс зүйг ноцтой 

зөрчсөн нь тогтоогдсон; 

 4.3.3. сургалтын технологийн зөрчил удаа дараа гаргасан, хүндэтгэн үзэх 

шалтгаангүйгээр 2 цагийн хичээл тасалсан; 

 

Тав. Гэрээний хариуцлага 

5.1. Гэрээний явцад үүссэн маргааныг Талууд харилцан зөвшилцөх замаар  шийдвэрлэх 

бөгөөд  зөвшилцөлд хүрээгүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 

 
Захиалагч 
.................................................................. 
........................... овогтой......................... 
Гарын үсэг .............................................. 
 
Хаяг ....................................................... 
................................................................ 

Гүйцэтгэгч 
.................................................................. 
........................... овогтой......................... 
Гарын үсэг .............................................. 
 
Хаяг ....................................................... 
................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2019 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн 

 .....  дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт 

 

 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД  

ХАМРАГДАХ СУРАЛЦАГЧТАЙ БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ 

 

 

20 ... оны ... дугаар сарын ... өдөр    Дугаар ...           Улаанбаатар хот 

 

Энэхүү гэрээг нэг талаас сургалтын үйл ажиллагааг явуулах эрх бүхий байгууллага 

болох Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн (цаашид “Сургалт 

зохион байгуулагч” гэх) …...................................., нөгөө талаас сургалтад хамрагдах 

............................................ регистрийн дугаартай ...................................... овогтой 

............................................. (цаашид “Суралцагч” гэх) нарын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 

мэргэшүүлэх сургалтыг явуулахтай холбогдуулан талуудын дунд үүсэх харилцааг 

зохицуулахаар дор дурьдсан нөхцөлөөр байгуулав.   

 

Нэг: Ерөнхий зүйл 

1.1. Сургалтын хугацаа нь 20 ... оны … сарын …-ны өдрөөс 20 ... оны … сарын …-ны өдөр 

хүртэл ажлын 15 өдөр байна. 

1.2. Сургалт нь хичээлийн цагаар нийт 110 цаг байна.   

1.3. Талууд гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурснаар гэрээ хүчин 

төгөлдөр болж, суралцагчийн сургалтад хамрагдах эрх үүснэ. 

 

Хоёр: Сургалт зохион байгуулагч талын эрх үүрэг 

2.1. Сургалт зохион байгуулагч тал нь дараах эрх, үүрэгтэй. Үүнд:  

2.1.1. сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу чанартай зохион байгуулах; 

2.1.2. суралцагчийн зүгээс гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 

гэрээг цуцлах; 

2.1.3. мэргэжлийн чадварлаг багшлах боловсон хүчнээр хангах; 

2.1.4. сургалтад шаардлагатай анги танхим, гарын авлага материалаар, бусад 

боломжит үйлчилгээгээр хангах; 

2.1.5. сургалтын явцад суралцагчаас гарсан санал, хүсэлтийг хүлээн авч, 

шийдвэрлэх;  

2.1.6. сургалтын төгсгөлд мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах; 

2.1.7. ирц хүрсэн боловч хүндэтгэх шалтгаанаар шалгалтад ороогүй, шалгалтад 

амжилтгүй дүн үзүүлсэн суралцагчдад зориулан шалгалтыг дахин нэг удаа зохион 

байгуулах; 

2.1.8. шалгалтын дүнг үндэслэн 80 ба түүнээс дээш үнэлгээ авсан суралцагчдад 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын гэрчилгээ олгох ажлыг 

зохион байгуулах; 

 

Гурав: Суралцагчийн эрх үүрэг 

3.1. Суралцагч нь дараах эрх, үүрэгтэй. Үүнд:  

3.1.1. сургалтын анги танхим, гарын авлага материал, ном сурах бичиг; 

 



3.1.2. сургалтын агуулгын стандартыг хангуулах талаар шаардлага тавих; 

