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№6.4 ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч этгээдийн нэр: 

Объектын нэр: 

Регистрийн дугаар: 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:…../…./…. 
 
Шаардлага хангасан 
асуултын тоо: 
 

 Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь: 

   

Шаардлага хангаагүй 
нийт оноо:  

 Эрсдэл үүсэх 
магадлалын хувь: 

 Эрсдэл үүсэх 
магадлал 
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I. СУРГАЛТЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ 0 20   

1.  Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн 17.7.1, 17.7.2, 
17.7.4 дэх заалтууд, 
Боловсролын тухай 
хуулийн 22 дугаар 
зүйлийн 22.3 дахь 
заалт 

Боловсролын сургалтын 
байгууллага үүсгэн байгуулах 
гэрээ, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан, оршин байгаа газраа 
өөрчилсөн талаар улсын бүртгэлд 
бүртгүүлсэн 

0 10 

    

2.  Боловсролын тухай 
хуулийн 19.1 дэх заалт, 
23 дугаар зүйл 

Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл 
шаардлагад бичигдсэн сургалтад 
баримтлах шаардлагын 
үзүүлэлтүүдийг мөрдсөн 

0 10 

    

II. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 
УДИРДЛАГА  

0 50 
  

3.  Боловсролын тухай 
хуулийн 36 дугаар 
зүйлийн 36.11.1 дэх 
заалт, Дээд 
боловсролын тухай 
хуулийн 17.1 дэх заалт 

Боловсролын байгууллагыг 
хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр, дүрмийг баталсан, 
өөрчлөлт оруулсан 

0 5 
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4.  Боловсролын тухай 
хуулийн 36.11.4 дэх 
заалт, Дээд 
боловсролын тухай 
хуулийн 111.6.3 дахь 
заалт 

Сургалтын төлбөр, дотуур байрны 
үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг 
зохих журмын дагуу тогтоосон 

0 5 

    

5.  Боловсролын тухай 
хуулийн 36.11.5 дахь 
заалт 

Сургуулийн үйл ажиллагааны 
тайлан хэлэлцэж үнэлэлт, дүгнэлт 
өгсөн 

0 5 
    

6.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1.1 
дэх заалт 

Сургуулиа хөгжүүлэх чиглэл, 
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлсэн 

0 5 

    

7.  Засгийн газрын 2018 
оны 209 дүгээр тогтоол 
"Тогтвортой хөгжлийн 
боловсрол үндэсний 
хөтөлбөр"  

Эко орчныг бүрдүүлэх, ногоон 
хөгжлийн талаарх мэдлэг чадвар 
түгээх, байгальд ээлтэй, нөөцийн 
хэмнэлттэй, үр ашигтай 
хэрэглээний соёл, эрүүл, аюулгүй 
амьдралын хэв 
маягийг төлөвшүүлэх зорилтуудыг 
хөгжлийн хөтөлбөртөө тусгаж 
хэрэгжүүлсэн  

0 10 

    

8.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 12.1.3 
дахь заалт 

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
төсөлд оролцсон 

0 5 
    

9.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 12.1.6 
дахь заалт 

Суралцагч элсүүлэх, төгсгөх 
асуудлыг зохих журмын дагуу 
шийдвэрлэсэн 

0 5 
    

10.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 12.1.7 
дахь заалт 

Багш, эрдэм шинжилгээний 
ажилтан бэлтгэж, давтан сургаж, 
тэдний болон төгсөгчийн 
мэргэшлийг дээшлүүлсэн 

0 5 

    

11.  Багшийн хөгжлийг 
дэмжих тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.1, 
7.4 дэх заалтууд 

Багшийн хөгжлийн төвтэй, үйл 
ажиллагаанд зарцуулах зардлын 
хэмжээг сургуулийн Удирдах 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулсан 

0 5 

    

