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МЭНДЧИЛГЭЭ
хөтөлбөрийг боловсруулсан юм.

Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн
Монгол дахь хөтөлбөр Дэлхийн
Банкны итгэлцлийн сан болох
Японы
Нийгмийн
Хөгжлийн
Сангийн
санхүүжилттэйгээр
Боловсрол,
соёл,
шинжлэх
ухаан, спортын яамтай хамтран
“Алслагдсан хөдөөгийн малчдын
хүүхдүүдийн бага боловсролын
үр дүнг сайжруулах нь” төслийг
Архангай, Дорнод, Өвөрхангай,
Сүхбаатар аймгуудад 2012-2017
онд амжилттай хэрэгжүүллээ.
Энэхүү
төслийн
хүрээнд
хөдөө, орон нутгийн малчдын
хүүхдүүдийн
сурч,
хөгжих
хэрэгцээг хангахад тусгайлан
зориулж
гурван
төрлийн

Сургуулийн өмнөх боловсролд
хамрагдах
боломжгүй,
алслагдсан хөдөөгийн малчдын
5 настай хүүхдүүд эцэг эхийнх нь
тусламжтай “Гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх” хөтөлбөрт
хамрагдсан ба тэдгээр хүүхдүүд
сургуульд элсэн орж, амжилттай
сурч байна. Хөтөлбөрийн үр дүнд
сургуулийн өмнөх боловсролын
хамран сургалт нэмэгдэж, бага
боловсролын чанар, үр дүн
сайжраад байна.
Гэр бүлээсээ тусдаа айлд болон
дотуур байранд амьдарч байгаа
1-5 дугаар ангийн малчин өрхийн
хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжих,
унших, бичих, сэтгэн бодох
чадварыг цогцоор нь хөгжүүлэх
“Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөр”-т хамрагдсан хүүхдүүд
сурлагаар ахиж, Хүүхэд хөгжлийн
танхимдаа цагийг үр бүтээлтэй
өнгөрүүлэн, авьяас чадвараа нээн
хөгжүүлж, олимпиад, уралдаан
тэмцээнүүдэд өндөр амжилт
гаргадаг боллоо.
Сургуульд сурч байгаагүй болон
бага ангиас сургууль завсардсан
хүүхдүүдэд 1-3 дугаар ангийн

Монгол
хэл,
Математикийн
хичээлийн агуулгыг гэр бүлийн
орчинд олгох “Бага боловсрол
нөхөн
олгох
хөтөлбөр”өөр
хичээллэсэн
хүүхдүүд
боловсролоо нөхөн эзэмшсэний
үр дүнд сургуульдаа эргэн орж
суралцаж байна.
Энэхүү
төслийг
амжилттай
хэрэгжүүлж,
малчдын
хүүхдүүдийн ирээдүйд хөрөнгө
оруулахад хандивлагч, хамтран
ажиллагч
байгууллагууд
болон иргэд, олон
нийтийн
дэмжлэг, оролцоо маш чухал
үүрэг
гүйцэтгэснийг
цохон
тэмдэглэх нь зүйтэй билээ.
Ялангуяа төслийг хэрэгжүүлэхэд
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн
Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн
Хөгжлийн Сан,
төслийн үйл
ажиллагааг бодлогын түвшинд
дэмжин ажилласан БСШУСЯ,
НТБҮТ, 4 аймгийн БСУГ-ын
хамт олон, аймаг, сумын ЗДТГ,
сургууль, цэцэрлэгүүд, Төслийн
орон нутгийн зөвлөл, сум бүрт
байгуулагдсан Олон нийтийн
боловсролын зөвлөлийн хамт
олон зэрэг хамтран ажилласан Та
бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал
илэрхийлье.

ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САНГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ЗАХИРАЛ МИЦУАКИ ТОЁОДА
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ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол улсын боловсролын салбарт ялангуяа
сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын
салбарт олон асуудал тулгамдсаар ирсний
дотор бүх хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсролд
хамрагдах боломжгүй, бага боловсрол болон
дунд боловсролын мөрдөж буй сургалтын
хөтөлбөрийн тохироц, чанар муу, багшийн
боловсрол, ур чадвар шаардлага хангахгүй,
боловсролын стандартууд байнга өөрчлөгддөг,
сургууль дээр багшлах болон суралцах орчин
хангалтгүй байсан зэрэг нь голлох байр эзэлж
байв.

Мөн дээрх зорилтуудын хүрээнд Монгол улсын
боловсролын салбарыг олон улсын стандартад
нийцүүлэх үүднээс Монгол улсын Засгийн газар
нэгэн томоохон өөрчлөлт хийсэн нь ерөнхий
боловсролын тогтолцоог 12 жилийн сургалтад
шилжүүлэн, 2008-2009 оны хичээлийн жилээс
Монгол улсын ерөнхий боловсролын бүх
сургуульд хэрэгжүүлж эхлэв. Ингэснээр хүүхдүүд
өмнө нь 8 настайдаа сургуульд элсэн суралцдаг
байсан бол 2-5 насандаа сургуулийн өмнөх
боловсролд хамрагдаж, 6 настайдаа сургуульд
элсэн суралцах шаардлагатай болсон.

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс Монгол
улсын Засгийн газар 2006-2015 онуудад
боловсролын салбарт баримтлах “Боловсролын
мастер төлөвлөгөө”-г 2005 онд баталж, бага,
дунд боловсролын хүрээнд сургуулийн өмнөх
боловсролын
хамрагдалтыг
99%
хүртэл
нэмэгдүүлэх, бага насны хүүхдийн хөгжлийн
хэрэгцээг хангахуйц боловсролын чанартай
үйлчилгээг бий болгох, сургуулийн өмнөх
боловсролын
менежмент,
хууль,
эрхзүй,
бодлогыг сайжруулах,
сурагчдын чанартай
боловсрол эзэмшүүлэхэд тулгарч буй тэгш бус
ялгааг бууруулах, бага болон дунд боловсролын
чанартай үйлчилгээнд шаардлагатай орчин,
нөхцөлийг хангах, сургуулийн хөгжлийг дэмжсэн
бодлого, удирдлагыг боловсруулан сайжруулах
зорилт тавьсан.

Энэхүү өөрчлөлт нь Монгол улсын хүн амын 30
орчим хувийг эзэлдэг нүүдэлчин, малчин эцэг
эхэд томоохон сорилт болж, хүүхдээ сургуульд
сургахын тулд 6 настайд нь сургуулийн дотуур
байранд үлдээгээд, хичээлийн жилийн турш
хүүхдээсээ тусдаа байх, бага насны хүүхдээ дотуур
байранд үлдээхгүйн тулд нөхрөө малтай нь хөдөө
орхиж, ээж нь сумын төв дээр хүүхэдтэйгээ хамт
амьдрах; хүүхдээ сумын төвд амьдардаг хамаатан
садны айлд суулгах; хүүхдээ 7-8 нас хүртэл нь
сургуульд оруулахгүй байх гэсэн сонголтуудын
аль нэгийг сонгоход хүрэв.
6 настайдаа сургуульд элсэн орж буй малчин
өрхийн хүүхдүүдийн ихэнх нь сургуулийн өмнөх
боловсролын үйлчилгээнд хамрагдалгүйгээр
сургуульд ордог тул сургуулийн орчинд дасахгүй
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Тоёода өөрийн биеэр орон нутагт ажиллаж, нөхцөл
байдлын судалгаа хийснээр малчид сумын төвөөс
10-200км зайтай амьдардаг бөгөөд бага насны
хүүхдээ сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах
боломжгүй, тиймээс малчин өрхийн хүүхдүүд 6
настайдаа сургуульд элсэн суралцахад бэлэн биш,
сургуульд элсэн суралцсан хойноо аав ээжээсээ
тусдаа амьдарч, бие болон сэтгэлзүйн хувьд
олон хүнд сорилттой тулгарч, хичээлээ ойлгохгүй,
хоцрогдох, улмаар сургуулиас завсардах эрсдэл
маш өндөр байгааг тодорхойлсон. Чухам эдгээр
нөхцөл байдал, асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
хувь нэмэр оруулах зорилгоор төслийн санал
боловсруулж эхэлсэн бөгөөд ХИС-гийн захирал
Мицуаки Тоёода голлон ажиллаж, боловсролын
мэргэжилтэн Ч.Пүрэв-Очир, Дэлхийн Банкны
Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын
Хүний хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Ч.Тунгалаг, Дэлхийн Банкны бүсийн боловсролын
асуудал хариуцсан ажилтан, Японы ХИС-гийн
Марико нарын санал, зөвлөмжийг авав. Төслийн
саналыг боловсруулж дуусаад Мицуаки Тоёода,
Ч.Тунгалаг нар 2011 оны 5 дугаар сарын 10-ны
өдөр Монгол дахь Японы Элчин Сайдын Яам
(ЭСЯ)-ны Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга
Хиромичи Мияашитад, 5 дугаар сарын 16-ны өдөр
ЖАЙКА-гийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн
газрын ахлах төлөөлөгч Ацуми Ивайд төслийн
санал буюу зорилго, зорилтууд, хэрэгжүүлэх гол
үйл ажиллагаа, хүлээгдэж буй үр шим хүртэгчид,
төсөл хэрэгжих газрууд, төслөөс хүлээгдэж буй
үр дүн зэргийг дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Японы
ЭСЯ болон ЖАЙКА төслийн саналыг дэмжин
хүлээн авч, ноён Мияашита төсөл хэрэгжих

байх, аав ээжийгээ санах, сэтгэлээр унах,
сурлагаар хоцрох, улмаар сургуулиас завсардах
эрсдэл бий болдог. Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны яам (БСШУЯ)-ны 2011 оны статистик
мэдээгээр сургуулийн өмнөх насны нийт хүүхдийн
38 гаруй хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролын
үйлчилгээнд хамрагдахгүйгээр сургуульд элсэн
орж байгаа бөгөөд тэдний ихэнх нь хөдөө,
орон нутгийн буюу малчдын хүүхдүүд байлаа.
Тэдний тодорхой хэсэг нь сургуулийн өмнөх
боловсролын хувилбарт сургалтын үйлчилгээ
буюу зуны гэр цэцэрлэгт 2-3 долоо хоногийн
хугацаанд хамрагддаг ч энэ нь тэдний сургуульд
бэлтгэгдсэн
байдлыг
хангахад
хангалтгүй
байсан. Тиймээс эдгээр хүүхэд зохих түвшинд
сургуульд бэлтгэгдэж, хөгжилгүйгээр сургуульд
ордог. Нэгэнт сургуульд элсэн орсон хүүхдүүд,
ялангуяа бага ангийн сурагчдад зориулсан
тэдний хөгжлийг дэмжих, хичээлийн хоцрогдлыг
арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа дутмаг, бага
ангидаа сургуулиас завсардсан, эсвэл сургуульд
огт сураагүй сургуулийн гадна байгаа бага насны
хүүхдүүдийг боловсролын үйлчилгээнд эргэж
хамруулахад тэдний нас, сэтгэхүй, хөгжлийн
онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөр дутагдалтай
байсан. Хэдийгээр албан бус боловсролын
сургалтын хөтөлбөр байсан ч энэ нь бага насны
хүүхдүүдийн стандартад төдийлөн тохиромжгүй
байв.
ТӨСЛИЙН САНАЛЫГ БОЛОВСРУУЛСАН,
БАТЛУУЛСАН ҮЙЛ ЯВЦ
Төслийн саналыг боловсруулах явц 2010 онд
эхэлж, ХИС-гийн Монгол дахь захирал Мицуаки
4

талуудад төслийн саналыг танилцуулсны дараа
төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 2,5 сая ам
долларыг Дэлхийн Банкны итгэлцлийн сан болох
Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сангаас буцалтгүй
тусламж хэлбэрээр санхүүжүүлэх болсон сайхан
мэдээг хүлээн авч, төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл
ажлуудыг хийж эхэлсэн байна.

бүрэн боломжтой, ялангуяа зорьж буй үр шим
хүртэгчдийн хувьд бий болох үр дүн, ач холбогдол,
Япон улсын Засгийн газар, ард түмэн төслийн
үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхийн ач холбогдлыг
дурдаад төслийг батлах хэрэгтэй гэж үзэн, Японы
ЭСЯ-наас төслийн саналыг хүлээн зөвшөөрөх
хүсэлтээ Токио дахь Японы Гадаад Хэргийн
Яаманд хүргүүлэхээ мэдэгдсэн. Ийнхүү холбогдох
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ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ТӨСЛИЙН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАВ

мэргэжилтэн, төслийн удирдагч Ч. Тунгалаг болон
бусад холбогдох хүмүүс байлцлаа.

Төслийг
хэрэгжүүлэхээр
санхүүжүүлэгч
байгууллагыг
төлөөлөн
Дэлхийн
Банкны
Монгол дахь суурин төлөөлөгч Коралие Коверс,
хэрэгжүүлэгч байгууллагыг төлөөлөн ХИС-гийн
Монгол дахь захирал Мицуаки Тоёода нар 2012
оны 6 дугаар сарын 21-нд буцалтгүй тусламжийн
гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Гэрээнд гарын үсэг
зурах ёслолын үйл ажиллагаанд Боловсрол,
шинжлэх ухааны яам (одоогийн Боловсрол,
соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам)-ны Гадаад
харилцааны газрын дарга А.Чинзориг, Насан
туршийн боловсролын үндэсний төв (НТБҮТ)ийн дарга Ё.Батчулуун, Японы ЭСЯ-ны I нарийн
бичгийн дарга Хиромичи Мияашита, Олон улсын
ХИС-гийн Өмнөд болон Төв Азийн бүсийн захирал
Майк Новел, Японы ХИС-гийн Боловсролын
хөтөлбөрийн захирал Эийчи Садамацу, Дэлхийн
Банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн
газрын Хөдөлмөр, нийгмийн асуудал хариуцсан

Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь
захирал Мицуаки Тоёода, БШУ-ны Сайд
Л.Гантөмөр нар 2012 оны 11 дүгээр сарын 28-ны
өдөр төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр “Харилцан
ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын үзэг

Санхүүжүүлэгч болон хэрэгжүүлэгч талууд гэрээнд гарын
үсэг зурлаа 2012.06.21
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зурлаа. Гарын үсэг зурах ёслолын ажиллагаанд
Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсийн
дарга Б.Гантулга, Гадаад харилцааны хэлтсийн
дарга Н.Туяа, мэргэжилтэн Д.Гарьд, НТБҮТ-ийн
захирал Ё.Батчулуун нар байлцав.

авсан холбогдох
сонгохдоо:

статистик

мэдээг

ашиглан

yy Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалт

хамгийн бага,
yy Нийт хүн амд малчин өрхүүдийн эзлэх хувь

Харин 2013 оны 4 дүгээр сард ХИС-гийн Монгол
дахь захирал Мицуаки Тоёода Архангай аймгийн
Засаг дарга Д.Бат-Эрдэнэ, Дорнод аймгийн Засаг
даргын орлогч П.Хишигтогтох, Сүхбаатар аймгийн
Засаг дарга Ж.Батсуурь, Өвөрхангай аймгийн
Засаг дарга Д.Тогтохсүрэн нартай “Харилцан
ойлголцлын санамж бичиг”-т гарын үсэг зурлаа.

өндөр,
yy 5-10 насны хүүхдүүд ихтэй,
yy Сургуулийн

дотуур
хүүхдийн тоо их,

байранд

амьдардаг

yy Сургууль завсардсан, сургуульд огт сураагүй

хүүхдийн тоо их,
yy Архангай, Дорнод аймагт Бага боловсролын

ТӨСӨЛ ХААНА ХЭРЭГЖИВ

багш бэлтгэх сургуулиуд байгаа зэрэг
үзүүлэлтүүдийг шалгуур болгосон бөгөөд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам сонгогдсон
аймгуудын Боловсрол, соёлын газартай
зөвшилцөн
эцсийн
шийдвэрийг
гаргаж
зорилтот сумдаа сонгов.

Төсөл 4 аймаг 30 сум буюу Архангай аймгийн
Жаргалант, Өлзийт, Өндөр-Улаан, Тариат, Хайрхан,
Хангай, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал
сум, Хоолт, Хануй, Мөрөн баг, Өвөрхангай
аймгийн Баянгол, Баян-Өндөр, Богд, Бүрд,
Есөнзүйл, Зүүнбаян-Улаан, Сант, Тарагт, Уянга,
Хайрхандулаан сум, Туяа, Жаргалант баг, Дорнод
аймгийн Матад, Сэргэлэн, Халхгол, Цагаан-Овоо,
Чойбалсан сум, Ялалт баг, Мэнэнгийн отряд,
Хилийн цэргийн 0198 дугаар анги, Сүхбаатар
аймгийн Баяндэлгэр, Мөнххаан, Онгон, Уулбаян,
Эрдэнэцагаан сум, Хилийн цэргийн 0164, 0184
дүгээр ангиудад хэрэгжлээ.

ТӨСӨЛ ХЭНД ХҮРЭВ
2017 оны 6 дугаар сарын 21-ний байдлаар буюу
өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд зорилтот 30 сумын
8,540 (3,906 эмэгтэй) хүүхдийн бага боловсролын
хүртээмж, чанар, үр ашгийг нэмэгдүүлсэн (График
1).

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТОТ 30 СУМЫГ ХЭРХЭН
СОНГОВ
Төсөл хэрэгжих 30 сумыг Монгол улсын Үндэсний
Статистикийн хороо, Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны яам болон бусад албан эх сурвалжаас
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График 1.

2012-2017 онд төслөөс үр шим хүртсэн хүүхдүүд (аймаг бүрээр)

Мөн 20,371 эцэг эх, асран хамгаалагч, сургуулийн ажилтан, орон нутгийн удирдлага, мэргэжилтнүүд
төслийн үр шимийг шууд хүртжээ (График 2).
График 2.

Бусад үр шим хүртэгчид
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Харин төслийн үр шимийг шууд бусаар 33,547 хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчид, боловсролын
салбарын болон бусад 50,000 гаруй хүмүүс хүртсэн байна.
График 3.

Шууд бус үр шим хүртэгчдийн тоо (5 жилээр)

Төслийн шууд үр шим хүртэгчид
yy Малчин

өрхийн
цэцэрлэгт
боломжгүй 5, 6 настай хүүхдүүд,

yy 5-10 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд.

Төслийн үр шимийг шууд бусаар хүртэгчид

хамрагдах

1. Төсөл хэрэгжсэн аймаг, сумын

yy Малчин өрхийн сургуулийн дотуур байранд

yy Малчин

өрхийн 5,6 настай хөтөлбөрөөр
хичээллэж буй хүүхдүүдийн дүү нар,

болон айлд амьдарч буй 1-5 дугаар ангийн
6-10 насны хүүхдүүд,

yy 11-16 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд,

yy Малчин

өрхийн бага ангидаа сургуулиас
завсардсан, сургуульд огт суралцаагүй 8-10
насны хүүхдүүд,

yy Сургуулиас завсардсан болон сургуульд огт

сураагүй 9-36 насны малчин болон бусад
хүмүүс,

yy Тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчид,

yy ЕБС-ийн бага ангийн нийт хүүхдүүд,

yy Бага ангийн багш, дотуур байрын багш нар,

yy ЕБС-ийн дунд, ахлах ангийн багш нар,

yy Насан туршийн боловсролын багш нар,

yy Цэцэрлэгийн эрхлэгч, багш нар,

yy Орон нутгийн удирдлагууд болон холбогдох

yy Орон нутгийн иргэд, эцэг эх,

мэргэжилтнүүд
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ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД

yy БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд,

1. Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрийг туршин нэвтрүүлэх замаар
сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмж
хангалтгүй байгаа алслагдсан орон нутгийн
малчин өрхийн 5-6 настай хүүхдүүдийг
сургуульд амжилттай бэлтгэх, эцэг эх, олон
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

yy Насан туршийн боловсролын нэгжүүд.

2. Төсөл хэрэгжээгүй аймаг, сум, дүүрэг
yy Малчин

болон эмзэг бүлгийн өрхийн
сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах
боломжгүй 5, 6 настай хүүхдүүд,

yy Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Сонгинохайрхан,

Чингэлтэй
дүүргийн
сургуулийн
өмнөх
боловсролд хамрагдах боломжгүй 5 настай
хүүхдүүд, тэдний эцэг эх, багш нар,

2. “Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр”-өөр
дамжуулан эцэг эх, гэр бүлээсээ тусдаа айлд
болон сургуулийн дотуур байранд амьдарч
буй бага ангийн 6-10 насны хүүхдүүдийн
сургууль болон дотуур байрны амьдралд
дасан зохицох, сурах, хөгжих үйл явцыг нь
дэмжинэ.

yy Цэцэрлэгийн багш нар,
yy Сүм, хийдэд шавилан сууж буй, бага боловсрол

эзэмшээгүй хүүхдүүд,
yy Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд.

3. Бусад

3. Сургуульд сурч байгаагүй болон бага ангиас
сургууль завсардсан 8-10 насны хүүхдүүдэд
зориулсан “Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөр”-ийг
боловсруулан
туршин
хэрэгжүүлэх замаар тэдний сургуульдаа эргэн
суралцах үйл явцыг дэмжинэ.

yy ХИС-гийн ажилтнууд болон төслийн баг,
yy Нийслэлийн БСУГ,
yy Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн

ажилтнууд,
yy БСШУСЯ-ны СӨББ-ын хэлтэс,

ТӨСЛИЙН ХҮРСЭН ҮР ДҮН

yy ИБНВУ, Швед, БНЧУ, Канад, Швейцарь, ОХУ,

Франц зэрэг улсуудад амьдарч буй монгол
хүүхдүүд тус тус багтана.

А) Төсөл хөгжлийн зорилгодоо хүрсэн түвшин
Төсөл хэрэгжсэний үр дүнд зорилтот 4 аймгийн
малчин өрхийн 5-10 насны 8,441 (3,906 эмэгтэй)
хүүхдийн бага боловсролын хүртээмж, чанар,
үр ашгийг нэмэгдүүлсэн (График 4). Ингэснээр
төслийн хөгжлийн зорилго 113 хувьд хүрчээ.

ТӨСЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО
Боловсролын хамрагдалт, хүртээмж доогуур
байгаа зорилтот 4 аймгийн малчин өрхийн 5-10
насны 7,500 орчим хүүхдийн бага боловсролын
хүртээмж, чанар, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.
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График 41. Төсөл хөгжлийн зорилгодоо хүрсэн байдал
Шууд үр шим хүртсэн хүүхдийн тоо

Төсөл хэрэгжсэн 4 аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь аймгийн дунджаар
2012-2013 оны хичээлийн жилд 72.8 хувь байсан бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд 86 хувь болж, 13.2
хувиар өссөн байна (График 5).
График 5.
Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь

1 ГБОСБХ-Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр, ХБЦНХ-Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр, ББНОХ-Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөр
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Б. Төслийн зорилтуудын биелэлт
ЗОРИЛТ 1: Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд “Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг туршин
нэвтрүүлэх замаар сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байсан алслагдсан
орон нутгийн малчин өрхийн 4,5 настай 3,965 (1,856 эмэгтэй) хүүхдийг сургуульд амжилттай
бэлтгэснээс 2016-2017 оны хичээлийн жилийн байдлаар 2,791 хүүхэд 1-3 дугаар ангиудад амжилттай
суралцаж байна. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй 1,013 хүүхэд сургуульд амжилттай бэлтгэгдэн, 2017-2018 оны
хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцахаар бэлэн болоод байна (График 6).
График 6. Малчин өрхийн сургуульд амжилттай бэлтгэгдсэн 4,5 настай хүүхдүүд

Малчин өрхийн сургуульд амжилттай бэлтгэгдсэн 4,5 настай хүүхдүүд

ЗОРИЛТ 2: Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд 30 сумын гэр бүлээсээ тусдаа айлд болон сургуулийн дотуур
байранд амьдарч буй бага ангийн 6-10 насны малчин өрхийн 4,411 (2,034 эмэгтэй) хүүхдийг “Хичээлийн
бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр”-т хамруулан тэдний хөгжлийг дэмжиж ажиллав. Ингэснээр зорилтот
бүлгийн хүүхдүүд хувь хүний хувьд хөгжин, тэдний Математикийн хичээлийн ахиц дунджаар 15 хувь,
Монгол хэлний хичээлийн ахиц дунджаар 14.75 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна (График 7). Өөрөөр
хэлбэл, зорилтот 30 сумын бага боловсролын чанар дунджаар 15 хувь нэмэгджээ.
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График 7. Хөтөлбөрт хамрагдсаны дараа хүүхдүүдийн Математик болон Монгол хэлний хичээлд гарсан ахицын
дундаж (зорилтот 4 аймгийн 30 сумын дунджаар)

Тайлбар: Математик болон Монгол хэлний хичээлийн шалгалтын дүнг үндэслэн гаргасан дундаж ахиц

Мөн дотуур байранд амьдрах хүүхдийн ялангуяа 6 настай хүүхдийн тоо нэмэгдэж байна. Архангай,
Өвөрхангай, Дорнод аймгийн зорилтот сумын хэмжээнд дотуур байранд амьдардаг 6 настны тоо 2012
онд 89 байсан бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд 129 болж өсчээ (График 8).
График 8. Сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй 6 настай хүүхдүүд (3 аймгаар)
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ЗОРИЛТ 3: Гуравдугаар зорилтын хүрээнд
сургуульд сурч байгаагүй болон бага ангиас
сургууль завсардсан 164 хүүхэд “Бага боловсрол
нөхөн олгох хөтөлбөр”-т хамрагдсанаас 66 хүүхэд
сургуульд болон дүйцсэн хөтөлбөрт шилжин
суралцжээ (График 9).

шинжилгээ, үнэлгээг Б.Ариунтунгалаг, худалдан
авалтыг О.Наран нар хариуцан ажиллаж байна.
Багийг төслийн менежер Ц.Гэрэлтуяа өдөр
тутмын удирдлагаар хангаж, санхүүгийн болон
худалдан авалтын үйл ажиллагааг ХИС-гийн
санхүү болон захиргааны баг хариуцан, төслийн
багийг дэмжиж ажиллав.

График 9. Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрт
хамрагдаж, сургуульдаа эргэн суралцсан хүүхдийн
тоо (4 аймгаар)

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БҮТЭЦ
Төслийн удирдах бүрэлдэхүүн

Зүүн гараас: Б.Урангуа, Ц.Гэрэлтуяа, Ч.Мөнгөнтуяа,
Б.Ариунтунгалаг

Төслийн удирдагчаар Дэлхийн Банкны Монгол
дахь суурин төлөөлөгчийн газрын Хөдөлмөр,
нийгмийн хамгааллын мэргэжилтэн Ч.Тунгалаг,
төслийн менежерээр ХИС-гийн Монгол дахь
захирал
Мицуаки
Тоёода,
Боловсролын
хөтөлбөрийн менежер Ц.Гэрэлтуяа нар 2012
оны 6 дугаар сараас эхлэн өнгөрсөн 5 жилийн
хугацаанд
ерөнхий
удирдлагаар
хангаж,
тогтвортой ажилласан байна.

Салбарын ажилтнууд
Төслийн үйл ажиллагааг аймгийн түвшинд
ерөнхий
удирдлагаар
хангах
зорилгоор
Архангай, Өвөрхангай, Дорнод аймагт ХИСгийн салбаруудыг байгуулж, зохицуулагч, туслах
ажилтан, жолооч гэсэн орон тоо бүхий багийг
бүрдүүлсэн. Харин 2015 онд Сүхбаатар аймагт
туслах ажилтны орон тоог бий болгон шинээр хүн
авч ажиллуулснаар орон нутагт 3 зохицуулагч, 4
туслах ажилтан, 3 жолооч нийт 10 хүн ажиллалаа.

Төслийн баг
Төслийн баг нь 5 гишүүнтэй бөгөөд Зорилт 1-ийг
Ч.Мөнгөнтуяа, Зорилт 2, 3-г Б.Урангуа, хяналт-
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Архангайн баг. Баруун гараас зохицуулагч Р.Нарантуяа,
жолооч П.Шижирбат, ажилтан С.Азжаргал
Сүхбаатарын баг. Зүүн гараас ажилтан Б.Амарсүрэн,
зохицуулагч Г.Байгалмаа

Төслийн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)
ТУЗ нь 12 гишүүнтэй бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн
хүрээнд бодлого, үйл ажиллагааны удирдамжаар
хангах, төслийн хэрэгжилтийг хянах, салбарын
болон салбар хоорондын уялдааг хангах үүрэгтэй
орон тооны бус нэгж юм. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд
БСШУСЯ, Боловсролын хүрээлэн, Насан туршийн
боловсролын үндэсний төв, МУБИС, Боловсролын
Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг, Өвөрхангай
аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар, ХИС,
ЖАЙКА-гийн Монгол дахь салбар, Архангай
аймгийн Багшийн коллежийн төлөөлөл багтдаг.

Өвөрхангайн баг. Баруун гараас жолооч Р.Буянт,
зохицуулагч Г.Батцэцэг, ажилтан Д.Ичинхорлоо

Төсөл хэрэгжих хугацаанд ТУЗ 7 удаа хуралдаж,
дээрх чиг үүргийн хүрээнд тодорхой чиглэл өгч,
идэвхтэй хамтран ажиллав.

Дорнодын баг. Зүүн гараас зохицуулагч Г.Байгалмаа,
ажилтан Г.Ариунзаяа, жолооч Р.Энхбаяр
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хөтөлбөрийн (11 гишүүнтэй) багаас бүрдэх
бөгөөд хөтөлбөрүүдийн чиглэл, хамрах хүрээ,
зорилтот бүлэг, зорилго тус бүрээс шалтгаалан
тухайн чиглэлээр мэргэшсэн салбарын яам
болон мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллөөс
бүрдэнэ. ТЗБ нь төслийн бие даасан зөвлөхүүдийн
боловсруулсан хөтөлбөрүүдэд зөвлөн тусалж,
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт хийх, хянах,
баталгаажуулах үүрэгтэй байв.

Төслийн удирдах зөвлөлийн хурал 2015.02.15

Техникийн зөвлөх багийн уулзалт 2013 он

Төслийн удирдах зөвлөлийн хурал. 2016.06.02

Техникийн зөвлөх баг (ТЗБ)
Боловсролын салбарын мэргэжлийн төлөөллөөс
бүрдсэн нийт 34 гишүүнтэй ТЗБ-ийг 2013 онд анх
байгуулан ажилласан. ТЗБ нь гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн (11 гишүүнтэй),
хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн
(12 гишүүнтэй), бага боловсрол нөхөн олгох

Техникийн зөвлөх багийн гишүүд 2014 он
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Энэ утгаараа төслийн хүрээнд боловсруулсан гурван цогц хөтөлбөр болон нэмэлт хэрэглэгдэхүүн болох
ном тоглоомын багц, цахим хэрэглэгдэхүүн бүрт мэргэжлийн зүгээс зөвлөн туслах, хэлэлцэх, засан
сайжруулах, эцэслэх, батлах бүхий л үйл явцад оролцож байлаа.
Төслийн орон нутгийн зөвлөл (ТОНЗ)
Төслийн үйл ажиллагаанд орон нутгийн удирдлагын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Архангай,
Өвөрхангай, Дорнод, Сүхбаатар аймагт ТОНЗ байгууллаа. ТОНЗ-ийн бүрэлдэхүүнд аймгийн ЗДТГ, БСУГ,
Насан туршийн боловсролын төв, Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хэлтэс болон аймгийн төв номын сан, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын төлөөллүүд
багтдаг. Зорилтот 4 аймгийн ТОНЗ нийт 36 (Архангай 7, Өвөрхангай 11, Дорнод, Сүхбаатар тус бүр 9)
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр амжилттай ажиллалаа.
Орон нутгийн түвшинд аливаа үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн удирдлагуудын
нэгдсэн ойлголт, хамтын ажиллагаа, тогтвортой нутагшуулхаар тэдний бодлогын болон хэрэгжилтийн
түвшин дэх оролцоо, дэмжлэг нэн чухал байдгийг 4 аймгийн ТОНЗ-ийн үйл ажиллагаа маш тодоор
баталж өгсөн.
Олон нийтийн боловсролын зөвлөл (ОНБЗ)
Сонгогдсон сум бүрт эцэг эх, олон нийт, боловсролын байгууллага, орон нутгийн удирдлагын төлөөлөл
бүхий 9-11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ОНБЗ байгуулагдаж, сум, сумандаа төслийн үйл ажиллагааг амжилттай
зохион байгуулж, хэрэгжүүллээ. Багийн түвшинд 2017 оны 1 дүгээр сард Өвөрхангай аймгийн Уянга
сумын Жаргалант багийн сургууль 5 гишүүнтэй бие даасан ОНБЗ байгуулснаар 31 ОНБЗ нийт 303
гишүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Өвөрхангай аймгийн 10 сумын ОНБЗ-ийн гишүүд. 2017 он
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Дорнод аймгийн зорилтот 5 сумын ОНБЗ-ийн гишүүд. 2017 он

Сүхбаатар аймгийн 5 сумын ОНБЗ-ийн гишүүд аймгийн удирдлагууд, ХИС-гийн төлөөллийн хамт. 2017 он
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Архангай аймгийн 10 сумын ОНБЗ-ийн гишүүд ХИС-гийн төлөөллийн хамт. 2017 он

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЯМАР ЯМАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ
Төслийн хүрээнд 3 цогц хөтөлбөр боловсруулан нэвтрүүллээ.
ЗОРИЛТ НЭГ. Алслагдсан хөдөөгийн малчдын 5, 6 настай хүүхдүүдэд зориулсан “Гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, нэвтрүүлэв.
Хөтөлбөрийн үндэслэл
Хөтөлбөрийг боловсруулахдаа сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого
(БШУ сайдын 2013 оны А/327), хүүхдийн хөгжлийн болон суралцах үйлийн онцлог, тэдний бие бялдар,
оюун ухаан, сэтгэлзүй, нийгэмшихүйн хөгжлийг цогцоор нь дэмжиж, хүүхэд бүрийг сургуулийн өмнөх
боловсрол эзэмших тэгш боломжоор хангахад эцэг эх, асран хамгаалагч нарын оролцоог нэмэгдүүлэх,
тэдэнд энгийн ойлгомжтой уян хатан байх зарчмыг баримтлан боловсруулсан.
Хөтөлбөрийн бүтэц:
96 өдрийн уг хөтөлбөр нь эцэг эхэд зориулсан “Та өөрөө чадна” гарын авлага, хүүхдэд зориулсан
“Би чадна” дасгал ажлын дэвтэр, нэмэлт хэрэглэгдэхүүн болох “Ном, тоглоомын багц” болон цахим
хичээлүүдээс бүрдэнэ.
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Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
96 өдрийн хөтөлбөр

Нэмэлт хэрэглэгдэхүүн

Миний номын өргөө

Эцэг эхэд зориулсан “Та
өөрөө багш”, хүүхдэд
зориулсан “Би чадна” дасгал
ажлын дэвтэр, нэмэлт
цахим-дижитал хичээл

Хүүхдүүд хөтөлбөрөөр үзсэн хичээлээ
бататгах зорилгоор ном, тоглоомын
багцыг үзэж судалдаг. Ном
тоглоомын нэг багцад 10 үлгэрийн
ном, сэтгэхүй, оюун ухаан хөгжүүлэх
3 тоглоом багтдаг тул нэг хүүхэд 10
өөр багц буюу 100 ном, 30 төрлийн
тоглоомтой танилцдаг.

Тус номын өргөөгөөр хөтөлбөрт
хамрагдсан хүүхдүүд эцэг эхийн
хамт үйлчлүүлж, 96 өдрийн
хөтөлбөрийн нэмэлт хэрэглэгдэхүүн
болох ном, тоглоомын багцыг авч
ашиглан, үзсэн хичээлээ бататгахын
зэрэгцээ олон үлгэр, шүлэг, дуу
сурах боломжтой.

МИНИЙ НОМЫН ӨРГӨӨ (МНӨ)

хүүхдүүдийн түвшинг үнэлэн, эцэг эхчүүдтэй гэрээ
байгуулдаг.

Хөтөлбөрийг орон нутгийн түвшинд амжилттай
хэрэгжүүлэх үүднээс зорилтот сумдын ерөнхий
боловсролын сургуулийн номын санг түшиглэн
2013-2014 онд 30 суманд, 2015 онд гурван
аймгийн төв Номын сан, МУБИС-ийн харьяа
Архангай аймгийн Багшийн сургууль болон 9
багийн төвд, МУБИС-ийн СӨБС-д тус тус МНӨ
байгуулснаар нийт 45 МНӨ-г төслийн хүрээнд
байгуулж, МНӨ тус бүрд 30 багц хуваарилсан
бөгөөд номын санч, ОНБЗ-ийн гишүүдийн хамт
багцуудын бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ,
үйлчилгээг хариуцан ажилладаг.
МНӨ-ний гол зорилго нь Гэр бүлийн орчинд
сургуульд
бэлтгэх
хөтөлбөрийн
нэмэлт
хэрэглэгдэхүүн болох ном, тоглоомын багцын
үйлчилгээг иргэд олон нийтэд хүргэхэд оршдог.
Жил бүрийн намар СБХ-ийн нээлтийг зохион
байгуулж,
энэ
үеэр
хүүхдээ
хөтөлбөрт
хамруулахаар ирж буй малчин эцэг эх, асран
хамгаалагч нарт хөтөлбөр, багцыг танилцуулан,
хэрхэн ашиглах талаар зааварчилгаа өгч,
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Ингээд эцэг эх, хүүхдийн хамт хөтөлбөрөө
ном, тоглоомын багцын хамт аваад буцдаг
бөгөөд ном, тоглоомын нэг багцыг 10-14 хоногт
ашиглаж дуусаад МНӨ-д ирж тухайн хугацаанд
хөтөлбөрийн хэд дэх өдрийн хичээл хүртэл
үзсэнээс юу сурснаа эцэг эх өөрөө болон хүүхдийн
хамт шалгуулж, заавар, чиглэл, зөвлөн туслах
үйлчилгээ аваад дахин өөр ном, тоглоомын
багцаа аваад явдаг.
Хөтөлбөрийн гарын авлага, ном, тоглоом зэрэг
материалуудыг ашиглан өдөрт 20-30 минутаар
долоо хоногт 3 өдөр хүүхэдтэйгээ үр бүтээлтэй
ажиллахыг эцэг эхчүүдэд зөвлөдөг. Хэрэгжилтийн
явцад эцэг эхчүүд дунджаар өдөрт 20-60 минут
зарцуулж байсан бөгөөд энэ нь зарим эцэг
эхчүүдийн хувьд амьдралын хэвшил болж, өдөр
бүр хүүхдэдээ цаг зарцуулж чаддаг болсон.

НОМ, ТОГЛООМЫН
ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ
Зарим дуу, бүжиг, шүлэг, үлгэр зохиол, хөгжимт
хөдөлгөөн болон мэдээллийг
энэхүү CDнд багтаасан бөгөөд эцэг эх “Та өөрөө багш”
зөвлөмжийн дагуу ашиглан хүүхдэдээ дуу, шүлэг,
үлгэр зохиол, хөгжимт хөдөлгөөн, бүжгийг зааж
өгдөг. Цахим хичээлийг малчин өрхүүд нарны
энергийн болон салхины үүсгүүр ашиглан ТВ, DVD
тоглуулагчийг түгээмэл хэрэглэдэг хэрэгцээнд
нийцүүлэн боловсруулсан. Шаардлагатай үед
дээрх DVD тоглуулагчийг ном, тоглоомын багцад
дагалдуулан өгдөг.

Энэ мэтчилэн 96 өдрийн хөтөлбөрөө, ном,
тоглоомын 10 багцаа дунджаар 10-5 дугаар сард
судалж дуусгадаг.
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СОНСДОГ НОМ

Хөтөлбөрийг туршсан нь
Хөтөлбөрийн нийцийг бататгах зорилгоор 2014
оны 5 дугаар сарын 20-ноос 8 дугаар сарын 25ны хооронд хөтөлбөрийг турших үйл ажиллагааг
зохион байгуулав. Энэ хүрээнд цэцэрлэг, бага
ангийн болон дотуур байрын багш, ОНБЗийн гишүүд, Архангай аймгийн Багшийн
коллеж, Дорнод Их сургуулийн багш, БСУГ-ын
мэргэжилтэн, цэцэрлэгийн эрхлэгч зэрэг нийт
138 хүнийг хамруулсан чиглүүлэх сургалтыг 4
аймгийн төвд зохион байгууллаа.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад малчин эцэг
эхчүүдийн дунд бичиг үсгийн боловсролгүй
болон бага мэдэгч эцэг эхчүүд нэлээдгүй байгааг
илрүүлэн, эцэг эхэд зориулсан “Та өөрөө багш”
номыг аудио хэлбэрт оруулж, “Сонсдог ном”
гаргалаа.
Энэхүү хөтөлбөрийг цогцоор нь ашигласнаар
хүүхдээ цэцэрлэгт хамруулах боломжгүй малчин
эцэг эх гэр бүлийн орчинд хүүхдэдээ сургуулийн
өмнөх боловсролыг эзэмшүүлж, 6
үндсэн
чадварыг нь хөгжүүлэх боломж бүрдсэн.

Чиглүүлэгч багш нар, номын санч нарыг чадавхжуулах
сургалт 2014 он

Малчин өрхийн 4,5 настай 473 хүүхэд туршилтад
хамрагдсаны 76 нь Дорнод, 64 нь Сүхбаатар,
168 нь Архангай, 165 нь Өвөрхангай аймгийн
зорилтот сумдын хүүхдүүд байв. Туршилт
амжилттай хэрэгжиж, хамрагдсан 473 хүүхэд бүгд
ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид элсэн
суралцсан нь төслийн хувьд томоохон амжилт
байсан учраас хөтөлбөрийг нийт 30 суманд
дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлэв.

Хэл яриа
31 дасгал
Математик
33 дасгал

Байгаль,
нийгмийн
орчин
27 дасгал

Хөдөлгөөн
& Эрүүл мэнд
30 дасгал

Хөгжим &
дүрслэх урлаг
52 дасгал
Зан чанар,
харилцаа
20 дасгал
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Хөтөлбөрөөс шууд үр шим хүртэгчдийн тоо
Хүүхдүүд
Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдаж, гэртээ сургуульд амжилттай бэлтгэгдэн,
сургуульд элсэн суралцсан 3,965 хүүхэд байгаа бөгөөд хөтөлбөрт хамгийн анх хамрагдсан хүүхдүүд
2016-2017 оны хичээлийн жилд ЕБС-ийн 3 дугаар ангид амжилттай суралцаж байна (График 10).
График 10.
Хөтөлбөрт хамрагдан СӨБ эзэмшиж, сургуульд элсэн орсон нийт хүүхэд (2013-2017)

График 11.

Хөтөлбөрт хамрагдсан нийт хүүхэд (жил бүрээр)

Эцэг эх
Хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтад хамрагдаж, "Та өөрөө багш" гарын авлага ашиглан чиглүүлэгч багшийн
тусламжтайгаар хүүхдээ сургуульд амжилттай бэлтгэсэн нийт 7,930 эцэг эх байна.
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Багш нар
Тус хөтөлбөрийн үр шимийг 4 аймгийн хэмжээнд 617 багш шууд хүртсэн байна.
График 12.

Хөтөлбөрөөс үр шим хүртсэн нийт багш

Хөтөлбөрөөс шууд бусаар үр шим хүртэгчдийн тоо
Хөтөлбөрийн үр шимийг Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн 14,159 хүүхэд, 21,000 гаруй эцэг эх шууд
бусаар хүртсэн байна.
Хөтөлбөрийн үр дүнг хянах, үнэлэх зорилгоор
хяналт - шинжилгээ, үнэлгээний арга хэрэгслүүдийг
боловсруулж, нэвтрүүлсэн
Хөтөлбөрөөр хичээллэж буй хүүхдийг бүртгэх,
явцыг нь тэмдэглэх, ахицыг нь үнэлэх,
баримтжуулах зорилгоор чиглүүлэгч багш,
номын санчид зориулан 1) МНӨ-өөр үйлчлүүлэгч
хүүхдийн бүртгэлийн дэвтэр; 2) Чиглүүлэгч
багшийн дэвтэр (хүүхдийн хөгжлийн ахицыг
хянах); 3) Ном, тоглоомын багц ашиглалтын
явцыг тэмдэглэх ханын тэмдэглэгээг болон эцэг
эхэд зориулан хүүхдэдээ гарч буй хөгжлийн
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чадваруудын ахицыг хянах зорилгоор Хүүхдийн
хөгжлийн дэвтрийг тус тус боловсруулсан. Эдгээр
ХШҮ-ний арга хэрэгслийг ашиглан төслийн үр
дүнг хянах бүрэн боломжтой болсон.

