
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 

ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Ж.Тунгалаг

БМИҮЗ-ийн Дээд боловсролын сургалтын

байгууллагын болон сургалтын хөтөлбөрийн

магадлан итгэмжлэл, шинжээчид хариуцсан

ахлах мэргэжилтэн



БМИҮЗ-ийн шинэчлэл 

① Эрх зүйн шинэчлэл

② БМИҮЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл 

ажиллагааны шинэчлэл

③ Сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх 

процедур, шалгуурыг шинэчлэн сайжруулах

④ Дотоод чанарын баталгаажууллын систем 

бүрдүүлэх, ажиллуулах

Шилжилтийн үе     2015-2017 он 



БМИҮЗ-ийн эрх зүйн шинэчлэл 

26 дугаар зүйл, 4 заалт

• Хянан шалгах үйл ажиллагаа

• Статус, санхүүжилт тодорхой бус

• Хараат

26 дугаар зүйл, 5 заалт

9.3    11.4     21.2     39.5

• Чанарын сайжруулалтад үйлчлэх /чиг үүргийг 
өргөтгөсөн/

• Ашгийн төлөө бус /санхүүжилтын тодорхой 
хэсгийг улсын төсвөөс гаргах/

• Хараат бус /дүрэм, журам, төлбөрийн хэмжээ, 
шинжээчийн эрх/

Боловсролын  

тухай  хууль

Боловсролын баримт 

бичиг

Боловсролын стандарт

ТЗ-ийн эрх олгох



БМИҮЗ-ийн эрх зүйн шинэчлэл 

Засгийн газрын 2003 оны 276-р 
тогтоолоор баталсан  

Боловсролын сайдын тугаалаар 
2004 онд баталж, 2005, 2007 онд 
нэмэлт өөрчлөлт хийсэн 

•Үйл ажиллагааны ерөнхий хэм хэмжээ

•Эрх, чиг үүрэг
•Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
•МИ үйл ажиллагаа

•МИ шийдвэр гаргах

БМИБ-ийн дүрэм

БМИҮЗ-ийн 

дүрэм

Давхар 

дсан
АХБ-ны ДБШТ-ийн 

зөвлөхүүдийн 

судалгаа дүгнэлт, 

зөвлөмж



“БМИҮЗ-ийн дүрэм”, “Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны 

журам”-ыг 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн УЗ-ийн 

хурлаар хэлэлцэн батлав.

Үйл 
ажиллагааны 
ерөнхий хэм 

хэмжээ

Эрхэм зорилго, 
зорилтууд

Бүтэц, зохион 
байгуулалт

Эрх үүргийн 
хуваарилалт

Дотоод чанарын 
механизм

Магадлан 
итгэмжлэх үйл 

ажиллагаа

БМИБ-ын 

дүрэм

Магадлан 

итгэмжлэх үйл 

ажиллагааны 

журам

БМИҮЗ-ийн 

дүрэм



БМИҮЗ-ийн эрх зүйн шинэчлэлийн 

үр дүн

• БМИҮЗ-ийн статус
– Эрхэм зорилго, зорилтууд

– Чиг үүрэг, зарчим

– Бие даасан байдал, хариуцлага

• БМИҮЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
– Удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх хороо, ДБ-ийн комисс, Мэргэжлийн 

боловсролын комисс

– Ажлын албаны зохион байгуулалт, чиг үүрэг

• Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
– Ажил олгогчид, мэргэжлийн салбарын төлөөлөл нэмэгдсэн