III. СУРГАЛТЫН ОРЧИН  0 91   

А. ХИЧЭЭЛИЙН БАЙР 

12.  Боловсролын тухай 
хуулийн 42 дугаар 
зүйлийн 42.1, 42.4, 42.9 
дэх заалтууд, 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай 
хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1, 14.2 дэх 
хэсгүүд 

Сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа 
явуулах шаардлага хангасан, 
зориулалтын хичээлийн байртай, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 
зорчих, суралцах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн  

0 10 

    

13.  Боловсролын тухай 
хуулийн 42.5, 42.6 дахь 
заалтууд 

Барилга байгууламж, эзэмшил 
газрыг зориулалтын дагуу 
ашигладаг, ногоон байгууламжтай, 
эко орчныг бүрдүүлсэн 

0 10 

    

Б. ЛАБОРАТОРИ 

14.  “Эрх зүй” MNS 5323-
39:2007 стандарт 

Эрх зүйн мэргэжил, хөтөлбөртэй 
сургууль нь хууль зүйн клиник 
сургалтын төвтэй 

0 5 
    

15.  Боловсролын тухай 
хуулийн 42 дугаар 
зүйлийн 42.1, 42.4, 42.9 
дэх заалтууд, Дээд 
боловсролын стандарт 
/мэргэжил бүрээр/ 
Боловсрол, соёл, 

Инженер, технологи, хөдөө аж ахуй, 
анагаах, цэрэг, батлан хамгаалах, 
иргэн, өмч хамгааллын чиглэлээр 
мэргэжил, хөтөлбөртэй сургууль нь 
мэргэжил, хөтөлбөр бүрээр 
лабораторитой, лаборатори нь 
дээд боловсролын стандарт, 

0 10 
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шинжлэх ухааны 
сайдын 2010 оны 26 
дугаар тушаал “Дээд 
боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам”  

сургалтын хөтөлбөрт заасны дагуу 
тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон  

16.  Багшийн мэргэжил, хөтөлбөртэй 
сургуулийн лаборатори, кабинет нь 
"Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
багш" стандарт, сургалтын 
хөтөлбөрт заасны дагуу тоног 
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, 
сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр 
хангагдсан 

0 5 

    

17.  Гадаад хэлний мэргэжил, 
хөтөлбөртэй сургууль нь 
лингафоны кабинеттай, техник 
хэрэгсэл, DVD, CD, аудио, видео г.м 
сургалтын материалуудыг ашиглах 
боломжтой, интернэтэд холбогдсон 

0 5 

    

18.  Нягтлан бодох бүртгэл, банк 
санхүүгийн мэргэжил, хөтөлбөртэй 
сургуулийн кабинет, лабораторид 
тусгай мэргэжлийн программууд 
ашигладаг /Интерактив, Diamond, 
Impact, Payroll, Dashboard, SPSS, 
STATA г.м/ 

0 5 

    

19.  Соёл, урлагийн мэргэжил, 
хөтөлбөртэй сургуулийн анги 
лаборатори, студи, театр, тайз, 
урлан нь стандарт, сургалтын 
хөтөлбөрт заасны дагуу хөгжмийн 
зэмсэг, тоног төхөөрөмжөөр 
тоноглогдсон  

0 10 

    

20.  “Компьютерын 
программ хангамж” 
MNS 5323-: 2009 

Компьютер программ хангамжийн 
мэргэжил, хөтөлбөртэй сургуулийн 
лаборатори нь дотоод болон 
интернэтийн хурд сайн сүлжээнд 
холбогдсон, мэргэжлийн 
программуудтай, оюутан бүрд 
хүрэлцэх өндєр хүчин чадалтай 
компьютертой  

0 5 

    

В. НОМЫН САН 

21.  “Номын сангийн орчны 
нөхцөл, үйл 
ажиллагаанд тавих 
шаардлага” MNS 5742: 
2019 

