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Дүрмийн тайлбар 

Part 141 prescribes rules governing the certification and operation of organisations
conducting aviation training and assessments that are required by Civil Aviation Rules

to be conducted by an organisation certificated under this Part.
The following certificates are issued under Part 141 —

(1) standard aviation training organisation certificate;
(2) restricted aviation training organisation certificate.

Энэ дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Сайдын баталсан ИНД-141-ийн цахим 
хувилбар бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-141, түүний 
өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-аас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах 
боломжтой. 
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Мэдээлэл 

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбарт нэгдсэн 
нэг дүрмийн зохицуулалтад шилжих тухай Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын 
1992 оны 29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ Зеланд 
улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан “Техникийн Хамтын 
Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг Шинэ 
Зеландын Иргэний нисэхийн дүрэмд уялдуулан гаргасан болно.   

ИНД-141 нь анх 2001 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд дараах 
өөрчлөлтийг багтаасан: 

Өөрчлөлтийн дугаар  Хүчин төгөлдөр болсон огноо 

Өөрчлөлт 1   2010 оны 4-р сарын 16  
Өөрчлөлт 2   20... оны ... сарын .... 

ИНД-141-ийн Өөрчлөлт 2-ыг Шинэ Зеландын Part 141-ийн 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн 
Өөрчлөлт 3-т үндэслэн боловсруулсан болно.  

Тэмдэглэл: ИНД-141-ийг англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан ба эдгээрийн хооронд зөрүү 
гарсан тохиолдолд англи хувилбар нь давамгайлна.                         
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А Бүлэг. Ерөнхий зүйл 

 141.1  Дүрмийн хамрах хүрээ 

(а) Энэ дүрмийн зорилго нь Иргэний нисэхийн багц дүрмүүдээр шаардагддаг 

нисэхийн сургалт болон үнэлгээний үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг байгууллагын 

гэрчилгээжүүлэлт болон үйл ажиллагааг зохицуулах бөгөөд тус байгууллага нь 

энэ дүрмийн дагуу гэрчилгээжсэн байх шаардлагатай. 

(b) Энэ дүрмээр дараах гэрчилгээг олгоно: 

(1) Нисэхийн сургалтын байгууллагын стандарт гэрчилгээ, 

(2) Нисэхийн сургалтын байгууллагын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ. 

141.3 Өргөдөл гаргах

(а) Энэ дүрмийн дагуу Нисэхийн сургалтын байгууллага (цаашид НСБ гэх)-ын 

гэрчилгээ эзэмшихээр өргөдөл гаргагч (цаашид Өргөдөл гаргагч гэх) нь САА-

24141/01 маягтыг бөглөж, дараах холбогдох бичиг баримтыг төлбөрийн 

баримтын хамт Даргад ирүүлнэ:  

(1) НСБ-ын стандарт гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагчийн хувьд, 141.63-

аар шаардсан Ерөнхий заавар, 

(2) НСБ-ын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ авахаар Өргөдөл 

гаргагчийн хувьд, 141.151(b) хэсэгт заасан баримтыг. 

141.5 Гэрчилгээ олгох  

(а) Дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд Дарга Өргөдөл гаргагчид НСБ 
стандарт гэрчилгээг олгоно -   

(1) 141.51(a)(1) болон (2)-т заасан удирдах албан тушаалтан, ажилтанд 

тавигдах шаардлага болон “Тохирох зөв хүнийг тодорхойлох”–д 

тавигдах шаардлага (fit and proper person), 

(2) энэ дүрмийн Б Бүлгийн шаардлагууд, 

(3) гэрчилгээ олгох нь нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд харшлахгүй байх. 

(b) Дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд Дарга Өргөдөл гаргагчид НСБ 

хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээг олгоно -   

(1) “тохирох зөв хүнийг тодорхойлох”–д тавигдах шаардлага (fit and proper 

person),

(2) 141.151-ийн шаардлага, 
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(3) гэрчилгээ олгох нь нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд харшлахгүй байх. 

  141.7 Гэрчилгээний эрх 

 НСБ-ын гэрчилгээ нь зөвшөөрөгдсөн сургалт явуулах, суралцагчид үнэлгээ өгөх 

эрхээр хангагдана.

141.9 Гэрчилгээний хугацаа

(а) НСБ-ын стандарт гэрчилгээг 5 хүртэл жилийн хугацаагаар олгох, эсхүл 

шинэчлэн олгож болно. 