Хөтөлбөрийн гол үр дүнгүүд
yy 4,5 настай хүүхдийн нас, сэтгэхүй, хөгжлийн

онцлогт тохирсон, Гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөртэй боллоо.
yy Малчдын 3,965 хүүхэд сургуульд амжилттай

бэлтгэгдэж, үүнээс 2,791 хүүхэд сургуульд элсэн
суралцаж байна.
yy 28,300 хүүхэд, эцэг эхэд хөтөлбөрийн гарын

авлага, сургалтын материалуудыг хүргэсэн
байна.
yy Зорилтот 4 аймаг, 30 суманд 45 Миний номын

өргөө байгуулагдлаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан ном,
тоглоомын багц

yy Сумын засаг дарга болон орон нутгийн засаг

захиргааны 846 ажилтнуудын хүүхдийн
сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын талаарх
ойлголт нэмэгдсэн байна.

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад алслагдсан бүс
нутагт амьдарч буй малчин өрхийн хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүд боловсролын үйлчилгээнд
хамрагдах боломж, нөхцөлгүй, гэртээ орхигдсон
байдалтай амьдарч байв. Тиймээс төслийн
баг хөгжлийн бэрхшээлтэй тэдгээр хүүхдүүдэд
боловсролын үйлчилгээг зохих түвшинд хүргэх
боломжийг эрэлхийлснээр хөгжлийн бэрхшээл
(хараа, сонсгол, оюун ухаан)-тэй хүүхдэд
зориулсан ном, тоглоомын багцыг мэргэжлийн
хүмүүсийн
тусламжтайгаар
боловсруулан,
амжилттай туршсаны үндсэн дээр төсөл хэрэгжсэн
сум бүрт 6 багц, нийт 180 багцаар хангав. Өнгөрсөн
хугацаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй 126 (Архангай
24, Өвөрхангай 47, Дорнод 37, Сүхбаатар 18)
хүүхэд тус багцаар хичээллэн сургуулийн өмнөх
болон бага боловсрол эзэмшиж байна.

yy Цэцэрлэг, бага анги, дотуур байрын 452

багшийг хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн
байдлын чиглэлээр чадавхийг нь бэхжүүллээ.
yy Хөтөлбөрийн чиглүүлэгч багшаар 160 хүн

бэлтгэгдэж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
yy 30 ОНБЗ олон нийтийн санаачилгыг дэмжих

тэтгэлэг хэрэгжүүлж, нийт 2,318 (1,044 эмэгтэй)
хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг
сайжруулав.
ЗОРИЛТ ХОЁР. Сургуулийн дотуур байранд болон
айлд амьдарч буй малчин өрхийн 6-10 насны
хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжих “Хичээлийн бус
цагийн нэмэлт хөтөлбөр”-ийг боловсруулан
туршиж, нэвтрүүллээ.
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чөлөөт цагаа зөв өнгөрүүлэхэд чиглэсэн 20
дасгал, хүүхэд бүрийн тасралтгүй хөгжих,
тоглонгоо суралцах 20 орчим дасгалууд, эрүүл
амьдрах дадал хэвшил, хөдөлгөөнийг дэмжих 5
хөдөлгөөнт тоглоомын загварыг боловсруулсан.

Хөтөлбөрийг боловсруулах үйл явц
Хөтөлбөрийг боловсруулах зөвлөх багаар
Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
сонгогдсон бөгөөд дараах үйл ажиллагаануудыг
хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: хүүхэд бүрийн хөгжлийг
дэмжих аргазүйн хоёр модуль боловсруулж,
дотуур байрын багшид зориулан богино
хугацааны сургалт, үйл ажиллагааг хэрхэн
төлөвлөх, хүүхдүүдийг номтой нөхөрлүүлэх,
бүтээлчээр бичүүлэх, сэтгэн бодуулах чадвараа
ашиглан бусдад туслах, баг хамт олноороо
хамтран ажиллах үйл ажиллагааг дэмжих,
чиглүүлэх
агуулга,
аргазүйг
эзэмшүүлж,
хөтөлбөрөө туршин, засан сайжруулж, орон
нутгийн сургагч багш нарыг бэлтгэв.

Хоёрдугаар модуль нь хүүхэд бүрийн
унших, бичих, сэтгэн бодох чадварыг
цогцоор хөгжүүлэх аргазүйн хөтөлбөр юм.
Хүүхдийн бүтээлчээр унших, бичих, ярих, сонсох,
сэтгэн бодох чадваруудыг нэгдмэл байдлаар
хөгжүүлэх замаар тэдний сурлагын хоцрогдлоос
сэргийлэх, багасгах, сурах, хөгжих сонирхлыг
өдөөх зорилго бүхий агуулга, аргазүйг тусгасан.
Энэхүү хөтөлбөрт бүтээлчээр унших чадварыг
хөгжүүлэх 25, бичүүлэх 16, сэтгэн бодох
чадварыг хөгжүүлэх 19 дасгалыг хүүхдийн нас,
хэддүгээр ангид сурч байгаа болон унших, бичих
чадварын түвшинг харгалзсан хувилбартайгаар
боловсруулсан болно.

Хөтөлбөрийн бүтэц
Хөтөлбөр нь хоёр үндсэн модуль болон цахим
хичээл, баримтат кино, хүүхэлдэйн кино, хүүхдийн
дууны хоёр цомог бүхий нэмэлт хэрэглэгдэхүүнээс
бүрддэг.

Нэмэлт хэрэглэгдэхүүн

Нэгдүгээр модуль нь хүүхдийн хувь хүний
хөгжлийг дэмжсэн Хөгжлийн хөтөлбөр юм.

Хөтөлбөрийн хоёр модулиа дэмжсэн, дотуур
байрын багш бие даан ашиглах боломж бүхий
цахим хичээл 17, баримтат кино 1, нийгмийн
асуудал хөндсөн хүүхэлдэйн кино 2, хүүхдийн
дуу 1, 2 цомгийг хөтөлбөрт хамрагдаж буй багш,
хүүхдүүд ашигладаг.

Хүүхэд насанд олж авсан мэдлэг чадвар дадал
нь насан туршид тасралтгүй суралцах суурь болж
өгдөг учраас сурах үйл ажиллагааг хөгжүүлэх
хамгийн оргил үе бол 6-10 насанд байдаг учраас
хүүхэд бүрийн хөгжлийг бүхий л талаар дэмжиж,
тэднийг өөрийгөө нээн, шинэ орчинд дасан
зохицож, бие даан сурч, амьдрах чадвартай
болгоход чиглэсэн агуулга, аргазүйг багтаасан.
Хүүхэд багш, үе тэнгийнхэн, бусад хүмүүстэй
харилцах харилцааг дэмжин, ойртон нөхөрлөх,

Хүүхэд хөгжлийн танхим (ХХТ)
Хөтөлбөрөөр хичээллэж буй хүүхдүүдэд зориулан
чөлөөт цагаа зөв өнгөрүүлэх, хөтөлбөрийн дагуу
тэдний хөгжлийг дэмжих олон үйл ажиллагааг
зохион байгуулах зорилгоор төсөл хэрэгжсэн
сум бүрийн сургуулийн дотуур байрыг түшиглэн

25

“Хүүхэд хөгжлийн танхим” 32-ыг байгууллаа.
Хөтөлбөрт
хамрагдаж
буй
хүүхдүүдийн
бүртгэлийн дэвтрийг боловсруулснаар багш нар
Хүүхэд хөгжлийн танхимаар жилд хичнээн хүүхэд
үйлчлүүлж байгааг хянах боломжтой. Өнгөрсөн
хугацаанд 30 сумын дунджаар 92 хүүхэд Хүүхэд
хөгжлийн танхимаар үйлчлүүлжээ. Хүүхэд
хөгжлийн танхимаар хичээллэх хүүхдийн тоо
жилээс жилд өсөн нэмэгдсээр байна.
Архангай аймгийн Хотонт сумын хүүхдүүд Хүүхэд
хөгжлийн танхимдаа 2014 он
График 13.

Хүүхэд хөгжлийн танхимаар үйлчлүүлж буй хүүхдийн дундаж
тоо (аймаг бүрээр)

сургалтыг Сүхбаатар аймгийн төсөл хэрэгжсэн
5 суманд 2014 оны 10 дугаар сард зохион
байгуулсан. Уг үйл ажиллагаанд 1-5 дугаар
ангийн нийт 113 сурагч, дотуур байрын болон бага

Хөтөлбөрийг туршсан нь
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр зорилтот
бүлгийн хүүхдүүдийн онцлог, хэрэгцээ шаардлагад
нийцэж буй эсэхийг нягтлах зорилгоор туршилтын
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суурилсан байдлаар мэргэжил дээшлүүлэх
үйл ажиллагааг тогтворжуулах, бусад сумдын
сургуульд сурч, мэдсэн зүйлээ түгээн дэлгэрүүлэх,
туршлагаа солилцоход орон нутгийн сургагч
багшийг бэлтгэж чадваржуулах зорилгоор 2014
оны 6 дугаар сард зорилтот сум бүрээс 2 буюу
нийт 60 багш, 2017 оны 5 дугаар сарын байдлаар
нийт 142 багш хөтөлбөрийн сургагч багшаар
бэлтгэгдсэн байна.

ангийн 57 багш оролцсон бөгөөд боловсруулсан
модулиас 30 орчим дасгалыг туршиж, сургалтын
агуулга, аргазүй нь шинэлэг, эрэлт хэрэгцээ
ихтэй, зорилтот бүлгийнхэнд ерөнхийдөө тохирч
байгааг тогтоосон.
Хөтөлбөрийн сургагч багшийг бэлтгэв
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанарт нөлөөлөх,
тэднээр дамжуулан орон нутагтаа сургуульд

Хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх сургалт 2014 он

цагийн нэмэлт хөтөлбөрөөр хичээллэж, хувь
хүний хувьд хөгжиж, сурлагын амжилт үзүүлсэн
байна. Харин хөтөлбөрийн үр шимийг 8,800 эцэг
эх шууд хүртжээ.

Хөтөлбөрөөс шууд үр шим хүртэгчдийн тоо
Хүүхэд, эцэг эх
Төсөл хэрэгжсэн 30 суманд өнгөрсөн 5 жилийн
хугацаанд нийт 4,411 хүүхэд Хичээлийн бус
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График 14.

Хөтөлбөрөөс үр шим хүртсэн нийт хүүхэд

Багш нар
Хөтөлбөрийн аргазүй эзэмшсэн буюу шууд үр шим хүртсэн багш 4 аймгийн хэмжээнд 825 болсон байна
(График 15).
График 15

Хөтөлбөрийн үр шимийг шууд хүртсэн багш нар (аймгаар)

Хөтөлбөрөөс шууд бусаар үр шим хүртэгчид
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр нь хамгийн олон хүнд хүрсэн хөтөлбөр юм. Өөрөөр хэлбэл
тус хөтөлбөрийн аргазүйг зөвхөн зорилтот бүлгийн буюу дотуур байранд болон айлд амьдарч буй
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1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдээс гадна тухайн төсөл хэрэгжсэн 30 сум төдийгүй бусад төсөл хэрэгжээгүй
сумдын сургуулийн багш нар заах аргазүйдээ авч ашигласнаараа онцлог юм.
График 16

Шууд бус үр шим хүртэгчдийн тоо

байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилготой. Төсөл
хэрэгжсэн хугацаанд 1,119 хүүхдийг энэхүү
судалгаанд хамруулжээ. 2015-2016 оны хичээлийн
жилийн
судалгааны
тайланд
дурдсанаар
судалгааны хоёрдахь үе шатад хамрагдсан нийт
хүүхдүүд хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрт
хамрагдсанаар сэтгэлзүйн таатай байдал нь
нэгдэх үе шатны судалгааны дүнгээс 25.1 хувиар
нэмэгдсэн байв. Энэхүү үзүүлэлтийг өнгөрсөн
жилийн судалгаатай харьцуулахад (15.2%)
хөтөлбөрийн үр нөлөө 9.9 хувиар өссөн байна.

Хүүхдийн сэтгэлзүйн таатай байдлын судалгаа
Энэхүү судалгааг сургуулийн дотуур байранд
болон айлд амьдарч буй 1-5 дугаар ангийн
хүүхдүүдээс хичээлийн жилийн эхэнд буюу 10
дугаар сард, хичээлийн жилийн эцэст буюу 5
дугаар сард жилд хоёр удаа авдаг. Судалгааг
авснаар 6-10 насны эдгээр хүүхдийн нийгэмсэтгэлзүйн байдлыг багш нар ойлгож байгаа
эсэх, тухайн хүүхдэд тохирсон арга барилаар
ажиллах байгаа эсэх, хичээлийн бус цагийн
нэмэлт хөтөлбөр нь хүүхдийн нийгэмших болон
сэтгэлзүйн байдалд эерэгээр нөлөөлж чадаж
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График 17

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн хүүхдийн нийгэм,
сэтгэлзүйн байдалд үзүүлсэн үр нөлөө

Судалгааг урьдчилан бэлтгэсэн асуулгын дагуу зорилтот сумдын ОНБЗ-ийн гишүүд, бага ангийн багш,
дотуур байрын багш нар авдаг учраас төсөл дууссан ч цаашид судалгааг үргэлжлүүлэн авч сургууль,
улмаар аймгийн БСУГ-ын аливаа мэдээлэлд бүрэн ашиглах боломжтой юм.
Хүүхдийн оролцооны бүлэг
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрт хамрагдан “Хүүхэд хөгжлийн танхим”-аар үйлчлүүлж буй
хүүхдүүдийг чадавхжуулах, идэвхжүүлэх замаар тэдний өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, шийдвэрийг
хамтран гаргах, үйл ажиллагаанд оролцох, хянах боломжийг бий болгох, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор
зорилтот сум бүрт “Хүүхдийн оролцооны бүлэг”-ийг байгуулав. Өнөөдрийн байдлаар 30 суманд 32
“Хүүхдийн оролцооны бүлэг” нийт 430 гишүүнтэйгээр маш идэвхтэй ажиллаж байна. Сум бүрт ийнхүү
“Хүүхдийн оролцооны бүлэг” байгуулагдсанаар дараах үр дүнгүүд гарсан байна. Үүнд:
yy Сургуулийн үйл ажиллагаанд хүүхдийн бодит оролцоо бий болсон.
yy Хүүхдүүдийн хувь хүний хөгжилд ахиц гарсан.
yy Хүүхдүүд бие биенээсээ үлгэр дууриал авч, суралцаж эхэлсэн.
yy Хүүхдүүд сургуульдаа дуртай болж, сурлагын амжилтад эерэгээр нөлөөлсөн.
yy Хүүхдүүд чөлөөт цагаа зөв, үр дүнтэй өнгөрүүлэх болсон.
yy Хүүхдүүдийн аливаа зүйлд хариуцлагатай хандах байдал нэмэгдсэн.
yy Багш, сургуулийн ажилтнуудын хүүхдийн оролцооны талаарх ойлголт эерэгээр өөрчлөгдсөн.
yy Дотуур байранд болон айлд амьдардаг хүүхдүүдийн талаарх ойлголт өөрчлөгдсөн.
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2017 оны 3, 4 дүгээр сард Хүүхдийн оролцооны бүлгийн хүүхдүүдэд туршлага солилцох, асуудлаа хамтдаа
хэлэлцэх, цаашид ажиллах арга барилаа шинэчлэх боломжийг олгох зорилгоор Дорнод, Архангай,
Өвөрхангай аймгийн төвд “Бага насны хүүхдийн хөгжил–хүүхэд бидний оролцоо” хэлэлцүүлэг
уулзалтыг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэг, уулзалтад сумын төлөөлөл нийт 395 хүүхэд оролцлоо.

Хэлэлцүүлэгт оролцсон Өвөрхангай аймгийн Хүүхдийн оролцооны бүлгийн гишүүдийн төлөөлөл 2017 он

Хэлэлцүүлэгт оролцсон Дорнод аймгийн Хүүхдийн оролцооны бүлгийн гишүүдийн төлөөлөл 2017 он
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Хэлэлцүүлэгт оролцсон Архангай аймгийн Хүүхдийн оролцооны бүлгийн гишүүдийн төлөөлөл 2017 он

Хөтөлбөрийн гол үр дүнгүүд
1. 6-10 насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, Монгол хэл, Математикийн хичээлийн хоцрогдлыг арилгахад
чиглэсэн Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрүүд боловсруулагдав.
2. Зорилтот сум бүрээс бага анги, дотуур байрын багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан зэрэг 5 хүн нийт
155 хүнийг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтад хамруулав.
3. 142 чиглүүлэгч, сургагч багш нар бэлтгэгдлээ.
4. Зорилтот 30 сумын сургуулийн дотуур байрыг түшиглэн “Хүүхэд хөгжлийн танхим” 32
байгуулагдсанаар хөтөлбөрт хамрагдаж буй хүүхдүүд хичээлийн бус цагаар чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй
өнгөрөөх боломж бүрдлээ.
5. “Хүүхэд хөгжлийн танхим”-аар үйлчлүүлэгч хүүхдийн тоо төслийн хэрэгжилтийн хоёр дахь жилд 30
сумын дунджаар 72 байсан бол хэрэгжилтийн 3 дахь жилд 85, 4 дэх жилд 105, 5 дахь жилд 106
болж өссөөр байна.
6. Зорилтот 30 суманд 4,411 хүүхэд тус хөтөлбөрт хамрагдсанаар тэдний сурлагын амжилт дунджаар 15
хувиар сайжрав.
7. Хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүд авьяас, сонирхлоо нээхээс гадна хүмүүстэй харилцах, өөрийгөө
илэрхийлэх чадварт суралцаж, хувь хүний хувьд хөгжиж, сурлагын амжилт гаргасаар байгаа
бөгөөд бий болсон сайн туршлагын эмхэтгэлийг бэлтгэн 1,500 хувь хэвлэж, Монгол улсын ерөнхий
боловсролын бүх сургуульд хүргэв.
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8. ОНБЗ олон нийтийн санаачилгыг дэмжих 30
тэтгэлэг хэрэгжүүлж, нийт 6,124 (2,955 эмэгтэй)
хүүхдийн сурлагын амжилтыг сайжруулжээ.

yy Хичээл

хоорондын
холбоог
нягтруулж,
бага боловсролын Хүн ба орчин, Хүн ба
байгаль, Хүн ба нийгэм, Иргэний боловсрол,
Дүрслэх урлаг, технологи, Биеийн тамир
зэрэг хичээлийн агуулгаас Монгол хэл,
Математикийн хичээлийн агуулгад аль болох
шингээж өгөх замаар хүүхдийг цогц хөгжүүлэх
боломж бүрдүүлэх,

ЗОРИЛТ ГУРАВ. Бага ангидаа сургуулиас
завсардсан эсвэл сургуульд огт сурч байгаагүй
8-10 насны малчдын хүүхдүүдэд бага боловсрол
гэрээр нөхөн олгох, тэдний сургуульд эргэн
суралцахыг дэмжих зорилгоор “Бага боловсрол
нөхөн олгох хөтөлбөр”-ийг боловсруулан
туршиж, амжилттай нэвтрүүллээ.

yy Бага боловсролын түвшний аль ч хичээлд

өргөн хэрэглэдэг бичих, унших, харилцах,
зурах, хэмжих, тооцоолох, дуурайх, бүтээх,
хөдөлгөөн хэмнэлээр харуулах зэрэг аргыг
хэрэглэн хүүхдэд бие даан суралцах арга
барил эзэмшүүлэх,

Хөтөлбөрийг дараах байдлаар боловсруулсан.
Үүнд:
yy Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн

агуулгатай
нийцүүлэх
замаар
сургууль
завсардсан буюу сургуулийн гадна байгаа
хүүхдэд сургуулийн зохих ангид орж суралцах
нөхцөл бүрдүүлэх,

yy Эцэг эх, олон нийт ашиглаж чадахуйц аргачлал

боловсруулах,
yy Сургалтын үр дүнг тооцож хэмжих үнэлгээний

хэрэгслийг сургалтын модулиудад
боломжтойгоор боловсруулсан.

тусгах

Хөтөлбөрийн бүтэц
Хөтөлбөр нь I-III ангийн Монгол хэл, Математикийн хичээлээр хүүхдэд зориулсан 18 сургалтын модуль,
эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж 18, сургагч багшид зориулсан гарын авлага 1, багц материалын танилцуулга
1, цахим хэрэглэгдэхүүн, тараах материалаас бүрдэнэ.
Хүснэгт 2.

Хэрэглэгдэхүүний төрөл

Монгол хэл

Математик

I анги

II анги

III анги

I анги

II анги

III анги

Хүүхдэд зориулсан сургалтын
модулиуд

3

3

3

3

3

3

Эцэг эхийн гарын авлага

3

3

3

3

3

3

Цахим хэрэглэгдэхүүн

Анги бүрээр

Тараах материал

Анги бүрээр

Сургагч багшийн гарын авлага

1
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Тараах материалын багцад сургалтын явцад
ашиглах үсэг таниулах карт, цагаан толгойн хөзөр,
өгүүлбэрийн бүдүүвч зураг, ойролцоо болон эсрэг
утгатай үгийн карт, тооны орон, ангийн хүснэгт,
тооны орон, утгын хүснэгт, биетийн дэлгээс хийх,
биет бүтээх загвар зэрэг материал багтаж байгаа
юм. Мөн багц материалтай хавсарч хэрэглэж
болох нэмэлт хэрэглэгдэхүүний жагсаалт гаргасан.
Мөн бичиг үсэг мэдэхгүй эцэг эхэд хүүхдэдээ
бага боловсрол нөхөн олгох боломжийг олгох
зорилгоор Монгол хэлний модулиудыг сонсдог
хэлбэрт оруулж, “Сонсдог ном” болгосон.

Сургагч багш нарын сургалт 2015 он

Мөн хөтөлбөрийн аргазүйг танилцуулах, дадлага
хийлгэх зорилгоор Архангай, Өвөрхангай, Дорнод
аймгийн төвд 2014 оны 10 дугаар сарын 11-17-ны
өдрүүдэд сургалт зохион байгуулж, Архангай,
Өвөрхангай,
Дорнод,
Сүхбаатар
аймгийн
зорилтот 30 сумын бага ангийн багш, олон
нийтийн боловсролын зөвлөл болон эцэг эхийн
төлөөлөл, насан туршийн боловсролын багш
нийт 123 хүн хамрагдсанаас 100 нь хөтөлбөрийн
сургагч багшаар бэлтгэгдсэн байна.

