
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 14 0

1

БТХ-ийн 35.4.2, БДБТХ-ийн

17.1, 20.2.1, 20.2.2, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 1.6, 2.7

Сургуулийн дүрэм, журмыг холбогдох

хууль тогтоомжид нийцүүлэн

боловсруулан баталж, мөрддөг.

0 2

2

БТХ-ийн 45.1, 46.1, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.8   

Сургуулийн бодлого, төлөвлөлт,

шийдвэрт эцэг эх, асран хамгаалагч,

сурагчдын эрэлт хэрэгцээ, саналыг

тусгасан.  

0 2

3

Сургуулийн зөвлөл, удирдах зөвлөл

үйл ажиллагааны тайланг гаргаж,

үүсгэн байгуулагч, хамт олонд

тайлагнадаг.

0 2

4

Сургуулийн зөвлөл, удирдах зөвлөл

сургуулийн үйл ажиллагааны тайланг

хэлэлцэж, үнэлэлт дүгнэлт өгдөг.

0 2

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№6.2.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Авсан 

оноо№

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

I. Удирдлага, зохион байгуулалт:

БТХ-ийн 35.4.3, 35.4.5, 35.4.10,

35.4.11, 36.12.6, БДБТХ-ийн

20.2.11, БСШУ-ны сайдын

2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.1, 2.2,

БСШУ-ны сайдын 2002 оны

230 дугаар тушаалын гурав

дахь хэсэг 

Хуудас 1



5

Сургуулийн зөвлөл, удирдах зөвлөл

сургуулийн батлагдсан төсөв,

сангийн зарцуулалтад хяналт тавьж,

төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн

тайланд хийсэн аудитын дүгнэлттэй

танилцан, мэдээлдэг.

0 2

6

Сургуулийн зөвлөл захирлын үйл

ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт

тавьдаг.

0 2

7

Захирал шийдвэр гаргахдаа багш

нарын зөвлөл, заах аргын нэгдэл,

багш, суралцагч, эцэг, эх, олон

нийтийн оролцоог хангадаг. 

0 2

0 83 0

0 12 0

8
БТХ-ийн 42.1, 42.5, 42.6,

БДБТХ-ийн 20.2.9

Сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа

явуулах шаардлага хангасан,

зориулалтын, барилга

байгууламжтай.

0 5

9

БТХ-ийн 42.6, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 6.3

Сургалтад зориулсан эзэмшил

газартай. 
0 3

10
Эдэлбэр газрыг зориулалтын дагуу

ашигладаг.
0 2

11

Хичээлийн байр, анги танхим, дотуур

байрны өрөө тасалгааг зориулалтын

дагуу ашигладаг.

0 2

0 35 0

12

Химийн хичээлийг шаардлага

хангасан кабинет-лабораторид

явуулдаг.

0 3

13

Физикийн хичээлийг шаардлага

хангасан кабинет-лабораторид

явуулдаг.  

0 3

14

Технологийн хичээлийн дадлага

ажлыг шаардлага хангасан дадлагын

газарт явуулдаг.

0 3

15

Технологийн хичээлийн дадлага

ажлын багаж хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмжийн аюулгүй, ажиллагаа

хангагдсан.

0 2

16
Мэдээлэл зүйн хичээлд шаардлага

хангасан кабинет ашигладаг.
0 3

17
Биологийн хичээлд шаардлага

хангасан кабинет ашигладаг.
0 3

18

Шаардлага хангасан биеийн

тамирын талбайг сургалтын үйл

ажиллагаанд ашигладаг.

0 3

19

Биеийн тамирын хичээл

зориулалтын зааланд зохион

байгуулагддаг.

0 3

БТХ-ийн 35.4.3, 35.4.5, 35.4.10,

35.4.11, 36.12.6, БДБТХ-ийн

20.2.11, БСШУ-ны сайдын

2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.1, 2.2,

БСШУ-ны сайдын 2002 оны

230 дугаар тушаалын гурав

дахь хэсэг 

II. Сургалтын орчин:

II.I Хичээлийн байр, эдэлбэр газар

БТХ-ийн 42.5, 42.8, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 6.3,

7.1.1, БСШУ-ны сайдын 2008

оны 98 дугаар тушаалын 2, 3

II.II Кабинет, лаборатори, дадлагын газар, талбай

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн

20.2.4, 20.2.6, 20.2.9, БСШУ-ны 

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.11,

3.13, 6.2, 6.3, 2014 оны А/240

дүгээр тушаалын хоёрдугаар

хавсралтын 4.3       

Хуудас 2



20
Биеийн тамирын хичээлд анги бүлэг

давхар хичээллэдэггүй.
0 2

21
Хөгжмийн хичээлийг шаардлага

хангасан кабинетад явуулдаг.
0 2

22
6 настай хүүхдийн сургалтын орчин

бүрдсэн.
0 2

23

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн

сургалт явуулах шаардлага хангасан

кабинет, лаборатори, дадлагын

газартай.