(b) НСБ-ын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээг зөвхөн  нэг удаагийн сургалт 

явуулахад шаардлагатай хугацаагаар олгож болно. 

(c) НСБ-ын гэрчилгээ нь түүний хүчинтэй хугацаа дуусах, эсхүл түдгэлзүүлэх, 

эсхүл цуцлах хүртэл хүчин төгөлдөр байна.  

(d) НСБ-ын гэрчилгээг цуцалсан тохиолдолд гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээг  

Даргад нэн даруй ирүүлэх шаардлагатай. 

(e) НСБ-ын гэрчилгээг түдгэлзүүлсэн тохиолдолд гэрчилгээ эзэмшигч нь зохих 

баталгаажилт хийлгэхийн тулд  Даргад нэн даруй ирүүлэх шаардлагатай.

141.11 Гэрчилгээг шинэчлэх 

(а) Гэрчилгээ эзэмшигч нь НСБ-ын стандарт гэрчилгээг шинэчлэх өргөдлийг 

САА-24141/01 маягтын дагуу гаргах шаардлагатай. 

(b) Өргөдлийг гэрчилгээнд заасан хугацаанаас өмнө, хэрэв гэрчилгээнд 

шинэчлэх хугацаа заагдаагүй бол түүний хүчинтэй хугацаа дуусахаас 30 

хоногийн өмнө  Даргад илгээх шаардлагатай.

 141.13 Аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалт ба аудит 

(а) Даргаас нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын үүднээс 

шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд НСБ-ын барилга байгууламж, баримт бичиг 

болон бүртгэлд үзлэг шалгалт, аудит хийж болно.  

(b) Дарга үзлэг шалгалт, аудит хийхэд шаардлагатай мэдээллүүдийг гэрчилгээ 

эзэмшигчээс шаардах эрхтэй.

Б Бүлэг.  Стандарт гэрчилгээжүүлэлтэд тавигдах шаардлага

    141.51 Ажилтан, албан тушаалтанд тавигдах шаардлага

    (а) Өргөдөл гаргагч нь дараах албан тушаалтан, ажилтантай байна: 
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(1) Өргөдөл гаргагчийн зүгээс явуулж буй сургалт, үнэлгээ бүр нь энэ 

дүрмийн шаардлагууд болон стандартын дагуу гүйцэтгэгдэж, санхүүжиж 

байгааг бататгах эрх бүхий удирдах албан тушаалтан буюу гүйцэтгэх 

захирал, 

(2) Гүйцэтгэх захирлын өмнө дараах үйл ажиллагаанд шууд хариуцлага 

хүлээх  удирдах албан тушаалтан(ууд): 

(i) Өргөдөл гаргагч байгууллага энэ дүрмийн шаардлагуудыг биелүүлж 

байгааг бататгах, 

(ii)  Аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо. 

(3) Байгууллагын Ерөнхий зааварт тусгагдсан сургалтыг төлөвлөх, явуулах, 

шалгалт авах болон сургалтад хяналт тавих үүрэг бүхий ажилтнууд.  

(aa) Энэ зүйлийн (a)(2)(ii)-д шаардсан удирдах ажилтан нь гэрчилгээ 

эзэмшигчийн Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны болон үйл 

ажиллагааны холбогдох ур чадвар ба дадлага туршлагатай байх шаардлагатай. 

 (b) Өргөдөл гаргагч нь сургалт явуулах, шалгалт авах хүмүүсийн боловсрол, 

мэргэжлийн ур чадварын түвшинг тодорхойлох, үнэлгээ өгөх журамтай байна.

 141.53 Барилга байгууламжид тавигдах шаардлага

Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагч нь Ерөнхий заавартаа 

тусгагдсан сургалтыг явуулах болон шалгалт авахад шаардлагатай барилга 

байгууламж, нөөцтэй байна. 

 141.55 Бичиг баримт 

(а) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагч нь сургалт явуулах, 

шалгалт авахад шаардлагатай, хүчин төгөлдөр техникийн стандарт, зөвлөмж 

бүхий лавлах материал, сурах бичиг болон бусад холбогдох бичиг баримттай 

байна. 

