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НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 
 

Өөрчлөлтийн 

дугаар 

Хэвлэсэн 

огноо 
Өөрчлөлтийн товч утга 

Хамаарах хэсэг, 

хуудас 

1. 2020.03.25 

- 2.2.11 заалт, ...зөрчил гэснийг 

дутагдал, үл нийцлийн... гэж 

өөрчилсөн; 

- 4.4, 4.5 заалтууд, үл тохирол 

гэснийг үл нийцлийг... гэж 

өөрчилсөн; 

- Тав. Харилцах хаяг. НУТА-ны 

факс болон цахим хаяг 

өөрчилсөн. 

- 2.2. НСТ-ийн эрх, үүрэг 

ба хариуцлага, хуудас 

4; 

- Дөрөв. Журмын 

хэрэгжилт, дүн 

шинжилгээ, хуудас 5; 

- Тав. Харилцах хаяг, 

хуудас 5. 

2. 2021.04.21 

- 2.3.2 заалт ИНЕГ-ын гэснийг 

ИНҮТ-ийн гэж өөрчилсөн; 

- Тав. НСТ болон НУТА-ны 

хаягийн өөрчлөлт болон НУТА-

ны утасны дугаарын өөрчлөлт. 

 

- 2.3. НУТА-ны эрх, 

үүрэг ба хариуцлага, 

хуудас 3; 

- Тав. Харилцах хаяг, 

хуудас 4; 

 

 

-Баталгаажуулалтын хуудсан 

дахь НСТ-ийн  хянасан, 

баталсан албан тушаалтны 

өөрчлөлт; 

-2.2 НСТ-ийн эрх, үүрэг ба 

хариуцлага, 2.2.1, 2.2.10 дахь 

заалтаас НСТ гэснийг тус тус 

хасаж, 2.2.5 дахь заалт хасагдаж 

2.2.10 дахь заалт нь 2.2.9 дэх 

заалт болж дугаарлалт 

өөрчлөгдсөн; 

-2.3  НТУА-ны эрх, үүрэг ба 

хариуцлага, 2.3.1 дэх заалтаас 

НУТА гэснийг хассан; 

-2.2 НСТ-ийн эрх, үүрэг ба 

хариуцлага, 2.2.11 дэх заалтыг 

шинэчлэн найруулж  ...Аюулгүй 

ажиллагааны нэгжид гэснийг 

....дотоод хяналтын 

мэргэжилтэнд гэж өөрчилж  2.2.5 

дахь заалт хасагдаж 2.2.10 болж 

дугаарлалт өөрчлөгдсөн; 

-2.2.5 дахь заалт нь НСТ-ийн 

үйл ажиллагаанд хамаарахгүй 

болсон тул хассан; 

-2.3.3, 2.3.6, 4.2, 4.4 дэх 

заалтуудын оновчгүй үгсийг 

-Баталгаажуулалтын    
хуудас; 

-2.2 НСТ-ийн эрх, үүрэг 
ба хариуцлага, 2.2.1 дэх 
заалт хуудас 3; 2.2.9 
дэхь заалт хуудас 4; 

-2.3  НТУА-ны эрх, үүрэг 
ба хариуцлага, 2.3.1 дэх 
заалт хуудас 4; 

-2.2 НСТ-ийн эрх, үүрэг 
ба хариуцлага, 2.2.10 
дахь заалт  хуудас 4; 
-4..Журмын хэрэгжилт 

дүн шинжилгээ, 4.3 дахь 

заалт хуудас 5; 

-Тав. Харилцах хаяг,  
хуудас 5;  
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сольж шинэчлэн найруулсан.  

-4. .Журмын хэрэгжилт дүн 

шинжилгээ, 4.3 дахь заалтын 

....аюулгүй ажиллагааны нэгж 

гэснийг ....дотоод хяналтын 

мэргэжилтэн гэж өөрчилсөн; 

- ТАВ.  Харилцах хаяг  НУТА-ны 

утасны дугаарын өөрчлөлт  
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ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь нэг талаас Нисэхийн сургалтын төв  /цаашид 

НСТ гэх/, нөгөө талаас Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба /цаашид НУТА 

гэх/ хоорондын сургалт, дадлагыг зохион байгуулах, гэрээт багшийг 

багшлуулах, сургалтын стандарт багц хөтөлбөр боловсруулах зэрэг хамтын 

ажиллагааг зохицуулахад оршино. 

