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Товчилсон үгийн тайлбар 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

АДБОУС Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт 

ГАГ Гүйцэтгэлийн аудитын газар 

ГА Гүйцэтгэлийн аудит 

УИХ Улсын Их Хурал 

ЕБС Ерөнхий боловсролын сургууль 

ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар 

БСУГ Боловсрол, соёл урлагийн газар 

БТСГ Биеийн тамир спортын газар 

ИТХ Иргэдийн төлөөлөгчийн хурал 

ЭЕШ Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 

БДС Бүрэн дунд сургууль 

ТЕЗ Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

ЕБС Ерөнхий боловсролын сургууль 
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 Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, стандарт, арга зүйн талаарх 
мэдэгдэл 

Аудит хийх 
үндэслэл, бүрэн 
эрх  
 
 

Аудитыг УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 05 дугаар 
тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ”Аудитын төлөвлөгөө 
шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/100 дугаар тушаалын дагуу 
“Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр 
дүн”-д Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д 
заасан Үндэсний аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хийв. 
 

Аудитын зорилт “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр 
дүн”-нд улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар аудит хийж, 
дүгнэлт гарган зөвлөмж боловсруулж, Улсын Их Хурал болон 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, олон 
нийтэд мэдээлэхэд аудитын зорилт чиглэгдэнэ.  
 

Аудитын хамарсан 
хүрээ 
 

Аудитыг Сүхбаатар аймгийн БСУГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ, ЕБС-уудын 2017-2019 оны үйл 
ажиллагааг хамрууллаа.  
 

  
Аудитын арга зүй, 
шалгуур үзүүлэлт 

Аудитыг гүйцэтгэхэд Гүйцэтгэлийн аудитын удирдамж (АДБОУС 
300, 3000-3100), Монгол Улсын Төрийн аудитын стандарт, 
Гүйцэтгэлийн аудитын журмыг ашиглах бөгөөд шалгагдагч 
байгууллагын холбогдох албан тушаалтнууд, судлаач шинжээч 
нартай ярилцлага хийх, асуулга, лавлагаа болон судалгаа авах, 
аудитын явцад цуглуулсан баримт материалд дүн шинжилгээ 
хийх горимыг хэрэгжүүлж асуудлын шинжилгээ (Хавсралт 2), арга 
зүй (Хавсралт 3) дагуу нотлох зүйл цуглуулж, аудитын дүнд 
суурилсан дүгнэлт, зөвлөмж боловсрууллаа. 
 
Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчийн ЕБС-
аас түүврийн аргаар сонгон авч хөтөлбөрийн агуулга, сургалтын 
чанар, үнэлгээний явц, сургалтын орчин, сургалтын 
хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээ, чанар байдал, лаборатори, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтын байдалтай танилцаж, багш, ажилтан, 
эцэг эхээс санал асуулга авч нэгтгэн, дүнг тайланд тусгалаа. 
 

Аудитын 
бүрэлдэхүүн, 
хугацаа 

Аудитыг Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга 
бөгөөд тэргүүлэх аудитор М.Нарантуяа хянан удирдаж, үе шатны 
чанарын хяналтыг аудитын менежер Г.Даваа хэрэгжүүлж, ахлах 
аудитор Г.Оюунболд, аудитор Э.Алтансүх нар батлагдсан 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэв. 
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БҮЛЭГ А1. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 
ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАХГҮЙ БАЙНА  

А.1 Мөрдөгдөж буй зарим эрх зүйн актууд бодит хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцэхгүй байна.   

А.1.1 Багшийн ажлыг гүйцэтгэлд суурилсан үнэлж дүгнэх журам гараагүй, 
кабинет, лабораторийн журам хэрэгцээ, шаардлагад нийцэхгүй байна.  

 

1.1.1.1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлж, мөнгөн 
урамшуулал олгох харилцааг Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох  журам”-ын дагуу 
зохицуулж байна. Тус журамд багш нарын ажлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 
дараах байдлаар зааж өгчээ.  

• “Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн дэвтэр засах, давтлага өгөх, 
шалгалт, шүүлэг авах, сургалтын арга зүй, технологи, инновацыг хөгжүүлэх, 
цахим болон интерактив, нээлттэй контент, хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, 
сурагчдын цахим сан бүрдүүлэх, секц дугуйлан хичээллүүлэх, олимпиад, уралдаан 
тэмцээнд сурагчдыг бэлтгэх, жижүүр багшаар ажиллах, эцэг эх, асран 
хамгаалагчтай харилцах зэрэг ажлыг тус тус үнэлж албан тушаалын сарын 
үндсэн цалингийн 20 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний улирлын ажлын үр 
дүнгийн мөнгөн урамшууллыг сар бүр тооцож, улирал бүр олгоно.” гэж заасан нь 
аль шалгуурыг хэрхэн хангавал хэдэн хувийн урамшуулал олгох эсэх нь 
тодорхойгүй, шалгуур тус бүрийн хувьд үнэлэх нэгдсэн арга зүй байхгүй байгаа 
тул сургууль тус бүр харилцан адилгүй арга зүйгээр үнэлэх нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна. 

•  Харин Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3-т 
“Багшид ажлын гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллыг олгох бөгөөд холбогдох 
журмыг Засгийн газар батална.” гэж заасан боловч тус журам одоогийн 
байдлаар батлагдаж гараагүй байна. 