Сургуулийн бүх оюутан, багшийн 
15-аас доошгүй хувьд хүрэлцэх 
уншлагын танхимтай, цахим номын 
сантай, мэргэжлийн номын санчтай  

0 5 

    

22.  Дээд боловсролын 
стандарт, Дээд 
боловсролын тухай 
хуулийн 16.1.1 дэх 
заалт 

Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгасан 
хичээл бүрд хэрэглэх үндсэн сурах 
бичиг, цахим ном, нэмэлт 
сургалтын материалыг номын санд 
байлгаж ашиглуулдаг. Мэргэжлийн 
сурах бичиг суралцагч тутамд 3-аас 
доошгүй ногддог 

0 5 

    

23.  Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны 
сайдын 2010 оны 26 
дугаар тушаал “Дээд 
боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам”  

Жил тутам сургуулийн төсвийн 3 
хүртэлх хувийг сургалт явуулж буй 
мэргэжлийн дагуу шинэ ном, сурах 
бичиг худалдан авахад зарцуулдаг 

0 5 

    

24.  Тухайн мэргэжлээр 3-аас доошгүй 
гадаад, дотоодын сэтгүүл болон 
цахим хэлбэрээр захиалдаг 

0 3 

    

Г. ДОТУУР БАЙР 

25.   “Оюутны дотуур 
байрны үйлчилгээ. 

Өөрийн эзэмшлийн оюутны дотуур 
байртай эсвэл түрээсийн гэрээгээр 

0 5 
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Ерөнхий шаардлага” 
MNS 5869:2008 

өрөө эзэмшдэг. Дотуур байр нь 
үйлчилгээний стандартын 
шаардлагуудыг хангасан  

26.  Дотуур байр нь уншлагын 
танхимтай байна 

0 3 
    

IV. СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, СУРГАЛТЫН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР 

0 115 
  

27.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.2, 8.4, 8.9 
дэх заалтууд, 
Боловсрол, шинжлэх 
ухааны сайдын 2014 
оны А/78 дугаар 
тушаал "Мэргэжлийн 
чиглэл, индекс 
шинэчлэн батлах 
тухай", Боловсрол, 
шинжлэх ухааны 
сайдын сайдын 2014 
оны А/174 дүгээр 
тушаалын хавсралтаар 
баталсан "Бакалаврын 
хөтөлбөрт тавих 
нийтлэг шаардлага" 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай 
хуулийн 15 дугаар 
зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, 
16 дугаар зүйлийн 16.1, 
16.2 дахь хэсгүүд 

Үндсэн сургалтын хичээлийн 
жилийн эхлэх хугацааг тогтоосон, 
хичээлийн жил нь улиралд 
хуваагддаг, сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөг мэргэжил бүрээр 
сургуулийн Эрдмийн зөвлөл 
хэлэлцэж, сургуулийн захирал 
баталсан 

0 5 

    

28.  Сургалтын хөтөлбөр нь 
Боловсролын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас тогтоосон нийтлэг 
шаардлагад нийцсэн  

0 5 

    

29.  Сургалтын төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрийн дагуу ерөнхий суурь, 
мэргэжлийн суурь, мэргэшлийн 
хичээлүүд ордог. Батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу цахим сургалтыг 
зохион байгуулдаг  

0 10 

    

30.  Багш бэлтгэдэг их, дээд сургууль, 
коллежийн сургалтын төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрт хөгжлийн бэрхшээлтэй 
суралцагчтай ажиллах агуулга, 
арга зүйг тусгасан 

0 10 

    

31.  Сургалтын тусгай хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг 
явуулдаг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
оюутныг ажил олгогчдод 
танилцуулах, зуучлах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулдаг 

0 10 

    

32.  Засгийн газрын 2020 
оны "Үндэсний 
хөтөлбөр батлах 
тухай" 96 дугаар 
тогтоолын 2 дахь 
заалт, Боловсрол, 
шинжлэх ухааны 
сайдын 2020 оны А/176 
дугаар тушаал 

