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Хяналт шалгалт эхэлсэн: .......он .....сар ......өдөр,  ...... цаг ...... мин; Дууссан: .......он.... сар ...... өдөр, .... цаг ...... мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

№

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Үндсэн хүчин чадал Нэрс

хугацаа -

-

Хоногийн хүчин чадал -

-

-

Ажилтны тоо

....ажилчидтай  Үүнээс

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авч байсан 

арга хэмжээ, гүйцэтгэлийн 

байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________ ________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ                      

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
Утас:

Факс:

..... Багштай

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12  

сарын хугацаанд хэдэн удаа 

хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар боловсролын 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

томоохон зөрчлүүд
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0 20 0 0

1

Боловсролын тухай 

хуулийн 33,34,36 дугаар 

зүйл,  Мэргэжлийн 

боловсролын тухай 

хуулийн 12.10, 12.11

Удирдах зөвлөл нь  сургуулийн үйл 

ажиллагаанд  үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг 

тооцдог.

0 5

2

Боловсролын тухай 

хуулийн 33, 36.12.1, Дээд 

боловсролын тухай 

хуулийн 12.1.1, Бага дунд 

боловсролын тухай 

хуулийн 20.2.2

Захирал нь сургууль хөгжүүлэх хэтийн болон

жилийн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулан,

хэрэгжүүлж ажилладаг. 

0 5

3

Мэргэжлийн боловсролын 

тухай хуулийн 15 дугаар 

зүйлийн 4

Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн

захиргааны төв байгууллагын зах зээлийн

эрэлтийн судалгаа, ажил олгогчийн

захиалгыг үндэслэн элсэлтийн үйл

ажиллагааг зохион байгуулдаг.

0 10

0 65 0 0

0 10 0 0

4

Сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа явуулах

шаардлага хангасан, зориулалтын барилга

байгууламжтай

0 5

5
Барилга байгууламж, эзэмшил газрыг

зориулалтын дагуу ашигладаг.
0 5

0 30 0 0

6

Сургалт явуулж байгаа чиглэл бүрээр

стандартад нийцсэн өөрийн дадлагын

газартай.

0 5

7
Сургалтын шаардлага хангасан туршилт-

үйлдвэрлэлийн цехтэй.
0 5

8

Дадлагын газар, лаборатори хөдөлмөрийн

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг

бүрэн хангасан.

0 10

9

Дадлагын газар, лаборатори, сургалтын

талбай, туршилт үйлдвэрлэлийн цехед

ашиглаж байгаа техник хэрэгслэлийг

баталгаажуулалт хийлгэж, дүгнэлт гаргуулан

гэрчилгээ авсан.

0 5

10
Техник , тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нь

нэг бүлэгт 15 сурагч ашиглах боломжтой.
0 5

0 15 0 0

11

Нийт суралцагч, багшийн 15-аас доошгүй

хувьд хүрэх суудал бүхий уншлагын

танхимтай.

0 5

12

Заавал ашиглах шаардлагатай мэргэжлийн

сурах бичиг нийт номын 60-аас дээш хувийг

эзэлдэг.

0 5

13
Мэргэжлийн сурах бичиг 3 сурагч тутамд 2-

оос доошгүй ногддог.
0 5

0 10 0 0

Боловсролын тухай 

хуулийн 42.1,42.4, 42.5, 

Мэргэжлийн боловсролын 

тухай хуулийн 13.1

Б.ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Г. ДОТУУР БАЙР

Б. ДАДЛАГЫН ГАЗАР, ЛАБОРАТОРИ

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

10, Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын стандарт MNS 

6541:2015, MNS5370:2014

В. НОМЫН САН

"Номын сангийн орчны 

нөхцөл, үйл ажиллагаанд 

тавих шаардлага" 

MNS5742:2007 стандарт

А. ХИЧЭЭЛИЙН БАЙР

I.УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

II. СУРГАЛТЫН ОРЧИН

Хуудас B2



14
Үйлчилгээний стандартын шаардлага

хангасан  дотуур байртай.
0 5

15
Дотуур байр нь номын сан, уншлагын

танхимтай.
0 5

0 55 0 0

16

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

8.4.10

Сургалтын төлөвлөгөө нь мэргэжил тус

бүрээр Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаас зөвшөөрсөн.