 

1.1.1.2 БСШУСС-ын 2018 оны А/762 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий 
боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам”-
аар ЕБС-ийн кабинет, лабораторийн үйл ажиллагааг зохицуулж байна. Харин тус 
журамд кабинет, лабораторийн ялгааг тодорхой зааж өгөөгүй байна. Тодруулбал: 
ямар шалгуурыг хангавал кабинет, ямар шалгуурыг хангавал лаборатори гэж үзэх, 
мөн ямар хичээлд лаборатори байх, ямар хичээлд кабинет байх, аль хичээлийг 
кабинет, лаборатори хосолсон хэлбэрээр хичээллэх зэргийг ялгамжтай зааж 
өгөөгүй байна. 

А.1.2 Сургалтад ашиглаж буй сурах бичгүүд суралцагчдын бие даан суралцах 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангахгүй байна. 

1.1.2.1 Боловсролын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.11 дэх заалт, Бага, дунд 
боловсролын тухай хуулийн  2 дугаар зүйлийн 2.12 дэх заалт, Монгол Улсын Их 

 
1 “Монгол Улсын боловсролын зорилго нь иргэнийг оюун ухаан, ёс суртахуун, бие бялдрын зохих 
чадавхтай, хүмүүнлэг ёсыг дээдлэн сахидаг, бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай болгон 
төлөвшүүлэхэд оршино.” гэж 
2 “Бага боловсролын зорилго нь эх хэлний суурь чадамжтай, бүтээлч, сурах арга барилтай монгол 
хүүхэд төлөвшүүлэх, суурь боловсролын зорилго нь амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг, 
чадвар эзэмшсэн, бие даан бүтээлчээр суралцах чадамжтай иргэн төлөвшүүлэх, бүрэн дунд 
боловсролын зорилго нь мэдээлэл боловсруулах, шийдвэр гаргах, суралцах чадвар бүхий 
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Хурлын 12 дугаар тогтоолоор 2015 онд баталсан “Төрөөс боловсролын талаар 
баримтлах бодлого”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.43 дэх заалтуудаас үзэхэд суралцагч 
нарыг бие даан суралцах чадвар-тай болгохыг зорьж байгаа нь харагдаж байна. 
Харин одоогийн сургалтад ашиглаж буй сурах бичгүүд суралцагчдын бие даан 
суралцах хэрэгцээ, шаардлагыг хангахгүй байна. Тодруулбал сурах бичгийн 
жишээ дасгал, жишээ бодлого болон жишээ даалгавар нь хүрэлцээгүй, зарим 
сэдэвт жишээгүй байна. Энэ талаар МNS 5418:20084 “Бага, дунд боловсролын 
хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлага” стандартад хэрхэн заасныг авч үзэхэд 
сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавигдах шаардлагыг тодорхойлохдоо жишээ 
дасгал, даалгавар ямар байх, хэдий хэмжээний байх талаар заалт, зохицуулалтгүй 
байна. Энэ нь сурах бичигт жишээ дасгал, жишээ бодлого харилцан адилгүй, 
хүрэлцээгүй тусгаж байгаагийн суурь шалтгаан нөхцөл болж байна. Түүнчлэн тус 
стандартаар сурах бичигт тавигдах агуулга, арга зүйн шаардлагад суралцагчийн 
бие даан суралцах хэрэгцээг хангахтай холбоотой ямар нэгэн заалт, 
зохицуулалтгүй байна. 

1.1.2.2 Мөн сургалтын хөтөлбөрт хичээл хоорондын уялдаатай байдал, интеграци 
хичээл заах талаар тусгасан боловч сурах бичгийн стандартад тухайн сурах 
бичгийн агуулга нь бусад сурах бичгийн агуулгатай хэрхэн яаж уялдахыг тодорхой 
зааж өгөөгүй байна. Тухайлбал сурах бичгийн стандартын 5.1.75-д “сурах бичгийн 
агуулга нь мэдлэгийн бусад салбартай холбогдсон байна” гэж заасан нь бусад 
хичээлтэй ямар хэлбэрээр, хэрхэн уялдсан байхыг тус стандартад нарийн 
тодорхой байдлаар тусгаагүй болохыг харуулж байна. 

А.2 Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан мэргэжлийн боловсон 
хүчин, хүртээмжтэй материаллаг орчин бүрдээгүй байна.   

А.2.1 Хамран сургалтын тэгш, хүртээмжтэй орчин бүрдсэн байна.  

1.2.1.1 Боловсролын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 /орон нутгийн 
өмчийн боловсролын байгууллагыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө батлах, биелэлтэд 
хяналт тавих;/ гэж заасны дагуу Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 04 дүгээр 
тогтоолоор “Сүхбаатар аймгийн боловсрол хөгжлийн хөтөлбөр 2013-2023” 
батлагдсан байна. 