Монгол бичгийн хичээлийг 
сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт 
тусгасан, хичээл ордог 

0 10 
    

33.  Багшийн мэргэжил, хөтөлбөртэй их, 
дээд сургуулийн мэргэжлийн ангид 
монгол бичиг заах аргын хичээл 
заадаг 

0 5 

    

34.  Боловсролын тухай 
хуулийн 21.6 дахь 
заалт, Дээд 
боловсролын тухай 
хуулийн 8.7, 8.11, 
12.1.9 дэх заалтууд 
Боловсролын тухай 
хуулийн 9 дүгээр 
зүйлийн 9.1, 9.2 дахь 
заалтууд, Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны 
сайдын 2006 оны "Дээд 
боловсролын диплом 
олгох журам", 
Боловсрол, шинжлэх 
ухааны сайдын 2020 

Нийт суралцагчдын 90-ээс доошгүй 
хувь нь сургалтын төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрт заагдсан улирлын багц 
/кредит/ цагийг бүрэн гүйцэтгэсэн  

0 10 

    

35.  Дээд боловсролын сургалтын 
байгууллага боловсролын 
магадлан итгэмжлэл хийх эрх бүхий 
байгууллагаар байгууллагын 
магадлан итгэмжлэлийг хийлгэсэн 

0 5 

    

36.  Шинэ хөтөлбөрөөр сургалт 
эхлэхийн өмнө боловсролын 
магадлан итгэмжлэлийн 
байгууллагаар урьдчилсан 
магадлан итгэмжлэл хийлгэсэн 

0 20 

    

37.  Боловсролын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв 

0 10 
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оны А/176 дугаар 
тушаал  

байгууллагаас батлагдсан журмын 
дагуу боловсрол /бакалаврын 
диплом/-ын баримт бичиг олгогдсон 

38.  Суралцагчдаас монгол бичгийн 
хичээлийн шалгалт авдаг, 
бакалаврын дипломд шалгалтын 
дүн бичигдсэн 

0 5 

    

39.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 8.5 дахь 
заалт, Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны 
сайдын 2010 оны 26 
дугаар тушаал, Дээд 
боловсролын стандарт 
/мэргэжил бүрээр/ 

Оюутны мэргэжлийн дадлага 
/танилцах, сургалтын болон 
үйлдвэрлэлийн, дипломын өмнөх/-
ын тайланд дүн шинжилгээ хийдэг, 
үр дүнг дээшлүүлэх арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлдэг 

0 5 

    

40.  Дадлага нь ажил олгогч /ажлын 
байрны/-ийн шаардлагад нийцсэн 
ур чадварыг эзэмшүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 

0 5 

    

V. БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН 0 140   

41.  Багшийн хөгжлийг 
дэмжих тухай хуулийн 
6 дугаар зүйлийн 6.1 
дэх заалт 

Багшийн хөгжлийг дэмжих 
хөтөлбөртэй байна 

0 5 

    

42.  Боловсролын тухай 
хуулийн 44 дүгээр 
зүйлийн 44.2.1-44.2.8 
дэх заалтууд  

Багшийн үүргийг бүрэн хэрэгжүүлж 
ажилласан.  

0 10 

    

43.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.1, 7.2, 12.1.6 
дахь заалтууд, 
Боловсрол, шинжлэх 
ухааны сайдын 2013 
оны A/79 тоот тушаал 
“Оюутан элсүүлэх 
журам”  

Элсэгчдийн тоог Боловсролын 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас 
тогтоосон шаардлагын дагуу 
сургуулийн Удирдах зөвлөл 
тогтоосон, сургуулийн элсэлтийн 
журамд заасан шаардлага, босго 
оноог хангасан элсэгчийг элсүүлдэг  

0 10 

    