0 5

17

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 9 

дүгээр зүйл

Мэргэжлийн боловсролын стандарт,

сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хичээлийн

хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан.

0 5

18

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

9.3, Бага дунд 

боловсролын тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйл

Бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх

хичээлүүд сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт

бүрэн туссан.

0 10

19
Дадлагын ажил хичээлийн хуваарийн дагуу

тасралтгүй, бүрэн ордог.
0 10

20
Дадлагын ажил хийхэд хүрэлцэхүйц

хэмжээний материалаар хангадаг.
0 10

21
Дадлага ажил хийх гурван талт гэрээ

байгуулсан.
0 5

22
Үйлдвэрлэлийн сургалт, дадлага

хугацаандаа явагддаг.
0 10

0 40 0 0

23
Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй онолын

багшаар бүрэн хангагдсан.
0 10

24

Мэргэжлийн чиглэлээр дунд болон дээд

боловсрол эзэмшсэн дадлагын багшаар

хангагдсан.

0 10

25

Сургалтын заах арга зүй эзэмшсэн

үйлдвэрлэлийн дадлага удирдах эрх бүхий

үндсэн багшаар хангагдсан .

0 10

26 Нийт багш  багшлах эрхтэй. 0 5

27

Багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж

ажилладаг, зөрчил гаргахгүй байх нөхцөл

бүрдсэн.

0 5

0 20 0 0

28

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

20.1.3.

Сургуулийн нийгмийн түншлэл нь аж ахуйн

нэгж, ажил олгогч, эцэг, эх, суралцагчийн

төлөөллөөс бүрдсэн.

0 5

29
Үйлдвэрлэлийн сургалт, дадлагыг хамтран

зохион байгуулдаг
0 5

30
Төгсөгчдийг ажлын байраар хангах ажлыг

зохион байгуулсан.
0 10

0 35 0 0

31

Төгсөгчид ажил олгогчоос тавьж буй

шаардлагыг хангаж буй эсэхэд чанарын

судалгаа хийдэг.

0 5

32
Сүүлийн 2 жил төгсөгчдийн 60-аас дээш хувь

нь мэргэжлээрээ ажлын байртай болсон.
0 5

33
Боловсролын тухай 

хуулийн 43,2, 45.1, 46.1

Сургуулийн үйл ажиллагааны талаар багш,

суралцагчдаас санал асуулга авч, дүн

шинжилгээ хийдэг, гаргасан санал,

шүүмжлэлийг хүлээн авч хэрэгжүүлдэг.

0 10

IV. БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

10, 11 дүгээр зүйл

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

18.1,18.2, 18.3, Мэргэжлийн 

боловсрол, сургалтын 

MNS6541:2015 стандартын 

9.1, 9.2

V. НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ

VI. СУРГАЛТЫН ЧАНАР, ДОТООД ХЯНАЛТ

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 16 

дугаар зүйл.

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 

20.2.7.

III. CУРГАЛТЫН СТАНДАРТ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР

Оюутны дотуур байрны 

үйлчилгээ. Ерөнхий 

шаардлага" MNS5869:2008

Хуудас B3



34

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын тухай хуулийн 10 

дугаар зүйл.

Сургалтын үйл явц, үр дүн болон

шалгалттай холбоотой мэдээллийг

суралцагч, багш, эцэг эх, бусад

сонирхогчдод ойлгомжтой, ил тод байх

нөхцөл бүрдүүлсэн.

0 5

35

Сургуулийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт,

шинжилгээ-үнэлгээ тогтмол хийж, дүнг хамт

олонд тайлагнадаг.

0 5

36

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлдэг. 

0 5

0 0

… 

эрсдэлтэй

… 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

< = 29%  Бага эрсдэлтэй

НИЙТ ОНОО

0 235
ҮНЭЛГЭЭ

Төрийн хяналт шалгалтын 

тухай хуулийн 7.2, Монгол 

Улсын Засгийн газрын 311 

дүгээр тогтоол. 

Хуудас B4



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          
     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн  дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________