1.2.1.2 Тус хөтөлбөрийн зорилгыг “Боловсролын үйлчилгээнд чанарын шинэчлэл 
хийж, оюуны брэндийг бий болгоно.” гэж тодорхойлж дараах 5 зорилтыг 
дэвшүүлсэн байна. Үүнд: 

Зорилт 1. Боловсролын салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө 
оруулалтыг оновчтой болгох 
Зорилт 2. Оюутан, сурагч, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын агуулга, 
арга зүй, хөтөлбөрийг орон нутгийн онцлогт тулгуурлан боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 
Зорилт 3. Боловсролын үйлчилгээний чанар хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулах, насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх 

 
ирээдүйд эзэмших мэргэжлийн ерөнхий суурь чадамжтай иргэн төлөвшүүлэхэд тус тус оршино.” 
гэж 
3 “Суурь боловсролыг амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг, чадвар, бие даан 
бүтээлчээр суралцах чадамж эзэмших үе хэмээн хөгжүүлнэ” гэж 
4 https://estandard.gov.mn/standard/reader/5755#0-tdeluxwcyrcnvoar.jpg 
5 /Агуулга нь шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн ололтыг тусгасан, мэдлэгийн бусад 
салбартай холбогдсон байна./ 
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Зорилт 4. Багшийн хөгжлийн ордон байгуулж, “Багшийн хөгжил” хөтөлбөр 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 
Зорилт 5. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлж, ажлын байрны эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан чанаржуулах. 

 
1.2.1.2 Сүхбаатар аймгийн боловсролын хөгжлийн хөтөлбөрийн эхний шатны 
хэрэгжилтийн тайланг 2017 оны 12-р сард гаргаж, дүгнэсэн байна. 
 
1.2.1.3 Хамран сургалтын хувьд нэг бүлэгт ногдох дундаж хүүхдийн тоог 2019-2020 
оны хичээлийн жилээр авч үзэхэд Эрдэнэцагаан сумын сургууль болон аймгийн 
төвийн сургуулиудад нэг ангид ногдох суралцагчийн тоо зохих түвшнээс өндөр 
байна. Харин хүн ам цөөтэй сумдын сургуулийн нэг ангид ногдох хүүхдийн тоо 
харьцангуй бага байна. 

 

А.2.2 Ерөнхий боловсролыг олгоход шаардагдах хэвийн, аюулгүй 
материаллаг орчин, нөхцөл ихэнх сургуульд бүрдээгүй байна. 

1.2.2.1 Барилгын ашиглалтын хугацаа дууссан, цаашид ашиглах боломжгүй 
барилгуудад мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан дараах 
барилгууд байна. Үүнд:  

• Баруун-Урт сумын 3-р БДС-ийн барилга, Мөнххаан сумын бага сургуулийн 
барилга, Наран сумын дотуур байрын барилга, Онгон сумын бага сургуулийн 
барилга, Түвшинширээ сумын дотуур байрын барилга, Түмэнцогт сумын бага 
сургуулийн барилга, Халзан сумын дотуур байрын барилгуудад ашиглах 
боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан байна.  

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорчих нөхцөл, MNS6782:2019 стандартын 
шаардлагыг Баруун-Урт сумын 4-р БДС-ийн барилга хангаж байгаа бөгөөд бусад 
сургуулийн барилгууд шаардлагад нийцэхгүй байна.  

• Бохирын болон ариутгах татуургын системийн хувьд 8 сургууль төвлөрсөн 
системтэй, бусад 8 сургууль гадна жорлонтой, 16 сургуулиас 15 сургууль 
биеийн тамирын заалтай, 3-р БДС биеийн тамирын заалгүй бөгөөд 4-р 
сургуулийн заал болон БТСГ-ын спорт зааланд биеийн тамирын хичээл орж 
байна. 

Сургуулийн нэр I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Асгат 28      27      23      32      19      33      23      21      16      

Баяндэлгэр 36      34      30      32      33      32      29      31      24      20      28      29      

Дарьганга 23      30      35      26      32      21      19      19      21      29      

Мөнххаан 26      27      30      30      25      26      25      29      30      27      24      23      

Наран 27      42      36      27      29      26      22      16      12      

Онгон 36      24      32      25      24      29      20      21      32      31      23      20      

Сүхбаатар 30      25      27      23      28      17      22      17      30      

Түвшинширээ 26      30      23      32      31      27      24      21      20      33      

Түмэнцогт 28      24      29      28      23      21      18      22      31      18      18      20      

Уулбаян 30      23      31      29      21      26      19      29      27      

Халзан 19      25      29      23      22      23      8        11      11      

Эрдэнэцагаан 37      31      28      32      29      36      35      28      36      37      33      25      

1-р БДС 38      36      38      35      35      38      36      31      30      36      33      31      

2-р БДС 32      33      31      28      30      34      33      24      30      27      24      24      

3-р БДС 33      36      36      35      33      32      33      29      32      33      35      27      

4-р БДС 35      37      34      31      34      34      33      38      27      31      30      30      
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1.2.2.2 Сүхбаатар аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын урсгал засварын 
зардлын төсвийг авч үзэхэд нэг сургууль дунджаар 2017 онд 10.3 сая, 2018 онд 8.4 
сая, 2019 онд 17.8 сая төгрөгийг урсгал засварын зардалд зарцуулсан байна. 

1.2.2.3 БСШУСС-ын 2018 оны А/762 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий 
боловсролын сургуульд кабинет, лаборатори байгуулах, ашиглах нийтлэг журам”-
д заасан шаардлага хангасан буюу гэрчилгээтэй кабинетын судалгааг хими, 
биологи, физик, англи хэлний хичээлийн хувьд авч үзэхэд 6 сургууль химийн 
кабинеттай, 2 сургууль физикийн кабинеттай, 4 сургууль биологийн кабинеттай 
байна. Харин англи хэлний лингафоны танхимтай сургууль байхгүй байна. Эдгээр 
кабинетуудын хувьд шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж бүрэн бус бөгөөд 
хичээлийг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ороход хүндрэлтэй байна. 