44.  Боловсролын тухай 
хуулийн 40 дүгээр 
зүйлийн 40.7 дахь 
заалт, Боловсрол, 
шинжлэх ухааны 
сайдын 2012 оны А/92 
дугаар тушаал "Хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах 
тухай"  

Сургуулийн дотоод журам, 
сургалтын гэрээнд хандиваар 
элсүүлэхгүй болон нэмэлт төлбөр 
хураамж авахгүй, оюутны эрх 
ашгийг хамгаалах талаар тодорхой 
зааж өгсөн  

0 5 

    

45.  Оюутнаас хууль бус төлбөр 
хураамж авдаггүй  

0 10 

    

46.  Дээд боловсролын 
санхүүжилт, 
суралцагчийн 
нийгмийн баталгааны 
тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.8.9, 5.9 
дүгээр заалтууд 

Сургалтын төлбөр төлөх нөхцөлийг 
уян хатан байлгах боломж 
бүрдүүлсэн Сургалтын төлбөр, 
суралцагчийн тэтгэлэг, нийгмийн 
баталгаатай холбогдох мэдээллийн 
сантай  

0 10 

    

47.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 13 
дугаар зүйлийн 13.1 
дэх заалт 

Мэргэжлийн хичээлийг магистр, 
түүнээс дээш зэрэгтэй багш заадаг 

0 10 

    

48.  Боловсрол, шинжлэх 
ухааны сайдын 2014 
оны А/370 дугаар 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралт "Магистр, 

Магистрын сургалтын хөтөлбөрт 
хамаарах хичээлийг доктор 
зэрэгтэй багш заадаг 

0 10 
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докторын сургалт 
эрхлэх нийтлэг журам"  

49.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 12.1.7, 
13.2 дахь заалтууд, 
“Дээд боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам”-ын 
2.3.2 дэх заалт 

Нийт багш нарын 75-аас доошгүй 
хувь нь үндсэн багш эзэлдэг 

0 10 

    

50.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 13 
дугаар зүйлийн 13.3 
дахь заалт, Боловсрол, 
шинжлэх ухааны 
сайдын 2020 оны А/270 
дугаар тушаал “Дээд 
боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын багшид 
тавигдах нийтлэг 
шаардлагыг батлах 
тухай”  

Дээд сургууль, коллежийн үндсэн 
багш нарын 15-аас доошгүй хувь 
нь, их сургуулийн үндсэн багш 
нарын 30-аас доошгүй хувь нь 
докторын зэрэгтэй  

0 10 

    

51.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 17.2 
дахь заалт 

Статистикийн болон бусад 
шаардлагатай мэдээллийг 
тогтоосон хугацаанд нь үнэн зөв 
гаргаж холбогдох байгууллагад 
өгдөг 

0 10 

    

52.  Боловсролын тухай 
хуулийн 44.1.1 дэх 
заалт, “Дээд 
боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам”-ын 
2.3.3, 2.3.6 дахь 
заалтууд 

Нэг багш мэргэжлийн дагуу 
улиралд 3-аас илүүгүй хичээл 
заадаг 

0 10 
    

53.  Багш нар сургалтын техник 
хэрэгслээр хангагдсан, хичээлийн 
явцад тогтмол ашигладаг 

0 5 

    

54.  Боловсрол, шинжлэх 
ухааны сайдын 2021 
оны А/348 тушаалын 
нэгдүгээр хавсралт 
"Дээд боловсролын 
зэрэг олгох сургалтад 
багц цагийг хэрэглэх, 
дүйцүүлэх, 
суралцагчдын мэдлэг, 
чадвар, хандлагыг 
үнэлэхэд баримтлах 
үлгэрчилсэн журам”  

Оюутны бүтээлийн сан, Эссэ бичих, 
найруулах, илтгэх, анализ хийх гэх 
мэт бүтээлч үнэлгээний аргаар 
оюутны мэдлэг, чадвар, хандлагыг 
үнэлдэг 