3.1.3. сургалттай холбоотой санал хүсэлт, гомдол гаргах; 

3.1.4. сургалтад бүрэн хамрагдаж хөтөлбөрийн дагуу агуулгыг бүрэн эзэмших, 

идэвх санаачлагатай оролцох; 

3.1.5. багш, ажилтнуудаас тавьж буй зүй ёсны тавьсан шаардлага, үүрэг 

даалгаврыг биелүүлэх; 

3.1.6. сургалт эхлэхээс өмнө сургалтын төлбөрийг бүрэн төлөх; 

3.1.7. сургалтад идэвх санаачлагатай оролцож хичээлээс хоцрохгүй байж 

бусдыгаа хүндэтгэн, хичээлд оролцоход өөрийн хувийн бэлтгэлийг хангасан байх; 

3.1.8. 80 буюу түүнээс дээш хувийн ирцтэй сургалтад хамрагдах; 

3.1.9. шалгалтад тэнцээгүй тохиолдолд дахин шалгалт эсвэл дараагийн 

сургалтын шалгалтад дахин 1 удаа хамрагдах; 

3.1.10. ирц хүрсэн боловч хүндэтгэх шалтгаанаар шалгалтад ороогүй тохиолдолд 

дахин шалгалтад дахин 1 удаа хамрагдах; 

3.1.11. төгсөлтийн шалгалтын дүнг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд дүнтэй 

биечлэн танилцаж болох бөгөөд төгсөлтийн шалгалтын дүнг мэдээлснээс хойш 

ажлын 5 өдрийн дотор гомдлоо  сургалт зохион байгуулагч талд гаргаж болно. 

 

Дөрөв:  Сургалтын төлбөр ба тооцоо 

4.1. Сургалтын төлбөрийг бүрэн төлж энэхүү гэрээ байгуулна.  

4.2. Суралцагчид төгсөлтийн шалгалтад 80 ба түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд 

гэрчилгээг олгоно. 

4.3. Шалгалтад тэнцээгүй тохиолдолд дахин шалгалт эсвэл дараагийн сургалтын 

шалгалтад дахин хамрагдахыг хүсвэл төлбөрийн 5 хувьтай тэнцэх төлбөрийг төлөх; 

4.4. Сургалт зохион байгуулагчаас шалтгаалан сургалт зохион байгуулагдаагүй 

тохиолдолд сургалтын төлбөрийг 100 % буцаан олгоно. 

4.5. Сургалт эхлэх тухай шийдвэр гарснаас хойш сургалтын төлбөрийг буцааж олгохгүй. 

Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол хүсэлт, гэрчилсэн баримтыг үндэслэн  дараагийн сургалтад 

хамруулж болно.  

 

Тав: Гэрээний хариуцлага 

5.1. Хичээлийн явцад саад болсон, багш нартай хүндэтгэлгүй харьцсан, маргалдсан, зүй 

бус шаардлага тавьсан суралцагчийг сургалт зохион байгуулагч сургалтаас хасах;  

5.2. Суралцагч сургалтын хугацаанд хичээл таслах, хоцрох зэрэг өөрийн буруутай үйл 

ажиллагаанаас болж учирсан хохирлыг сургалт зохион байгуулагч хариуцахгүй болно. 

Хичээлийг нөхөн заахгүй.  

5.3. Танхимын сургалтын үеийн тээврийн хөлс, өдрийн хоол, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн 

даатгалын асуудлыг суралцагч өөрөө хариуцах ба үүнтэй холбогдон гарах асуудлыг сургалт 

зохион байгуулагч тал хариуцахгүй.  

5.4. Сургалтын хугацаанд архи, согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хатуу хориглох бөгөөд 

хэрэглэсэн тохиолдолд сургалтад үргэлжлүүлэн хамруулахгүй бөгөөд сургалтын төлбөрийг 

буцаан олгохгүй.  