1.2.2.4 Сургуулиуд “Гадаад, дотоод орчны аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг 
хийж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө” боловсруулж ажилладаг боловч 
аудитын хугацаанд дараах зөрчил, дутагдлуудыг арилгуулсан. Үүнд: Сүхбаатар 
сумын сургуулийн хашааны үүдэнд зогсоолгүй газар авто машинууд зогсож 
байсныг байршлыг шилжүүлсэн, Эрдэнэцагаан сумын дотуур байрны дээврийн 
төмөр хуурч унах эрсдэлтэй байсныг засуулсан. 

А.2.3 Сумдын сургуулиудад мэргэжлийн боловсон хүчний хүрэлцээ дутмаг 
байна.  

1.2.3.1 Сумын сургуулиудад орос хэл, технологи, хими, физикийн багш нар 
дутагдалтай байгаа бөгөөд хосолсон мэргэжилтэй багш хөдөө сумдад хэрэгтэй 
байна. Суманд хүүхдийн тооноос хамаарсан мэргэжлийн багшийн далд хомсдол 
үүсэж байна. Тухайлбал суманд хүүхдийн тоо цөөн байдгаас шалтгаалан 
мэргэжлийн багшаар хичээл заалгуулах тохиолдол тухайн багшийн заах цаг нь 19 
цагт хүрдэггүйн улмаас өөр бусад хичээлийн мэргэжлийн багш тухайн мэргэжлийн 
багшгүй хичээлийг орж байна. Мэргэжлийн багшийн энэхүү хомсдол нь сумдын 
сургуулийн сургалтын чанар, суралцагчдын сурлагын амжилтад сөргөөр нөлөөлж 
байна. 

1.2.3.2 Сүхбаатар аймгийн ЕБС-иудад дунд ахлах ангид хичээл ордог 411 багш 
байгаагаас 165 багш англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй, 72 багш ахисан 
түвшний мэдлэгтэй байна.  

1.2.3.3 Багшийн хөгжлийг дэмжих хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3-т “багшийн 
хөгжлийн төв” гэж багш ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжихөд шаардлагатай 
хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж бүхий орчин гэж тодорхойлсон байна. Сүхбаатар 
аймгийн 16 сургуулийн хувьд багш нарын өрөөг багш хөгжлийн төв гэж нэрлэсэн 
бөгөөд сургууль бүр өөрийн нөөц бололцоонд тулгуурлан интернэтийн сүлжээ, 
проектор, ширээ сандал, ус буцалгагч, шкаф зэргээр багшийн хөгжлийн төвөө 
тохижуулсан байна. 

1.2.3.4 Багшийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор “Сүхбаатар аймгийн боловсрол 
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зөвлөх багш нарыг урьж ажиллуулсан, ЭЕШ-аар 
суралцагч нь өндөр амжилт үзүүлсэн, мөн олимпиад, улсын болон олон улсын 
уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон багш, сурагч нарт аймаг орон нутгаас 
урамшуулал өгдөг, түүнчлэн олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцож буй багш, 
сурагч нарт дэмжлэг олгодог байна. Мөн бага, дунд, мэргэжлийн багш нарыг 
массын сургалтын амжилтаар шалгаруулж жилдээ 3 багшийг 1 сая төгрөгөөр 
урамшуулдаг байна. 
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1.2.3.5 Боловсролын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.8-д “Ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийг өмчийн хэлбэр үл 
харгалзан улсын төсвийн хөрөнгөөр 5 жил тутам дээшлүүлнэ.” гэж заасны дагуу 
багш нарыг 5 жил тутамд сургалтад хамруулж байгаа боловч багш нар мэдлэг, 
чадвараа цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран дээшлүүлэх, тогтмол суралцах 
боломжийг хангасан бүх нийтэд нээлттэй, нэгдсэн цахим платформ улсын 
хэмжээнд байхгүй байна. Мөн багш нарын бие даан суралцах, хөгжих хэрэгцээ, 
шаардлагыг Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-д 
“Багш нь хувь хүний санаачилга, бүтээлч үйл ажиллагаанд суурилсан бие дааж 
хөгжих богино, дунд, урт хугацааны төлөвлөгөөтэй байна” гэсэн заалтаар 
зохицуулж байна. Эндээс үзвэл багш нарын хөгжлийн асуудлыг нэгдсэн байдлаар 
цахим технологиор шийдвэрлэх боломжтой байхад зөвхөн өөрсдөд нь 
хариуцуулсан байна. Улсын төсвөөс боловсролын салбарт жил бүр төсөв, 
хөрөнгийг зарцуулж байгаа боловч багш нарын бие даан суралцах, хэрэгцээг 
хангасан, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, дэмжсэн цахим 
платформд хөрөнгө оруулалт хийгээгүй байна. 

1.2.3.6 Удирдах албан тушаалтнуудын хувьд Дарьганга, Онгон сумдын сургуулийн 
захирлын албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгч томилогдон ажиллаж байгаа бөгөөд 
эдгээр орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлагдсан байна.  