0 3

24

Хичээлээс гадуурх сургалтын үйл

ажиллагаа явуулах анги танхим,

заал, талбай хүрэлцээтэй.

0 3

0 19 0

25

Химийн лабораторийн багаж

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, урвалж

бодис дадлага хийх шаардлага

хангасан, хүрэлцээтэй, сургалтад

ашигладаг.

0 2

26

Физикийн лабораторийн багаж

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бодис

дадлага хийх шаардлага хангасан,

хүрэлцээтэй, сургалтад ашигладаг.

0 2

27

Технологийн хичээлийн дадлага

ажлын багаж хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмж, хэрэглэл материал

шаардлага хангасан, сургалтад

ашигладаг.

0 2

28

Гадаад хэлний хичээл явуулах

техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж,

хэрэглэл материал хүрэлцээтэй,

сургалтад ашигладаг.

0 2

29

Биологийн хичээлийн туршилт

явуулах шаардлага хангасан ногоон

байгууламж бүхий гадна туршилтын

талбайг сургалтад ашигладаг.

0 2

30

Сургалтын компьютер шаардлага

хангасан, хүрэлцээтэй, сургалтад

ашигладаг.

0 2

31

Хөгжмийн хичээлийн хөгжмийн

зэмсэг, техник хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмж хүрэлцээтэй, сургалтад

ашигладаг.

0 2

32

Биеийн тамирын хичээлийн

сургалтын хэрэглэгдэхүүн шаардлага

хангасан, хүрэлцээтэй, сургалтад

ашигладаг.

0 2

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн

20.2.4, 20.2.6, 20.2.9, БСШУ-ны 

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.11,

3.13, 6.2, 6.3, 2014 оны А/240

дүгээр тушаалын хоёрдугаар

хавсралтын 4.3       

II.III Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн

20.2.4, 20.2.6, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 3.13,

2014 оны А/240 дүгээр

тушаалын хоёрдугаар

хавсралтын 4.3       

Хуудас 3



33

БТХ-ийн 42.1, БДБТХ-ийн 8.1,

20.2.4, 20.2.6, БСШУ-ны

сайдын 2002 оны 333 дугаар

тушаалын хавсралтын 2.1, 2.4,

2.5

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн

сургалтад аймаг, нийслэлийн

Боловсрол, соёлын газраар хянуулж,

баталгаажуулсан нэмэлт ном, сурах

бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

ашигладаг.

0 3

0 9 0

34
Номын сангийн үйлчилгээний

стандартад нийцсэн номын сантай.
0 3

35
Уншлагын танхим нь ЕБС-ийн

шаардлагад нийцсэн.
0 3

36

Номын сангийн бага, дунд

боловсролын агуулгын хүрээнд

нийцсэн ном, хэвлэл, сурах бичиг,

заавал унших ном нь сурагчдад

хүрэлцээтэй.

0 3

0 8 0

37
Бүлэг дүүргэлт бага ангид 35-аас

ихгүй.
0 5

38
Бүлэг дүүргэлт дунд, ахлах ангид 35-

аас ихгүй.
0 3

0 45 0

39 БДБТХ-ийн 12.6, 20.2.3, 21.1
Мэргэжлийн багшаар бүрэн

хангагдсан. 
0 10

40 БДБТХ-ийн 21.2, 21.3 Багш  нь багшлах эрхтэй. 0 10

41
БСШУ-ны сайдын 2010 оны

353 дугаар тушаал

Нийт багш нарын 90-ээс доошгүй

хувийг үндсэн багш эзэлдэг.
0 5

42

БДБТХ-ийн 20.2.3, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.5,

НХХ-ын сайд, БСШУ-ны

сайдын хамтарсан 2009 оны

172/592 тушаал

Мэргэжлийн нийгмийн ажилтантай. 0 5

43

БДБТХ-ийн 20.2.3, БСШУ-ны

сайдын 2008 оны 30 дугаар

тушаалын хавсралтын 2.8

Мэргэжлийн номын санчтай. 0 5

44

БСШУ-ны сайдын 2002 оны

333 дугаар тушаалын

хавсралтын 2.1, 2.1.2

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн

сургалтыг өндөр ур чадвартай,

дадлага туршлагатай, мэргэжлийн

зэрэгтэй багш удирдан явуулдаг. 