• Санхүүжилтын олон хэлбэр
– Төсвийн санхүүжилт

– Үйл ажиллагааны 

– Гишүүнчлэлийн

МИ үйл 

ажиллагааны 

үр ашиг

Системийн 

хэмжээнд 

үзүүлэх үр 

нөлөө

БМИҮЗ-ийн 

чадавхи



Боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл 

ажиллагааны журам

• Сургуулийн магадлан итгэмжлэл

• Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

• Олон улсын магадлан итгэмжлэл

• Магадлан итгэмжлэх эсэх дүгнэлт, шийдвэр

• Магадлан итгэмжилсэн шийдвэрт өөрчлөлт 
оруулах

Шинжээчийн 

дүгнэлт

Комиссын 

дүгнэлт

Удирдах 

зөвлөлийн  

шийдвэр



Боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл 

ажиллагааны журам

Заалт Үйл ажиллагаа Зохицуулалт

1.4

1.5

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа, түүний үе

2.1

2.2

Сургуулийн магадлан 

итгэмжлэл

Хөтөлбөрийн магадлан

итгэмжлэл

Өөрийн үнэлгээ хийх үе:  7 шат

Магадлан шинжлэх үе:   10 шат

Шийдвэрлэх үе:                  3 шат  

Нийт 20 шаттай хэрэгжинэ.

2.3 Олон улсад МИ-сэн 

хөтөлбөрийг бүртгэх

БМИҮЗ-д бүртгүүлсэн байгууллага 

хэрэгжүүлнэ

БМИҮЗ-өөр магадлан 

итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр байна.

6 үе шаттай хэрэгжинэ.



Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа

ДБСБ

Магадлан итгэмжлүүлэх 

хүсэлтээ БМИҮЗ-ийн 

ажлын албанд хүргүүлэх

Шинжээчид 

ажиллахаас 6 

сарын өмнө

Ажлын 

алба

Зохицуулагчийг томилж 

сургуультай гэрээ 

байгуулах

Хүсэлтийг хүлээн 

авсанаас хойш 10 

хоногийн дотор

ДБСБ
Өөрийн үнэлгээ хийж 

тайлангаа БМИҮЗ-д 

хүргүүлнэ

Өөрийн үнэлгээний 

тайлан бүрэн бус бол 

сургуульд буцаана

Шинжээчид 

ажиллахаас 3 

сарын өмнө

Бүрэн болгоход 

нэг долоо хоног

Өөрийн үнэлгээ хийх үе



Өөрийн үнэлгээний 

тайлан, холбогдох 

хавсралт бүрэн эсэхийг 

шалгана.

Хөндлөнгийн үнэлгээг 

эхлүүлж, шинжээчдийн 

багийг томилно.

Өөрийн үнэлгээний 

тайланг холбогдох комисст 

хүргүүлнэ.

Зохицуулагч

Өөрийн 

үнэлгээний 

тайланг хүлээн 

авсанаа хойш 

10 хоногт

МИ-ийн 

комисс

Сургуульд 

очихоос 2 

сарын өмнө

Шинжээчдийн нэрсийг 

сургуульд хүргүүлж 

баталгаажуулна.

Ажлын 

алба

Материалыг 

хүлээн 

авсанаас хойш 

10 хоногийн 

дотор

Магадлан шинжлэх үе



Тодорхой үндэслэл зааж аль 

нэг шинжээчээс татгалзаж  

болно.