1.2.3.7 Багшлах боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээний хувьд 2017 оноос 
Боловсролын их сургуулийн багшийн ангийг сонгосон 700-800 оноотой суралцагч 
нарын оюутны сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх арга хэмжээг БСУГ-аас авч 
хэрэгжүүлснээр багш мэргэжлээр төгсөгч нарын чанар сайжирсан боловч нэн 
хэрэгцээтэй багшийн орон тоонд ажиллах багш нарын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалт дутагдалтай байна. Иймд 
эрэлттэй байгаа мэргэжлийн багшийг сумандаа ажиллуулсан, нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэсэн сумын Засаг дарга нарыг урамшуулах заалтыг “Сүхбаатар аймгийн 
боловсрол хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн шинэчлэлд оруулж өгсөн бөгөөд уг хөтөлбөр 
боловсрогдох шатандаа байна. 

А.3 Бүх нийтийн ерөнхий боловсролын үйл ажиллагааны санхүүжилтийг 
бодитой төлөвлөдөггүй, зарим зардлыг үр дүнтэй зарцуулаагүй байна.  

А.3.1 Төсвийг бодитой төлөвлөөгүй, хуваарилалтыг харилцан адилгүй 
хийжээ. 

1.3.1.1 Сургуулиудын төсвийг батлахдаа тухайн онд зарцуулсан зардлын 
гүйцэтгэлээс 2017 онд 643.0 сая, 2018 онд 660.9 сая, 2019 онд 760.6 сая төгрөгөөр 
илүү баталсан. Тухайлбал: Сүхбаатар аймгийн ТЕЗ-ийн  2018 оны төсвийн төслийг 
боловсруулж, ИТХ-д өргөн мэдүүлж, 2018 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийг 09 
дүгээр тогтоолоор батлуулжээ. Гэвч тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 
байгууллагуудын төсөвт аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 17 өдрийн 11 
дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 34 дугаар зүйлийн 
34.2.1, 34.2.2 дахь заалттай нийцэхгүй байна. Тус өөрчлөлт нь төсвийн зарлагыг 
сар, улирлаар бодитой, үнэн зөв тооцоо судалгаагүй хуваарилсантай холбоотой. 
Тухайлбал: Баяндэлгэр сумын ЕБС-д 113.1 сая, Түвшинширээ сумын ЕБС-д 63.8 
сая, Эрдэнэцагаан сумын ЕБС-д 34.1 сая төгрөгийн зардлуудыг тус тус илүү 
хуваарилсан, Баруун-Урт сумын 4-р сургуульд 89.6 сая, Баруун-Урт сумын 2-р 
сургуульд 76.5 сая төгрөг тус тус дутуу хуваарилсан байна. Илүү хуваарилсан 
сургуулийн зардлыг буцаан төвлөрүүлсэн бөгөөд Баяндэлгэр сумын хувьд СТА-
аар акт тогтоогдож хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн.  
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1.3.1.2 Аймгийн хэмжээний ЕБС-ийн төсвийг оновчтой тооцон хуваарилдаг тэгш 
шударга, ил тод механизмыг нэвтрүүлээгүй, ижил хүчин чадал, үйл ажиллагаа нь 
нэг төсвийн нэгжүүдэд харилцан адилгүй төсөв хуваарилсан байна. Тухайлбал: 
Баруун-Урт сумын сургуулиудын түлш халаалтын зардлыг илүү, дутуу 
хуваарилсан. Түлш халаалтын зардлыг 3-р сургууль 8.0 сая, 4-р сургууль 7.3 сая 
төгрөгөөр тус тус дутуу, 2-р сургуульд 42.0 сая төгрөгөөр илүү хуваарилж байхад 
багш нарын хичээлийн хэрэглэгдэхүүн хангалтгүй, байр хоолны зардлыг зарим 
сургууль олгодоггүй нь хичээл үйлдвэрлэл, бичиг хэрэг, томилолтын зардлыг 
хангалттай батлаагүйтэй холбоотой байна. Мөн орон нутгаас төсөвт суугаагүй 
боловч зайлшгүй шаардлагатай лаборатори, тоног төхөөрөмжтэй болгох, багш 
нарын нийгмийн асуудлыг шийдэхэд анхаарч төсвийн хуваарилалтыг ил тод 
хийхэд анхаарах шаардлагатай байна.   

1.3.1.3 Хичээл үйлдвэрлэлийн зардалд 2018, 2019 онд нэг сургууль дунджаар 5.8 
сая төгрөг зарцуулсан байна. Хичээл тус бүрийн хувьд сургалтын төлөвлөгөө, 
хөтөлбөрийн дагуу агуулгыг бүрэн хүргэхийн тулд нэг хичээлийн жилд ямар 
хэмжээний өртөгтэй сургалтын хэрэглэгдэхүүн шаардлагатай талаар нэгдсэн 
тооцоо судалгаа байдаггүй байна. 

А.3.2 Зарим зардлыг үр дүнгүй зарцуулсан байна. 

1.3.2.1 Сургуулиудын хувьд бага анги буюу үдийн цайнд хамрагдаж байгаа хүүхэд 
болон байрын хүүхдийн тоог үнэн зөв бүртгээгүйгээс төсвийг үр дүнгүй зарцуулсан 
байна.  