0 5

45

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008 оны

84/43 дугаар тушаал 

Дотуур байрын багш нь багш

мэргэжилтэй.
0 5

0 97 0

46
Сургалт эрхлэх тусгай

зөвшөөрөл

Сургалт эрхлэх нөхцөл шаардлагад

заагдсан чиглэлээр сургалт явуулдаг.
0 10

БТХ-ийн 42.1, БСШУ-ын

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 6.2,

Номын сангийн орчин нөхцөлд

үйл ажиллагаанд тавих

шаардлага (MNS 5742:2007)

стандарт, БСШУ-ны сайдын

2008 оны 30 дугаар тушаалын

2

II.V Бүлэг дүүргэлт

БСШУ-ны сайд, НХХ-ийн сайд,

Сангийн сайдын хамтарсан

2007 оны 307/91/237 дугаар

тушаалын хавсралтын 4,

БСШУ-ны сайдын 2010 оны

471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.10            

III. Хүний нөөц

IV. Сургалтын үйл ажиллагаа

II.IV Номын сан

Хуудас 4



47 БДБТХ-ийн 7.3, 14.6

Төрөлжсөн, гүнзгийрүүлсэн, олон

улсын сургалтын хөтөлбөрийн

сургалтыг боловсролын асуудал

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаар батлуулсан сургалтын

төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр зохион

байгуулдаг.

0 5

48

БСШУ-ны сайдын 2002 оны

333 дугаар тушаалын

хавсралтын 2.1, 3.6, 3.7, 2002

оны 23 дугаар тушаалын

хавсралтын 1.2

Сургуулийн зөвлөлийн гаргасан

шийдвэрийн дагуу төрөлжсөн болон

гүнзгийрүүлсэн сургалт зохион

байгуулагддаг.

0 3

49

Бага боловсролын стандартад дүн

шинжилгээ хийн ахиц, үр дүнг

тооцдог, стандартын хэрэгжилтийг

сайжруулах чиглэлээр ажил зохион

байгуулж, үр дүнд хүрсэн.

0 10

50

Суурь боловсролын стандартад дүн

шинжилгээ хийн ахиц, үр дүнг

тооцдог, стандартын хэрэгжилтийг

сайжруулах чиглэлээр ажил зохион

байгуулж, үр дүнд хүрсэн.

0 10

51

Бүрэн дунд боловсролын стандартад

дүн шинжилгээ хийн ахиц, үр дүнг

тооцдог, стандартын хэрэгжилтийг

сайжруулах чиглэлээр ажил зохион

байгуулж, үр дүнд хүрсэн.

0 10

52

Боловсролын стандартын хэрэгжилт

боловсролын үнэлгээний төвийн

болон хөндлөнгийн байгууллагын

дүнгээр 60 хувиас дээш үнэлэгдсэн.

0 10

53

Стандартын хэрэгжилтийг дүгнэсэн

сургуулийн өөрийн үнэлгээ,

боловсролын үнэлгээний төвийн

болон мэргэжлийн байгууллагын

хөндлөнгийн үнэлгээний зөрүү 20

хувиас бага.

0 10

54

БСШУ-ны сайд, НХХ-ийн сайд,

Сангийн сайдын хамтарсан

2007 оны 307/91/237 дугаар

тушаалын хавсралтын 7, 9, 15 

Сургалтын менежер багшийн бусад

ажлын гүйцэтгэлийг тооцдог.
0 5

55

БДБТХ-ийн 22.1.4, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 4.1.2       

Багш сургалтын ажлын баримт

бичгийг зохих журмын дагуу хөтөлж

байгаа байдалд хяналт -үнэлгээ

тогтмол хийдэг.

0 5

56

БСШУ-ны сайдын 2010 оны

471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 3.12       

Сургалтын ажлын явцад хийгдэх

лаборатори, дадлага ажлыг

батлагдсан төлөвлөгөө,

хөтөлбөрийн дагуу зохион

байгуулдаг.

