
 Хаана:  

 09:30-

10:00 
Бүртгэл Б.Нандинцэцэг /МХҮХ-ны нарийн бичгийн дарга/

 10:00-

10:30 
Нээлт, танилцуулга

М.Бизаагундаа /МХҮХ-ний гүйцэтгэх захирал, 

МУ-ын зөвлөх инженер, Бизнесийн удирдлагын 

магистрант/

 10:30-

11:10 

Хөрөнгийн тухай ойлголт, төрлүүд, 

хохирлын тухай ойлголт

Ө.Эрдэнэбаяр /МХҮХ-ний ерөнхийлөгч, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 11:10-

11:50 

Хохирлын үнэлгээ хийх хууль 

тогтоомжууд

Ө.Эрдэнэбаяр /МХҮХ-ний ерөнхийлөгч, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 11:50-

12:00 
Хэлэлцүүлэг

 12:00-

13:00 
Цайны цаг

 13:00-

13:40 

Хохирол үнэлэгчийн ёс зүй мэргэжлийн ур 

чадвар
Г.Отгонбаяр /хуульч, мэргэшсэн үнэлгээчин/

 13:40-

14:20 

Хүний амь нас эрүүл мэндийн хохирлын 

үнэлгээ

М.Бизаагундаа /МХҮХ-ний гүйцэтгэх захирал, 

МУ-ын зөвлөх инженер, Бизнесийн удирдлагын 

магистрант/

 14:20-

14:30 
Завсарлага

 14:30-

15:10 

Ус, галын ослын улмаас учирсан хохирлын 

үнэлгээ

Ө.Эрдэнэбаяр /МХҮХ-ний ерөнхийлөгч, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 15:10-

15:50 
Хууль, эрхзүйн орчин Тээврийн прокурор

15:50-16:30
Байгаль орчны хохирлын үнэлгээний тухай 

ойлголт

Б.Эрдэнэбаатар /эдийн засгийн ухааны магистр, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 09:30-

10:00 
Бүртгэл Б.Нандинцэцэг /МХҮХ-ны нарийн бичгийн дарга/

 10:00-

10:40 

Даатгалын тухай ойлголт, үйл 

ажиллагааны зарчмууд
Г.Бурмаа /МУИС-ын багш, Док.Проф/

 10:40-

11:20 

Даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал, 

бүтэц, онцлог субъектүүд
Г.Бурмаа /МУИС-ын багш, Док.Проф/

 11:20-

12:00 

Хөрөнгийн даатгалын онцлог, нөхөн 

төлбөр тооцох аргууд
Г.Бурмаа /МУИС-ын багш, Док.Проф/

 12:00-

13:00 
Цайны цаг

 13:00-

13:40 

Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан, тавигдах 

шаардлага

Б.Энхтуяа /ШУТИС-ийн багш, Док.Проф, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 13:40-

14:20 

ҮХЭХ-ийн зардлын хандлагын арга, 

элэгдэл тооцох арга

Б.Энхтуяа /ШУТИС-ийн багш, Док.Проф, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 14:20-

15:00 

Хөрөнгийг зах зээлийн хандлагын аргаар 

үнэлэх

Б.Энхтуяа /ШУТИС-ийн багш, Док.Проф, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧИЙН АНХАН ШАТНЫ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

 БЗД 14-р хороо Борх төвийн 101 тоотод /Зүүн 4 замаас зүүн урагшаа ХӨСҮТ-ийн хойно 

МХҮХ-ийн танхимд/ УТАС: 99683079, 88116304/ 

 Эхний өдөр 

 2 дахь өдөр 



15:00-

15:40

Үнэлгээчдийн хууль эрхүйн орчин, эрх 

үүрэг, хариуцлага
Б.Одонгэрэл /Шүүхийн ЕЗ/

 09:30-

10:00 
Бүртгэл Б.Нандинцэцэг /МХҮХ-ны нарийн бичгийн дарга/

 10:00-

10:40 
Үнэлгээний Олон Улсын Стандарт

М.Бизаагундаа /МХҮХ-ний гүйцэтгэх захирал, 

зөвлөх инженер/

 10:40-

11:20 

Хохирол үнэлгээнд ашиглах мэдээллийн эх 

үүсвэр

Хүрэлбаатар /МУИС-ын багш, мэргэшсэн 

үнэлгээчин/

 11:20-

12:00 
Ажил үйлчилгээний орлогын алдагдал

Хүрэлбаатар /МУИС-ын багш, мэргэшсэн 

үнэлгээчин/

 12:00-

13:00 
Нэмэлт зардал

Хүрэлбаатар /МУИС-ын багш, мэргэшсэн 

үнэлгээчин/

 13:00-

13:40 
Цайны цаг

 13:40-

14:20 

Тээврийн хэрэгсэлийн бүтэц, ангилал, 

задаргаа, нэршил, оношлох арга зүй
н.Мягмаржав /ШУТИС, МИС-ийн багш/

 14:20-

15:00 

Тээврийн хэрэгсэлийн бүтэц, ангилал, 

задаргаа, нэршил, оношлох арга зүй
н.Мягмаржав /ШУТИС, МИС-ийн багш/

 09:00-

09:30 
Бүртгэл Б.Нандинцэцэг /МХҮХ-ны нарийн бичгийн дарга/

 09:30-

10:10 
Биет бус хөрөнгийн үнэлгээ

н.Ганзориг /Оюуны өмчийн газар, оюуны өмчийн 

улсын байцаагч/ 

 10:10-

10:50 
Барилгын төсвийн үнэлгээ н.Оюунсайхан /Тэргүүлэх төсөвчин/

 10:50-

11:30 

ТХ-ийн зах зээлийн үнэ тогтоох, үзлэг 

хийх

Ч.Манлайбаатар /Бизнес удирдлагын магистр, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 11:10-

11:50 

ТХ-ийн үнэлгээг зардлын хандлагын 

аргаар тогтоох, тайлангийн загвар, тайланд 

тавигдах шаардлага

Ч.Манлайбаатар /Бизнес удирдлагын магистр, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 11:50-

12:30 

ТХ, сэлбэг эд ангид элэгдэл тооцох, 

ангилах, хохирлын үнэлгээг хийх

Ч.Манлайбаатар /Бизнес удирдлагын магистр, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 12:30-

13:10 

ТХ-ийн хохирол үнэлгээний ESTIMATOR 

програм ашиглах нь

Ч.Манлайбаатар /Бизнес удирдлагын магистр, 

мэргэшсэн үнэлгээчин/

 13:10-

14:00 
Цайны цаг

 14:00-

14:40 
Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа н.Тунгалаг /Албан журам даатгагчдын холбоо/

 14:40-

15:20 

Даатгалын эрх зүйн орчин, хяналт 

зохицуулалт
Санхүүгийн зохицуулах хороо

 15:20-

16:20 
Шалгалт Комисс

 16:20-

17:00 
Сургалтын хаалтын ажиллагаа Комисс

Боловсруулсан:                       Ч.Манлайбаатар /МХҮХ-ны сургалт арга зүйн зөвлөлийн дарга/

 3 дахь өдөр 

4 дэх өдөр