Хөтөлбөрийг турших үйл явц
Хөтөлбөрийн тохироц, малчин эцэг эх болон
хүүхдүүд ашиглахад ойлгомжтой, хялбар эсэхийг
тодорхойлох зорилгоор Сүхбаатар, Архангай
аймгийн 7 багш, 20 хүүхдийг хамруулан 2014
оны 4 сарын 10-наас 9 сарын 20-ныг хүртэл 3 үе
шаттайгаар туршив. Энэ хугацаанд хөтөлбөрийг
турших багшийг чиглүүлэх хоёр удаагийн
сургалтыг Улаанбаатар болон Архангай аймгийн
Цэцэрлэг хотод зохион байгуулсан. Туршилт маш
амжилттай болсон бөгөөд туршилтад хамрагдсан
20 хүүхдийн 2 нь тухайн жилдээ сургуульдаа
эргэн суралцсан.

Бага боловсрол нөхөн олгох сургалтын танхим
Хөтөлбөрийн хүрээнд сумын Насан туршийн
боловсролын нэгжийг түшиглэн Бага боловсрол
нөхөн олгох сургалтын танхимуудыг байгуулсан
бөгөөд тус танхимуудаар хөтөлбөрт хамрагдаж
буй хүүхдүүд үйлчлүүлэн, насан туршийн
боловсролын багшаасаа хичээлийнхээ талаар
заавар, зөвлөгөө авдаг. 2017 оны 6 дугаар сарын
байдлаар зорилтот 30 сумын сургууль, 4 аймгийн
төвийн Насан туршийн боловсролын төвүүдэд
нийт 34 “Бага боловсрол нөхөн олгох сургалтын
танхим”-ыг байгуулж,
шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр бүрэн
хангасан.

Сургагч багшийг бэлтгэв.
Хөтөлбөрийн аргазүйг бүрэн эзэмшиж, цаашид
сум, орон нутгийн түвшинд бие даан хэрэгжүүлэх
чадвартай 42 багшийг 30 сумаас сонгон авч,
сургагч багшаар бэлтгэх сургалтыг 2014 оны 9
дүгээр сарын 22-24-нд Улаанбаатар хотод зохион
байгуулав.
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Хөтөлбөрөөс үр шим хүртэгчдийн тоо
Хүүхэд, эцэг эх
2014-2017 оны хугацаанд Бага боловсрол нөхөн
олгох хөтөлбөрт хамрагдаж, эцэг эх, асран
хамгаалагч, насан туршийн боловсролын багшийн
тусламжтайгаар 164 хүүхэд бага боловсрол
эзэмшсэн байна.
Эдгээрээс 66 хүүхэд сургуульд болон дүйцсэн
хөтөлбөрт шилжин суралцжээ. Харин 300 гаруй
эцэг эх хөтөлбөрийн үр шимийг хүртсэн байна.

Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын н.Найдансүрэн хүү
хөтөлбөрөөр хичээллэж байгаа нь 2014 он

График 18

Хөтөлбөрт хамрагдаж, бага боловсрол нөхөн эзэмшсэн
хүүхдийн тоо

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарсан гол үр дүн
yy Сургуулийн гадна байгаа, малчин өрхийн хүүхдүүдэд зориулсан Бага боловсрол нөхөн олгох

хөтөлбөрийг боловсруулан туршиж, хэрэгжүүллээ.
yy Сургуулиас бага ангидаа завсардсан болон сургуульд огт сурч байгаагүй малчин өрхийн 164 хүүхэд

хөтөлбөрт хамрагдсанаар гэртээ аав ээжийнхээ тусламжтайгаар бага боловсрол нөхөн эзэмшив. Эдгээр
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хүүхдээс 66 хүүхэд сургууль болон дүйцсэн
хөтөлбөрт шилжин суралцаж байгаагийн 44
нь ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж
байна.

yy Хөтөлбөрийн

хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор хөтөлбөрийн модулиудыг НТБҮТ,
БСШУСЯ-ны вебсайтад байршуулав.

yy Хилийн

чанадад амьдарч буй монгол
хүүхдүүдэд эх хэлээ эзэмших боломжийг олгох
зорилгоор Гадаад харилцааны яамтай хамтран
ИБНВУ, Швед, БНЧУ, Канад, Швейцарь, ОХУ,
Франц улсад суугаа ЭСЯ болон Консулын
газраар дамжуулан тус улсад амьдарч буй
монгол хүүхдүүд уг хөтөлбөрөөр хичээллэж
байна.

yy Насан туршийн боловсролын 115 багш
хөтөлбөрийн сургагч багшаар бэлтгэгдсэн
байна.
yy Зорилтот 4 аймгийн төвийн Насан туршийн

боловсролын төв, 30 суманд сургуулийг
түшиглэн нийт 34 “Бага боловсрол нөхөн олгох
сургалтын танхим” байгуулав.
yy ОНБЗ хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн

санаачилгыг дэмжих 25 тэтгэлэг хэрэгжүүлж,
206 (70 эмэгтэй) хүүхэд үр шим хүртсэн байна.
Олон нийтийн санаачилгыг дэмжих тэтгэлэг
ОНБЗ-ийн үйл ажиллагааг дэмжихэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн хөгжлийг дэмжихэд туслах
зорилгоор олон нийтийн санаачилгад үндэслэсэн бичил тэтгэлэг хэрэгжүүлэв.
Сумын зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн нарийвчилсан судалгаан дээр суурилан, тухайн хүүхдүүдийн
боловсролын хэрэгцээг хангахуйц эцэг эх, олон нийтийн шууд оролцоотойгоор тэтгэлгийг хэрэгжүүлдэг.
Тэтгэлэгт төслийн 3 зорилтын хүрээнд тухайн сумын онцлог, хэрэгцээнд тулгуурласан үйл ажиллагаануудыг
хэрэгжүүлэхээр тусгаж, ХИС-гийн үнэлгээний багаар хянуулж, батлуулснаар тэтгэлэг хүчин төгөлдөр
болдог. Нэг тэтгэлгийг 6 сарын хугацаанд 1,5-1,8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх журамтай.
2014-2017 оны хугацаанд 30 ОНБЗ 138 тэтгэлгийг хэрэгжүүлснээс Архангай аймаг 45, Өвөрхангай аймаг
48, Дорнод аймаг 23, Сүхбаатар аймаг 22 тэтгэлэг хэрэгжүүлсэн байна (График 19). Нийт 138 тэтгэлгийг
хэрэгжүүлэхэд төслөөс 200 гаруй сая төгрөг зарцуулжээ. Үүнээс гадна орон нутгаас тодорхой хэмжээгээр
санхүүжилт үзүүлсэн байна (График 21). Эдгээр тэтгэлгээс нийт 8,648 (4,069 эмэгтэй) хүүхэд үр шим
хүртжээ. Тухайлбал, 2,318 (1,044 эмэгтэй) хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг нэмэгдүүлж, 6,124
(2,955 эмэгтэй) хүүхдийн сурлагын амжилт гаргахад нөлөөлж, 206 (70 эмэгтэй) хүүхдийн суралцах
чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг тэтгэлгийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн байна (График
20).
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График 19.

График 20.

Нийт хэрэгжүүлсэн төслүүд
(аймгаар)

Үр шим хүртсэн нийт
хүүхэд (хөтөлбөр бүрээр)

График 21.

Тэтгэлэг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан дүн (сая.төг)

Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдлэг түгээх үйл ажиллагааны хүрээнд дараах гол ажлуудыг
хийж гүйцэтгэлээ.
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлууд
Төслийн хэрэгжилтийг хянах зорилгоор 4 аймгийн 30 суманд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг
тогтмол зохион байгуулан ажиллалаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үндсэн зорилго нь төслийн
хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны ахиц дэвшлийг хянах, үр дүн, шинэ туршлагыг олж тогтоох,
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зорилтот бүлэгт гарч буй өөрчлөлт, явцыг хянах,
хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаар оролцогч
талуудад тодорхой мэдээлэл өгөх, хэрэгжилтэд
учирч буй бэрхшээл, сул талыг тодорхойлж,
засаж сайжруулахад оршиж байв.

НИЙТ ЗАРЦУУЛСАН КМ
254,067

Дэлхийн Банк
10 удаа 21
суманд

Төслийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн өмнө
нөхцөл байдал ямар байгааг тодорхойлох
зорилгоор суурь судалгааг 2013 оны 2-3 дугаар
саруудад 2 сар гаруй хугацаанд Доктор Амита
Дабла хийж гүйцэтгэв.

Төслийн баг, салбар,
бусад оролцогч
талууд
79 удаа 30 суманд

Хөндлөнгийн
үнэлгээ
6 удаа 16
суманд

Хөндлөнгийн үнэлгээ
Төсөл хэрэгжих хугацаанд төслийн үр дүн, үр
нөлөөнд дараах хөндлөнгийн үнэлгээг хийжээ.
Үүнд:

Төсөл хэрэгжсэн 5 жилийн хугацаанд төслийн баг
79 удаагийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг зорилтот
4 аймаг болон 30 суманд зохион байгуулж, нийт
254,067 км замыг туулжээ. Уг ажилд Японы
ХИС, ЖАЙКА олон улсын байгууллага, БСШУСЯ,
НТБҮТ, МУБИС, Төслийн удирдах зөвлөл,
Техникийн зөвлөх баг, зөвлөхүүд, 4 аймгийн
Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Насан туршийн
боловсролын төв, Төслийн орон нутгийн зөвлөл,
Олон нийтийн боловсролын зөвлөлүүд, орон
нутгийн иргэд оролцов.

1. Санхүүжүүлэгч байгууллага болох Дэлхийн
Банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн
газраас 4 аймгийн 21 суманд нийт 10 удаагийн
хяналт-үнэлгээ, шинжилгээг хийсэн байна.

Дэлхийн Банкны мониторингийн баг Архангай аймгийн
Хотонт суманд ажиллав. 2017 он

2. Төслийн дунд хугацааны үнэлгээг зөвлөх
Ж.Бямбацогт 2014 оны 10 дугаар сард хийсэн.
3. Төслийн эцсийн үнэлгээг зөвлөх Ц.Эрдэнэчимэг
2017 оны 4, 5 дугаар саруудад зорилтот 4

Төслийн баг болон ТУЗ-ийн гишүүд Дорнод аймагт
ажиллах үеэр. 2014 он
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нутгийн иргэд, олон нийт, цэцэрлэг, сургууль
зэрэг боловсролын байгууллагын төлөөлөл, орон
нутгийн удирдлага, мэргэжилтнүүд, аймгийн
удирдлага, мэргэжилтнүүд, БСУГ, НТБН, аймгийн
төв Номын сангийн ажилтнууд, НТБҮТ, БСШУСЯны мэргэжилтнүүд хамрагджээ.

аймгийн төв болон 8 суманд зохион байгуулав.
Төслийн хүрээнд
бэхжүүлэв.

7,505

хүний

чадавхийг

Төсөл нь 2012-2017 оны хугацаанд нийт 98
удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 7,505
хүний чадавхийг бэхжүүлсэн байна. Сургалтад
эцэг эх, хүүхдүүд, асран хамгаалагчид, орон
График 22.

Сургалтад хамрагдсан нийт хүний тоо (5 жилээр)

зорилтот 4 аймаг, 30 сум, тэдгээрийн харьяа
багийн төвийн сургуулиудад зорилтот бүлгийн
суралцах, хөгжих, багшлах орчныг сайжруулах
зорилгоор нийт 111 (МНӨ 45, ХХТ 32, ББНОСТ 34)
танхимыг байгуулж, шаардлагатай эд хогшил,
сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангалаа. Үүнд
нийт 595,701,877 төгрөгийг төслөөс зарцуулжээ
(График 23, 24).

Төслийн хүрээнд бий болсон үр дүн, шинэ
санаачилга, сайн туршлагуудыг хуваалцах
зорилгоор 35 удаагийн туршлага солилцох аялал
зохион байгуулж, 800 орчим хүмүүс хамрагдсан
байна.
Хөрөнгө оруулалт
Төслийн зүгээс төслийн хэрэгжилтэд оролцогч
талуудын чадавхийг бэхжүүлэхийн зэрэгцээ
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График 232

МНӨ, ХХТ, ББНОСТ байгуулахад зарцуулсан дүн (сая.төг)

График 24

МНӨ, ХХТ, ББНОСТ байгуулахад зарцуулсан дүн (аймаг бүрээр)

2

МНӨ-Миний номын өргөө, ХХТ-Хүүхэд хөгжлийн танхим, ББНОСТ-Бага боловсрол нөхөн олгох сургалтын танхим
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Нөлөөллийн үйл ажиллагаа
Төслийн хүрээнд бий болсон үр дүн, амжилт,
шинэ санаачилгуудыг хуваалцах зорилгоор
нөлөөллийн үйл ажиллагааны хүрээнд олон
ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Үүнд:
yy 2014

онд 103 оролцогч бүхий “Ерөнхий
боловсролын сургуулийн дотуур байрын
үйлчилгээ, орчин нөхцөлийг сайжруулах
арга зам”, 2015 онд 110 оролцогч бүхий “Гэр
бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр”
үндэсний чуулган, 2017 оны 5 дугаар сарын 29нд 110 оролцогч бүхий “Төслийн үр дүнгийн
тайлангийн хурал”-ыг тус тус зохион байгуулав.

ХИС-гийн захирал Мицуаки Тоёода төслийн үр дүнг
танилцуулж байгаа нь. БНХАУ. Күнминг хот. 2017 он

Төслийн менежер Ц.Гэрэлтуяа “АРНЕК”-т төслийн үр
дүнг танилцуулж байгаа нь. БНХАУ, Бээжин хот. 2016 он
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын
үйлчилгээ, орчин нөхцөлийг сайжруулах арга зам”
үндэсний чуулган. Улаанбаатар хот. 2014 он

yy Түүнчлэн төслийн хүрээнд 11 баримтат киног

бүтээж, орон нутгийн, үндэсний, олон улсын
түвшинд радио, телевиз, youtube зэрэг
мэдээллийн хэрэгслүүдээр нэвтрүүлсэн байна.

yy Төслийн хүрсэн үр дүн, сайн туршлагуудыг олон

улсын, үндэсний, орон нутгийн түвшинд зохион
байгуулагдсан хурал, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнд
оролцох замаар тогтмол хуваалцаж байв.

yy Төслийн мэдээллийн хуудсыг сар бүр, 2016

оны 1 сараас улирал бүр нийт 14 дугаар бэлтгэн
тус бүр 1,000 ширхэг хэвлэн төслийн оролцогч
талуудад хүргэлээ.
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yy Боловсролын

хамтын
ажиллагааны
нийгэмлэгийн эрхлэн гаргадаг “Нээлттэй
сургууль” сонин, “Малчин” сэтгүүл, МҮОНР,
МҮОНТ-ийн “Цагийн хүрд” мэдээллийн
хөтөлбөр, “Монгол HD” ТВ-гийн Мэдээний
хөтөлбөр,
“Өглөө”,
“Наашаа
цаашаа”
хөтөлбөрүүд
болон
“Ардын
буйдан”
нэвтрүүлэг, “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр” сонин,
бусад ТВ, радио, вебсайт, Архангай аймгийн
“АВ”, “Тамир” ТВ, “Архангайн амьдрал” сонин,
“Архангайн боловсрол” сонин, Өвөрхангай
аймгийн “Таны элч” сонин, “Өвөрхангайн элч”
сэтгүүл, “GM” телевиз, Дорнод аймгийн “Хөх
дөл” сонин, Сүхбаатар аймгийн “SB”, “BBS”
ТВ, “Шинэ Сүхбаатар” сонин зэрэг хэвлэл,
мэдээллийн байгууллагуудтай нягт хамтран

4

ажиллаж, оролцогч талууд болон олон нийт,
иргэдэд төслийн талаарх мэдээллийг тогтмол
хүргэж байв.

Төслийн менежер Ц.Гэрэлтуяа Монгол HD, “Өглөө”
хөтөлбөрт оролцож байгаа нь. 2017 он

ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭЛТ

1. 2015
онд
БСШУСЯны хүсэлтээр төслийн
хүрээнд Гэр бүлийн
орчинд
сургуульд
бэлтгэх
хөтөлбөрийн
хүүхдэд
зориулсан
“Би
чадна”
дасгал
ажлын дэвтрийг 10,000
хувь хэвлэн Улаанбаатар хотын алслагдсан
дүүргүүд, 21 аймгийн эмзэг бүлгийн болон
малчин өрхийн 5 настай, цэцэрлэгт хамрагдах

боломжгүй 10,000 хүүхдэд хүргэснээр тэдгээр
хүүхдийн оюун ухаан, сэтгэхүй, нийгэмшихүйн
чадваруудыг хөгжүүлж, сургуульд амжилттай
бэлтгэлээ.
2. Дорнод аймгийн Хан-Уул цогцолбор сургуульд
5 настай 11, 4 настай 5 хүүхэд Гэр бүлийн
орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдан
сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байгаа
бөгөөд 2017-2018 оны хичээлийн жилд 1 дүгээр
ангид элсэн суралцах юм.
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5. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сум орон нутгийн
санаачилгаар 2016 оноос Гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
эхэлсэн бөгөөд цэцэрлэгтээ “Миний номын
булан” байгуулан, хөтөлбөрийн нэмэлт
хэрэглэгдэхүүн болох ном, тоглоомын 20
багцаар хөтөлбөрт хамрагдаж буй 4,5
настай хүүхдүүд болон эцэг эхэд нь үйлчилж
байна. 2016-2017 оны хичээлийн жилд тус
хөтөлбөрт хамрагдсан 20 хүүхэд 1-р ангид
элсэн суралцсан. Харин 2017 онд 18 хүүхэд
тус хөтөлбөрөөр хичээллэн сургуульдаа
бэлтгэгдэж байна.

3. МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын
сургуульд байгуулсан “Миний номын өргөө” нь
тогтмол цагийн хуваарийн дагуу буюу ажлын
өдрүүдэд 8:30-5:30 цагийн хооронд ажиллаж,
тус номын өргөөнд өгсөн ном, тоглоомын 26
(энгийн 20, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд
зориулсан багц 6) багцыг тус сургуулийн 1,600
гаруй оюутан болон багш нар семинарын
хичээл, оюутны бие даалт, судалгааны
ажилдаа ашиглаж байна.

4. Архангай аймаг дахь МУБИС-ийн харьяа
Багшийн сургуульд байгуулсан 20 багц
бүхий “Миний номын өргөө”-г тус сургууль
2016 оноос сургалтын үйл ажиллагаандаа
ашигласнаар оюутнууд Гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн талаар
тодорхой ойлголт, мэдлэгтэй болж, улмаар
төгсөх ангидаа дадлагаар сумдад ажиллах
хугацаандаа тус хөтөлбөрт хамрагдаж буй
хүүхэд, түүний эцэг эхтэй ажиллаж эхэллээ.

6. Дорнод аймгийн Засаг дарга төсөл хэрэгжээгүй
сумдаас малчин өрхийн хүүхдийн сургуулийн
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ахицыг үнэлэх дэвтэр”-ийг ашиглан хөтөлбөрт
хамрагдсан хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн
байдлыг үнэлнэ.

өмнөх боловсролын хамрагдалт бага байгаа
5 сумыг сонгон “Миний номын өргөө”
байгуулах, үйл ажиллагаанд шаардагдах
10,000,000 төгрөгийг орон нутгийн сангаас
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

9. Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн
аргазүйг төсөл хэрэгжсэн 4 аймгийн БСУГ
хөтөлбөрийн аргазүйг түгээн дэлгэрүүлэх
сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн зорилтот
болон зорилтот бус сумын сургуулиудын
бүх багш нар сургалтын үйл ажиллагаандаа
ашиглаж, ур чадварын олон уралдаан
тэмцээнд амжилт үзүүлж байна.

7. Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум өөрсдийн
санаачилгаар Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төслийн
багаас хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар
холбогдох бүхий л мэдээлэл, танилцуулга,
бичил сургалт, зааварчилгааг авч, Өвөрхангай
аймагт зохион байгуулсан төслийн хаалтын
арга хэмжээнд оролцохоос гадна Сант суманд
туршлага судлав.
8. ХИС-гийн хэрэгжүүлж буй “Нэгдүгээр ангийн
сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд
чиглэсэн сургуулийн чадавхийг бэхжүүлэх нь”
төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын Баянзүрх,
Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн 6
сургуулийг сонгон, тус сургуулиудад ирэх
хичээлийн жилийн 9 дүгээр сард 1-р ангид
элсэн орох, сургуулийн өмнөх боловсролд
хамрагдах боломжгүй 180 хүүхдийг сургуульд
амжилттай бэлтгэх зорилгоор төслийн Гэр
бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт
хамруулах туршилтын ажлыг хэрэгжүүлэхээр
бэлтгэл ажлуудаа зохион байгуулж эхэллээ. Энэ
хүрээнд эцэг эхэд зориулсан “Та өөрөө багш”
гарын авлага, хүүхдэд зориулсан “Би чадна”
дасгал ажлын дэвтэр, ном, тоглоомын багц 180
ширхэгийг сонгогдсон сургуулиудад нийлүүлж
байгаа бөгөөд 24 багшийг хөтөлбөрийн
сургагч багшаар бэлтгэв. Бэлтгэгдсэн багш нар
чиглүүлэгч багш нарт зориулсан “Хүүхдийн

Сүхбаатар аймгийн БСУГ-ын дарга Л.Байгалмаа
Хөтөлбөрийн аргазүйг түгээн дэлгэрүүлэх сургалтын үеэр.
2016 он

Хөтөлбөрийн аргазүйг зорилтот бус сумдад түгээн
дэлгэрүүлэх сургалт Дорнод аймаг. Чойбалсан хот. 2015 он.
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10. Төслийн
хүрээнд
байгуулсан
“Хүүхэд
хөгжлийн танхим”-аас улбаалан зорилтот
болон зорилтот бус суманд орон нутгийн
“Хөгжлийн сан”, иргэд, олон нийтийн
санхүүгийн дэмжлэгээр “Хүүхэд хөгжлийн
танхим”-уудыг байгуулсаар байна. Тухайлбал,
Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын
сургууль төгсөгчдийн идэвх, санаачилгаар
“Хүүхэд хөгжлийн танхим-2”-ыг 2016 онд
байгуулсан бол Мөнххаан сум сайн малчдын
дэмжлэгтэйгээр сумандаа “Хүүхэд хөгжлийн
танхим” байгуулах ажлаа эхлүүлсэн. Харин
Баяндэлгэр сумын хувьд “Хүүхэд хөгжлийн
танхим-2”-ыг байгуулахад шаардагдах 3,3 сая
төгрөгийг орон нутгийн нөөц сангаас гаргах
шийдвэрийг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлаараа батлуулаад байна. Зорилтот бус
сумдаас тус аймгийн Түвшинширээ, Асгат,
Дарьганга сум сургуулийн дотуур байрандаа
“Хүүхэд хөгжлийн танхим”-ыг байгуулан
идэвхтэй ажиллуулж байна.