(b) Өргөдөл гаргагч нь энэ зүйлийн (а)-д заасан бичиг баримтад хяналт тавих 

журамтай байна. Журамд дараах зүйлийг тусгасан байна: 

(1) бүх бичиг баримтуудыг үйл ажиллагаанд ашиглахаас өмнө зохих 

ажилтан хянаж, баталгаажуулах; 

(2) байгууллагын Ерөнхий зааварт тусгагдсан сургалтыг явуулах, шалгалт 

авах этгээдэд сургалт болон шалгалт явуулахтай холбогдолтой хүчин 

төгөлдөр бичиг баримтуудаар хангах; 

(3) хүчингүй болсон бичиг баримтуудыг ашиглалтаас хасах, 

(4) бичиг баримтуудад орсон өөрчлөлтүүдийг холбогдох ажилтан хянаж, 

батлах. 
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141.57 Сургалт, шалгалт

(а) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагч нь Ерөнхий заавартаа 

тусгагдсан сургалтыг явуулах, шалгалт авах журмыг боловсруулсан байна. 

(b) Журамд дараах зүйлийг тусгасан байна -  

(1) Сургалт нь Иргэний нисэхийн холбогдох дүрмийн сургалтын хөтөлбөрийн 

шаардлагуудыг хангасан байх, 

(2) Шалгалт нь Иргэний нисэхийн холбогдох дүрмийн сургалтын 

хөтөлбөрийн шаардлагуудыг хангасан байх ба шалгалтын нэгдмэл 

байдлыг зөрчихгүйгээр явагдах, 

(3) Иргэний нисэхийн дүрмүүдээр шаардаж байгаа, энэ дүрмээр 

гэрчилгээжсэн сургалтын байгууллагад сургалт явуулах болон шалгалт 

авах ажилтны мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршилга нь суралцагчдаас 

илүү байна гэдгийг үнэлж бататгах журам.

141.59 Бүртгэл 

(а) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагч нь Сургалтын 

заавартаа жагсаасан сургалт, шалгалт бүрийг явуулахад шаардлагатай бичиг 

баримтуудын бүртгэлийг ялгах, цуглуулах, индексжүүлэх, хадгалах болон 

хөтлөх журам боловсруулах шаардлагатай.  

(b) Энэ зүйлийн (a)-д заасан журамд дараах бүртгэлүүдийг хөтлөх, хадгалах 

талаар тусгагдсан байх шаардлагатай:  

(1) Сургалт, эсхүл шалгалт явуулж байгаа ажилтан бүрийн бүртгэл,  

(2) Сургалтад суусан, эсхүл шалгалт өгсөн хүн бүрийн бүртгэл,  

(3) Чанарын дотоод аудит бүрийн бүртгэл, дүгнэлт.  

(c) Энэ зүйлийн (b)(1)-д заасан бүртгэлүүд нь тухайн хүний нэр, дадлага 

туршлагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, боловсрол, мэргэшил (qualification), 

хамрагдсан сургалтууд,  ур чадварыг үнэлсэн үнэлгээ (competence assessment) 

зэргийг агуулсан байх шаардлагатай. 

(d) Энэ зүйлийн (b)(2)-т заасан бүртгэлүүд нь дараах зүйлүүдийг агуулсан байх 

шаардлагатай:

(1) Овог нэр, төрсөн огноо, 

(2) Тухайн этгээдийг ялгах аргачлал, 

(3) Суралцагчийн эзэмшдэг нисэхийн бичиг баримтын дэлгэрэнгүй 

жагсаалт, 

(4) Суралцагчийн сургалтад бүртгүүлсэн бүртгэл, сургалтад суусан бүртгэл 

(course attendance), хамрагдсан сургалтын сэдэв, 
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(5) Хэрэв шаардлагатай бол, суралцагчийн газрын болон нислэгийн 

сургалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, багшийн тайлбар, дотоод үнэлгээ, 

(6)  Суралцагчийн зүгээс Сургалтын байгууллагад бүртгүүлэхдээ гадны 

байгууллагаар шалгуулсан мэдээлэл, мөн  ажил олгогч байгууллагын 

зүгээс тавих шаардлагатай холбоотой хангалтгүй байгаа мэдлэгийн  

тайлан, 

(7) Энэ дүрмийн шаардлагыг хангах зорилгоор тухайн этгээдийн сургалтын 

байгууллагад бүртгүүлэхдээ өгсөн, нисэхийн байгууллагаар хийлгэсэн 

үнэлгээний дэлгэрэнгүй.  

