
СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ   

№ Дараалал Үйл ажиллагаа 

1 Процессын дараалал 

      1.Шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах хүсэлтийг  тухайн 
байгууллага ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэст  
Боловсролын тухай хуулийн 21.1-т заасан бичиг баримтыг 
бүрдүүлж ирүүлнэ.  
       2.Боловсролын газраас Боловсролын тухай хуулийн 
22.2.4,5-д заасны дагуу бичиг баримтад магадлан шинжилгээ 
хийж, газар дээр нь танилцан 30 хоногийн дотор дүгнэлт 
гаргаж ирүүлнэ. 
       3.Ирүүлсэн дүгнэлтийн дагуу Монгол улсын засаг, 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 20.1, 23.1, 30.1.6, 
аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн 6.2, 16.2.4 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн Засаг 
даргын захирамж гарна. 
         4.Аймгийн Засаг даргын гаргасан захирамжийг үндэслэн  
БШУЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газар, Сургуулийн 
өмнөх боловсролын бодлогын газрын  газрын мэргэжилтнүүд 
“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-д  үнэт цаас олгох цохолт хийсний 
дагуу тус компаниас тусгай зөвшөөрөл хэвлэх үнэт цаасыг 
авч, хэвлэлийн газраар хэвлүүлнэ. /үнэт цаас 4400 /дөрвөн 
мянга дөрвөн зуу/ төгрөгийн үнэтэй/ 
         5.Аймгийн Засаг дарга гарын үсэн зурж, тамга дарж 
баталгаажуулна. 
          Сунгалт хийлгэх байгууллага тусгай зөвшөөрөл 
дуусахаас 3 сарын өмнө хүсэлтээ ирүүлнэ. Хүсэлтийг судалж 
үзээд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн 13.1-д заасан нөхцөл илрээгүй бол Засаг даргын 
захирамжаар сунгана. 

2 Шаардагдах хугацаа 30 хоног 

3 Шат дамжлага 

1.Хүсэлт ирүүлэх 
2.Ирүүлсэн хүсэлт өргөдөлд магадлан шинжилгээ хийх 
3.Засаг даргын захирамж гаргах 
4.БШУЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүдээр үнэт цаас олгох  
цохолт хийлгэж, үнэт цаас авах 
5.Үнэт цаасан дээр хэвлэх 
6.Аймгийн Засаг даргаар гарын үсэг зуруулж, тамга даруулж 
баталгаажуулах 

4 Шаардагдах бичиг баримт 

Шинээр авах тохиолдолд 
/Боловсролын тухай хуулийн 21.1-т заасны дагуу/ 
1.Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх 
бүхий байгууллагын шийдвэр, өргөдөл, дүрэм, үүсгэн 
байгуулах тухай гэрээний аль нэг; 
2.Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах үндэслэл, 
тооцоо бүхий танилцуулга; 
3.Сургалтын төлөвлөгөө; 
4.Багшлах боловсон хүчний хангамж, бүрэлдэхүүн, 
боловсролын түвшин, зэрэг, цолны судалгаа; 
5.Сургалт явуулах барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, ном, 
сурах бичиг зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүний баталгаа; 
6.Санхүүгийн эх үүсвэр, хүчин чадал, түүний баталгаа; 
7.Үүсгэн байгуулагчаас сургалтын байгууллагын мэдэлд 
шилжүүлэх хөрөнгө /биет болон мөнгөн/-ийн жагсаалт, 
хэмжээ, баталгаа; 
8.Байгууллагын эзэмшил газрын зөвшөөрөл 

Сунгалт хийлгэх тохиолдолд 
1.Албан хүсэлт 
2.Хугацаа дууссан сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн гэрчилгээ 

 

5 Төлбөр хураамж Төлбөр, хураамж төлөхгүй. 

 
 


