ИНД-141 – Нисэхийн сургалтын байгууллагын
гэрчилгээжүүлэлт болон сунгалт
I.

II. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ - 15 хоног
/ FORMAL APPLICATION PHASE - 15 days /

ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ӨМНӨХ ҮЕ ШАТ
/ PRE APPLICATION PHASE /

Хүсэлт гаргагчид
ИНД, Маягт
/CAA 24141/01/
болон баримт
бичгээр хангах

Хүсэлт
гаргах

•
•
•

Хүсэлт гаргагчийн
өргөдлийн маягт
хүлээн авах, Дарга
ажлын хэсгийг
томилно.

Шаардлагатай
зөвлөгөөг өгөх

•

Тийм
Үгүй

Даргад
мэдэгдэх

Хүсэлт
буцаах

Өргөдлийн маягт
Албан хүсэлт
Үйл ажиллгааны
гэрчилгээ болон
баримт бичгүүд
Төлбөр төлсөн
баримт

Зөвшөөрөх
эсэх

Хүсэлт гаргагчид
шаардлага хангахгүй
байгаа тухай
мэдэгдэнэ

IV.

•

•
•

ИНД-141.55 - Үйл
ажиллгааны
гэрчилгээ болон
баримт бичгүүд
141.63 - Ерөнхий
заавар
ИНД-141.51
Ажилчдын ур
чадвар

Шаардлага
хангаж
байгаа эсэх

Тийм

Үйл ажиллагаа
явуулах сургалтын
байрны газар дээрх
үзлэг шалгалтыг
хийх

Үгүй

1

ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН ҮЕ ШАТ – 30 хоног
/ DEMONSTRATION PHASE – 30 days /

1

Баримт бичгийн
эх хувьтай
тулгалт хийж
баталгаажуулах

Ажлын хэсгийн ахлагч
гэрчилгээжүүлэлтийн
өмнөх уулзалтын цаг
товлож уулзалт хийх

Үгүй

Дахин
ирүүлэх

III. БАРИМТ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЕ ШАТ - 30 хоног
/ DOCUMENT REVIEW PHASE - 30 days /

Албан өргөдөл
болон баримт
бичгийн бүрдэл бүрэн
эсэх хянах

Тийм

• ИНД-141.53 - Тохирсон
байгууламж болон үйл
ажиллагааны нөөцтэй
талаар;
• ИНД-141.51 - Ажилтны ур
чадварын талаар;
• ИНД-141.55 - Баримт
бичгийн хяналтын талаар;
• ИНД-141.57 - Сургалтын
курс болон хийх үнэлгээний
талаар;
• ИНД-141.59 - Бүртгэл хөтлөх
талаар

Тийм
Хүсэлт
буцаах

Даргад
мэдэгдэх

Үгүй

Хүсэлт гаргагчид
шаардлага хангахгүй
байгаа тухай
мэдэгдэнэ

Дахин
ирүүлэх

Үгүй

Шаардлага
хангаж
байгаа эсэх

Тийм

V. ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЕ ШАТ - 15 хоног
/ CERTIFCATION PHASE - 15 days /

2
Үил ажиллагааны
чиглэлийг
тодорхойлох,
Ерөнхий зааврыг
баталгаажуулах

Ажлын хэсэг хүсэлт
гаргагчийн үзлэг
шалгатын үе шат
биелэлтийг үнэлэх

Зөвшөөрөх
эсэх

Тийм

Ажлын хэсэг
сургалтын төрлийг
зөвшөөрч
байцаагчийн дүгнэлт
гаргаж батлах

Гэрчилгээ болон
Үйл ажиллагааны
тодорхойлолт
бичилт хийх

Ажлын хэсгийн
нэгдсэн тайланг
гаргаж Даргад
танилцуулах

Дарга
Гэрчилгээ болон
Үйл ажиллагааны
тодорхойлолт
батлах

Үйл
ажиллагаанд
нь тогтмол
хяналт тавих

Гэрчилгээжсэн
бичиг баримтыг
мэдээллийн санд
оруулах

Уулзалтын цаг
товлож хаалтын
уулзалт хийх

Үгүй
Тийм
Даргад
мэдэгдэх

Үгүй

Дахин
ирүүлэх

Хүсэлт гаргагчид
шаардлага хүргүүлэх,
уулзалтын цаг
товлож уулзалт хийх

Хүсэлт
буцаах
ИНД-141.5
Гэрчилгээ болон Үйл
ажиллагааны
тодорхойлолт олголт

Албан
хүсэлт
хаах

2