(e) Энэ зүйлийн (б)-д заасан бүртгэл бүр нь дараах шаардлагыг хангасан байх 

шаардлагатай:  

(1) Үнэн зөв, гаргацтай буюу уншигдахуйц, өөрчлөх боломжгүй байх. 

(2) Сүүлчийн тэмдэглэл хийсэн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд хадгалах 

шаардлагатай.

  141.61 Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо (SMS) 

Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар өргөдөл гаргагч нь ИНД-100.3-д заасан 

аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжүүлж үйл 

ажиллагаандаа хэрэглэх шаардлагатай.

 141.63 Стандарт нисэхийн сургалтын байгууллагын Ерөнхий заавар  

(а) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагч нь дараах зүйлийг 

агуулсан Ерөнхий зааврыг боловсруулж Даргад ирүүлэх шаардлагатай:  

(1) Ерөнхий заавар болон түүнд орсон бусад журмууд дараах зүйлийг 

агуулсныг баталсан Гүйцэтгэх захирлын  батламж  

(i)  Байгууллагын үйл ажиллагааг тодорхойлсон болон энэ дүрмийн 

заалтуудыг хэрэгжүүлэх  арга барилыг батлах, 

(ii)  Сургалтын байгууллага нь энэ дүрмийг тогтмол дагаж мөрдөх тухай 

мэдэгдэл. 

(1A) 141.61-ээр шаардсан Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны 

хувьд:  

(i) ИНД-100.3(b)-д шаарсан бүх бичиг баримтууд,  

(ii)  Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ сунгуулах өргөдөл гаргаагүй 

байгууллагын хувьд Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 

хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тайлбарласан хэрэгжилтийн төлөвлөгөө. 

(2) 141.51(а)(1) болон (2)-т заасан удирдах ажилтнуудын албан тушаал, 

нэрс, 
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(3) Дараах зүйлүүдийг агуулсан дүрмийн 141.51(а)(1) ба (2)-д заасан 

удирдах ажилтан бүрийн үүрэг, хариуцлага: 

(i)  Өөрсдийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын асуудлаар байгууллагын 

нэрийн өмнөөс ИНЕГ-тай, эсхүл  Даргатай шууд харьцах, 

(ii)  Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын хариуцлагууд, 

(4) 141.51(а)(2)-т заасан удирдах ажилтан бүрийн хариуцлагыг үзүүлсэн 

байгууллагын бүтцийн схем, 

(4A) Байгууллага доторхи аюулгүй ажиллагааны хариуцлагыг зураглан 

үзүүлсэн мэдээлэл, 

(5) Байгууллагын гэрчилгээгээр зөвшөөрөгдөж байгаа сургалт болон 

шалгалтуудын жагсаалт, 

(6) Сургалт болон шалгалтууд хийгдэх байршил, 

(7) Байгууллагын хийх сургалт, шалгалт тус бүрийн агуулга, сэдэв  (outline), 

болон хөтөлбөр, 

(8) Энэхүү дүрмийн дараах заалтуудаар шаардсан онцолсон журмууд -  

(i) 141.51(b)-д заасан ажилтны ур чадвар, 

(ii) 141.55(b)-д заасан бичиг баримтын хяналт, 

(iii) 141.57(b)-д заасан сургалт болон шалгалтууд, 

(iv) 141.59(b)-д заасан бүртгэлүүд, 

(v)  [хүчингүй] 

(9) Сургалтын байгууллагын Ерөнхий зааврыг хянах, нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах, түгээх журам. 

(b) Сургалтын байгууллагын Ерөнхий заавар нь Дарга хүлээн зөвшөөрөхүйц 

байх шаардлагатай.

       В Бүлэг. Стандарт үйл ажиллагааны шаардлага 

 141. 101 Дүрмийн биелүүлэлтийн хадгалалт 

Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй: 

(1) байгууллагын Ерөнхий зааврын хүчин төгөлдөр хувийг өөрийн үндсэн 

байршил бүрт хадгалах, 

(2) зааварт тусгагдсан бүх журмыг мөрдөх, 

(3) холбогдох ажилтанд үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулахад шаардлагатай  

зааврын хэсгүүдийг зохих газарт байршуулах, 

(4) энэ дүрмийн Б Бүлэгт заасан шаардлагуудыг байнга дагаж мөрдөх, 
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(5) байгууллагын нэр, хаяг, утас, эсхүл факсын дугаар өөрчлөгдөх 

тохиолдолд Даргад САА-24141/01 маягтаар мэдэгдэх.