Сургуулийн нэр Хүүхдийн тоо Үнэ Нийт 

Асгат ЕБС 1427 600 856200 

Эрдэнэцагаан ЕБС 3228 600 1936800 

Наран ЕБС 1655 600 993000 

Мөнххаан ЕБС 999 2315 2312685 

Түмэнцогт ЕБС 2550 2315 5903250 

Нийт 12001935 

 

Асгат, Эрдэнэцагаан, Наран сумдын сургууль үдийн цайны зардлыг 3.8 сая 
төгрөгөөр илүү, Мөнххаан, Түмэнцогт сумдын сургууль байрын хүүхдийн хоолны 
зардлыг 8.2 сая төгрөгөөр илүү зарцуулж Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5, Нягтлан 
бодох бүртгэлийн 13.5  дэх заалтыг зөрчсөнд төлбөрийн акт тогтоосон. 

1.3.2.2 Боловсролын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.11-д “Сургалтын 
байгууллага нь сургууль хөгжүүлэх сантай байж болох бөгөөд сангийн үлгэрчилсэн 
дүрмийг боловсролын болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд 
хамтран батална.” гэж заасан бөгөөд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, 
Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56/64 дугаар тушаалаар “Сургууль, цэцэрлэг 
хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм” батлагдсан байна. Харин Сүхбаатар 
аймгийн хувьд сургууль хөгжүүлэх сантай сургууль байхгүй байна. 

1.3.2.3 Сургууль хөгжүүлэх сан нь гадаад, дотоодын байгууллага, иргэд, эцэг эх, 
асран хамгаалагч, аж ахуйн нэгж, олон улсын болон сайн дурын байгууллагаас 
өгсөн мөнгөн хөрөнгө, түргэн борлогдох үнэт цаас, бонд, барилга, байгууламж, 
тоног төхөөрөмж, бараа материал, бусад эд зүйлс, суурилуулж өгсөн программ 
хангамж, сангийн мөнгөн хөрөнгийн хадгаламжийн хүүгийн орлого зэрэг эх 
үүсвэрээс бүрдэхээр байна.  
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1.3.2.4 Иймд орчин үеийн цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр материаллаг баазаа 
бэхжүүлэх, дэвшилтэд арга хандлагаар сургалтыг зохион байгуулж, сургалтын үйл 
ажиллагааны чанарыг сайжруулахыг зорьж байгаа аливаа сургуулийн хувьд 
сургууль хөгжүүлэх санг байгуулж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх хууль эрх зүйн 
боломж нөхцөл бүрдсэн байна. Тодруулбал тухайн сум, орон нутгаас төрөн гарсан 
алдартнуудын үр хүүхдүүд эцэг, эхийнхээ нэр алдрыг мөнхлөх, нутаг усандаа үр 
бүтээлтэй зүйлд хөрөнгө зарцуулах, мөн мянгат малчид, алдарт уяачид, 
компанийн захирлууд төрөлх сургуулийнхаа сургалтын чанар, үр дүнг 
сайжруулахад чиглэсэн эд материал, мөнгөн хөрөнгийн тусламж, хандивыг татан 
төвлөрүүлэх боломж байна. 

БҮЛЭГ Б  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛТ, ҮР ДҮН 
ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА.   

 
Б.1 Сургалтын чанарт хийгдсэн үнэлгээнээс дүгнэж үзэхэд ерөнхий 
боловсролыг хөтөлбөрт нийцсэн агуулгаар эзэмшүүлж байгаа боловч үр 
дүн хангалтгүй байна.  

Б.1.1 Бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгасны 
дагуу үр дүнтэй эзэмшүүлээгүй байна. 

 
2.1.1.1 Ерөнхий боловсрол олгох үйл ажиллагаанд үндсэн сурах бичгийг 
ашиглахаас гадна багш нар үр дүнтэй гэж үзсэн нэмэлт сурах бичиг, гарын авлагыг 
ашигладаг байна. Тухайлбал 5-р ангийн математикийн хичээлд Батболд багшийн 
сургалтын материалыг ашиглах нь үр дүнтэй байдаг. Харин 1-р ангийн сурагч 
нарын хувьд сүүлийн 5 жил “Хичээнгүй бичиг” сурах бичгийг нэмэлтээр ашигласан 
бөгөөд гэрийн даалгавар нэмэгдэж, үсгийг буруу технологиор бичүүлж байсан 
зөрчил илэрсэн тул тус номыг Сүхбаатар аймгийн ЕБС-ын сургалтад ашиглахыг 
БСУГ-аас зогсоожээ. 
 
2.1.1.2 Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2017-2019 онд хийсэн судалгаагаар 
Сүхбаатар аймгийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын чанарын үнэлгээ улсын 
дунджаас 1.2 – 6.3 нэгж хувиар бага байна. 
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2.1.1.3 Чанарын үнэлгээний судалгааны үр дүнг аймаг, дүүргээр харьцуулсан 
мэдээллийг авч үзэхэд бага боловсролын 3-р ангийн чанарын үнэлгээ 20 дугаарт, 
суурь боловсролын 9-р ангийн чанарын үнэлгээ 29 дүгээрт, бүрэн дунд 
боловсролын 10-р ангийн чанарын үнэлгээ 29 дүгээрт тус тус эрэмбэлэгдсэн 
байна.  
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2.1.1.4 Иймд хүүхдийн сурлагад сургуулийн байршил, хамрагдаж буй хүүхдийн 
эцэг эхийн боловсрол, амьжиргааны түвшин зэрэг хүчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа 
боловч багшийн хөгжил, хүүхэдтэй ажиллах мэргэжлийн ур чадвар, сургалтын 
хөтөлбөр, арга зүйн тогтвортой байдал, шинэчлэлийн үр дүнд илүү анхаарах 
шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, ялангуяа хүүхдийг сургуульд суралцах бэлэн байдлыг жигд хангахад 
чиглэсэн бодлого зайлшгүй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

Б.1.2 Ерөнхий боловсролын сургалтын чанарт үнэлгээг бодитой хийсэн 
байна.  