0 5

БДБТХ-ийн 20.2.12, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.4.1,

2.9, 3.11, 2007 оны 351 дүгээр

тушаал,           

БДБТХ-ийн 9.1, 9.2, 12.1   

Хуудас 5



57

БСШУ-ны сайдын 2010 оны

471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 2.4.1, 3.10, 4.1.2       

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, техник

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг

батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу

хичээлд ашигладаг.

0 5

58

БТХ-ийн 44.2.3, БДБТХ-ийн

22.1.3, БСШУ-ны сайд, НХХ-

ийн сайд, Сангийн сайдын

хамтарсан 2007 оны

307/91/237 дугаар тушаалын

хавсралтын 7, 9, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 3.3

Багш ажлын байрандаа мэргэжил

дээшлүүлэх үйл ажиллагааны

хүрээнд олж авсан мэдлэг, ур

чадвараа багш, эцэг эхчүүдэд заах,

сургалтад турших, хэлэлцүүлэх

болон бусад хэлбэрийн ажлыг жилд

2-оос доошгүй зохион байгуулдаг.

0 3

59

БСШУ-ны сайд, НХХ-ийн сайд,

Сангийн сайдын хамтарсан

2007 оны 307/91/237 дугаар

тушаалын хавсралтын 11 

Багшийн 7 хоногийн хичээл заах цаг

19-өөс хэтрээгүй.
0 3

60

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008 оны

84/43 дугаар тушаал 

Дотуур байрны ажилтан бүр

хүүхдийн эрх ашгийг хангахад

чиглэсэн ажил үүргийн хуваарь,

ажлын байрны тодорхойлолттой.

0 3

0 28 0

61

БДБТХ-ийн 18.3, 20.2.6, БСШУ-

ны сайдын 2010 оны 471

дүгээр тушаалын хавсралтын

3.3, 3.9, 2014 оны А/240 дүгээр

тушаалын хоёрдугаар

хавсралтын 6.4         

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлыг

үлгэрчилсэн, хөтөлбөр, хуваарийн

дагуу зохион байгуулдаг.

0 2

62

БДБТХ-ийн 20.2.6, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 3.3       

Дугуйлан, секц нь нийт сурагчдад

хүртээмжтэй.
0 2

63

Суралцагчдын хоорондын болон эцэг

эх, багш, ажилчдын харилцааны

зөрчил, хүүхдэд тулгарсан

бэрхшээлтэй асуудлыг

шийдвэрлэхэд мэргэжлийн

туслалцаа үзүүлдэг.

0 2

64

Хүүхдийг сурлагын амжилт, нас,

хүйс, хөгжлийн бэрхшээл,

амьдралын нөхцөл байдлаар

ялгаварлан гадуурхагдахаас

хамгаалах орчин бүрдүүлсэн,

асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа

үзүүлдэг.

0 2

65

Хүүхдийг бие махбодь, сэтгэл

санааны шийтгэл, хүчирхийлэл, үл

хайхрах байдалд өртөх, гэмт хэрэгт

холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх

ажил зохион байгуулж, үр дүнг нь

тооцдог.

0 2

Y. Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгаалал, оролцоо

БДБТХ-ийн 20.2.14, 20.2.15,

НХХ-ын БСШУ-ны сайдын

хамтарсан 2009 оны 172/592

тушаалын тавдугаар

хавсралтад заасан чиг үүрэг,

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008 оны

84/43 дугаар тушаал  

Хуудас 6



66

Анги удирдсан багштай хамтарч

суралцагчдын хөгжил, төлөвшлийн

судалгаа хийж, эмзэг ба эрсдэлт

нөхцөлд байгаа хүүхдийн талаар

мэдээллийн сан бүрдүүлж, үр дүнг нь

тооцдог.

0 2

67

Багш, сурагчид, гэр бүл, дотуур

байрын багш, ажиллагсад, олон

нийтэд хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн

эрхийн асуудлаар сургалт,

сурталчилгаа жилд 4-өөс доошгүй

удаа зохион байгуулдаг.  

0 2

68

Хүүхдийг нийгэмшүүлэх, амьдрах

ухааны чадвар эзэмшүүлэх, эмзэг

болон эрсдэлт нөхцөлд байгаа

хүүхдүүдэд дэмжлэг тусламж үзүүлэх

чиглэлээр гэр бүл, олон нийт, төрийн

ба төрийн бус байгууллагуудтай

хамтран ажиллаж, үр дүнд хүрсэн.