 

ХОЁР. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА 

 

2.1 Нийтлэг үүрэг хариуцлага 

 

2.1.1 Төлөвлөгөөт сургалтуудыг тухайн жилийн сургалтын төлөвлөгөөнд хамтран 

тусган оруулна. 

2.1.2 TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн хүрээнд Стандартчилагдсан сургалтын багц 

хөтөлбөр /STP/-ийг боловсруулсан тохиолдолд НСТ-ийн TRAINAIR PLUS 

хөтөлбөрийн гишүүнчлэлийн нэрийн дор бүртгүүлнэ. 

2.1.3 НСТ-ийн нэрийн дор бүртгэгдсэн Стандартчилагдсан багц /STP/ сургалтыг 

зохион байгуулах ажлыг НСТ хариуцан ажиллана. 

2.1.4 Талууд Стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөр /STP/-ийг 

боловсруулахад шаардлагатай тухайн мэргэжлээр зөвлөгөө өгөх ажилтан, 

мэргэжилтэн, багш болон сургалтын хөтөлбөр боловсруулагч нараар хангах 

үйл ажиллагааг НУТА, шаардлагатай зохион байгуулалтын ажлыг НСТ тус 

тус хариуцан ажиллана. 

2.1.5 НСТ нь НУТА-ны хүсэлтийн дагуу төлөвлөгөөт бус сургалт, дадлагыг 

хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулж, хамтран ажиллана. 

2.1.6 Сургалт, дадлага явагдахаас ажлын 10-аас доошгүй хоногийн өмнө 

сургалтын хөтөлбөрийг талууд хамтран боловсруулж, баталгаажуулсан 

байна. 

2.1.7 Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус сургалт зохион байгуулах боломжгүй 

байгаа тохиолдолд энэ тухайгаа ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө 

талууд хоорондоо албан бичгээр мэдэгдэнэ. 

 

2.2 НСТ-ийн эрх, үүрэг ба хариуцлага  

 

2.2.1 НУТА-ны хүсэлтийн дагуу төлөвлөгөөт сургалт, дадлагыг хэрэгцээ 

шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ. 

2.2.2 Сургалт, дадлага зохион байгуулагдах анги, танхим, сургалтад ашиглагдах 

гарын авлага, тоног төхөөрөмж болон сургалт зохион байгуулах 

бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг хариуцна. 

2.2.3 Багшлах шаардлага хангасан эрх бүхий этгээдээр хичээл заалгана. 

2.2.4 Суралцагч нарт сургалт, дадлагын үед мөрдөх журам, зааврыг урьдчилан 

танилцуулсан байна. 
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2.2.5 Гэрчилгээт сургалтад амжилттай хамрагдсан суралцагчдад гэрчилгээ 

олгоно. 

2.2.6 Суралцагчдын ирц, шалгалтын дүн, сургалтын явцын талаар тайлан мэдээг 

суралцагч тус бүрээр гаргаж, мөн түүнчлэн суралцагч нь НСТ-ийн “Үйл 

ажиллагааны заавар”-ын “Суралцагчдад тавигдах шаардлага”, “Мэдлэг, ур 

чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх” заалтуудын шаардлагыг хангаагүй буюу ирц 

болон шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн тохиолдолд энэ тухай 

тодорхойлолт, тайланг НУТА-нд албан бичгээр ажлын 3 хоногийн дотор 

хүргүүлнэ. 

2.2.7 Сургалтын орчин, багш, ажилчдын ур чадвартай холбоотой санал гомдлыг 

хүлээн авч шийдвэрлэнэ. 

2.2.8 Суралцагчдад тавигдах шаардлага хангаагүй ажилтныг сургалтад 

хамруулахаас татгалзах эрхтэй. 

2.2.9 Сургалтын хугацаа тулгаж гаргасан хүсэлт болон суралцагчдын ажлын цагт 

зохицуулалт хийгдээгүй үед сургалт зохион байгуулахаас татгалзах эрхтэй. 

2.2.10 Сургалтын үйл ажиллагаанд гарсан дутагдал, үл нийцлийн талаарх 

мэдээллийг НУТА-ны Дотоод хяналтын мэргэжилтэнд цаг тухайд нь 

хүргүүлж байна.  

