
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 20 0 0

1

Аж ахуйн үйл ажиллагааны

тусгай зөвшөөрлийн тухай

хуулийн 17.7.5, 17.7.6

Боловсролын тухай хуулийн

22 дугаар зүйлийн 22.3

Боловсролын сургалтын

байгууллага үүсгэн байгуулах

гэрээ, дүрэмд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулсан, оршин

байгаа газраа өөрчилсөн

талаар улсын бүртгэлд

бүртгүүлсэн

0 10

2

Боловсролын тухай хуулийн

23 дугаар зүйл, ХНХ-ын

сайдын 2018 оны А/104 дүгээр

тушаалын нэгдүгээр хавсралт

"Мэргэжлийн болон техникийн

боловсролын сургалтын үйл

ажиллагаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрөлд тавих шаардлага,

загвар"

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл

шаардлагад бичигдсэн

сургалтад баримтлах

шаардлагын үзүүлэлтүүдийг

мөрдсөн

0 10

0 65 0 0

№6.3.МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ 

ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           
Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн шалгалт

I. СУРГАЛТЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

II. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ



3

Боловсролын тухай хуулийн

33, 34, 36 дугаар зүйл,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 12.10,

12.11

Удирдах зөвлөл нь

сургуулийн үйл ажиллагаанд

үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг

тооцдог

0 5

4

Боловсролын тухай хуулийн 33

дугаар зүйлийн 33.1, 33.2,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 11, 12

дугаар зүйл 

Захирал нь сургууль хөгжүүлэх

хэтийн болон жилийн

төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлж

ажилладаг                                  

Мэргэжлийн боловсролын

сургалтын байгууллагын

бүтэц, мэргэжлийн болон

техникийн боловсрол

эзэмшүүлэх сургалтын ажлын

зохион байгуулалтыг хангаж

ажилладаг

0 10

5

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 15

дугаар зүйлийн 15.1, 15.2, 15.3

Суралцагч элсүүлэх

мэргэжлийн чиглэл, хяналтын

тоо, элсэлтийн үлгэрчилсэн

журмыг баримтлан элсэлтийн

үйл ажиллагааг зохион

байгуулдаг

0 10

6

Боловсролын тухай хуулийн 9

дүгээр зүйлийн 9.1, 9.2,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 16

дугаар зүйлийн 16.4, 16.4.2,

ХНХ-ын сайд, БСШУС-ын

сайдын 2019 оны А/505, А/267

хамтарсан тушаал "Журам,

загвар батлах тухай" 

ХНХЯ, БСШУСЯ-наас

батлагдсан журмын дагуу

боловсролын баримт бичиг

олгогдсон

0 10

7

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 8

дугаар зүйлийн 8.4.15

Статистикийн болон бусад

шаардлагатай мэдээллийг

тогтоосон хугацаанд нь үнэн

зөв гаргаж холбогдох

байгууллагад өгдөг

0 10

8

Сургуулийн дотоод журам,

сургалтын гэрээнд хандиваар

элсүүлэхгүй болон нэмэлт

төлбөр, хураамж авахгүй,

суралцагчийн эрхийг

хамгаалах талаар тодорхой

заалтыг оруулж өгсөн               

0 5

9
Суралцагчаас хууль бус

төлбөр, хураамж авдаггүй         
0 10

Боловсролын тухай хуулийн 40

дүгээр зүйлийн 40.7, БШУ-ны

сайдын 2012 оны А/92 дугаар

тушаал "Хууль тогтоомжийн

хэрэгжилтийг хангах тухай" 
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Багшийн хөгжлийг дэмжих

тухай хуулийн 7 дугаар

зүйлийн 7.1, 7.3

Багшийн хөгжлийн төвийн үйл

ажиллагаанд мэргэжлийн

боловсрол сургалтын

байгууллагын нийт хувьсах

зардлын хоѐр хувь хүртэл

хэмжээний зардлыг

зарцуулдаг

0 5

0 95 0 0

0 20 0 0

11

Сургалтын хэвийн үйл

ажиллагаа явуулах шаардлага

хангасан, зориулалтын

барилга байгууламжтай

0 10

12

Барилга байгууламж, эзэмшил

газрыг зориулалтын дагуу

ашигладаг.

0 10

0 50 0 0

13

Сургалт явуулж байгаа чиглэл

бүрээр стандартад нийцсэн

өөрийн дадлагын газартай

0 10

14

Сургалтын шаардлага

хангасан туршилт-

үйлдвэрлэлийн цехтэй

0 10

15

Дадлагын газар, лаборатори

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,

эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн 

хангасан

0 10

16

Дадлагын газар, лаборатори,

сургалтын талбай, туршилт

үйлдвэрлэлийн цехэд

ашиглаж байгаа техник, тоног

төхөөрөмжид 

баталгаажуулалт хийлгэж,

дүгнэлт гаргуулан гэрчилгээ

авсан

0 10

17

Техник, тоног төхөөрөмж,

багаж хэрэгсэл нь нэг бүлэгт

15 сурагч ашиглах боломжтой

0 10

0 15 0 0

III. СУРГАЛТЫН ОРЧИН

А. ХИЧЭЭЛИЙН БАЙР

Боловсролын тухай хуулийн 42

дугаар зүйлийн 42.1, 42.4, 42.5,

42.6, Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 13

дугаар зүйлийн 13.1

Б. ДАДЛАГЫН ГАЗАР, ЛАБОРАТОРИ

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 10

дугаар зүйл, MNS 6541:2015

"Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага"

стандартын 10, 11, 13 дугаар

хэсгүүд, MNS5370:2014,                          

В. НОМЫН САН
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Нийт суралцагч, багшийн 15-

аас доошгүй хувьд хүрэх

суудал бүхий уншлагын

танхимтай.