5.5. Суралцагч нь төгсөлтийн шалгалтад хамрагдахдаа 2 ба түүнээс дээш удаа бусдад 

садаа болох, хуулбарлахыг оролдох, гар утас болон бусад техник тоног төхөөрөмж ашигласан 

тохиолдолд шалгалтын дүнг хүчингүйд тооцно.   

5.6. Сургалтын ирц бүрдээгүй суралцагчийг төгсөлтийн шалгалтад оруулахгүй бөгөөд 

зохих журмын дагуу бүртгүүлж, дахин сургалтад хамрагдана. 

 



 

Зургаа: Бусад 

6.1. Сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан хичээлүүд гаднаас уригдан зааж буй багш нарын 

хүсэлтээр өөрчлөгдөж болно. 

6.2. Сургалтын хугацаанд бүх нийтийн амралтын өдөр болон давагдашгүй хүчин зүйл 

/гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол гэх мэт/, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр 

сургалтын үйл ажиллагаа завсардах тохиолдолд сургалтыг нөхөн зохион байгуулна.  

6.3. Энэхүү гэрээ нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын гэрчилгээ 

авснаар, мөн тодорхой шалтгааны улмаас сургалтыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болох, 

дараагийн сургалтад суралцах тодорхойлолт сургалт зохион байгуулагч талаас авснаар 

дуусгавар болно.  

 

 

Захиалагч 
 
................................................................... 
 
........................... овогтой......................... 
 
Гарын үсэг .............................................. 
 
Хаяг ....................................................... 
................................................................ 
 
 
 

Суралцагч 
 
................................................................... 
 
........................... овогтой......................... 
 
Гарын үсэг .............................................. 
 
Хаяг ....................................................... 
................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2019 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн 

 .....  дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт 

 

 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ  

СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧИЙН АНКЕТ 

 

 

 

 

 

    

1. Хувийн мэдээлэл 

 Эцэг, (эхийн) нэр:   Өөрийн нэр:  

Хvйс:  Төрсөн огноо:  

Төрсөн аймаг, хот:  Yндэс, угсаа:  

Регистрийн дугаар:  Ургийн овог:  

Оршин суугаа хаяг:  

Холбоо барих утас: Гар:  Гэр: 

И-мэйл:  

 

Шаардлага гарвал харилцах хүний нэр.................................., түүний утас.......................... 

2. Боловсролын талаарх мэдээлэл (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан 

бичнэ): 

Төгссөн 

сургуулийн 

нэр 

Хаана /гадаад 

улс, аймаг, 

хот/ 

Элссэн 

огноо 

Төгссөн 

огноо 

Эзэмшсэн 

мэргэжил 
Боловсрол Зэрэг цол 

       

       

 

Зураг 

4x6 



 

3. Боловсролын докторын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг 

Зэрэг Хамгаалсан газар Огноо Гэрчилгээ, дипломын 

дугаар 

    

    

    

 

Боловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Шинжлэх ухааны доктор хамгаалсан сэдэв: 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4. Мэргэшлийн бэлтгэлийн талаарх мэдээлэл 

4.1. Мэргэшсэн чиглэл:  

______ Уул уурхай 

______ Дэд бүтэц 

______ Хөдөө аж ахуй  

______ Байгаль, хүрээлэн буй орчин 

______ Үйлдвэр, үйлчилгээ 

______ Эрүүл мэнд 

Бусад  _____________________________________ 

4.2. Мэргэшлийн бэлтгэл /мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх 

сургалтад хамрагдсан байдлыг бичнэ/ 

Хаана, ямар 

байгууллагад 

Эхэлсэн, дууссан 

он, сар, өдөр 

Хугацаа 

/хоногоор/ 
Ямар чиглэлээр 

Үнэмлэх, гэрчилгээний 

дугаар, олгосон он, 

сар, өдөр 

     

     

 



5. Туршлагын талаарх мэдээлэл 

5.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал 

Ажилласан байгууллага, газар, 

хэлтэс 
Албан тушаал 

Ажилд орсон он, 

сар 

Ажлаас гарсан он, 

сар 

    