141.103 Гэрчилгээ эзэмшигчийн зохион байгуулалтад өөрчлөлт орох 

(a) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь байгууллагын Ерөнхий заавартаа 

нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа байгууллагын үндсэн чиг үүрэг, тодорхойлолт 

хэвээр үлдэнэ гэдгийг бататгана.  

(b) Гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий зааварт оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь энэ 

дүрмийн шаардлагад нийцэж байгааг болон өөрийн заавар дахь өөрчлөлт хийх 

журмын дагуу гүйцэтгэснийг бататгана. 

(c) Гэрчилгээ эзэмшигч нь аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг заавартаа оруулсны 

дараа  Даргад хүргүүлнэ. 

(d) Гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах зүйлд өөрчлөлтүүдийг хийхээс өмнө  Даргаар 

хүлээн зөвшөөрүүлсэн байна:  

(1) гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх, 

(2) удирдах албан тушаалтан(ууд)ыг өөрчлөх, 

(3) сургалт, шалгалт явуулах байршлаа өөрчлөх, 

(4) гэрчилгээнд тусгагдсан сургалт, шалгалтыг өөрчлөх, 

(5) Аюулгүй ажилагааны удирдлагын тогтолцоонд бодит өөрчлөлт орох. 

(e) Энэ зүйлийн (d)-д заасан аливаа өөрчлөлтийг хийж байх хугацаанд, эсхүл 

өөрчлөлт хийгдсэний дараа тодорхой хугацаанд гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл 

ажиллагаа явуулах нөхцөлийг  Даргаас тодорхойлж болно. 

(f) Гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (e)-д заасан,  Даргаас тодорхойлсон үйл 

ажиллагаа явуулах аливаа нөхцлийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

(g) Энэ дүрэмд өөрчлөлт орж, гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт хийгдэх тохиолдолд 

гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээг Даргад нэн даруй хүргүүлэн зохих бичилтийг 

хийлгэнэ. 

(h) Дарга нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангахад шаардлагатай гэж үзсэн 

тохиолдолд Гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий заавартаа шаардлагатай нэмэлт 

өөрчлөлтийг оруулах үүрэгтэй. 

Г Бүлэг. Нисэхийн сургалтын байгууллагын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй 
гэрчилгээ 

141.151 Гэрчилгээжүүлэлтэд тавигдах шаардлага

(а) НСБ-ын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ авахаар Өргөдөл гаргагч нь 

дараах шаардлагыг хангасан байна- 
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(1) өргөдөлд заасан сургалтыг явуулах, хянах, төлөвлөх ажилтан, албан 

тушаалтнуудыг үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээт ажилтан хэлбэрээр, эсхүл 

хөлсөөр ажиллуулах; 

(2) сургалт явуулах ажилтан нь мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлагаараа 

суралцагчдаас илүү байна гэдгийг бататгах; 

(3) өргөдөлд заагдсан сургалт, шалгалтыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай 

барилга байгууламж, нөөцтэй байх; 

(4) сургалт явуулах, шалгалт авахад шаардлагатай холбогдох техникийн 

стандарт, шаардлага, зөвлөмж бүхий лавлах материал, сурах бичигтэй 

байх; 

(5) өргөдөлд дурьдсан сургалтыг явуулахад шаардагдах журмуудыг 

боловсруулсан байх. 

(b) Өргөдөл гаргагч нь энэ зүйлийн (а)-д заасан шаардлагуудыг хангах, мөрдөх 

талаарх нарийвчилсан мэдээллийг  Даргад ирүүлнэ.

141.153 Дүрмийн шаардлагыг тогтмол мөрдөх

НСБ-ын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ эзэмшигч нь 141.151(а)-д заасан 

шаардлагыг тогтмол дагаж мөрдөнө.

141.155 Бүртгэл 

(а) НСБ-ын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ эзэмшигч нь сургалт явуулах, 

шалгалт авахад шаардлагатай тайлан бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, дугаарлах, 

хадгалах журмыг боловсруулсан байна.  