13. Өвөрхангай аймгийн зорилтот бус сум болон
Хархорин, Арвайхээр суманд Бага боловсрол
нөхөн олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 7-35
насны 500 гаруй хүн бага боловсрол нөхөн
эзэмшив. Үүнд дээрх сумдад сүм, хийдэд
шавилан сууж буй хүүхдүүд багтсан болно.
14. Өвөрхангай аймаг төслийн зорилтот сумдад
байгуулагдсан ОНБЗ-ийг зорилтот бус бүх
суманд байгуулах шийдвэрийг аймгийн
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 06
сарын 10-ны өдрийн 44-р тогтоолоор гаргасан
байна.
15. Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сум сургуульд
суралцаж байгаа хэдий ч хичээлээс хоцрогдох
эрсдэл бүхий сурагчдын бүртгэлийг гарган,
тэдгээр хүүхдийг “Бага боловсрол нөхөн олгох
сургалтын танхим”-д хичээллүүлэх замаар
хичээлийн хоцрогдлыг нь арилгахад анхаарч
ажиллаж байна.
16. Архангай Насан туршийн боловсролын
төв, Эрдэнэбулган сумын Хүмүүн 1-р дунд
сургуулийн насан туршийн боловсролын
багштай хамтран 2017 оны 3 дугаар сараас
11-35 насны 8 хүнийг хөтөлбөрт хамруулж
эхэллээ.

11. Архангай аймгийн хувьд Хичээлийн бус
цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн аргазүйг бусад
сумандаа түгээн дэлгэрүүлж, бүх багш нарын
дунд “Сайн хичээл-технологи”, “Монгол
хэл, Математикийн нээлттэй хичээл”-ийн
уралдааныг зохион байгуулан дүгнэлээ.
12. Архангай аймгийн Хотонт сумын бага ангийн
багш нар Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн агуулгаар “50 сайн хичээл”-ийн
санг бий болголоо.
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5

ТӨСЛИЙН ҮР НӨЛӨӨ

Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол улсын боловсролын
салбарт хэд хэдэн эерэг өөрчлөлт, хандлагыг бий
болгосон байна. Үүнд:

yy Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрт хамрагдаж буй хүүхдүүдийн ах, эгч,
дүү нар хамт суралцсанаар гэртээ боловсролын
үйлчилгээ авч байна.

yy Төсөл жендэрийн тэгш байдлыг хангахад
анхаарч ажилласан бөгөөд төслийн үр шимийг
шууд хүртсэн нийт хүүхдийн 46 хувь буюу
3,835 нь эмэгтэй хүүхдүүд байна. Ялангуяа
сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын
үйлчилгээнд хамрагдах малчин өрхийн эрэгтэй
хүүхдийн тоо сүүлийн жилүүдэд буурсаар
байсан ба сургуулийн өмнөх боловсролд
хамрагдахгүй, сургуулиас завсардсан болон
сургуульд суралцаагүй зэрэг шалтгаанаар
сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдийн ихэнх
хувийг эрэгтэй хүүхдүүд эзэлж байна. Тиймээс
төслийн хүрээнд тэдгээр хүүхдүүдэд гэрт нь эцэг
эх, асран хамгаалагчийнх нь тусламжтайгаар
сургуулийн өмнөх болон бага боловсролыг
олгох боломжийг бүрдүүлэн ажилласнаар Гэр
бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт
хамрагдсан нийт хүүхдийн 53 хувь нь, Бага
боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрт хамрагдсан
нийт хүүхдийн 79 хувь нь эрэгтэй хүүхдүүд
байв.

yy Эцэг эх, иргэд, олон нийтийн боловсролд
хандах
хандлага
эерэгээр
өөрчлөгдөж,
хүүхдэдээ цаг зарцуулдаг болсноор хүүхдийн
хөгжил, боловсролын асуудалд оролцдог
болов. Ялангуяа төсөлд хүүхдээ хамруулсан
малчин эцэг эхчүүд хүүхдэдээ дунджаар 7
хоногт 3 өдөр 2-3 цаг зарцуулдаг болж,
аавуудын оролцоо нэмэгдэж, улмаар энэ
нь тэдний амьдралын хэвшил болж тогтсон
байна. Мөн гэр бүлийн харилцаанд эерэгээр
нөлөөлсөн болохыг эцэг эхчүүд илэрхийлсээр
байгаа.

yy Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт
хамрагдсанаар
хүүхдүүдийн
сургуульд
бэлтгэгдсэн байдал сайжирч, хүүхдүүдийн
сургуульд сурах сонирхол нэмэгдэв.
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ОНБЗ-д дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

yy Төсөл хэрэгжиж буй 4 аймагт аймгийн
боловсролд оролцогч талуудын төлөөлөл
бүхий ТОНЗ-ийг байгуулсан нь төслийн
үйл ажиллагааг бодлогын түвшинд дэмжин
ажиллах, оролцогч талууд хамтран ажилласнаар
төслийн хүрээнд бий болсон үр дүн, сайн
туршлага, шинэ санаачилгууд тухайн орон
нутагт тогтвортой, урт хугацаанд үргэлжлэх
боломж бүрдлээ. Тухайлбал, Өвөрхангай
аймаг төсөл хэрэгжээгүй сум бүрт ОНБЗийг БОНЗ буюу Боловсролын олон нийтийн
зөвлөл нэрээр байгуулах, Дорнод аймаг
сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалт
бага хувьтай байгаа 5 суманд Миний номын
өргөө байгуулах, үүнд шаардагдах 10,000,000
төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн сангаас
гаргахаар шийдвэрлэсэн зэргийг дурдаж болох
юм.

yy Малчин эцэг эхчүүд багш нар болон сургуулийн
хамт олонтой эргэх холбоогоо сайжруулсаар
байна. Энэ нь хүүхэд сурлагын амжилт гаргахад
нөлөөлж байна.
yy Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийг
боловсруулан
хэрэгжүүлснээр
ерөнхий
боловсролын сургуулийн 1-5 дугаар ангийн,
гэр бүлээсээ тусдаа сургуулийн дотуур байранд
болон айлд амьдарч буй хүүхдүүд чөлөөт цагаа
үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, сурлагын амжилт
гаргахад нь дэмжих хөтөлбөрийн загвар
бий болов. Хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүд
урлаг, спорт, сурлагын амжилт үзүүлсээр
байгаа бөгөөд эдгээр хүүхдүүдийн Монгол
хэл, Математикийн хичээлийн ахиц 30 сумын
дунджаар 15 хувиар өсчээ.
yy Төсөл
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
(оюун
ухаан, сонсгол, хараа) хүүхдэд зориулсан
ном, тоглоомын багцыг боловсруулснаар
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд боловсролын
үйлчилгээнд хамрагдах боломж бүрдлээ.
Өнгөрсөн хугацаанд нийт 126 (Архангай 24,
Өвөрхангай 47, Дорнод 37, Сүхбаатар 18)
хүүхэд тус багцаар хичээллэн сургуулийн
өмнөх болон бага боловсрол эзэмшиж
байна. 2 хүүхэд Нийслэлийн 29, 116 дугаар
сургуулиудад шилжин суралцсан. Мөн эцэг эх,
асран хамгаалагчдад нь зориулан “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах аргазүй”
сэдэвт сургалтыг МУБИС, Нийслэлийн 29
дүгээр тусгай сургуультай хамтран зохион
байгуулснаар зорилтот 4 аймгийн хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ

yy Сум бүрт ОНБЗ байгуулснаар боловсролд
оролцогч бүх талуудын хамтын ажиллагаа
сайжирч байна. Тухайлбал зарим сумын
засаг дарга нар ОНБЗ-ийн даргаар ажиллан,
хүүхдийн боловсролын асуудалд гар бие
оролцон ажилласан бол багийн засаг дарга
нар сумын ОНБЗ-тэй нягт хамтран ажиллаж,
харьяа багийн малчин өрхийн хөтөлбөрүүдэд
хамрагдах зорилтот хүүхдүүдийн судалгааг
нарийвчлан гаргах, гэрийн эргэлтээр малчин
өрхүүдэд очиж, зөвлөн туслах үйлчилгээ
үзүүлэх, эцэг эх, хүүхдэд гарсан ахицыг үнэлэх,
ном, тоглоомын багцаа солиход нь дэмжлэг
үзүүлэх зэргээр хувь нэмрээ оруулан ажиллаж
байна. Эцэг эх, сайн дурын иргэд төслийн
үйл ажиллагааг сумын түвшинд хэрэгжүүлэхэд
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онцлог, хэрэгцээг ойлгож, хүүхэдтэйгээ хэрхэн
харилцах талаар тодорхой арга барилтай
боллоо.

yy Төслийн хүрээнд боловсролын байгууллагын

ажилтнуудын чадавх бэхжиж, хувь хүний
хөгжил, ажил, амьдралд нь эерэг өөрчлөлтүүд
бий болжээ. Тухайлбал ОНБЗ-ийн дарга,
гишүүнээр ажиллаж байсан 20 хүн өнгөрсөн
хугацаанд албан тушаал ахисан байна. Төсөл
2,500 орчим цэцэрлэг, сургуулийн багш нарын
чадавхийг бэхжүүлж, 417 багшийг төслийн
хүрээнд чиглүүлэгч, сургагч багшаар бэлтгэсэн
байна.

yy Бичиг

үсгийн боловсролгүй малчин эцэг
эх төслийн Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийг ашиглан гэртээ бие даан,
чиглүүлэгч багш буюу насан туршийн
боловсролын багш, ОБНЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр
бага боловсрол нөхөн эзэмшиж байна.

yy Мөн гадаадад амьдарч буй монгол хүүхдүүдэд

эх хэлний боловсрол олгох зорилгоор Бага
боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн Монгол
хэл, Математикийн хичээлийн модулиудыг
Гадаад харилцааны яамтай хамтран ИБНВУ,
Швед, БНЧУ, Канад, Швейцарь, ОХУ, Франц
улсад суугаа ЭСЯ болон Консулын газраар
дамжуулан тус улсад амьдарч буй монгол
хүүхдүүд уг хөтөлбөрөөр хичээллэж байна.

Мөн төслийн үр нөлөөг хөндлөнгийн байгууллага,
хувь хүмүүс ч дараах байдлаар үнэлсэн байна.
Үүнд:

ХИС-гийн Монгол дахь захирал Мицуаки Тоёода,
төслийн менежер Ц.Гэрэлтуяа нар БСШУЯ, НТБҮТ,
ГХЯ-ны албаны хүмүүстэй хөтөлбөрийг хилийн чанадад
ашиглах боломжийн талаар ярилцаж байгаа нь. 2016 он.

2. Дэлхийн Банкны эдийн засагч Али Рабиа
“Монгол улсын сургуулийн өмнөх боловсрол:
үйлчилгээний хүртээмж, чанар ба сургуульд
бэлтгэгдэх байдлыг сайжруулах чиглэлүүд”

1. Токиогийн их сургуулийн докторантур Эри
Накамура Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрийн үр дүнг тус хөтөлбөрийн үр шим
хүртэж буй эцэг эх, хүүхдэд гарсан өөрчлөлтийг
өөрийнхөө судалгаандаа “тус төслийн хүрээнд
хэрэгжүүлж буй Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн үр дүнд хөдөөгийн
малчдын 5 настай хүүхдүүд гэр бүлийн
орчинд аав ээжийнхээ шууд оролцоотойгоор
сургуульд амжилттай бэлтгэгдэж байна.
Хүүхдүүдийн ярих, унших, чээжлэх чадварууд
бичих чадвараасаа илүү хөгжсөн”-ийг дурдаад
“Боловсрол дахь эцэг эхийн оролцоо нэмэгдэж,
орон нутаг дахь боловсролын байгууллагууд,
эцэг эхийн хамтын ажиллагаа эрс сайжирсан”
хэмээн тэмдэглэжээ.
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сэдэвт судалгаа хийсэн бөгөөд уг судалгаанд
төслийн Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрөөр хичээллэн сургуулийн өмнөх
боловсрол эзэмшиж, сургуульд бэлтгэгдсэн
314 хүүхэд хамрагдсан. Судалгааны тайланд
эдгээр хүүхдийн танин мэдэхүй, хэл яриа,
нийгмийн сэтгэлзүй, гүйцэтгэх чадвар болон
жижиг булчингийн хөгжлийн чадвар гэр
цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдүүдээс илүү өндөр
түвшинд байгаа болохыг нотолжээ.

4. Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл,
урлагийн газар Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдийн
ерөнхий чадварыг цэцэрлэгт хамрагдсан
хүүхдүүдийн ерөнхий чадвартай харьцуулан
судалж, тус хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдийн
ерөнхий чадвар илүү хөгжсөн байна гэж
дүгнэжээ.

3. Дэлхийн Банк, Японы Нийгмийн хөгжлийн
сан хамтран жил бүр хамгийн амжилттай
хэрэгжсэн төслийг нэрлэдэг бөгөөд тус төслийг
2016 оны хамгийн амжилттай хэрэгжсэн
төслөөр нэрлэлээ.

Төслийн баг болон үр шим хүртэгчдийн төлөөлөл
Дэлхийн Банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн
газарт хуралд оролцсоны дараа. 2016 он
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ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БИЙ БОЛСОН ШИНЭ
САНААЧИЛГА, САЙН ТУРШЛАГУУД

ТОНЗ буюу Төслийн орон нутгийн зөвлөл. Төслийн
үйл ажиллагаанд орон нутгийн удирдлагыг татан
оролцуулах зорилгоор Архангай, Өвөрхангай,
Дорнод, Сүхбаатар аймагт аймгийн ЗДТГ, түүний
харьяа байгууллагууд болох БСУГ, Насан туршийн
боловсролын төв, Нийгмийн бодлогын хэлтэс,
Эрүүл мэндийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн хэлтэс болон аймгийн төв номын сан,
хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын төлөөллөөс
бүрдсэн сайн дурын бие даасан бүтцийг байгуулсан
нь ТОНЗ байв. Орон нутгийн түвшинд аливаа
үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхэд орон
нутгийн удирдлагуудын нэгдсэн ойлголт, хамтын
ажиллагаа, тэдний бодлогын болон хэрэгжилтийн
түвшин дэх дэмжлэг нэн чухал байдгийг ТОНЗийн үйл ажиллагаа тодоор харууллаа.

ийн энэ хэлбэр нь олон нийтийн оролцоог
нэмэгдүүлэхэд чухал шийдэл, шинэ санаачилга
байлаа. Энэхүү шинэ санаачилгад үндэслэн
2015 онд сургууль хөгжүүлэх бодлого, дүрэм
журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах,
хэрэгжилтийг зохион байгуулахад эцэг эх, олон
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаарх хуулийн
заалт боловсруулсан ба 2016 оны 4 дүгээр сарын
14-ний өдөр Монгол улсын боловсролын тухай
хууль”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд тусгагдан
батлагдсан3.
Амжилттай
туршигдсан
энэ
хэлбэрийг бусад зорилтот бус сумдад байгуулах
эхний алхмууд хийгдэж эхэлсэн байна.
ОНСДТ буюу Олон нийтийн санаачилгыг дэмжих
тэтгэлэг. Тэтгэлгийн зорилго нь тухайн сумын
зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн боловсролтой
холбоотой тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх
зорилт, арга замаа тодорхойлж, орон нутгийн
нөөц боломжоо ашиглан идэвхтэй үйл ажиллагаа
явуулахаар зохион байгуулалтад орсон сумын
олон нийтийн хамтын ажиллагааг дэмжих, үр
дүнг нэмэгдүүлэхэд оршиж байв. Сумын зорилтот
бүлгийн хүүхдүүдийн нарийвчилсан судалгаан
дээр суурилан, тухайн хүүхдүүдийн боловсролын
хэрэгцээг хангахуйц тэтгэлгийг эцэг эх, олон
нийтийн шууд оролцоотойгоор хэрэгжүүлдэг.
Энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр ОНБЗ-ийн

ОНБЗ буюу Олон нийтийн боловсролын зөвлөл.
Зорилтот сум бүрт эцэг эх, олон нийт, боловсролын
байгууллага,
орон
нутгийн
удирдлагын
төлөөлөл бүхий 9-11 хүний бүрэлдэхүүнтэй
ОНБЗ байгуулагдаж, сум сумандаа төслийн
үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж,
хэрэгжүүллээ. Үүний үр дүнд боловсролын үйл
ажиллагаанд оролцогч талууд болох эцэг эх,
боловсролын байгууллага, сумын түвшний орон
нутгийн удирдлагын оролцоо, хамтын ажиллагаа,
залгамж холбоо эрс сайжирсан бөгөөд ОНБЗ-

3

Монгол улсын Боловсролын тухай хуулийн Бага, дунд боловсролын 20.2.2, 20.2.4, 20.2.11 дугаар заалтуудыг харна уу.
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боловсруулахаас өмнө зорилтот сум, багийн
малчин өрхийн хараа, сонсгол, оюун ухааны
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд гэртээ орхигдсон
байдалтай, эцэг эх нь ч хүүхдээ боловсролд
хамрагдах боломж байгаа гэдэг талаар огт
төсөөлөл, ойлголтгүй байв. Энэхүү багцыг
боловсруулж, нэвтрүүлснээр малчин өрхийн
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сургуулийн
өмнөх болон бага боловсролын үйлчилгээнд
хамрагдаж эхэлсэн.

гишүүд бичил төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
үнэлэх, үр дүнгээ тайлагнах чадвартай болж,
орон нутгийн иргэдийн санал санаачилгыг
идэвхжүүлснээр хүмүүсийн идэвх, оролцоо,
бүтээлч байдал нэмэгдүүлэх шинэлэг хэлбэр байж
чадсан.
Гэр
бүлийн
орчинд
сургуульд
бэлтгэх
хөтөлбөрийг боловсруулж, нэвтрүүлснээр анх
удаа сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах
боломжгүй малчдын хүүхдүүдэд болон эцэг эхэд
нь зориулсан сургалтын хөтөлбөр бий боллоо.
Үүний үр дүнд малчдын 4,5 настай хүүхдүүд эцэг
эхийн тусламжтайгаар гэртээ сургуулийн өмнөх
боловсрол эзэмших боломж бүрдсэн.

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг
боловсруулж, нэвтрүүлснээр бага ангидаа
сургуулиас завсардсан болон сургуульд огт
сураагүй 8-10 насны хүүхдүүд бага боловсрол
нөхөн эзэмшиж, сургуульдаа эргэн суралцах
боломжтой боллоо.

Ном, тоглоомын багц. Төслийн хүрээнд ном,
тоглоомын багцыг боловсруулан нэвтрүүлснээр
хүүхдээ цэцэрлэгт хамруулах боломжгүй малчин
эцэг эхэд гэртээ хүүхдийнхээ нас, сэтгэхүй,
хөгжлийн онцлогт тохирсон ном, тоглоом
ашиглан хүүхдээ хөгжүүлэх, сургуульд бэлтгэх
боломжтой болсон. Хүүхдэдээ үлгэрийн ном,
тоглоом бараг худалдаж авч өгдөггүй байсан
малчдад энэхүү багц нь маш сонирхолтой,
хэрэгцээтэй байлаа. Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрөөр үзэж, судалсан зүйлсээ ном,
тоглоомын багц дахь үлгэрийн ном, сэтгэхүй
хөгжүүлэх тоглоомоор бататгаснаар хүүхэд
сургуулийн өмнөх боловсролоор дамжуулан
эзэмших ерөнхий чадваруудыг зохих түвшинд
хөгжүүлэх боломж бүрдлээ.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан
ном, тоглоомын багц. Ном, тоглоомын багц
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ТӨСЛИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Төслийн хүрээнд бий болсон үр дүн, шинэ
санаачилга, сайн туршлагын тогтвортой байдлыг
хангах талаар олон үйл ажиллагааг орон нутгийн
болон үндэсний түвшинд эрэлхийлсээр байгаа
бөгөөд зарим үйл ажиллагааг төсөл хэрэгжиж
дууссаны дараа үргэлжлүүлэх шийдвэрүүд гарсаар
байна. Тухайлбал:

хөтөлбөрийг БСШУС-ын сайдаар батлуулахаар
ажиллаж байна.
yy Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр,
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр,
Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх чадавхтай 417 сургагч
болон чиглүүлэгч багш нар зорилтот 4 аймаг,
30 суманд бэлтгэгдсэн. Эдгээр хүний нөөцөд
үндэслэн зорилтот аймгууд тус хөтөлбөрүүдийг
цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх талаар
тодорхой шийдвэрүүдийг гаргасан байна.

yy Төслийн хүрээнд бий болсон шинэ санаачилга
болох ОНБЗ нь боловсролын үйл ажиллагаанд
оролцогч талуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд
шинэлэг, үр дүнтэй загвар байж чадсан
бөгөөд энэхүү загварт үндэслэн сургуулийн
үйл ажиллагаан дахь эцэг эх, олон нийтийн
оролцоог нэмэгдүүлэх талаар хуулийн гурван
заалт боловсруулсан ба 2016 оны 4 дүгээр
сарын 14-ний өдөр Монгол улсын боловсролын
тухай хууль”-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд
тусгагдан батлагдсан4.

yy Мөн төслийн хүрээнд сургуулиудын дотуур
байр, номын сан болон аймгийн Насан
туршийн боловсролын төвүүдийг түшиглэн
111 танхим (Миний номын өргөө 45, Хүүхэд
хөгжлийн танхим 32, Бага боловсрол нөхөн
олгох сургалтын танхим 34) байгуулж,
шаардлагатай сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр
хангасан. Энэхүү сургалтын болон материаллаг
баазад суурилан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
бүрэн боломжтой болов.

yy Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрийг
үндэсний
түвшинд
түгээн
дэлгэрүүлэх замаар Улаанбаатар хотын
захын дүүргүүд, 21 аймагт сургуулийн өмнөх
боловсролд хамрагдах боломжгүй 4,5 настай
хүүхдүүдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг
сайжруулах зорилгоор БСШУСЯ, Боловсролын
хүрээлэнгийн хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан,

yy МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын
сургуульд байгуулсан 26 (энгийн 20, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан багц 6) багц
бүхий “Миний номын өргөө”-г тус сургуулийн
1,600 гаруй оюутан болон багш нар семинарын

4 Монгол улсын Боловсролын тухай хуулийн Бага, дунд боловсролын 20.2.2, 20.2.4, 20.2.11 дүгээр заалтуудыг харна уу.
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хичээл, оюутны бие даалт, судалгааны ажилдаа
ашиглаж байна.