 

2.3 НУТА-ны эрх, үүрэг ба хариуцлага 

 

2.3.1 Батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулах 

хүсэлтээ сургалт эхлэхээс ажлын 10-аас доошгүй хоногийн өмнө сургалтад 

хамрагдах ажилтнуудын нэрс, хуваарийн хамт НСТ-д албан бичгээр 

хүргүүлнэ. 

2.3.2 ИНҮТ-ийн даргын тушаалын дагуу сургалтад хамрагдах болсон 

ажилтнуудын нэрсийг  өөрчлөхгүй бөгөөд сургалтад бүрэн хамруулах 

талаар арга хэмжээ авч ажлын цагийг бүрэн зохицуулж ажиллана. 

2.3.3 Сургалт, дадлагатай холбоотой аливаа асуудлыг НСТ-ийн удирдлагад 

мэдэгдэж шийдвэрлүүлнэ. 

2.3.4 Сургалтын хөтөлбөрийн шаардлагад нийцсэн ажилтныг сургалтад 

хамруулахаар илгээнэ. 

2.3.5 Сургалтын үр дүнг сайжруулах, сурах боломж бүрдүүлэх үүднээс 3-аас дээш 

дараалсан өдрүүдэд суралцах ажилтныг үндсэн ажлаас түр чөлөөлж 

сургалтад хамруулна. 

2.3.6 НСТ-д гэрээгээр багшлах ажилтан, албан хаагч нарын ажлын цагийн 

зохицуулалт болон бусад дэмжлэг туслалцааг цаг тухайд нь үзүүлнэ. 

2.3.7 Шаардлагатай чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулах болон хичээл заах 

багшаар хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

2.3.8 НСТ-ийн сургалт, дадлагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэргэжлийн 

болон техникийн дэмжлэг туслалцааг үзүүлнэ. 
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ГУРАВ. БУСАД ЗҮЙЛ 
 

3.1 Энэхүү журам нь талууд гарын үсэг зуран, баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн  

хүчин төгөлдөр болно. 

3.2 Энэхүү журамд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг хоёр талаас албан 

бичгээр ирүүлэх ба хамтарсан хурлын протоколыг үндэслэн нэмэлт 

өөрчлөлтийг тусгана. 

3.3 Энэхүү журамд тусгагдсан цахим хаяг, утасны дугаар өөрчлөгдсөн 

тохиолдолд хоёр тал харилцан мэдэгдэнэ. 

3.4 Үйл ажиллагааны явцад гарсан аливаа асуудлыг талууд цаг тухайд нь 

дүгнэж, дахин гаргахгүй байх талаар арга хэмжээг авч ажиллана. 

 

ДӨРӨВ. ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

 

4.1. Сургалт зохион байгуулагдах үед талууд хяналт тавин ажиллана. 

4.2. Сургалтын явцад сургалтын үр дүнг сайжруулах талаар НСТ болон НУТА-

ны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн байнга хамтран ажиллана. 

4.3. Хоёр талын удирдлагууд болон дотоод хяналтын мэргэжилтэн энэхүү 

хамтран ажиллах журмын хэрэгжилтэд жил бүр дүн шинжилгээ хийж, 

дүгнэнэ. 

4.4. Журмын зүйл заалт зөрчигдсөн болон журмын хэрэгжилттэй холбоотой үл 

нийцэл болон бусад асуудлаар хоёр тал харилцан шийдвэрлэнэ. 

4.5. Журмын хэрэгжилтийн талаар дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл нийцлийг 

залруулах, дахин давтагдахаас сэргийлэх зорилгоор тохирох арга хэмжээг 

талууд төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

 

ТАВ. ХАРИЛЦАХ ХАЯГ 

Нисэхийн сургалтын төв 

17120 Буянт-Ухаа,  

Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо, 

Улаанбаатар хот. 

Утас: 71-282255, 71-282074 

Факс: (976-71) 282132 

E-mail: quality_nst@mcaa.gov.mn  

 

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 

17120 Буянт-Ухаа,  

Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо, 

Улаанбаатар хот. 

Утас: 71-283105, 71-283244 

Факс: (976) 70049981  

E-mail: fpd_office@mcaa.gov.mn 

 