    

    

    

 

Дээрх мэдээллийг үнэн зөв болохыг баталж  

Гарын үсэг: _______________________            /Нэр: _______________________ / 

 

20 __ оны __ дугаар сарын __ өдөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 

2019 оны ... дугаар сарын ....-ны өдрийн 

 .....  дугаар тушаалын зургаадугаар хавсралт 

 

 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД  

ЭЛСЭГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ 

 
 

Бүртгэлийн дугаар: ___________ 
                                                                                          
                                                                                         /материал бүртгүүлэхэд олгох дугаар/ 

 

Д/д Бүрдүүлэх материал Хувь/Тоо Тайлбар 

1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл 1   

2.  Анкет  1   

3.  
Иргэний үнэмлэх, хуулбарын 

хамт 
1 

  

4.  

Диплом, дипломын хуулбар 

(гадаад хэл дээр бол 

орчуулгын хамт) 

1 

  

5.  
Сүүлийн нэг жилд авхуулсан 

цээж зураг /4х6/ 
3 

  

6.  
Бүртгэлийн хураамж төлсөн 

баримт 
1 

  

7.  Нийт хуудасны тоо    

 
Материал хүлээлгэн өгсөн: 

Нэр: __________________________ 

Гарын үсэг: __________________________ 

 

Материал хүлээн авсан: 

Нэр: __________________________ 

Гарын үсэг: __________________________ 

 

Хүлээн авсан хугацаа: 

Он, сар, өдөр:   _______ оны _______ сарын _______-ны өдөр 

Цаг:   ___________ 

 

---oOo--- 



“Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын  

төсөлд ирүүлсэн саналын товчоон 

 

№ 
Санал ирүүлсэн 

байгууллагын нэр 
Ирүүлсэн санал 

Тусгасан 

байдал 
Тайлбар 

1 

Тэргүүн дэд 

дарга, бригадын 

генерал 

Г.Ариунбуян 

Журмын төслийн 2.1-т “Сургалтыг зохион байгуулах эрх бүхий 

байгууллагын удирдлагын” гэснийг “Сургалтыг Онцгой 

байдлын ерөнхий газрын даргын” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

2.3, 2.5 дахь заалтуудыг нэгтгэх 
Тусгасан  

2.4-т “хамрагдах суралцагчдын тоо” гэж нэмэх, мөн “болох” 
гэснийг “болсон” гэх 

Тусгасан  

3.3.2-ын “төрийн албан хаагчийн” гэснийг хасах /төрийн албан 
хаагчийн анкеттай дүйцхүйц/  

Тусгасан  

4.2-т 80 хүртэл хувь” гэснийг “80 ба түүнээс дээш хувьд” гэж 
өөрчлөх 

Тусгасан  

4.6-ийг ямар тохиолдолд зохион байгуулах вэ?  
Тусгасан  

4.8-т “гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатай олгоно.” гэснийг дахин 
найруулах. 

Тусгасан  

Дөрөвдүгээр бүлгийг хасах  
Тусгасан  

2 

Дэд дарга, 

хурандаа 

Ц.Ганзориг 

Тушаалын төслийн “1. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх 

хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдуулан” 

гэдгийг хасах 

Тусгасан  

Багш, суралцагчидтай хийх гэрээний загварыг боловсруулж, 
тушаалд хавсаргах 

Тусгасан  

Шалгалтын материал, тестийг хэн бэлтгэх, баталгаажуулах 
вэ? 

Тусгасан  



4.3-т тусгагдсан Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
үнэлгээний төвд ямар эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд хүргэх 
шаардлага байна вэ? 

Тусгасан  

3 

Дэд дарга, 

хурандаа 

Б.Ууганбаяр 

Тусгайлан өгөх саналгүй 

  

4 
Захиргааны 

удирдлагын газар 

2.2.3-т багшаас хөтөлбөрийн дагуу боловсруулж ирүүлсэн ... 