холбоог дэмжих, бодлогоор дэмжин ажиллаж
байна.

yy Архангай аймаг дахь МУБИС-ийн харьяа
Багшийн сургууль "Миний номын өргөө"-г
сургалтын үйл ажиллагаандаа Миний номын
өргөөг ашиглаж эхэлснээр оюутнууд Гэр бүлийн
орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн талаар
тодорхой ойлголт, мэдлэгтэй болж, улмаар
төгсөх ангидаа дадлагаар сумдад ажиллах
хугацаандаа тус хөтөлбөрт хамрагдаж буй
хүүхэд, түүний эцэг эхтэй ажиллаж эхэллээ.

yy Аймгуудын Засаг дарга нар сумдын засаг
дарга, сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн
эрхлэгч нартай байгуулдаг “Үр дүнгийн гэрээ”нд тус төслийн үйл ажиллагааг тусгай заалт
болгон оруулах замаар хэрэгжилтийг нь
тогтвортой үргэлжлүүлэх боломжийг хангах
ажиллаж байна.
yy Түүнчлэн төслийн зорилтот бус аймаг,
сумдууд өөрсдийн санаачилга, орон нутгийн
санхүүгийн дэмжлэгээр тус хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж байгаа төдийгүй гадаадын улс
орнууд тухайлбал, Бутан улс ГБОСБХ-ийг
өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх
сонирхлоо илэрхийлээд байна.

yy Дорнод Их Сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт
Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр,
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн
аргазүйг тусгах зорилгоор холбогдох ажлуудыг
хийж эхэллээ.

yy Төслийн туршлага, амжилтыг хуваалцах
зорилгоор төслийн хүрээнд бий болсон “Сайн
туршлагын эмхэтгэл”-ийг бэлтгэн 1,000 хувь
хэвлүүлж, БСШУСЯ-тай хамтран Монгол улсын
бүх ЕБС-д хүргүүлснээр эдгээр сайн туршлагыг
сургалтын үйл ажиллагаандаа загвар болгон
ашиглах боломжтой юм.

yy Өвөрхангай аймаг төсөл хэрэгжээгүй сум
бүрт ОНБЗ-ийг БОНЗ буюу Боловсролын олон
нийтийн зөвлөл нэрээр байгуулах, Дорнод
аймаг
сургуулийн
өмнөх
боловсролын
хамрагдалт бага хувьтай байгаа төсөл
хэрэгжээгүй 5 суманд Гэр бүлийн орчинд
сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр
тус тус шийдвэрлэжээ.

СУРГАМЖУУД

yy Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтын
хувийг нэмэгдүүлэх, бага боловсролын
хүртээмж, чанар, үр дүнг нэмэгдүүлэхэд
төслийн хүрээнд бий болсон сайн туршлагыг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлэхээр
зорилтот
аймгуудын БСУГ-аас тусгайлан анхаарч,
цэцэрлэгт явуулын багшийн орон тоог
батлуулах, цэцэрлэг, сургуулийн залгамж

1. Төслийн үйл ажиллагаа, шинэ санаачилгууд
зорилтот бүлгийн болон бүс нутгийн
онцлог, хэрэгцээ, шаардлага болон МУЗГын
боловсролын
хөгжлийн
зорилттой
нийцсэн байсан нь төсөл бүхэлдээ амжилттай
хэрэгжих гол үндэс байв. Мөн БСШУСЯ,
аймгийн БСУГ-ууд болон бусад боловсролын
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6. 2016 оны 6 болон 10 дугаар сард Улсын их хурал
болон орон нутгийн ээлжит сонгууль болж,
сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалан зорилтот
аймаг, сумдын гол гол албан тушаалтнуудын
60 гаруй хувь нь өөрчлөгдсөн байна. Энэхүү
өөрчлөлт нь төслийн хэрэгжилтийг орон
нутагт дэмжих дэмжлэг сулрах, салбар
хоорондын хамтын ажиллагаа алдагдахад
нөлөөлөх эрсдэлтэй. Тиймээс эдгээр асуудлаас
сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн удирдлага,
мэргэжилтнүүд буюу аймаг, сумдын засаг
дарга, ИХТ-ийн дарга, сургуулийн захирал,
цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт зориулсан сургалтыг
2017 оны 1-3 дугаар саруудад зорилтот аймаг
тус бүрт зохион байгуулснаар нийт 267 хүнд
хүрчээ. Эдгээрийн 60 гаруй хувь нь шинээр
томилогдсон хүмүүс байв.

байгууллагуудаас бодлогын болон шийдвэр
гаргах түвшинд дэмжин ажиллах үндэс байв.
2. Хүүхэд амжилттай суралцахад эцэг эх болон
бусад оролцогч талуудын оролцоо ихээхэн
чухал үүрэгтэй байв. Эцэг эхийн оролцоо
өндөртэй хүүхдүүд хамгийн үр бүтээлтэй,
амжилттай суралцаж байв.
3. Төсөл хэрэгжсэн хугацаанд орон нутгийн
боловсролын байгууллагуудын ажилтнууд,
сумын удирдлага, холбогдох мэргэжилтнүүд,
эцэг эх, сайн дурын иргэд ТОНЗ, ОНБЗ-ийн
хэлбэрээр бүхий л түвшинд оролцож, нягт
хамтран ажиллав. Энэ нь сургуулийн өмнөх
болон бага боловсролын хүртээмж, чанар,
үр дүнг сайжруулахад боловсролд оролцогч
талуудын хамтын ажиллагаа нэн чухал болохыг
харуулав.
4. Төслийн хэрэгжилтийн 4 дэх жилд төслийн
багийн хүсэлтийн дагуу үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлт шинэчлэгдсэн нь төслийн хяналтшинжилгээ, үнэлгээний ажлын хүрээнд
холбогдох мэдээллийг дахин шинээр цуглуулах
шаардлага бий болж, холбогдох талуудад
тодорхой хэмжээгээр ачаалал бий болгов.
5. Хэдийгээр төсөл хэрэгжиж эхэлсэн үеэсээ
төслийн үйл ажиллагаа, хүрсэн үр дүнгийн
талаарх нөлөөллийн үйл ажиллагааг орон
нутгийн болон үндэсний түвшинд тогтмол
зохион байгуулсаар ирсэн боловч оролцогч
талуудыг нэгдсэн, зөв ойлголтоор тэгш хангах
нь төсөл амжилттай хэрэгжихэд гол түлхэц өгч
байв.
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ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД
№

Овог нэр

Албан тушаал

ТУЗ дэх үүрэг

1.

Ж.Мягмар

БСШУСЯ-ны СӨББ-ын хэлтсийн дарга

Дарга

2.

Мицуаки Тоёода Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь захирал

Дарга

3.

Ацуму Иваи

ЖАЙКА суурин төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн

Гишүүн

4.

А.Цолмон

БСШУСЯ-ны мэргэжилтэн

Гишүүн

5.

Р.Бандий

ШУА-ийн газрын дарга

Гишүүн

6.

Д.Мөнхжаргал

МУБИС-ийн захирал

Гишүүн

7.

Ё.Энхбаяр

Насан туршийн үндэсний төвийн захирал

Гишүүн

8.

М.Итгэл

Боловсролын хүрээлэнгийн захирал

Гишүүн

9.

Б.Батжаргал

Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн захирал

Гишүүн

10.

Ж.Пүрэвсүрэн

Өвөрхангай аймгийн БСУГ-ын дарга

Гишүүн

11.

Г.Батсуурь

Архангай аймгийн Багшийн коллежийн захирал

Гишүүн

12.

Б.Гантулга

БСШУЯ-ны СӨББ-ын хэлтсийн дарга асан

Дарга асан

13.

Л.Болортунгалаг

Насан туршийн үндэсний төвийн захирал асан

Гишүүн асан

14.

Н.Бэгз

Боловсролын хүрээлэнгийн захирал асан

Гишүүн асан

15.

Р.Нямцэрэн

Архангай аймгийн Багшийн коллежийн захирал асан

Гишүүн асан

16.

Ч.Самбуу-Ёндон

Өвөрхангай аймгийн БСУГ-ын дарга агсан

Гишүүн асан

17

Ц.Гэрэлтуяа

Төслийн менежер

Нарийн бичгийн дарга

ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ БАГИЙН ГИШҮҮД
№
Гэр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нэр
Албан тушаал
бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн техникийн зөвлөх баг
Ж.Мягмар
БСШУСЯ-ны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсийн дарга
Т.Цэндсүрэн
МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн захирал
З.Болормаа
Нийслэлийн БСУГ-ын СӨБ-ын аргазүйч
Ж.Батдэлгэр
МУБИС-ийн СӨБС-ийн захирал асан
Т.Болор
БХАН-ийн мэргэжилтэн
Ч. Тунгалагтамир Архангай аймгийн БСУГ-ын СӨБ-ын аргазүйч
Б. Өөдөс
Өвөрхангай аймгийн БСУГ-ын СӨБ-ын аргазүйч асан
Д. Өнөрцэцэг
Дорнод аймгийн БСУГ-ын СӨБ-ын аргазүйч
М. Алтаннавч
Сүхбаатар аймгийн БСУГ-ын СӨБ-ын аргазүйч
Г.Монголхатан
Боловсролын Хүрээлэнгийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн
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Баг дахь үүрэг
Ахлагч
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн

11. А.Нармандах
Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төвийн захирал
Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн техникийн зөвлөх баг
1.
Ч. Ганцэцэг
БСШУСЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн
2. Б.Жаргалсайхан
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш
3. Д.Цогзолмаа
Боловсролын хүрээлэнгийн бага боловсролын аргазүйч
4. Р.Сүрлэгмаа
Дорнод дээд сургуулийн сургалтын албаны дарга
5. Г.Баярболд
МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн сургалт
судалгааны албаны дарга
6. Б.Цогбаяр
Норвегийн тусламжийн байгууллагын Хүүхдийн эрх хөгжил төслийн
ажилтан
7. Л.Уртнасан
Нийслэлийн БСУГ-ын бага боловсролын аргазүйч
8. Ц.Цэцэгдулам
Архангай аймгийн БСУГ-ын бага боловсролын аргазүйч
9. Б.Даваамаа
Өвөрхангай аймгийн бага боловсролын аргазүйч
10. Ж. Бумтуяа
Дорнод аймгийн БСУГ-ын бага боловсролын аргазүйч
11. Б.Сарангэрэл
Сүхбаатар аймгийн БСУГ-ын бага боловсролын аргазүйч
12. Н.Нарантуяа
БХАН-ийн мэргэжилтэн
Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн техникийн зөвлөх баг
1.
Л.Отгонсүрэн
БСШУСЯ-ны мэргэжилтэн
2. Т.Хантулга
НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн асан
3. Л.Оргилмаа
Жайка ОУБ-ын төслийн зохицуулагч
4. Л.Мөнхтуяа
МУБИС-ийн КМТС-ийн Информатикийн Дидактикийн тэнхимийн
эрхлэгч
5. Б.Мөнхзаяа
Нийслэлийн БСУГ-ын НТБ-ын аргазүйч
6. Б.Батсүрэн
СХД-ийн Гэгээрэл төвийн захирал асан
7. Д.Чимгээ
МУИС-ийн Эдийн Засгийн сургуулийн багш, проф
8. Б.Болорчимэг
НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Боловсрол хөтөлбөрийн ажилтан
9. З.Мөнхтогтох
Архангай аймгийн БСУГ-ын НТБ-ын аргазүйч
10. Д.Оюунтуяа
Өвөрхангай аймгийн БСУГ-ын НТБ-ын аргазүйч
11. Б.Эрдэнэтуяа
Дорнод аймгийн БСУГ-ын НТБ-ын аргазүйч
12. П.Амартуяа
Сүхбаатар аймгийн БСУГ-ын НТБ-ын аргазүйч

Гишүүн
Ахлагч
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Ахлагч
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн
Гишүүн

ХИС-ГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАГ
№

Нэрс

Албан тушаал

1.

Мицуаки Тоёода

Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь захирал

2.

Ц.Гэрэлтуяа

ХИС-гийн Боловсролын хөтөлбөрийн менежер/Төслийн менежер

3.

Ч.Мөнгөнтуяа

Төслийн ажилтан
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4.

Б.Ариунтунгалаг

Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтан

5.

Б.Урангуа

Төслийн ажилтан

6.

У.Ганбаатар

ХИС-гийн жолооч

7.

Х.Дэлгэрзаяа

ХИС-гийн Захиргаа, Хүний нөөцийн менежер

8.

Б.Булган

ХИС-гийн санхүүгийн менежер

9.

О.Наран

ХИС-гийн худалдан авалт хариуцсан ажилтан

10.

Г.Ариунжаргал

ХИС-гийн худалдан авалт хариуцсан ажилтан

11.

Х.Хулан

ХИС-гийн санхүүгийн ажилтан

12.

Ч.Гэрлээ

ХИС-гийн Захиргаа, Хүний нөөцийн хэлтсийн туслах ажилтан

13.

Р.Нарантуяа

Архангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын зохицуулагч

14.

С.Азжаргал

Архангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын ажилтан

15.

П.Шижирбат

Архангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын жолооч

16.

Г.Батцэцэг

Өвөрхангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын зохицуулагч

17.

Д.Ичинхорлоо

Өвөрхангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын ажилтан

18.

Р.Буянт

Өвөрхангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын жолооч

19.

Г.Байгалмаа

Дорнод аймаг дахь ХИС-гийн салбарын зохицуулагч

20.

Г.Ариунзаяа

Дорнод аймаг дахь ХИС-гийн салбарын ажилтан

21.

Б.Амарсүрэн

Сүхбаатар аймаг дахь ХИС-гийн салбарын ажилтан

22.

Р.Энхбаяр

Дорнод аймаг дахь ХИС-гийн салбарын жолооч

ТОНЗ-ИЙН ГИШҮҮД
№

Овог нэр

Албан тушаал

Архангай аймаг
1.

Ц.Мөнхбат

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга

Дарга

2.

Р.Нарантуяа

Архангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын зохицуулагч

Нарийн бичгийн дарга

3.

Б.Билэгт

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн боловсролын асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүн

4.

Д.Туяасайхан

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны ажилтан

Гишүүн

5.

Ж.Дэнсмаа

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын мэргэжил, аргазүйн
хэлтсийн дарга

Гишүүн

6.

Х.Отгонцэцэг

НТБТ-ийн захирал

Гишүүн
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7.

Б.Гэрэлт-Од

ЗДТГ-ын хэвлэлийн ажилтан

Гишүүн

Өвөрхангай аймаг
1.

Ж.Пүрэвсүрэн

БСУГ-ын дарга

Дарга

2.

Г.Батцэцэг

Өвөрхангай аймаг дахь ХИС-гийн салбарын зохицуулагч

Нарийн бичгийн дарга

3.

Б.Мөнхжаргал

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

Гишүүн

4.

С.Санчир

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Өвөрхангай
аймгийн МСҮТ-ийн захирал, “Хатан эрдэм” ТББ-ын гишүүн

Гишүүн

5.

С. Долгорсүрэн

Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэн

Гишүүн

6.

Д.Шивааннүрдэв Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх ЭМГ-ын дарга

Гишүүн

7.

А.Мандахсайхан

Өвөрхангай аймгийн “GM” ТВ-ийн захирал

Гишүүн

8.

Д.Отгонболор

Аймгийн Төв номын сангийн мэргэжилтэн

Гишүүн

Дорнод аймаг
1.

Ц.Баяржаргал

Аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

Дарга

2.

Г.Байгалмаа

Дорнод аймаг дахь ХИС-гийн салбарын зохицуулагч

Нарийн бичгийн дарга

3.

Э.Ундармаа

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Гишүүн

4.

Э.Эрдэнэбилэг

Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын
хэлтсийн мэргэжилтэн

Гишүүн

5.

О.Байгалмаа

Аймгийн БСУГ-ын дарга

Гишүүн

6.

Ө.Амарсайхан

Аймгийн Эрүүл мэнд,нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

Гишүүн

7.

А.Нансалмаа

Аймгийн Гэр бүл,хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга

Гишүүн

8.

О.Янжмаа

Дорнод Их сургуулийн захирал

Гишүүн

9.

Ж.Цагаан

Аймгийн Төв номын сангийн дарга

Гишүүн

Сүхбаатар аймаг
1.

Д.Баасандорж

Аймгийн Нийгмийн Бодлогын хэлтсийн дарга

Дарга

2.

Л.Нарангарав

Аймгийн Нийгмийн Бодлогын хэлтсийн боловсрол, соёлын
мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

3.

Л.Байгалмаа

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга

Гишүүн

4.

М.Энэбиш

Аймгийн нийтийн номын сан, захирал

Гишүүн

5.

С.Халтар

Ахмад багш нарын холбооны дарга

Гишүүн

6.

Б.Сарангэрэл

БСУГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүн

7.

Ж.Оюунтунгалаг

БСУГ-ын СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүн
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8.

С.Ганборгил

Насан туршийн боловсролын төвийн захирлын үүрэг
гүйцэтгэгч

Гишүүн

9.

О.Балжинням

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга

Гишүүн

10.

Нарангэрэл

Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн

Гишүүн

ОНБЗ-ИЙН ГИШҮҮД
АРХАНГАЙ АЙМАГ
№

Овог нэр

Албан тушаал

Зөвлөл дэх үүрэг

Жаргалант сумын ОНБЗ
1

Ч. Цэцгээ

ЕБС-ийн захирал

Дарга

2

Ж.Хашчулуун

Насан туршийн боловсролын багш

Нарийн бичгийн дарга

3

Т.Цэрэндэжид

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Гишүүн

4

Л.Цэдэвсүрэн

Бага ангийн багш

Гишүүн

5

Д.Сарантуяа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

6

Ц.Эрдэнэбулаг

Эрдэнэ-Уул багийн засаг дарга

Гишүүн

7

Ё.Оюунчимэг

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

8

Э.Бөхбаатар

ЗДТГ-ын дарга

Гишүүн

9

М.Сосоржав

Зуслан багийн дарга

Гишүүн

10

Б.Ганбаатар

Асайт Багийн дарга

Гишүүн

11

П.Алтантуяа

Хоолт багийн бага сургуулийн нярав

Гишүүн

Өлзийт сумын ОНБЗ
12

П. Батчулуун

ЕБС-ийн захирал

Дарга

13

Л. Туяа

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга

14

П. Нарангэрэл

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

15

П.Ганболд

Багийн засаг дарга

Гишүүн

16

А.Ганчимэг

Бага ангийн багш

Гишүүн

17

Н.Тунгалаг

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

18

С.Цэнд-Аюуш

Багийн засаг дарга

Гишүүн

19

Г.Ундармаа

Бага ангийн багш

Гишүүн

20

С. Ариунжаргал

Статистикч, бага эмч

Гишүүн

59

Өндөр-Улаан сумын ОНБЗ
21

Л.Цэвэлмаа

Бага ангийн сургалтын менежер

Дарга

22

Т.Эрдэнэсувд

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Нарийн бичгийн дарга

23

Б.Болормаа

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

24

С.Монголмаа

Хануй багийн бага сургуулийн захирал

Гишүүн

25

М.Болортуяа

Бага ангийн багш

Гишүүн

26

Ч.Шаравдорж

Насан туршийн боловсролын багш

Гишүүн

27

Ч.Шаравжамц

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Гишүүн

28

Л.Болормаа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

29

Д.Бадмаанямбуу

эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Тариат сумын ОНБЗ
30

В.Хасбаатар

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Дарга

31

Ш.Золзаяа

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Нарийн бичгийн дарга

32

Б.Отгонжаргал

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

33

Г.Оюунбат

Дотуур байрын багш

Гишүүн

34

М.Наранцацрал

Холбооны салбарын эрхлэгч

Гишүүн

35

Х.Баясгалан

Бага ангийн багш

Гишүүн

36

Р.Төмөрчөдөр

Мөрөн багийн 9 жилийн сургуулийн захирал

Гишүүн

37

Ц.Батдэлгэр

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Гишүүн

38

Д.Дэмбэрэлдодов

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний мэргэжилтэн

Гишүүн

Цэцэрлэг сумын ОНБЗ
39

Д.Дашням

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Дарга

40

Т.Энх-Оюун

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга

41

Д.Сувдхүү

Бага ангийн багш

Гишүүн

42

Ш.Эрдэнэбат

Их булаг багийн засаг дарга

Гишүүн

43

Д.Жавзандулам

Бага ангийн багш

Гишүүн

44

Я.Наранбаатар

ЕБС-ийн захирал

Гишүүн

45

Д.Мандахтуяа

Дотуур байрын багш

Гишүүн

46

Я.Нармандах

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

47

Д. Эрдэнэчимэг

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

48

М.Хонгорзул

Цэцэрлэгийн явуулын багш

Гишүүн
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49

Ц.Ганчулуун

Насан туршийн боловсролын багш

Гишүүн

Хангай сумын ОНБЗ
50

И.Атарсайхан

ЕБС-ийн захирал

Дарга

51

Д.Гантулга

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга

52

Д.Мөнхбат

Бага ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

53

Э.Баттулга

Биеийн тамирын багш

Гишүүн

54

М.Батболд

Байгаль хамгаалагч

Гишүүн

55

Б.Батболд

ЗДТГ-ын эрх зүйн ажилтан

Гишүүн

56

Б.Итгэлмаа

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

57

Г.Оюун-Эрдэнэ

Дотуур байрын багш

Гишүүн

58

Г.Сүрэнхорлоо

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

Хайрхан сумын ОНБЗ
59

Б.Насанжаргал

Насан туршийн боловсролын багш

Дарга

60

Ж.Оюунтуяа

Бага ангийн сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга

61

М.Мөнхтунгалаг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

62

Ч.Дуламжав

Эрүүл мэндийн төвийн аргазүйч

Гишүүн

63

Х.Энхболд

Сумын засаг даргын орлогч

Гишүүн

64

Б.Одончимэг

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

65

О.Юмжирдулам

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Гишүүн

66

Ж.Батмагнай

Дотуур байрын багш

Гишүүн

67

Д.Мөнхгэрэл

Сумын номын санч

Гишүүн

Хашаат сумын ОНБЗ
68

Д.Энхтуяа

Бага ангийн сургалтын менежер

Дарга

69

Г.Баянжаргал

Насан туршийн боловсролын багш

Нарийн бичгийн дарга

70

М.Мөнхчулуун

ЕБС-ийн захирал

Гишүүн

71

З.Чанцалдулам

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

72

Б.Анхцэцэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

73

Б.Отгонжаргал

Цайдам багийн ИНХ-ын дарга

Гишүүн

74

М.Дашдорж

Баян багийн Засаг дарга

Гишүүн

75

Л.Мөнхжаргал

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

76

Т.Оюунбилэг

Англи хэлний багш

Гишүүн
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Хотонт сумын ОНБЗ
77

Ц.Ганчимэг

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Дарга

78

Д.Өлзийжаргал

Бага ангийн багш

Нарийн бичгийн дарга

79

Д.Шүрсайхан

Нийгмийн ажилтан

Гишүүн

80

А.Баянжаргал

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

81

Н.Мөнхтамир

ЕБС-ийн захирал

Гишүүн

82

И.Бүзмаа

Бага ангийн багш

Гишүүн

83

Б.Бадмаанямбуу

Дотуур байрын багш

Гишүүн

84

Ч.Энхтуяа

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

85

Б.Нямсүрэн

Бага ангийн багш

Гишүүн

86

Ж.Базаррагчаа

Насан туршийн боловсролын багш

Гишүүн

87

Э.Отгончимэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Эрдэнэмандал сумын ОНБЗ
88

Д.Лхагвасүрэн

Бага ангийн сургалтын менежер

Дарга

89

Ч.Оюунбилэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Нарийн бичгийн дарга

90

Н.Алтансүх

Сумын засаг даргын орлогч

Гишүүн

91

Ц.Алтангэрэл

Бага ангийн багш

Гишүүн

92

Т.Долгормаа

Дотуур байрын багш

Гишүүн

93

Т.Батсайхан

Идэр-Улаан багийн засаг дарга

Гишүүн

94

Ж.Батмөнх

Хан-Өндөр багийн засаг дарга

Гишүүн

95

Л.Отгонтуяа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

96

Т.Туяацэцэг

Бага ангийн багш

Гишүүн

97

Б.Анхцэцэг

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

98

Д.Баасандулам

Насан туршийн боловсролын багш

Гишүүн

Албан тушаал

Зөвлөл дэх үүрэг

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
№

Овог нэр

Баянгол сумын ОНБЗ
1.

