
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ТУШААЛ
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Загвар батлах тухай и

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 үнэлгээ хийх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл 

олгоход ашиглагдах өргөдлийн загварыг нэгдүгээр, тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн 

тодорхойлолтын загварыг хоёрдугаар, зөвшөөрөл хүсэгчийн сүүлийн 2 жилд 

гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний загварыг гуравдугаар, үнэлгээний ажилтнуудын 

тодорхойлтын загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Батлагдсан хавсралтыг гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний мэргэжлийн 

зөвлөлийн үйл ажиллагаанд ашиглахыг Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын газар, 

Гал түймэртэй тэмцэх газарт зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА,
ХОШУУЧ ГЕНЕР
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Загвар №1

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ

ӨРГӨДЛИЙН УТГА (Холбогдох утгын өмнөх дугаарыг дугуйлна уу)
1. Тусгай зөвшөөрлийн эрх авах
2. Тусгай зөвшөөрлийн эрх сунгах
3. Тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

/гэ р /............................/хөдөлгөөнт утас/.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
1. Оноосон н э р :.................................................
2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:
3. Регистерийн дугаар:
4. Харилцах утас:
/а ж и л /.......................
5. Цахим х а я г :......................................................................................................................
6. Шуудангийн х а я г:...........................................................................................................
7. Хаяг:

.....................................аймаг /нийслэл /............................................... сум /дүүрэг/

.....................................баг /хо р о о /............................................. гудамж /хороолол/

.....................................байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар
Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл 

олгоход ашиглагдах маягтын дагуу дараахь баримт бичгүүдийг өргөдлийн 
хамт хавсаргана.
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1 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн тодорхойлт

2
Зөвшөөрөл хүсэгчийн сүүлийн 2 жилд гүйцэтгэсэн 

ажил, үйлчилгээ

3 Үнэлгээний ажилтнуудын тодорхойлолт

4 Хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард V ” гэж тэмдэглэнэ үү.)

0:\2018\1, 2-г иНга1\ТизНааИйп На\мзга11 2018-1, 2 досх



Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн бичиг баримт нь үнэн зөв бөглөгдсөн 

бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд ажлын байр болон тоног төхөөрөмж, арга, 

аргачлалыг үзүүлэхэд бэлэн болно.

Манай байгууллага /аж ахуйн нэгж/ авсан ажил, үйлчилгээгээ хэрэглэгчийн 

ашиг сонирхолд нөлөөлөхгүй бөгөөд холбогдох хууль тогтоомж, заавар, стандартын 

дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх болно.

Манай байгууллага /аж ахуйн нэгж/ олгогдсон тусгай зөвшөөрөлтэй 

холбоотой хууль тогтоомжид заасан үүрэг, хариуцлагыг хүлээх болно.

Ө ргөдөлд  хуудас баримт бичиг хавсаргасан болно.

Байгууллагыг төлөөлж:

Дарга /захирал /................................................../ овог нэр/

гарын үсэг

Тэмдэг

20 ... оны ... сарын ... өдөр
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Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 
. 2018 оны&Гдугаар сарынД^Тны өдрийн

Аг19с?уАУгааР тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Загвар №2

Тусгай зөвшөөрлийн загварыг бүрдүүлэхдээ тусгай зөвшөөрлийг хүсэж буй 
ажилбарын хүрээнд тавигдах шалгуур үзүүлэлтийг сонгож бичнэ үү.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№ Үзүүлэлт Тайлбар

1 Оноосон нэр, өмчийн хэлбэр

2
Улсын бүртгэлийн дугаар: 

Регистрийн дугаар:

3 Аж ахуйн нэгжийн дүрмийн сан

4
Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа 

эрхэлсэн хугацаа

5 Аж ахуйн нэгжийн албан ёсны хаяг

6
Шуудангийн хайрцаг, харилцах утас, 

факс, цахим хаяг

7
Эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн 

чиглэл

8
Харьяалагдах татварын алба 

/дүүрэг/

9 Байгуулагдсан он

10 Тогтсон ажлын байр, хаяг байршил

Тайлбар: Заавал хавсралт болгох материал.
> Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай бол сертификатын хуулбарыг баталгаажуулан хавсаргана.

Дарга / Захирал/ ................................................  / Овог нэр/
гарын үсэг

Тэмдэг
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Загвар №3

ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧИЙН СҮҮЛИЙН 2 ЖИЛД ГҮЙЦЭТГЭСЭН

АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

№
Гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 

/Сүүлийн 2 жилд/
Цар хүрээ

Хэрэгжүүлсэн ажлын 
төсөвт өртөг

(мян/төг)

*

Жич: Холбогдох байгууллагын шийдвэр, ажлын тайлан актыг хавсаргах.

Дарга / Захирал/ ................................................  / Овог нэр/
гарын үсэг

Тэмдэг
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Щ  *
1 ^  -Я серөнхий газрын даргын 

|0>Ййн5| өдрийн 
1лын дөрөвдүгээр хавсралт

вар №4

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫН ТОДОРХОИЛОЛТ
/Мэргэжилтэн бүрт тусгай хуудас бөглөнө./

1 Овог нэр

2
Нас

Регистрийн дугаар

3

Боловсролын зэрэг

/Боловсролын гэрчилгээний хуулбар 
хавсаргах/

4 Мэргэжил

5 Ажилласан жил

6

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 
мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан 
байдал

/Гэрчилгээний хуулбар хавсаргах /

> Ажил байдлын тодорхойлолтыг хавсаргах
> Нийгмийн даатгал төлсөн лавлагааг хавсаргах
> Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргах
> Товч намтар

Дарга / Захирал/ ................................................  / Овог нэр/
гарын үсэг

Тэмдэг
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