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Өргөдлийн маягт №...   Хүсэлтийг хүлээн авсан огноо: 
(БМИҮЗ бөглөнө) 
  
 

 
СУРГУУЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ: 
 

1. Сургуулийн албан ёсны нэр ________________________________________________ 
/монгол/ 

_____________________________________________________________________________________ 
/англи/ 

 
2. Сургуулийн өмчийн хэлбэр:  / тэмдэглэнэ үү./ (Давхар тэмдэглэж болно) 

❑ Төрийн  

❑ Төрийн бус  
 
 
 
3. Сургуулийн ангилал 

❑  Их сургууль 
❑  Дээд сургууль 
 Коллеж /политехник коллеж/ 

 
4. Сургуулийг байгуулах шийдвэр гаргасан байгууллага 

❑  Засгийн газар 

❑  БСШУЯ 

 

шийдвэрийн дугаар _______________________________ огноо___________________ 

5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар _____________ дуусах огноо ____________ 

6. Эдэлбэр газрын гэрчилгээний дугаар _______________ дуусах огноо ____________ 

Гэрчилгээнд бичигдсэн эзэмшигчийн нэр ____________________________________ 

7. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар, эзэмшигчийн нэр ___________________ 

8. Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар      

Тусгай зөвшөөрөлд бичигдсэн сургалтын хөтөлбөрийн нэр, индекс _____________ 

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Энхтайвны өргөн чөлөө, 
Багшийн хөгжлийн ордон, 401 тоот 
Утас: 70109391 | Факс: 70104507 

www.accmon.mn | и-мэйл: accmon@mоngolnet.mn 

 

 Олон улсын  
 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
 Гадаадын салбар сургууль 
 Бусад  
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__________________________________________________________________________ 

9. Сургууль нь магадлан итгэмжлэгдсэн огноо: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Сургуулийн цахим хуудас:  _________________________________________________ 

12. Сургуулийн хаяг, байршил: _________________________________________________ 

13. Сургуулийн захирал: ......................... овогтой ....................................... 
 

Утас, факс: 

Цахим шуудан: 

14. Сургуулийн өөрийн үнэлгээний баг байгуулсан шийдвэрийн дугаар, огноо: 
_________________________________________________________________________ 
 

Өөрийн үнэлгээний  багийн ахлагчийн талаарх мэдээлэл: 

овог, нэр________________________ албан тушаал_____________________________ 

 харилцах утас____________________ э-шуудангийн хаяг________________________  

 
Өөрийн үнэлгээний багийн гишүүд:   
 

Нэр Албан тушаал Мэргэжил, мэргэшил Холбоо барих 

    

    

    

    

    

    

    
 

 
15. Сургуулийн товч танилцуулга:  

__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

16. Сургуулийн эрхэм зорилго, зорилт: 

__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

17. Эрхэм зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар сурталчилж, мэдээлэл 
хүргэдэг арга хэлбэрүүд: 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

18. Нийгмийн хариуцлагын хэрэгжилт, үр дүнгийн чанарт үнэлгээ хийсэн байдал: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

19. Чанарын баталгаажууллын бодлого, төлөвлөлт: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

20. Чанарын баталгаажууллын үйл явц, хэрэгжилт: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

21. Чанарын баталгаажууллын нэгжийн товч танилцуулга: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

Хавсралт материалууд: 
 

▪ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
▪ Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбар 
▪ Өөрийн үнэлгээний багиийг томилох тухай шийдвэр 
▪ Урт хугацааны төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд 
▪ Чанарын гарын авлага 
 

 

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргасан: 
 

Сургуулийн захирал     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /овог нэр/ 
              /гарын үсэг, тамга/ 

 
Магадлан итгэмжлэх өргөдлийн маягтыг  
хүлээн авч шийдвэрлэсэн: 
 
БМИҮЗ-ийн ажлын албаны захирал   ......................................./О. Янжмаа / 
                        /гарын үсэг, тамга/ 

 
Хүсэлтийг хүлээн авсан огноо   ......................................... 
Хариуцсан зохицуулагч    .........................................  

         /гарын үсэг/ 