0 2

69

БДБТХ-ийн 18.1, БСШУ-ны

сайдын 2008 оны 30 дугаар

тушаалын хавсралтын 4.1.1

Номын санч хүүхэд бүрийг бие дааж

ном бүтээлчээр унших, номонд

сонирхолтой болгох, номтой

нөхөрлүүлэх, ном унших арга зүйг

эзэмшүүлэх,мэтгэлцээн, ярилцлага,

хэлэлцүүлэг зэрэг хөгжүүлэх үйл

ажиллагааг жилд 4-өөс доошгүй

зохион байгуулж, үр дүнг тооцдог.

0 3

70

Дотуур байрын багш хүүхэд бүрийг

судалж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл

бүрдүүлсэн.

0 3

71

Дотуур байранд зохиох ажлыг

төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг

тооцох, үйлчилгээтэй холбоотой

асуудлаар хүүхдийн санал авч, үйл

ажиллагаандаа тусгадаг.

0 3

72

Дотуур байрны хүүхдүүдийг

сургуулийн биеийн тамирын заал,

номын сангаар үйлчлэх хуваарь

гаргаж, мөрдөж ажилладаг.

0 3

0 26 0

73

Дотоод хяналт шалгалтын дүн, авсан

арга хэмжээний талаар улиралд 1-

ээс доошгүй удаа сургуулийн

зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, хамт олонд

тайлагнадаг. 

0 3

БДБТХ-ийн 20.2.14, 20.2.15,

НХХ-ын БСШУ-ны сайдын

хамтарсан 2009 оны 172/592

тушаалын тавдугаар

хавсралтад заасан чиг үүрэг,

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008 оны

84/43 дугаар тушаал  

БСШУ-ны сайд, ЭМ-ийн

сайдын хамтарсан 2008 оны

84/43 дугаар тушаал 

YI. Дотоод хяналт, иргэд, олон нийтийн үнэлгээ  

Монгол Улсын Засгийн газрын

2011 оны 311 дүгээр

тогтоолын 3.5, 3.7.3

Хуудас 7



74

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлын шалтгаан

нөхцөлийг тодорхойлж, зөрчлийг

арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх

талаар арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг.

0 3

75

Сурагч, эцэг эх, асран хамгаалагч

сургуулийн үйл ажиллагааны талаар

мэдээлэл чөлөөтэй авах, сонголт

хийх нөхцөл бүрдүүлсэн.

0 2

76

Сургуулийн үйл ажиллагаанд сурагч,

гэр бүл, олон нийт хяналт тавих

нөхцөл бүрдсэн.

0 2

77

Суралцагчийн сурлагын явцын тухай

мэдээллийг суралцагч, эцэг эхэд

улирал бүр тогтмол мэдээлдэг,

илгээх мэдээлэх боломж бүрдсэн.

0 2

78 БТХ-ийн 20.2.15

Захирал сургуулийн орчин, дотуур

байранд хүүхдийн эрхийн зөрчил

гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээг авч, хяналт тавьдаг.

0 2

79

Хууль бус төлбөр, хураамж авахгүй

байх заалтыг сургуулийн хэмжээнд

мөрддөг эрх зүйн баримт бичигт

тусгасан. 

0 3

80
Элсэгч, суралцагчдаас хандив, хууль

бус төлбөр, хураамж авдаггүй.
0 3

81

Дотуур байранд амьдардаг

хүүхдүүдээс хандив, хууль бус

төлбөр, хураамж авдаггүй.

0 3

82

БСШУ-ны сайдын 2010 оны

471 дүгээр тушаалын

хавсралтын 5.9

Сургуулийн боловсролын

үйлчилгээний талаарх хөндлөнгийн 

байгууллагын судалгаагаар эцэг эх,

сурагч, олон нийтийн сэтгэл ханамж

75-аас дээш хувьтай. 

0 3

0 293 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БТХ-ийн 40.7, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 7.1.2,

2012 оны А/92 дугаар

тушаалын 1, 2008 оны 98

дугаар тушаалын 1

Монгол Улсын Засгийн газрын

2011 оны 311 дүгээр

тогтоолын 3.5, 3.7.3

БТХ-ийн 45.1, 46.1, БДБТХ-ийн

20.2.2, 20.2.11, БСШУ-ны

сайдын 2010 оны 471 дүгээр

тушаалын хавсралтын 2.1, 2.8,

2.15, 2.16

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/

Тайлбар:            

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ гарын үсэг, тамга/

Хуудас 8