гэж өөрчлөн найруулах 

Тусгасан  

2.2.5-д шалгалт “авах” болон гэж нэмж оруулах Тусгасан  

2.5-д “багш, суралцагчтай холбоотой харилцааг” гэдгийг 
өөрчлөх, учир нь гамшгаас хамгаалах тухай хууль, “Гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам” зэрэгт заасны дагуу 
Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх хуулийн этгээдэд гамшгийн 
эрсдэлийн мэргэжлийн сургалтыг эрх бүхий байгууллага 
зохион байгуулах тул “сургалтын байгууллага, суралцагчтай 
холбоотой харилцааг” гэх 

Тусгасан  

4.2-т “сургалтын хуваарь” гэдгийг “сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

4.6-д “суралцагчийн хүсэлтээр дахин шалгалтыг нэг удаа 
зохион байгуулж болно” гэдгийг тодорхой болгох, шалгалтын 
үнэлгээгээр шаардлага хангаагүй тохиолдол уу? Эсвэл 
хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас шалгалтад хамрагдаагүй 
суралцагчаас дахин шалгалт авах уу? 

Тусгасан  

Журмын төслийн 1.2 дахь хэсэгт ... хууль тогтоомж  “болон 
энэхүү журмыг ...” гэж нэмэх 

Тусгасан  

2.1-т “тушаалаар томилогдсон” гэх, “томилсон, сургалтын” 
гэдгийг хасах 

Тусгасан  

2.2.1-т “сонгон” шалгаруулах гэх, 2.2.10-т “хүсэлт, санал” 
гэдгийг “өргөдөл” гэж өөрчлөх  

Тусгасан  

3.1-т “2-оос доошгүй” өдөр тутмын сонинд гэх, 3.3.4-т 
“бакалавр” гэдгийг хасах, 3.3.6-д “4х6 хэмжээтэй” цээж зураг 
гэх, 3.5-д “шаардлагатай” гэж нэмэх 

Тусгасан  

5.1.5-т “явуулах” гэснийг “зохион байгуулах” гэж өөрчлөх Тусгасан  



6.1 дэх заалт 2.2.10 дахь заалттай давцаж байгаа тул хасах, 
харин 6.2-т “Энэхүү журмын 2.2.9, 4.4-т заасныг зөрчсөн 
тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно” гэсэн 
заалтыг нэмэх 

Тусгасан  

Гамшгийн эрсдэлийн шнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтын 
багштай хийх гэрээний “сургалтын үйл ажиллагааг явуулах 
эрх бүхий байгууллага” гэснийг “Онцгой байдлын ерөнхий 
газар” гэж өөрчлөх  

Тусгасан  

Гэрээний төслийн 1.1-т “ажлын хэсгийн баталсан” гэж, мөн 
“зохион байгуулах, талууд гэрээг дүгнэх захиалагч ажлын 
хөлс төлөхтэй” гэж нэмэх 

Тусгасан  

Гэрээний 2.1-т “техник хэрэгсэл” гэснийг “тоног төхөөрөмж” 
гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

2.3-т “мөрдүүлэх” гэх “нөхцөлөр хангах” гэснийг хасах, 2.5-д 
“зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр” гэж нэмэх 

Тусгасан  

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдах суралцагчтай байгуулах гэрээний төсөлд “цаашид 
“сургалт зохион байгуулагч” гэж нэмэх 

Тусгасан  

Гэрээний төслийн 2.1.9-д “80 ба түүнээс үнэлгээ авсан 
суралцагчдад” гэж нэмэх  

Тусгасан  

3.1.6-д “сургалт эхлэхээс өмнө” гэж нэмэх, мөн 3.1.7-д 
“өөрөөс шалтгаалах” гэснийг “хувийн” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