0 5 

    

55.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 12.1.3, 
12.1.7 дахь заалтууд 

Оюутан, магистрант, докторант, 
багш нарын эрдмийн бүтээлийг 
үнэлдэг, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажилд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлдэг 

0 5 

    

56.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 13.6, 
14.2.1 дэх заалтууд, 
“Дээд боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам” 

Дээд сургууль, коллежийн нийт 
багш нарын 50-иас доошгүй хувь 
нь, их сургуулийн нийт багш нарын 
70-аас доошгүй хувь нь эрдэм 
шинжилгээний ажил гүйцэтгэдэг 

0 10 
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57.  Дээд боловсролын 
тухай хуулийн 16.1.3 
дахь заалт 

Дээд сургууль, коллежийн нийт 
суралцагчдын 30-аас доошгүй, их 
сургуулийн нийт суралцагчдын 40-
өөс доошгүй хувь нь эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажилд 
оролцдог 

0 5 

    

VI. ОЮУТАНД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 0 25   

58.  Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны 
сайдын сайдын 2010 
оны 26 дугаар тушаал 
“Дээд боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам”-ын 2.4 
дэх хэсэг, Дээд 
боловсролын 
санхүүжилт,суралцагч-
ийн нийгмийн 
баталгааны тухай 
хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.3.1, 12.3.2, 
12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 
дахь заалтууд 

“Оюутны зөвлөл”-ийн үйл 
ажиллагааны санхүүжилтийн 
асуудлыг шийдвэрлэсэн, нийгэм, 
соёл, спортын арга хэмжээг тогтмол 
зохион байгуулж хэвшсэн 

0 5 

    

59.  Суралцагчид цагийн, түр хугацааны 
болон гэрээт ажлын байр, 
ажиллуулах нөхцөлийн тухай 
мэдээллийг өгдөг, зөвлөгөө, 
туслалцаа үзүүлдэг 

0 5 

    

60.  Төгсөгчдийн ажлын байрны 
судалгааг тогтмол гаргадаг. Ажлын 
байраар хангах, оюутны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 
тодорхой ажлыг зохион байгуулдаг 

0 5 

    

61.  Боловсролын тухай 
хуулийн 45 дугаар 
зүйлийн 45.1.1-45.1.8 
дахь заалтууд, Дээд 
боловсролын тухай 
хуулийн 16.1.1-16.1.5 
дахь заалтууд, “Дээд 
боловсролын 
сургалтын 
байгууллагын ангилал 
тогтоох журам”-ын 
2.4.5 дахь заалт 

Оюутан хичээлийн бусад цагт 
компьютер ашиглах боломж /бие 
даалтын ажил, реферат бичих, 
интернэтээс мэдээлэл авах г.м/-
той, мэргэжлийн чиглэлийн дагуу 
мэргэшүүлэх секц, дугуйлан 
хичээллүүлдэг 

0 5 

    

62.  Сургуулийн үйл ажиллагааны 
талаар багш, оюутнаас санал 
асуулга авч дүн шинжилгээ хийдэг, 
гаргасан санал, шүүмжлэлийг 
хүлээн авч хэрэгжүүлдэг 

0 5 

    

VII. ДОТООДЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  0 15     

63.  Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай 
хуулийн 7.2 дахь заалт, 
Засгийн газрын 311 
дүгээр тогтоол "Аж 
ахуйн нэгж 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах 
нийтлэг журам" 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах журам баталсан, 
ажилтныг томилон ажиллуулсан 

0 5 
    

64.  Дотоод хяналт шалгалтын 
батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
хяналт шалгалтыг хийдэг, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг арилгахад 
чиглэсэн арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлдэг 

0 10 

    

НИЙТ ОНОО 0 456          
 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтан 

      
/ овог, нэр/ / овог, нэр/ / овог, нэр/ 

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

 Тайлбар: 

 