(b) Гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна: 

(1) Сургалт явуулах хүн бүрийн туршлага, мэргэжил, сургалт, мэргэшлийн 

ур чадварын талаарх нарийвчилсан бүртгэл хөтлөх, 

(2) Сургалтад бүртгүүлж, хамрагдсан хүн бүрийн бүртгэлтэй байна. Энэ 

бүртгэл нь суралцагчийн сургалтад бүртгүүлсэн бүртгэл (enrolment), 

сургалтад суусан бүртгэл (course attendance), тэдний сургалт, дадлагад 

хамаарах хичээлийн сэдэв болон нислэг, нислэгийн цаг, багшийн 

дүгнэлт, шалгалт бүрийн дүн зэргийг агуулсан байх шаардлагатай, 

(3) бүх бүртгэл, тэмдэглэлийг цэвэр, үнэн зөв хөтлөх, 

(4) Бүртгэлийг хамгийн сүүлд тэмдэглэл оруулсан өдрөөс хойш 3 жил 

хадгалах. 

141.201 Шилжилтийн үеийн зохицуулалт

(а) Энэ дүрэм нь дараах байгууллагуудад хамаарна:  

(1) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч, 
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(2) Стандарт НСБ-ын гэрчилгээний өргөдөл гаргагч. 

(b) Энэ дүрэмд хамаарах байгууллага нь 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 

өмнө: 

(1) Энэ дүрмийн дараах заалтуудыг биелүүлэх шаардлагагүй -   

(i) 141.51(а)(2)(ii)- хэрэв байгууллага нь Аюулгүй ажиллагааны 

удирдлагын тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтны оронд дотоод 

чанар баталгаажуулалт хариуцсан удирдах ажилтантай бол, 

(ii) 141.61- хэрэв байгууллага нь Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын 

тогтолцоог боловсруулж, хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаандаа 

ашиглаагүй, 141.203-т тохирох дотоод чанар баталгаажуулалтын 

тогтолцоог    тогтоосон бол, 

(iii) 141.63(а)(1А), 

(iv) 141.63(а)(3)(ii), 

(v)  141.63(а)(4A), гэхдээ 

(2)  Дараах зүйлийг агуулсан хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг ИНЕГ-ын холбогдох 

маягт /үнэн зөв бөглөсөн/-ын хамт  Даргад 2018 оны 7 дугаар сарын 30-

ны өдрөөс өмнө ирүүлсэн байх шаардлагатай: 

(i) Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр санал 

болгож байгаа огноо, 

(ii) 141.61-д шаардсан Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 

хэрхэн хэрэгжүүлэх тойм.   

(c) Шаардлагатай тохиолдолд Дарга –  

(1) Байгууллагын хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг батална 

(2) Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх огноог 

товлоно. 

(d) Эргэлээ арилгах үүднээс, хэрэгжилтийн огноо гэж Даргын аюулгүй 

ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог баталсан огноог тооцно.  

(e) Энэ дүрмийн 141.201(c)(2)-т заасан огноог тогтоохдоо Дарга дараах зүйлийг 

тооцож үзэх шаардлагатай: 

(1) Байгууллагын хүчин чадал, 

(2) Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, 

(3) Байгууллагын үйл ажиллагаанд  байгаа эрсдэл, 

(4) Гэрчилгээг шинэчлэх огноо, 

(5) ИНЕГ-ын, эсхүл байгууллага, эсхүл хоёуланд нь нөлөөлөх аливаа нөөц 

эсхүл төлөвлөлт, 
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(6) Хэрэгжүүлэлтийн огноо нь 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хойш 

байж болохгүй.  

(f) Хэрэв тухайн байгууллага стандарт НСБ-ын гэрчилгээ авахаар өргөдөл 

гаргагч бол өргөдөлдөө Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хавсаргаж ирүүлэх шаардлагатай. 

(g) Дүрмийн энэ заалт нь 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөр дуусгавар 

болно. 

141.203 Шилжилтийн үеийн дотоод чанар баталгаажуулалт 

(а) Энэ дүрмээр шаардсан журмууд биелэгдэж байгаа болон нийцэж байгаа 

эсэхийг баталгаажуулахын тулд 141.201(b)(1)(ii)-т шаардсан дотоод чанар 

баталгаажуулалтын тогтолцоог бий болгосон байх шаардлагатай.  