6.2 дахь заалтыг “Сургалтын хугацаанд бүх нийтийн 
амралтын өдөр болон давагдашгүй хүчин зүйл /гамшиг, аюулт 
үзэгдэл, осол г.м/, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны 
шийдвэрээр сургалтын үйл ажиллагаазавсардах тохиолдолд 
сургалтыг нөхөн зохион байгуулна” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалтад 
элсэгчийн анкетийн төслийн хувийн мэдээлэл хэсэгт “Ургийн 
овог”, “шаардлагатай үед хобоо барх хүний мэдээлэл”-ийг 
тусгаж өгөх 

Тусгасан  

5 

Гамшгийн 

шуурхай 

удирдлагын газар 

Тусгайлан өгөх саналгүй 

  



6 

Санхүү хангалт 

хөрөнгө 

оруулалтын газар 

Тусгайлан өгөх саналгүй 

  

7 
Гал түймэртэй 
тэмцэх газар 

1.3-т “Гамшиг судлалын хүрээлэн үйл ажиллагааг хариуцан 
зохион байгуулна.” гэж оруулсан боловч 2.1-д тусгагдсан 
ажлын хэсэг нь бүх үйл ажиллагаанд хамтран оролцож байна. 
Үүнийг тодорхой зааглах шаардлагатай. 

Тусгасан  

Журмаар 1 хүнтэй компани сургалтад суугаад эрх авсан 
тохиолдолд бүх төрлөөр ганцаараа үнэлгээ хийгээд явах 
боломжтой байна. Үүнийг сургалтын үйл ажиллагааг 
зохицуулах журмаар зааглах шаардлагатай 

Тусгаагүй  

Суралцагчтай байгуулах гэрээний 2.1.2-ийг хасч 
суралцагчийн үүрэгт 80 буюу түүнээс дээш хувийн ирцтэй 
сургалтад хамрагдах гэж оруулах 

Тусгасан  

Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай шалгалтад хамрагдаагүй 
тохиолдолд 5 хувьтай тэнцэх хэмжээний төлбөрийг төлөх 
ёстой эсэх 

Тусгасан  

8 
Улсын нөөц 
хүмүүнлэгийн 
тусламжийн газар 

Журмын төслийн 2.1-т сургалтыг зохион байгуулах эрх бүхий 
байгууллага гэж хэнийг хэлэх вэ? 

Тусгасан  

Журмын төслийн 2.3-т ажлын 10 хоног, ажлын 5 хоног нийт 
ажлын 15 хоног гэж оруулах саналтай байна. 

Тусгасан  

9 
Дотоод хяналт 
шалгалт аюулгүй 
байдлын газар 

Төслийн 2.3-т сургалтын үргэлжлэх хугацаанаас гадна судлах 
хичээлүүдийг кредит цагаар тооцож тусгах 

Тусгаагүй Энэхүү сургалт нь  
мэргэжил олгох бус, 
мэргэшүүлэх агуулгыг 
нэгтгэн, шахсан 
программаар явуулж 
байгаа учир кр-ээр 
тооцох шаардлагагүй. 

Төслийн 3.2-т магистраас дээш гэснийг магистр түүнээс дээш 
гэх, Засгийн газрын 2018 оны 67 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан журмын 7.1.7-д бусад гэж байгаа тул бүх төрөл 
мэргэжил гэж ойлгогдож байгааг анхаарах 

Тусгасан  

Төслийн 4.8-д 80 гэснийг нэмэгдүүлэх Тусгаагүй  



Төслийн 5.2-т ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд Онцгой 
байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 
дотоод хяналт, үнэлгээ хариуцсан нэгж хяналт тавина. 
Гэснийг хасах шаардлагатай тохиолдолд удирдлагын 
шийдвэрээр зохиох хууль дүрмийн дагуу ажлын хэсэг шалгах 

Тусгасан  

10 
Гамшгаас 
урьдчилан 
сэргийлэх газар 

Журмын төслийн 1.1 ГХТХ-ийн 7.3.1 дэх хуулийн заалтын 
агуулгатай таарахгүй байна. 