2.1.2.1 Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2013, Засгийн газрын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт боловсролын талаар дэвшүүлсэн 
зорилт болон сургалтын чанарт ахиц гаргахад орон нутгийн боловсролын асуудал 
эрхэлсэн төрийн байгууллага болон ЕБС-ийн багшид дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн 
зөвлөмж боловсруулах үүднээс жил бүр чанарын үнэлгээний судалгааг улсын 
хэмжээнд хийж хэрэгжүүлдэг байна. 
 
2.1.2.2 БСШУСС-ын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний 
журам”-ын 6.3-т “Чанарын үнэлгээнд өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн нийт суралцагчийн 10-аас доошгүй хувийг хамруулна” гэж заасны дагуу 
Боловсролын үнэлгээний төвийн 2019 онд хийсэн чанарын үнэлгээний судалгаанд 
Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 16 сургуулийн 2689 суралцагч буюу 21.8 хувийг 
хамруулжээ.  
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2.1.2.3 Боловсролын үнэлгээний төвөөс хийсэн “Сурлагын амжилтад нөлөөлж буй 
хүчин зүйлийн судалгаа”-ны хувьд статистик шинжилгээний үр дүнд хамааралтай 
гэж гарсан асуулгуудыг түүвэрлэн авч тайлбарладаг байна. Эцэг, эхийн 
боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, амьдарч буй орчин буюу сууцны төрөл 
зэрэг эцэг эхээс шалтгаалах эдгээр үзүүлэлтүүд нь сурлагын амжилтад шууд 
хамааралтайгаар нөлөөлдөг байна. Тодруулбал эцэг, эхийн боловсролын түвшин 
дээшлэхэд сурлагын амжилт мөн дээшилдэг байна. Харин “эцэг эхийн үүрэг 
оролцоо” болон “хөтөлбөрийн олон удаагийн өөрчлөлтийн нөлөө”-тэй холбоотой 
асуулт дээрх судалгааны асуулгад ороогүй нь учир дутагдалтай бөгөөд “Сурлагын 
амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа”-ны зарчимд өөрчлөлт оруулах нь 
зүйтэй байна. 
 

Б.2 Бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгох үйлчилгээнд тавих хяналтыг 
үр нөлөөтэй хэрэгжүүлж,  үр дүнг тооцоогүй байна.   

Б.2.1 Ерөнхий боловсрол олгох үйлчилгээнд тавих үе шатны хяналтыг үр 
нөлөөтэй хэрэгжүүлсэн боловч үр дүнг тооцоогүй байна.   

2.2.1.1 БСШУ-ны сайдын 2003 оны 321 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, 
үнэлгээ өгөх тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт”-ээр Сүхбаатар аймгийн БСУГ-
аас сургуулиудын үйл ажиллагааг тоон болон чанарын үзүүлэлтээр жил бүр үнэлж 
ирсэн байна. Тоон болон чанарын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт тухайн жил 
хэрэгжиж байгаа бодлого хөтөлбөр болон бусад хүчин зүйлээс хамаарч жил бүр 
харилцан адилгүй байгаа бөгөөд тухайлбал 2019 онд 13 тоон үзүүлэлт, 8 чанарын 
үзүүлэлтийг шалгуур болгосон байна. Сүүлийн 3 жилийн үнэлгээг авч үзэхэд 2017 
онд 5 сургууль “В”, 11 сургууль “С” үнэлэгдсэн, 2018 онд 6 сургууль “В”, 7 сургууль 
“С”, 3 сургууль “D” үнэлэгдсэн, 2019 онд 5 сургууль “B”, 8 сургууль “С”, 3 сургууль 
“D” үнэлэгдсэн байна. Үнэлгээний дүнд үндэслэн хариуцлага тооцох тал дээр 
бодитой арга хэмжээ аваагүй байна.   

2.2.1.2 Мөн БСУГ-аас 2017 оны 3 сар болон 12 сар, 2018 оны 5 сар, 2019 оны 01 
сард нийт 4 удаагийн шалгалтыг багш нараас авсан бөгөөд давхардсан тоогоор 
797 багш шалгалт өгснөөс 595 багш буюу 74.6 хувь нь 60-аас доош хувийн 
гүйцэтгэлтэй шалгагджээ. БСУГ  шалгалтын үнэлгээнд 8 дүгнэлт хийж, 11 зөвлөмж 
чиглэлийг сургууль, багш нарт хүргүүлсэн байна. Зарим дүгнэлтээс дурдвал. 