С. Энхээ

Ахмад багш

Дарга

2.

Т.Нямдулам

ЕБС-ийн сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга
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3.

А.Баянжаргал

Багийн засаг дарга

Гишүүн

4.

Д. Чинзориг

Багийн засаг дарга

Гишүүн

5.

П. Нацагням

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

6.

Д. Цэцэгмаа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

7.

Ц. Жигдбаяр

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

8.

Д. Хонгорзул

Дотуур байрын багш

Гишүүн

9.

А. Адъяасүрэн

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

10.

Б.Алимаа

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

11.

Б.Чанцалдулам

ЕБС-ийн захирал

Гишүүн

Баян-Өндөр сумын ОНБЗ
12.

Э. Насанцогт

ЗДТГ-ын дарга

Дарга

13.

А. Нэргүй

ЗДТГ-ын хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

14.

Д. Долгор

Цэцэрлэгийн багш, ЗАН-ийн ахлагч

Гишүүн

15.

С. Лхагва-Очир

Бага ангийн багш

Гишүүн

16.

Д. Өлзийбат

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

17.

Б. Магнай

Бага ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

18.

С. Цэрэнхажид

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

19.

М.Мягмаржав

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

20.

П.Одонгуа

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

Богд сумын ОНБЗ
21.

Ц.Дуламсүрэн

Бага боловсролын менежер

Дарга

22.

Д. Наранчимэг

ЗДТГ-ын хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

23.

Р. Жаргалсайхан

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

24.

М.Адъяасүрэн

Дотуур байрын багш

Гишүүн

25.

Т.Насантогтох

Сумын засаг даргын орлогч

Гишүүн

26.

М. Долгорсүрэн

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

27.

Ж. Алтанцэцэг

Багийн Засаг дарга

Гишүүн

28.

Ж.Цогзолмаа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

29.

Ц. Долгорсүрэн

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн
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Бүрд сумын ОНБЗ
30.

Д. Батцэцэг

Бага боловсролын менежер

Дарга

31.

Д. Бат-Эрдэнэ

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Нарийн бичгийн дарга

32.

М.Мөнхжаргал

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

33.

С.Хишигт

Дотуур байрын багш

Гишүүн

34.

Ч. Цэвэлмаа

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

35.

Т. Насанжаргал

ЗДТГ-ын хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Гишүүн

36

М. Сувдаа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

37

З.Нармандах

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

38

Б.Уранчимэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Сант сумын ОНБЗ
39.

Г. Дулмаа

Бага боловсролын менежер

Дарга

40.

Б.Түвшинтөгс

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Нарийн бичгийн дарга

41.

Ж. Лхагвадорж

ЕБС-ийн захирлын үүргийг орлон гүйцэтгэгч

Гишүүн

42.

Ө. Алтанцэцэг

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

43.

Д. Нямсүрэн

ЗДТГ-ын дарга

Гишүүн

44.

Л. Ганпүрэв

Багийн Засаг дарга

Гишүүн

45.

А. Пагам

Ахмад багш

Гишүүн

46.

С. Пунцаг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

47.

Ш. Баяртогтох

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Есөнзүйл сумын ОНБЗ
48.

Д.Алтанцэцэг

Бага ангийн багш

Дарга

49.

М. Буяннэмэх

ЗДТГ-ын хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

50.

Д.Даваажаргал

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Гишүүн

51.

М.Батжаргал

Бага боловсролын менежер

Гишүүн

52.

Г.Отгонгэрэл

Дотуур байрын багш

Гишүүн

53.

Д.Цэцэгмаа

Бага ангийн багш

Гишүүн

54.

Н.Даваасүрэн

Бага ангийн багш

Гишүүн

55.

Ж.Нэмэхтогтох

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

56.

Ц.Баттогтох

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн
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57

П. Энхбаатар

3-р багийн засаг дарга

Гишүүн

58

Н.Долгоржав

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

Сумын Засаг дарга

Дарга

Зүүнбаян-Улаан сумын ОНБЗ
59.

Б. Ууганбаяр

60.

Д. Болдмаа

ЕБС-ийн захирал

Нарийн бичгийн дарга

61.

В.Дуламсүрэн

Бага боловсролын сургалтын менежер

Гишүүн

62.

Г.Нарангэрэл

Бага ангийн багш

Гишүүн

63.

Б.Цэрэнням

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

64.

З. Дуламсүрэн

Дотуур байрын багш

Гишүүн

65.

Ш.Цэдэндолгор

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

66.

Э.Цэцэг-эрдэнэ

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

67.

Ш.Отгонбямба

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Гишүүн

68.

А.Оюунчимэг

Бага ангийн багш, БАЗАН-ийн ахлагч

Гишүүн

69.

Д.Гантөмөр

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Тарагт сумын ОНБЗ
70.

Х. Дашдэлэг

Сумын Засаг дарга

Дарга

71.

М. Нарангэрэл

ЕБС-ийн багш

Нарийн бичгийн дарга

72.

Ш. Цэрэнлхам

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

73.

Н. Цэрэнпагма

Дотуур байрын багш

Гишүүн

74.

Б. Баттогтох

Туяа багийн бага сургуулийн захирал асан

Гишүүн

75.

Ч.Лхагвасүрэн

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

76.

Б. Ууганзаяа

ЗДТГ-ын хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Гишүүн

77.

Б.Батчимэг

Бага ангийн багш

Гишүүн

78.

Н.Баярдолжин

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Гишүүн

79.

Т.Мөнхцэцэг

Бага ангийн багш

Гишүүн

80

Д.Цэвэлням

Туяа бага сургуулийн бага ангийн багш

Гишүүн

Уянга сумын ОНБЗ
81.

О.Оюунцэцэг

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Дарга

82.

Ш. Батцэцэг

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Нарийн бичгийн дарга

83.

Ц.Оюунжаргал

Уянга сумын 1-р дунд сургуулийн бага боловсролын Гишүүн
менежер
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84.

Д.Алтанчимэг

Бага ангийн багш

Гишүүн

85.

Т.Амарбаясгалан

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

86.

Ж.Пүрэвсүрэн

Дотуур байрын багш

Гишүүн

87.

Ш.Бямбасүрэн

Бага ангийн багш

Гишүүн

88.

Б.Ариунаа

Насан туршийн боловсролын нэгжийн арга зүйч

Гишүүн

89.

Т.Авирцэрэн

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

90.

О.Мөнхтуяа

Жаргалант багийн сургуулийн захирал

Гишүүн

91.

С.Чулуунбаатар

Жаргалант багийн цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

92.

З. Нямсүрэн

Жаргалант багийн сургуулийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

93.

Ц.Нарантуяа

Жаргалант багийн сургуулийн номын санч

Гишүүн

94.

Т.Заяахүү

Таац 2-р багийн засаг дарга

Гишүүн

ЕБС-ийн захирал

Дарга

Хайрхандулаан сумын ОНБЗ
95.

Ч.Хоролмаа

96.

Л.Шийлэгчимэд

Бага боловсролын менежер

Нарийн бичгийн дарга

97.

Т.Сарангэрэл

Бага ангийн багш

Гишүүн

98.

С. Пүрэвтогтох

Бага ангийн багш

Гишүүн

99

П.Өнөржаргал

Дотуур байрын багш

Гишүүн

100 М.Алтэнгэрэл

ЗДТГ-ын хүүхэд, залуучуудын асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Гишүүн

101

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

Б.Доржпагам

102

Ө.Баатарцогт

ЕБС-ийн бичиг хэргийн ажилтан, номын санч

Гишүүн

103

Т.Цэдэвсүрэн

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

104 Б.Мягмарцэрэн

Насан туршийн боловсролын нэгжийн аргазүйч

Гишүүн

105

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Албан тушаал

Зөвлөл дэх үүрэг

Ц.Буянхишиг

СҮХБААТАР АЙМАГ
№

Овог нэр

Баяндэлгэр сумын ОНБЗ
1.

П.Ягаанцэцэг

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Дарга

2.

Ө.Будсүрэн

ЗДТГ-ын Хүн амзүйн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

3.

Ч.Отгонтуяа

НТБ-ын нэгжийн багш

Гишүүн

4.

Т.Баярцэцэг

Цэцэрлэгийн аргазүйч

Гишүүн
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5.

М.Энхтуяа

Дотуур байрын багш

Гишүүн

6.

М.Жавзандулам

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

7.

Э.Түвшинжаргал

Бага ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

Бага ангийн багш

Гишүүн

8.

Б.Жаргалсайхан

9.

Ш.Болор-Эрдэнэ

Дунд ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

10.

М.Өлзийсайхан

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

11.

С.Төмөрхуяг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

12.

Б.Оюунгэрэл

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

13.

Ж.Долгорсүрэн

ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

Гишүүн

Мөнххаан сумын ОНБЗ
14.

Б.Пүрэвсүрэн

Ахмад багш

Дарга

15.

Д.Ууганбаяр

Бага ангийн багш

Нарийн бичгийн дарга

16.

Ү.Ариунцэцэг

Эцэг эхийн төлөөлөл, бага ангийн багш

Гишүүн

17.

Л.Сайхантуяа

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

18.

О.Туяа

ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

Гишүүн

19.

Д.Батдулам

Бага ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

20.

Я.Дагиймаа

Дотуур байрын багш

Гишүүн

21.

С.Болормаа

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

22.

Т.Түмэндэлгэр

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

23.

А.Амгаланбаатар

Олон нийтийн төлөөлөл

Гишүүн

24.

С.Мөнх-Эрдэнэ

Олон нийтийн төлөөлөл

Гишүүн

Онгон сумын ОНБЗ
25.

Ч.Нарантуяа

Ахмад багш

Дарга

26.

Э.Нандинцэцэг

Бага ангийн багш

Нарийн бичгийн дарга

27.

Ц.Гантуяа

Бага ангийн багш

Гишүүн

28.

М.Ариунзул

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

29.

Г.Сумъяа

Ахмад багш

Гишүүн

30.

Л.Гэрэлтуяа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

31.

Г.Оюунчимэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

32.

Р.Мөнгөнтуяа

Бага ангийн сургалтын менежер

Гишүүн
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33.

Э.Гэрэлчулуун

ЗДТГ-ын Хүн, амзүй, нийгмийн бодлогын
мэргэжилтэн

Гишүүн

Уулбаян сумын ОБНЗ
34.

Л. Цэвэгжав

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Дарга

35.

Д. Натарцэцэг

ЕБС-ийн номын санч

Нарийн бичгийн дарга

36.

З. Эрдэнэчимэг

ЕБС-ийн захирал

Гишүүн

37.

Р. Эрдэнэцэцэг

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

38.

Б. Ишлхам

ЗДТГ-ын хүн, амзүй хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүн

39.

Д. Дуламсүрэн

Насан туршийн боловсролын багш

Гишүүн

40.

Ц. Эрдэнэмөнх

Дотуур байрын багш

Гишүүн

41.

Ч. Зол

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

42.

Х. Оюунчимэг

Иргэдийн төлөөлөл

Гишүүн

Эрдэнэцагаан сумын ОНБЗ
43.

Н.Нансалмаа

Ахмад багш

Дарга

44.

Г.Алтантуяа

Бага ангийн сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга

45.

Т.Сүндалай

Насан туршийн боловсролын багш

Гишүүн

46.

С.Уртнасан

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

47.

Н.Золзаяа

Дотуур байрын багш

Гишүүн

48.

Ц.Амарзаяа

Дунд ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

49.

Р.Саранцэцэг

Олон нийтийн төлөөлөл

Гишүүн

50.

Д.Эрдэнэтуяа

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

51.

Б.Сайхантуяа

7-р багийн иргэн, эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

52.

Л.Сайхантуяа

Дотуур байрын багш

Гишүүн

53.

Х.Батжаргал

Багийн засаг дарга

Гишүүн

Албан тушаал

Зөлөл дэх үүрэг

ДОРНОД АЙМАГ
№

Овог нэр

Матад сумын ОНБЗ
1.

Р. Пүрэвдорж

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Дарга

2.

Д. Тунгалаг

Сургуулийн нийгмийн ажилтан

Нарийн бичгийн дарга

3.

Д. Наранцэцэг

Бага ангийн багш

Гишүүн

4.

А. Уянга

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн
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5.

Б. Батнасан

Дотуур байрын багш

Гишүүн

6.

Д. Сарнайцэцэг

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

7.

Ш. Мөнхбат

2-р багийн засаг дарга

Гишүүн

8.

Ө. Отгонбаатар

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

9.

Б. Болортуяа

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

Халхгол сумын ОНБЗ
10

Р. Дагийсүрэн

Сургалтын менежер

Дарга

11

П.Нандинцэцэг

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Нарийн бичгийн дарга

12

Х. Донжоо

Дотуур байрын багш

Гишүүн

13

Д. Эрдэнэдэлгэр

Ташгай багийн засаг дарга

Гишүүн

14

Анхцэцэг

ЕБС-ийн номын санч

Гишүүн

15

Б. Уранчимэг

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

16

Ж. Галтмаа

Ялалт багийн сургуулийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

17

Б. Пүрэвжаргал

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

18

Д. Бадамцэцэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

Цагаан-Овоо сумын ОНБЗ
19

А. Сэндмаа

ЕБС-ийн захирал

Дарга

20

Б. Чимэгмаа

Насан туршийн боловсролын аргазүйч

Нарийн бичгийн дарга

21

М. Дуламханд

Бага ангийн сургалтын менежер

Гишүүн

22

Б. Наранцацрал

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

23

Б. Лхамсүрэн

Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүн

Гишүүн

24

Б.Цэнгэлмаа

Олон нийтийн төлөөлөл

Гишүүн

25

Ч. Оюунтунгалаг

Сумын нийгмийн ажилтан

Гишүүн

26

Н. Золзаяа

Дотуур байрны багш

Гишүүн

27

Б. Мөнхбаатар

5 дугаар багийн засаг дарга

Гишүүн

Сэргэлэн сумын ОНБЗ
28

П. Эрдэнэцэцэг

ЕБС-ийн захирал

Дарга

29

Т. Мөнхзул

Сургалтын менежер

Нарийн бичгийн дарга

30

Б.Гантулга

Засаг даргын орлогч

Гишүүн

31

Б. Энхцэцэг

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

32

Болорцэцэг

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

33

Ц.Цэрэнжаргал

Дотуур байрын багш

Гишүүн
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34

Б. Дэлгэрмандах

Бага ангийн багш

Гишүүн

35

Т. Хандсүрэн

Бага ангийн багш

Гишүүн

36

Т. Нямгэрэл

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

37

Л.Мөнхтуяа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

38

Ж. Чимгээ

Иргэний төлөөлөл

Гишүүн

Чойбалсан сумын ОНБЗ
39

Т. Одгэрэл

ЕБС-ийн захирал

Дарга

40

Б. Анхзаяа

Насан туршийн боловсролын багш

Нарийн бичгийн дарга

41

С. Азжаргал

Сургалтын менежер

Гишүүн

42

Д. Мөнгөнчимэг

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

43

Ч. Ууганбаатар

2-р багийн Засаг дарга

Гишүүн

44

Д. Болорчимэг

Цэцэрлэгийн багш

Гишүүн

45

Ц. Энхтуяа

Эцэг эхийн төлөөлөл

Гишүүн

46

Э. Нарантуяа

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Гишүүн

47

Солонго

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан

Гишүүн

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧИГЛҮҮЛЭГЧ, СУРГАГЧ БАГШ НАРЫН ТОО (АЙМГААР)
№

Хөтөлбөрүүд

Архангай

Өвөрхангай

Дорнод

Сүхбаатар

1

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр

36

49

37

38

2

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр

32

37

33

40

3

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөр

Нийт (аймаг бүрээр)

31

42

18

24

99

128

88

102

Нийт

417

ТӨСӨЛД ЗӨВЛӨХӨӨР АЖИЛЛАСАН ХҮМҮҮСИЙН ЖАГСААЛТ
№

Овог нэр

Ажилласан чиглэл

1.

А.Нармандах

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн зөвлөх

2.

Б.Пүрэвдолгор

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн зөвлөх

3.

З.Болормаа

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн зөвлөх

4.

Б.Баяртуяа

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн зөвлөх

5.

Д.Оюунтуяа

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн зөвлөх
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6.

Б.Гантөгс

Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийн зөвлөх

7.

А.Ариунболд

Зураач

8.

Б.Баярмагнай

Зураач

9.

Д.Хишигбуян

Ном, тоглоомын багцын зөвлөх

10.

Х.Батхүү

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн зөвлөх

11.

Н.Нарантуяа

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн зөвлөх

12.

Д.Гүндэгмаа

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн зөвлөх

13.

Б.Эрдэнэчимэг

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн зөвлөх

14.

Б.Лхамноржмаа

Бага боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрийн зөвлөх

15.

Д.Чимгээ

3 хөтөлбөрийн цахим хэрэглэгдэхүүний зөвлөх

16.

Амита Дабла

Суурь судалгааны зөвлөх

17.

Ж.Бямбацогт

Төслийн дунд хугацааны зөвлөх

18.