0 5

19

Заавал ашиглах

шаардлагатай мэргэжлийн

сурах бичиг нийт номын 60-

аас дээш хувийг эзэлдэг.

0 5

20

Мэргэжлийн сурах бичиг 3

сурагч тутамд 2-оос доошгүй

ногддог.

0 5

0 10 0 0

21

Үйлчилгээний стандартын

шаардлага хангасан дотуур

байртай.

0 5

22
Дотуур байр нь номын сан,

уншлагын танхимтай.
0 5

0 55 0 0

23

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 8

дугаар зүйлийн 8.4.10

Сургалтын төлөвлөгөө нь

мэргэжил тус бүрээр

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны төв

байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн

0 5

24

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 9

дүгээр зүйл, Хөдөлмөрийн

сайдын 2015 оны А/197 дугаар

тушаал "Чадамжид суурилсан

сургалтын хөтөлбөрийн загвар

батлах тухай"

Мэргэжлийн боловсролын

стандарт, сургалтын

төлөвлөгөөний дагуу

хичээлийн хөтөлбөрийг

боловсруулж батлуулсан

0 5

25

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 9.3,

Бага дунд боловсролын тухай

хуулийн 6 дугаар зүйл

Бүрэн дунд боловсрол

эзэмшүүлэх хичээлүүд нь

сургалтын төлөвлөгөө,

хөтөлбөр, хичээлийн хуваарьт

тусгагдсан, ерөнхий эрдмийн

хичээлүүд бүрэн ордог

0 10

"Номын сангийн орчны нөхцөл,

үйл ажиллагаанд тавих

шаардлага" MNS5742:2019

стандарт

Г. ДОТУУР БАЙР

Оюутны дотуур байрны

үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага" MNS5869:2008

IV. CУРГАЛТЫН СТАНДАРТ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХИЧЭЭЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР
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Сургалтын төлөвлөгөө,

хөтөлбөр, хичээлийн

хуваарийн дагуу лаборатори,

дадлагын хичээл ордог

0 10

27

Дадлагын ажил хийхэд

хүрэлцэхүйц хэмжээний

материалаар хангадаг

0 10

28

Үйлдвэрлэлийн дадлагын

ажил хийх гурван талт гэрээ

байгуулсан

0 5

29
Үйлдвэрлэлийн сургалт,

дадлага хугацаандаа явагддаг
0 10

0 40 0 0

30

Бакалавр, түүнээс дээш

зэрэгтэй онолын багшаар

хангагдсан

0 10

31

Мэргэжлийн чиглэлээр дунд

болон дээд боловсрол

эзэмшсэн дадлагын багшаар

хангагдсан

0 10

32

Сургалтын заах арга зүй

эзэмшсэн үйлдвэрлэлийн

дадлага удирдах эрх бүхий

үндсэн багшаар хангагдсан 

0 10

33

Багшийн мэргэжлийн ѐс зүйн

хэм хэмжээг сахиж

мөрдүүлдэг, энэ талаарх

ажлын үр дүнг тооцож

ажилладаг

0 10

0 30 0 0

34

Төгсөгчид ажил олгогчоос

тавьж буй шаардлагыг хангаж

буй эсэхэд чанарын судалгаа

хийдэг

0 5

35

Сүүлийн 2 жил төгсөгчдийн 60-

аас дээш хувь нь

мэргэжлээрээ ажлын байртай

болсон

0 5

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 10, 11

дүгээр зүйл

V. БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн

18.1,18.2,18.3, Мэргэжлийн

боловсрол, сургалтын

MNS6541:2015 стандартын 9.1,

9.2, 

VI. СУРАЛЦАГЧИД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 16

дугаар зүйл



36
Суралцагч эрхээ эдлэх нөхцөл

боломжийг бүрдүүлсэн
0 10

37

Сургуулийн үйл ажиллагааны

талаар багш, оюутнаас санал

асуулга авч дүн шинжилгээ

хийдэг, гаргасан санал,

шүүмжлэлийг хүлээн авч

хэрэгжүүлдэг

0 10

0 20 0 0

38

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн

20.1.2, 20.1.3

Сургуулийн нийгмийн түншлэл

нь аж ахуйн нэгж, ажил олгогч,

эцэг, эх, суралцагчийн

төлөөллөөс бүрдсэн

0 5

39

Үйлдвэрлэлийн сургалт,

дадлагыг хамтран зохион

байгуулдаг

0 5

40

Төгсөгчдийг ажлын байраар

хангах ажлыг зохион

байгуулсан

0 10

0 15 0 0

41

Дотоод хяналт шалгалтыг

зохион байгуулах журам

баталсан, ажилтныг томилон

ажиллуулсан

0 5

42

Дотоод хяналт шалгалтын

батлагдсан төлөвлөгөөний

дагуу хяналт шалгалтыг

хийдэг, илэрсэн зөрчил

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг

0 10

0 340 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Боловсролын тухай хуулийн 45

дугаар зүйлийн 45.1.1-45.1.8,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 17

дугаар зүйл

VII. НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалтын тухай хуулийн 20.2.7

VIII. ДОТООДЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хуулийн 7.2,

Засгийн газрын 311 дүгээр

тогтоол "Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл ажиллагаанд

дотоод хяналт шалгалтыг

зохион байгуулах нийтлэг

журам"

НИЙТ ОНОО

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,

байгууллагын эрх бүхий албан

тушаалтан



Тайлбар:            