Өөрийн үнэлгээний тайланг 

шинжээчдэд хүлээлгэн өгөх

Сургуультай тохиролцож 

шинжээчдийн ажиллах 

товыг тогтоож, бэлтгэлийг 

хангуулах

ДБСБ

Өөрийн 

үнэлгээний 

тайланг хүлээн 

авсанаа хойш 

10 хоногт

Зохицуулагч

Сургуульд 

очихоос 2 долоо 

хоногийн өмнө

Өөрийн үнэлгээний тайлан, 

холбогдох материалыг 

нягталж, урьдчилсан 

үнэлгээнй тайлан бэлтгэх

Шинжээчид



Сургууль дээр ажиллах

Үнэлгээний тайлангийн 

төслийг 

МИ-ийн комисст 

хүлээлгэн өгөх

Үнэлгээний тайлангийн 

төслийг үндэслэл 

нотолгоо бүхий зөвлөмж, 

анхаарах асуудлын  хамт 

бэлтгэх

Зохицуулагч, 

шинжээчид

3-5 өдөр

Зохицуулагч, 

шинжээчид

Сургуульд  

ажилласанаас 

хойш 15 

хоногийн дотор

Үнэлгээний тайланг 

сургуульд хүргүүлж, 

үндэслэл болгосон мэдээ 

баримт, тайлбарын 

талаар санал авах

Ажлын алба

Материалыг 

хүлээн 

авсанаас хойш 

10 хоногийн 

дотор



Үнэлгээний тайланг 

эцэслэн боловсруулж, 

магадлан итгэмжлэх эсэх 

талаар саналын 

үнэдслэлийг тодорхойлох

Магадлан итгэмжлэх эсэх 

талаар шийдвэр гаргах

Хөндлөнгийн үнэлгээг 

хааж, магадлан итгэмжлэх 

эсэх талаар дүгнэлт 

гаргах.

Зохицуулагч, 

шинжээчид

Материалыг 

хүлээн авсанаас 

хойш 10 хоногт

МИ-ийн 

комисс

БМИҮЗ-ийн бүртгэлд 

оруулах

Ажлын 

алба

БМИҮЗ-ийн УЗ-

ийн хурлаар

Хуваарьт 

хурлаар

Удирдах 

зөвлөл

3 хоногт

Шийдвэр гаргах үе



Боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл 

ажиллагааны журам

• Үе, шат бүрийн эхлэх дуусах зааг, гүйцэтгэх үйл 
ажиллагаа, хариуцагчийг тодорхойлсон.

• Шинээр нэмэгдсэн:
– Өөрийн үнэлгээний хураангуй тайлан

/загварын дагуу/

– Зохицуулагч, зөвлөх томилох

– Шинжээчийг сонгох

– Шинжээчийн урьдчилсан үнэлгээний тайлан

– Шинжээчийн ажиллах хугацаа

– Шийдвэр /тодорхой нөхцөлтэйгээр магадлан итгэмжлэх/



Туршилтын баг

• Комиссын төлөөлөл

• Зохицуулагч

• Шинжээч

• Чанарын үнэлгээний мэргэжилтэн

• Удирдах ажилтан

• Багш

• Суралцагч

• Ажил олгогч



Туршилтын багийн үйл 

ажиллагаа

• Туршилтын сургууль, хөтөлбөрийн

– Өөрийн үнэлгээний тайланд 

– Шинжээчдийн тайланд дүн шинжилгээ 

хийж,

• Шалгуур үзүүлэлтүүд, үнэлгээний арга зүйн 

нийцтэй байдал, үр нөлөөнд мониторинг 

хийнэ

• Гарын авлага бэлтгэнэ:



Туршилтын багийн үйл 

ажиллагаа

• Судлах

• Өөрийн

• Гадаадын 

Туршлага

• Ерөнхий

• Тусгай 
/мэргэжлийн/

• Судалгаа, 
туршилт

Шалгуур, 
үзүүлэлт • Сургалтын үр 

дүнд чиглэх

• Дотоод чанарын 
баталгаажилт

Чанарын 
ахиц



САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, ҮР ДҮН

– Боловсролын салбарын, БМИҮЗ-ийн, 

сургуулийн түвшинд нягт уялдаатай, 

түвшин бүрт үр нөлөөтэй болгох

– Туршиж, сайжруулах, 



БАЯРЛАЛАА

• БМИҮЗ-ийн дүрэм, үйл ажиллагааны 

журам, тогтоол, тушаал, гишүүнчлэл 

болон бусад мэдээ мэдээллийг

• WWW.ACCMON.MN вэб сайтаас 

сонирхох боломжтой.  

2017 оны 2 дугаар сар 22 19
Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх 

Үндэсний зөвлөл