(b) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дараах зүйлүүдийг агуулсан 

байх шаардлагатай:  

(1) үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт, хэрэгцээ шаардлага болон байгууллагын 

зорилт зэрэгтэй холбоо бүхий аюулгүй ажиллагааны бодлого ба аюулгүй 

ажиллагааны журмууд, 

(2) Чанарын үзүүлэлтүүд болох дутагдал ба зөрчлийн тайлан, ажилтнууд 

болон үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт зэргийг хянаж, үйл ажиллагаанд 

оршиж байгаа асуудлууд болон тэдгээрийн боломжит шалтгааныг 

тогтоох журам,   

(3) Тогтолцоонд байгаа, таньж мэдэгдсэн бодит асуудлуудыг засаж 

залруулах журам, 

(4) Тогтолцоонд байгаа боломжит шалтгаануудыг тогтоож, залруулах, 

зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журам, 

(5) Аюулгүй ажиллагааны бодлогоор тодорхойлсон зорилго болон 

байгууллагын Ерөнхий заавар, журмуудын хэрэгжилтэд аудит хийх 

дотоод аудитын  хөтөлбөр, 

(6) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь байгууллагын үйл 

ажиллагаанд зохицсон, үр өгөөжтэй байж, энэ дүрмийн шаардлагуудыг 

биелүүлж байгааг бататгах, тоон дүн шинжилгээг агуулсан удирдлагын 

хяналтын журам. 

(c) Аюулгүй ажиллагааны бодлогын журмууд нь аюулгүй ажиллагааны бодлогыг 

байгууллагын бүх түвшинд ойлгож хэрэгжүүлсэн ба байгууллагын үйл 

ажиллагаанд үйлчилсэн зэргийг бататгасан байх шаардлагатай.

(d) Засаж залруулах журамд дараах зүйлүүдийг тусгасан байх шаардлагатай:  

(1) дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар,  

(2) авсан арга хэмжээний үр нөлөөг тодорхойлохын тулд асуудлыг засаж 

залруулсны дараа түүний мөрөөр дахин нягтлах арга хэмжээний талаар, 
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(3) удирдлагын зүгээс асуудлыг засаж залруулах арга хэмжээний үр нөлөөг 

үнэлэх.  

(e) Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журамд дараах зүйлүүдийг тусгасан 

байх шаардлагатай: 

(1) боломжит асуудлуудыг засаж залруулах,  

(2) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр нөлөөг тодорхойлохын тулд 

асуудлыг засаж залруулсны дараа түүний мөрөөр дахин нягтлах арга 

хэмжээний талаар, 

(3) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд холбогдох журмуудад 

өөрчлөлт хийх талаар, 

(4) удирдлагын зүгээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр нөлөөг 

үнэлэх. 

(f) Дотоод аудитын хөтөлбөрт дараах зүйлүүдийг тусгасан байх шаардлагатай: 

(1) аудит хийх үйл ажиллагааны онцлогийг тооцсон аудит хийх байршил 

болон давтамж, 

(2) аудит хийж байгаа үйл ажиллагаанд шууд хариуцлага хүлээхгүй, 

аудитын сургалтад хамрагдсан ажилтнаар аудитыг гүйцэтгүүлэх, 

(3) шалгалтын үр дүнг үйл ажиллагаагаа шалгуулсан албан тушаалтан 

болон дотоод чанар баталгаажилт хариуцсан албан тушаалтанд 

мэдээлэх тухай, 

(4) шалгалтаар илэрсэн дутагдлыг засаж залруулах, эсхүл урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авахыг шалгуулсан этгээдээс шаардах тухай, 

(5) дутагдлыг засаж залруулах, эсхүл урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээний 

үр нөлөөг нягтлахын тулд эргэн хянах аудит хийх тухай. 

(g) Удирдлагын хяналтын журам нь дараах зүйлийг агуулсан байх 

шаардлагатай: 

(1) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь тогтмол үр өгөөжтэй 

байгаа эсэхийг тооцон удирдлагын хяналт хийх давтамжийг 

тодорхойлох,   

(2) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцооны удирдлагын хяналт хийх 

хариуцлага бүхий менежерийг тодорхойлох, 

(3) Удирдлагын хяналтуудад дүгнэлт, бүртгэл хийхийг бататгах. 

(h) Дотоод чанарын баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан тушаалтан нь 

аюулгүй ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлаар гүйцэтгэх захиралтай шууд 

харьцах эрхтэй байна. 

(i) Дүрмийн энэ заалт нь 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөр дуусгавар 

болно. 