Ц.Эрдэнэчимэг

Төслийн эцсийн үнэлгээний зөвлөх

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТУУД
№

Сургалт

Оролцогчдын
тоо

Хаана

Он сар өдөр

2013 он
1

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт

32

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2013.06.29-30

2

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт

34

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2013.07.02-03

3

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт

78

Өвөрхангай аймаг, Тарагт сум

2013.07.02-05

4

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт

54

Архангай аймгийн төв, ХГБХХийн сургалтын танхим

2013.07.04-07

5

“Нар хөтөлбөрийн сургагч багш
бэлтгэх” сургалт

51

Архангай аймгийн төв, ХГБХХийн сургалтын танхим

2013.12.20-22

Архангай аймгийн төв, МУБИС
Архангай дахь салбар

2014.01.09-10

Нийт

249

2014 он
6

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 2-р шат

88

71

7

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 2-р шат

86

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.01.09-10

8

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 2-р шат

39

Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт
хот

2014.01.11-12

9

“Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх”

52

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.01.11-13

10

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 2-р шат

43

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2014.01.15-16

11

"Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх”

32

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2014.01.17-19

12

“Та өөрөө багш” гарын авлага,”Би
чадна” дасгал ажлын дэвтрийг
турших сургалт -1

38

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.03.05-07

13

“Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн чиглүүлэгч багш
бэлтгэх сургалт"

10

Улаанбаатар хот 24-р сургууль

2014.04.03-04

14

"Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн багш нарт зориулсан
сургалт"

28

Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт
хот

2014.4.05-07

15

“ОНБЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн
дарга нарыг чадавхжуулах” сургалт

35

Архангай аймаг, Тариат сум

2014.04.27-28

16

“Та өөрөө багш” гарын авлага,”Би
чадна” дасгал ажлын дэвтрийг
турших сургалт -2

38

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.05.20-21

17

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн сургагч багш
бэлтгэх сургалт

45

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2014.05.22-24

18

“Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийг туршихад оролцож буй
багш нарт зориулсан сургалт”

4

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2014.06.06

19

Та өөрөө багш, би чадна гарын
авлагыг турших сургалт-1

21

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2014.06.05-07

20

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш нарт
зориулсан сургалт

66

Улаанбаатар хот, Жаргалант
ресорт

2014.06.13-15

21

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 3-р шат

78

Өвөрхангай Тарагт сум
Өгөөмөр сувилал

2014.07.02-.05

72

22

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдсан
хүүхдүүдийн эцэг эхэд зориулсан
сургалт

42

Өвөрхангай аймаг Тарагт, Богд
сум

2014.09.02-06

23

“Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх”
сургалт

42

Улаанбаатар хот, СЭЗДС

2014.09.22-24

24

“Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн орон нутгийн сургалт”

37

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2014.10.11-12

25

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн орон нутагт ажиллах
сургагч нар бэлтгэх сургалт

40

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.10.13-14

26

“Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн орон нутгийн сургалт”

46

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2014.10.16-17

27

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийг орон нутагт
түгээн дэлгэрүүлэх сургагч багш
бэлтгэх сургалт

44

Улаанбаатар хот Жаргалант
ресорт

2014.12.03-05

28

ТОНЗ-ийн гишүүдэд төслийн үйл
ажиллагааг тайлагнах

14

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.12.12

29

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 3-р шат

50

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2014.12.17-18

30

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 3-р шат

56

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2014.12.18-19

31

“ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах” сургалт 3-р шат

56

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2014.12.19-20

Нийт

1,130

2015 он
32

Миний номын өргөөг байгуулан
ажиллуулахад чиглүүлсэн сургалт

13

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2015.01.28

33

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд үндэсний
хэмжээнд сургалт

39

Улаанбаатар хот, Улаанбаатар
зочид буудал

2015.01.28-30

34

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд сайн дурын
хүмүүсийг чадавхжуулах сургалт

49

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2015.02.01-02

35

Зорилт 1-ийн хүрээнд орон нутгийн
удирдлагын оролцоог нэмэгдүүлэх
сургалт

33

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2015.02.03-04

73

36

Зорилт 1-ийн хүрээнд орон нутгийн
удирдлагын оролцоог нэмэгдүүлэх
сургалт

40

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2015.02.05-06

37

Зорилт 1-ийн хүрээнд орон нутгийн
удирдлагын оролцоог нэмэгдүүлэх
сургалт

43

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.02.07-08

38

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн эцэг эхчүүдийг
чадавхжуулах сургалт

369

Өвөрхангай аймаг зорилтот 10
суманд

2015.02.09-24

39

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн эцэг эхчүүдийг
чадавхжуулах сургалт

237

Архангай аймгийн зорилтот
сум бүрийн сургууль дээр

2015.02.10-17

40

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд сайн дурын
хүмүүсийг чадавхжуулах сургалт

49

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2015.02.11-12

41

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд сайн дурын
хүмүүсийг чадавхжуулах сургалт

34

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2015.02.27-28

42

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд сайн дурын
хүмүүсийг чадавхжуулах сургалт

35

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.03.01-02

43

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд эцэг эхчүүдийг
чадавхжуулах сургалт

276

Архангай аймгийн зорилтот
сум бүрийн сургууль дээр

2015.03.11-17

44

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд эцэг эхчүүдийг
чадавхжуулах сургалт

30

Дорнод аймаг, Чойбалсан сум

2015.03.01-02

45

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд эцэг эхчүүдийг
чадавхжуулах сургалт

300

Өвөрхангай аймгийн зорилтот
10 сум

2014.03.19-20

46

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн сайн туршлагыг орон
нутагт түгээн дэлгэрүүлэх сургалт

53

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.03.23-24

47

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн сайн туршлагыг орон
нутагт түгээн дэлгэрүүлэх сургалт

51

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.03.30-31

48

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд сайн дурын
хүмүүсийг чадавхжуулах сургалт

50

Өвөрхангай аймаг Хархорин
сум

2015.03.30-31

74

49

Дотуур байрын орчин нөхцөлийг
сайжруулах талаар хэлэлцэх
аймгийн удирдах ажилтны
зөвлөгөөн

30

Өвөрхангай аймаг Хархорин
сум

2015.03.30-31

50

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн хүрээнд сайн дурын
хүмүүсийг чадавхжуулах сургалт

50

Өвөрхангай аймаг
Хайрхандулаан сум

2015.04.02-03

51

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн сайн туршлагыг орон
нутагт түгээн дэлгэрүүлэх сургалт

85

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2015.04.02-03,
2015.04.06-07

52

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш
нарыг чиглүүлэх сургалт

10

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2015.04.12-13

53

Аймгийн төвд нээгдсэн МНӨ-ний
үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх сургалт

30

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2015.04.24

54

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн чиглүүлэгч,
сургагч багш нарыг чадавхжуулах
сургалт

71

Улаанбаатар, Мандал ресорт

2015.04.08-09

55

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд эцэг
эхийг чадавхжуулах сургалт

18

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2015.05.18

56

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх
сургалт

38

Улаанбаатар, Чингисийн хүрээ
ресорт

2015.05.25-26

57

Бага боловсрол нөхөн олгоход орон
нутгийн удирдлагын үүрэг оролцоо
сэдэвт сургалт

53

Улаанбаатар, Багшийн
хөгжлийн ордон

2015.06.10-12

58

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн сайн
туршлагыг орон нутагт түгээн
дэлгэрүүлэх сургалт

31

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2015.06.18

59

"Дүрслэх урлаг театр, хөгжим, орчин
үеийн мэдээллийн хэрэгслэлээр
дамжуулан хүүхдийн бүтээлчэээр
сэтгэн бодох, туурвин бүтээх авьяас
чадварыг нээн хөгжүүлэх нь" сэдэвт
ОНБЗ-ийн гишүүдийг чадавхжуулах
сургалт

70

Улаанбаатар хот, Чингисийн
хүрээ

2015.08.16-21

75

60

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт
хөтөлбөрийн сайн туршлагыг орон
нутагт түгээн дэлгэрүүлэх сургалт

34

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2015.08.20- 21

61

ОНБЗ-ийн гишүүд, бага
ангийн багш, дотуур байрын
багш, нийгмийн ажилтнуудыг
чадавхжуулах сургалт

300

Өвөрхангай аймаг зорилтот 10
суманд

2015.09.11-28

62

5 настай хүүхдийн сургуульд
бэлэн байдлыг судлах судалгааны
аргазүйч нарыг бэлтгэх сургалт

28

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр
хот

2015.09.16-19

63

5 настай хүүхдийн сургуульд бэлэн
байдлыг судлах судалгааны арга
зүйч нарыг бэлтгэх сургалт

13

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.09.22-23

64

Сумдын ИТХ-ын дарга, засаг
дарга, ОНБЗ-ийн дарга нарыг
чадавхжуулах сургалт

25

Архангай 6-р баг Шивэрт
ахмадын амралтын газар

2015.10.06-08

65

“Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
нь” сэдэвт сургалт

28

Архангай 6-р баг Шивэрт
ахмадын амралтын газар

2015.10.16-18

66

Төслийн шинэ санаачилга, сайн
туршлагыг орон нутагт түгээн
дэлгэрүүлэх нь

38

Өвөрхангай аймаг, Тарагт,
Өгөөмөр

2015-10-21/22

67

Төслийн санаачилга, сайн туршлагыг
орон нутагт түгээн дэлгэрүүлэх нь

16

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.11.03-04

68

Төслийн шинэ санаачилга, сайн
туршлагыг орон нутагт түгээн
дэлгэрүүлэх нь

20

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2015.11.06-07

69

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх, НТБ-ын багш нарыг
чадавхжуулах сургалт

30

Өвөрхангай аймаг, Уянга сум

70

Хүүхдийн оролцооны бүлэг
байгуулан ажиллах аргазүйн сургалт

19

Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр
хот

11/27/2015

71

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх, НТБ-ын багш нарыг
чадавхжуулах сургалт

17

Архангай аймаг, Хотонт сум

2015.11.29-12.01

72

Хүүхдийн оролцооны бүлэг
байгуулан ажиллах аргазүйн сургалт

20

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2015.12.02

76

2015-11-21/22

73

Багийн дарга, багийн эмч, багийн
Иргэдийн нийтийн хурлын дарга
нарт зориулсан сургалт

250

Архангай аймгийн зорилтот
сум бүрт

2015.12.01-07

74

21 аймгийн боловсролын газрын
мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан
“Бага насны хүүхдийн хөгжлийг
дэмжих нь сургалт семинар”

35

Улаанбаатар хот, Улаанбаатар
зочид буудал

2015.12.09-10

75

Хүүхдийн оролцооны бүлэг
байгуулан ажиллах аргазүйн сургалт

10

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2015.12.10

76

Хүүхдийн оролцооны бүлэг
байгуулан ажиллах аргазүйн сургалт

11

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.12.10

77

Багийн дарга, багийн эмч, багийн
Иргэдийн нийтийн хурлын дарга
нарт зориулсан сургалт

126

Өвөрхангай аймгийн зорилтот
10 суманд

2015-12-5-11

78

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх, НТБ-ын багш нарыг
чадавхжуулах сургалт

17

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2015.12.17-18

Нийт

3,224

2016 он
79

Бага боловсрол нөхөн олгох
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх, НТБ-ын багш нарыг
чадавхжуулах сургалт

8

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2016.01.08

80

Эцэг эхэд зориулсан “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах
аргазүй”-н сургалт

56

Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр
хот

2016.01.22-23

81

ОНБЗ-ийн гишүүдийг чадавхжуулах
сургалт

32

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2016.01.28-29

82

Эцэг эхэд зориулсан “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах
аргазүй”-н сургалт

33

Архангай аймаг, Цэцэрлэг хот

2016.03.04-05

83

ТОНЗ, ОНБЗ-ийн гишүүдийг
чадавхжуулах

24

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2016.04.14-15

84

Эцэг эхэд зориулсан “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах
аргазүй”-н сургалт

27

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
хот

2016.04.29-30

77

350

Өвөрхангай аймгийн
Арвайхээр, Дорнод аймгийн
Чойбалсан, Архангай аймгийн
Цэцэрлэг, Сүхбаатар аймгийн
Баруун-Урт

2016.05.25-26

“Эцэг эх, гэр бүлийн боловсрол
болон харилцаа” сургалт

30

Улаанбаатар хот Чингисийн
хүрээ

2016.9.10-12

87

“Эцэг эх, гэр бүлийн боловсрол
болон харилцаа” сургалт

963

Өвөрхангай 335, Архангай
304, Дорнод 173, Сүхбаатар 151

2016.09-11 сар

88

3 хөтөлбөрийн хүрээнд
бэлтгэгдсэн чиглүүлэгч багш нарыг
чадавхжуулах сургалт

228

Өвөрхангай, Архангай,
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн
төвд

2016.11.07-12

89

ОНБЗ-ийн гишүүдийг чадавхжуулах
сургалт

336

Өвөрхангай, Архангай,
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн
төвд

2016.12.12-19

90

Бага ангийн заах аргын нэгдлийн
эрхлэгч, мэргэжилтэн, сургууль,
цэцэрлэгийн эрхлэгчдийг
оролцуулсан “Төслийн тогтвортой
байдлыг хангах боломжууд” сэдэвт
уулзалт/сургалт

128

Өвөрхангай, Архангай,
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн
төвд

2016.12.12-19

83

Өвөрхангай аймгийн
Арвайхээр хот

2017.01.25

54

Архангай аймгийн Цэцэрлэг
хот

2017.01.25

85

“Бага насны хүүхдийн хөгжлийг
гэр бүлийн орчинд дэмжихэд эцэг
эхийн оролцоо, үүрэг, хариуцлага”
малчин эцэг эхийн уулзалт

86

Нийт

2,215

2017 он
91
92

Орон нутгийн удирдлагуудад
зориулсан сургалт

93

64

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2017.02.10

94

Гэр бүлийн орчинд сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөр, Хичээлийн
бус цагийн нэмэлт хөтөлбөрийн
аргазүйг Дорнод их сургуулийн
багш нарт танилцуулах сургалт

25

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2017.03.12

95

“Бага насны хүүхдийн хөгжилХүүхэд бидний оролцоо” сэдэвт
Хүүхдийн оролцооны бүлгийн
гишүүдийн хэлэлцүүлэг

51

Дорнод аймаг, Чойбалсан хот

2017.03.15

96

Орон нутгийн удирдлагуудад
зориулсан сургалт

66

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт
хот

2017.03.31

78

97
98

“Бага насны хүүхдийн хөгжилХүүхэд бидний оролцоо” сэдэвт
Хүүхдийн оролцооны бүлгийн
гишүүдийн хэлэлцүүлэг

165

Архангай аймгийн Цэцэрлэг
хот

2017.04.14

179

Өвөрхангай аймгийн
Арвайхээр хот

2017.04.17

Нийт

687

Бүгд

7,505

ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН БАЙГУУЛЛАГА, ХУВЬ ХҮН
№

Байгууллага, хувь
хүмүүсийн нэр

Албан тушаал

БСШУСЯ
1.

Ж.Батсуурь

Сайд

2.

Н.Бэгз

Сайдын зөвлөх

3.

Д.Эрдэнэчимэг

Боловсролын бодлогын газрын дарга

4.

Ж.Мягмар

СӨББ-ын хэлтсийн дарга

5.

А.Цолмон

Ахлах мэргэжилтэн

6.

Ч.Ганцэцэг

СӨББ-ын хэлтсийн мэргэжилтэн

7.

Л.Отгонсүрэн

Мэргэжилтэн

8.

Б.Гантулга

СӨББ-ын хэлтсийн дарга асан

МУБИС
9.

Д.Мөнхжаргал

МУБИС-ийн захирал

10.

Д.Мандах

Багшийн сургуулийн захирал

БСШУСЯ-ны харьяа байгууллагууд
11.

Л.Болортунгалаг

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн захирал асан

12.

Э.Энхпүрэв

Боловсролын хүрээлэнгийн захирал асан

Төрийн бус байгууллагууд
13.

Б.Батжаргал

Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн захирал

14.

Сато Мүцүми

ЖАЙКА-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга асан

15.

Ацуму Ивай

ЖАЙКА-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн

Японы ЭСЯ
16.

Такэнори Шимизү

Элчин сайд асан

17.

Хироши Фүкасава

1-р нарийн бичгийн дарга
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Дэлхийн Банк
18.

Жеймс Андерсон

Суурин төлөөлөгч

19.

Ч.Тунгалаг

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, төслийн
удирдагч

20.

Ц.Гэрэлгуа

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн

21.

Б.Дөлгөөн

Санхүүгийн мэргэжилтэн

22.

Б.Гантуяа

Мэргэжилтэн

23.

Р.Бандий

ШУА-ийн газрын дарга, ТУЗ-ийн гишүүн

АРХАНГАЙ АЙМАГ
1.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

3.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн Бодлогын Хэлтэс

4.

Аймгийн Боловсрол, Соёл, Урлагийн Газар

5.

Аймгийн Насан Туршийн Боловсролын Төв

6.

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

7.

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

8.

Аймгийн Төв номын сан

9.

Аймгийн орон нутгийн Өмчийн газар

10.

Эрдэнэбулган сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Жаргалант сум
11.

Жаргалант сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

12.

Жаргалант сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

13.

Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

14.

Жаргалант сумын цэцэрлэг

15.

Жаргалант сумын Эрүүл мэндийн төв

16.

Хоолт багийн бага сургууль

Өндөр-Улаан сум
17.

Өндөр-Улаан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

18.

Өндөр-Улаан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

19.

Өндөр-Улаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

20.

Өндөр-Улаан сумын цэцэрлэг
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21.

Өндөр-Улаан сумын Эрүүл мэндийн төв

22.

Хануй багийн бага сургууль

Өлзийт сум
23.

Өлзийт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

24.

Өлзийт сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

25.

Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

26.

Өлзийт сумын цэцэрлэг

27.

Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төв

Тариат сум
28.

Тариат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

29.

Тариат сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

30.

Тариат сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

31.

Тариат сумын цэцэрлэг

32.

Тариат сумын Эрүүл мэндийн төв

33.

Мөрөн багийн дунд сургууль

Хайрхан сум
34.

Хайрхан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

35.

Хайрхан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

36.

Хайрхан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

37.

Хайрхан сумын цэцэрлэг

38.

Хайрхан сумын Эрүүл мэндийн төв

Хангай сум
39.

Хангай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

40.

Хангай сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

41.

Хангай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

42.

Хангай сумын цэцэрлэг

43.

Хангай сумын Эрүүл мэндийн төв

Хашаат сум
44.

Хашаат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

45.

Хашаат сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

46.

Хашаат сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
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47.

Хашаат сумын цэцэрлэг

48.

Хашаат сумын Эрүүл мэндийн төв

Хотонт сум
49.

Хотонт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

50.

Хотонт сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

51.

Хотонт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

52.

Хотонт сумын цэцэрлэг

53.

Хотонт сумын Эрүүл мэндийн төв

54.

Өндөрсант багийн бага сургууль

Цэцэрлэг сум
55.

Цэцэрлэг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

56.

Цэцэрлэг сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

57.

Цэцэрлэг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

58.

Цэцэрлэг сумын цэцэрлэг

59.

Цэцэрлэг сумын Эрүүл мэндийн төв

Эрдэнэмандал сум
60.

Эрдэнэмандал сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

61.

Эрдэнэмандал сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

62.

Эрдэнэмандал сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

63.

Эрдэнэмандал сумын цэцэрлэг

64.

Эрдэнэмандал сумын Эрүүл мэндийн төв

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
1.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

3.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Нийгмийн Бодлогын Хэлтэс

4.

Аймгийн Боловсрол, Соёл, Урлагийн Газар

5.

Аймгийн Насан Туршийн Боловсрол Төв

6.

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

7.

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

8.

Аймгийн Төв номын сан

9.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Өвөрхангай аймаг дахь МСҮТ
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Баянгол сум
10.

Баянгол сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

11.

Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газар

12.

Баянгол сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

13.

Баянгол сумын цэцэрлэг

14.

Баянгол сумын Эрүүл мэндийн төв

Баян-Өндөр сум
15.

Баян-Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

16.

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

17.

Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

18.

Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг

19.

Баян-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төв

Богд сум
20.

Богд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

21.

Богд сумын Засаг Даргын Тамгын газар

22.

Богд сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

23.

Богд сумын цэцэрлэг

24.

Богд сумын Эрүүл мэндийн төв

Бүрд сум
25.

Бүрд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

26.

Бүрд сумын Засаг Даргын Тамгын газар

27.

Бүрд сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

28.

Бүрд сумын цэцэрлэг

29.

Бүрд сумын Эрүүл мэндийн төв

Есөнзүйл сум
30.

Есөнзүйл сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

31.

Есөнзүйл сумын Засаг Даргын Тамгын газар

32.

Есөнзүйл сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

33.

Есөнзүйл сумын цэцэрлэг

34.

Есөнзүйл сумын Эрүүл мэндийн төв
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Сант сум
35.

Сант сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

36.

Сант сумын Засаг Даргын Тамгын газар

37.

Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

38.

Сант сумын цэцэрлэг

39.

Сант сумын Эрүүл мэндийн төв

Зүүнбаян-Улаан сум
40.

Зүүнбаян-Улаан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

41.

Зүүнбаян-Улаан сумын Засаг Даргын Тамгын газар

42.

Зүүнбаян-Улаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

43.

Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэг

44.

Зүүнбаян-Улаан сумын Эрүүл мэндийн төв

Тарагт сум
45.

Тарагт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

46.

Тарагт сумын Засаг Даргын Тамгын газар

47.

Тарагт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

48.

Тарагт сумын цэцэрлэг

49.

Тарагт сумын Эрүүл мэндийн төв

Хайрхандулаан сум
50.

Хайрхандулаан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

51.

Хайрхандулаан сумын Засаг Даргын Тамгын газар

52.

Хайрхандулаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

53.

Хайрхандулаан сумын цэцэрлэг

54.

Хайрхандулаан сумын Эрүүл мэндийн төв

Уянга сум
55.

Уянга сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

56.

Уянга сумын Засаг Даргын Тамгын газар

57.

Уянга сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

58.

Уянга сумын цэцэрлэг

59.

Уянга сумын Эрүүл мэндийн төв
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СҮХБААТАР АЙМАГ
Аймгийн төв
1.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар

3.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн Бодлогын Хэлтэс

4.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол Соёл Урлагын Газар

5.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Насан Туршийн Боловсрол Төв

6.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

7.

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

8.

Аймгийн Төв номын сан

Баяндэлгэр сум
9.

Баяндэлгэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

10.

Баяндэлгэр сумын Засаг Даргын Тамгын газар

11.

Баяндэлгэр сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

12.

Баяндэлгэр сумын цэцэрлэг

13.

Баяндэлгэр сумын НТБТ-ийн нэгж

Мөнххаан сум
14.

Мөнххаан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

15.

Мөнххаан сумын Засаг Даргын Тамгын газар

16.

Мөнххаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

17.

Мөнххаан сумын цэцэрлэг

18.

Мөнххаан сумын НТБТ-ийн нэгж

Онгон сум
19.

Онгон сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

20.

Онгон сумын Засаг Даргын Тамгын газар

21.

Онгон сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

22.

Онгон сумын цэцэрлэг

23.

Онгон сумын НТБТ-ийн нэгж

24.

Онгон суманд байрлах Хилийн цэргийн 0184-р анги

Уулбаян сум
25.

Уулбаян сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

85

26.

Уулбаян сумын Засаг Даргын Тамгын газар

27.

Уулбаян сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

28.

Уулбаян сумын цэцэрлэг

29.

Уулбаян сумын НТБТ-ийн нэгж

Эрдэнэцагаан сум
30.

Эрдэнэцагаан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

31.

Эрдэнэцагаан сумын Засаг Даргын Тамгын газар

32.

Эрдэнэцагаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

33.

Эрдэнэцагаан сумын цэцэрлэг

34.

Эрдэнэцагаан сумын НТБТ-ийн нэгж

35.

Эрдэнэцагаан суманд байрлах Хилийн цэргийн 0164-р анги

ДОРНОД АЙМАГ
1.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

3.

Аймгийн Боловсрол,соёл урлагийн газар

4.

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучууудын хөгжлийн газар

5.

Аймгийн төв номын сан

6.

Дорнод Их Сургууль

7.

Хан-Уул цогцолбор сургууль

Матад сум
8.

Матад сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

9.

Матад сумын Засаг даргын Тамгын газар

10.

Матад сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

11.

Матад сумын цэцэрлэг

Халхгол сум
12.

Халхгол сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

13.

Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газар

14.

Халхгол сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

15.

Халхгол сумын цэцэрлэг

16.

Ялалт багийн Засаг даргын тамгын газар

17.

Ялалт багийн сургууль
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18.

Ялалт багийн цэцэрлэг

19.

Хилийн цэргийн 0198-р анги

Сэргэлэн сум
20.

Сэргэлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

21.

Сэргэлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

22.

Сэргэлэн сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

23.

Сэргэлэн сумын цэцэрлэг

Цагаан-Овоо сум
24.

Цагаан-Овоо сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

25.

Цагаан-Овоо сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

26.

Цагаан-Овоо сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

27.

Цагаан-Овоо сумын цэцэрлэг

Чойбалсан сум
28.

Чойбалсан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

29.

Чойбалсан сумын Засаг Даргын Тамгын газар

30.

Чойбалсан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль

31.

Чойбалсан сумын цэцэрлэг
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