Тусгасан  

2.4-т Сургалтын нэг бүлэгт 15-20 оролцогч болох үед 
сургалтыг зарлан явуулах гэж оруулах 

Тусгасан  

Журмын 3.1-ийг “Сургалт зохион байгуулах тухай мэдээллийг 
сургалт эхлэхээс ажлын 10 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим хуудас болон өдөр 
тутмын 2-оос доошгүй сонинд байршуулж нийтэд мэдээлнэ.” 
Гэх 
Мөн мэдээлэхдээ сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх чиглэлээр 
элсэгчдийн уншиж судлах хууль, дүрэм, журам, онолын 
материалын жагсаалт, эх сурвалжийг гаргаж хавсаргана гэж 
нэмж оруулах. 

Тусгасан  

3.2 дахь заалт нь тогтоолоос давсан тушаал болох гээд 
байна анхаарах 

Тусгасан  

3.3.7-т сургалтын төлбөрийг шалгаруулалтын дараа тэнцсэн 
тохиолдолд төлөх зохицуулалт хийх 

Тусгаагүй   

4.8-д “Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх эрхийн гэрчилгээг 3 
жилийн хугацаатай олгоно” гэснийг “гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагад ажиллах 
“Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээгээр мэргэшсэн” эрхийн 
гэрчилгээг 3 жилийн хугацаатай олгоно” гэж өөрчлөх. 

Тусгасан   

11 

Бодлого 
зохицуулалт, 
хамтын 
ажиллагааны 
газар 

Журмын төслийн 1.1 дэх заалтыг хасах эсвэл дахин 
найруулах 

Тусгасан  

Журмын төслийн 1.2-т Гамшгаас хамгаалах тухай хууль 
гэсний дараа “болон” гэж нэмэх 

Тусгасан  



Журмын төслийн 3.1-3.6 дахь хэсгийг элсэлт, бүртгэлийн үйл 
ажиллагаа, элсэгчдэд тавигдах шаардлага гэсэн хэсэг рүү 
оруулах, 3.11-3.15 дахь заалтыг мэдлэг, чадварыг үнэлэх, 
сертификат олгох гэсэн хэсэгт оруулах /элсэлт болон сургалт, 
шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой хэсгийг зааглах/ 

Тусгасан  

Журмын төслийн 4.8 дахь хэсэгт 80-аас дээш оноо гэж заасан 
нь хэт өндөр шалгуур тул дахин нягтлах 

Тусгаагүй  

Журмын төслийн 2.3-т зөвхөн сургалт үргэлжлэх хугацааг 
заасан байна. Үүн дээр нэмээд хэдэн цагийн ямар агуулга 
олгох, сургалтаар эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварын 
стандарт зэргийг тодорхой болгох 

Тусгаагүй  

Сургалтыг ямар нэгж хариуцах, сургалтын төлбөрийн 
зарцуулалтыг хэн хэрхэн хянах, хичээл заах багшид ямар 
шаардлага тавигдах гэх мэт асуудлыг тусгах 

Тусгасан  

Сургалтын төлбөрийн 75 хувь буцаан олгох, 100 хувь 
төлөгдсөн тохиолдолд шалгалтад оруулна гэсэн нь сургалтын 
үйл ажиллагааг хэт замбараагүй болгох эрсдэлтэй байгаа тул 
сургалт эхлэхээс өмнө төлбөрийг бүрэн төлсөн байна, 
тушаалд нэр орсон тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгохгүй, 
хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол дараагийн сургалтад 
хамрагдаж болно гэх мэтээр тогтоож өгөх нь зүйтэй. 

Тусгасан  

Бусад сургалтын байгууллагын дүрэм, журмыг судлах Тусгасан  

 

Тайлбар: Онцгой байдлын ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдээс 56 санал ирүүлснээс, 50 саналыг тусгасан болно. 
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