сургуулийн тоо суралцагчийн тоо

10-р ангийн газарзүй 3 64

10-р ангийн монгол хэл 3 64

3-р ангийн дуу хөгжим 3 125

3-р ангийн математик 3 106

3-р ангийн хүн ба орчин хичээл 3 106

3-р дугаар ангийн монгол хэл 3 108

9 дүгээр ангийн монгол хэл 16 848

9-р ангийн математик 16 848

9-р ангийн физик 16 420

2689

Хамрагдсан
Хичээлийн нэр

Нийт дүн
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• Багш нараас авсан шалгалтын сэдэвт сурах бичгийн агуулгаас оруулж, багш 
нарыг зааж байгаа хичээлээ өөрөө хэр зэрэг мэддэг, сурах бичгийн анализ 
дүгнэлтээ хийдэг эсэхийг шалгахад биеийн тамир, дуу хөгжим, орос хэл, 
мэдээллийн технологийн багш нар сурах бичигтэй ажилладаггүй, бусад 
мэргэжлийн багш нар ч ялгаагүй багшийн ном хөтөлбөр зөвлөмжийг үр 
дүнтэй судлахгүй байна. 

• Үндсэн болон бусад сургалтын үр өгөөж гарахгүй байна. Бага ангийн багш 
нарт мэргэжлийн багш нар математикийн хэд хэдэн сургалтыг явуулсан 
боловч процент, хольцын бодлогыг бодож чаддаг багшийн тоо нэмэгдэхгүй 
байна.  
 

2.2.1.3 БСШУС-ын сайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалаар “Цэцэрлэг, ерөнхий 
боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам” батлагдсан бөгөөд 2003 
онд батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт” 
хүчингүй болсон байна. Энэхүү журмыг 2020-2021 оны хичээлийн жилээс эхлэн 
хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгожээ. Шинэ журмын хувьд үнэлгээ нь өөрийн үнэлгээ 
болон хөндлөнгийн үнэлгээ гэсэн хэлбэртэй болсон ба 5 чиглэл, 12 үзүүлэлтийн 
хүрээнд 72 шалгуураар ЕБС-ийн үйл ажиллагааг үнэлэхээр болсон байна. 

 
2.2.1.4 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам”-ын 4.1.1, 4.1.3-4.1.5-д заасан хяналтын 4 үндсэн 
чиглэлийн хүрээнд ЕБС-иуд дотоод хяналтыг хийж хэрэгжүүлдэг байна. 
Тодруулбал: Өмч хөрөнгө, санхүүгийн үйл ажиллагаа; хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл 
ахуй; хууль тогтоомжийн хэрэгжилт; үндсэн ажиллагаа буюу сургалтын чанар гэсэн 
чиглэлээр дотоод хяналт тавьж ажилладаг байна. Сургалтын чанартай холбоотой 
дотоод хяналтыг тогтмол хийдэг боловч багш нар мэдлэг, чадвараа ахиулж байгаа 
эсэхэд хийх дотоод хяналт орхигдож байна. 
 
2.2.1.5 Боловсролын үнэлгээний төвөөс жил бүр чанарын үнэлгээний судалгааг 
хийдэг бөгөөд Сүхбаатар аймгийн бага, дунд, бүрэн дунд боловсролын 2019 оны 
чанарын үнэлгээний үр дүнд үндэслэн чанарын үнэлгээний судалгаанд хамрагдсан 
хичээл тус бүрээр зөвлөмж боловсруулан, хүргүүлсэн байна. Зарим зөвлөмжийг 
дор дурдвал. Үүнд: 

• Аймгийн нийт суралцагчдын гүйцэтгэл нь даалгаврын хэлбэр, үнэлгээний 
зорилт, агуулгаар нь ангилан авсан аль ч үр дүн дээр  улсын дунджаас бага 
байгаа нь аймгийн хэмжээнд сургалтын чанарыг сайжруулахад анхаарч 
ажиллах шаардлагатай байгааг харуулж байна.   

• Нэгж болон ээлжит хичээлийн төлөвлөлт хийхдээ агуулгын залгамж холбоог 
анхаарч, орчин үеийн техник, технологид суурилсан шинэлэг, сонирхолтой 
программ, арга зүй ашиглан хичээл сургалтыг зохион байгуулах 

• Үр дүнд тулгуурлан хангалтгүй эзэмшсэн мэдлэг чадваруудыг илрүүлэх, 
цаашид сайжруулах арга замыг эрэлхийлэх зэргээр уялдаа холбоотойгоор 
төлөвлөхдөө анхаарах шаардлагатай. 

• Суралцагчдын даалгавруудын гүйцэтгэлийг даалгавар тус бүрээр нь 
харьцуулан аль даалгавар дээр хамгийн их алдаа гарсан болохыг судалж, 
ямар ташаа мэдлэг ойлголт байгааг илрүүлэн, түүнийг залруулахад ямар 
арга зүй хэрэглэвэл зохих, хаана ямар сайн туршлага байгаа болохыг 
судлан түүнийгээ хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөн ажиллах нь зүйтэй. 
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• Үнэлгээний даалгавар боловсруулах арга зүйд багш нарыг сургах 
шаардлагатай байна. Ялангуяа задгай даалгавар боловсруулах, түүгээр 
олон дэд агуулга болон үнэлгээний зорилтыг хэмжин үзэх өргөн боломжтойг 
тооцож, энэ арга зүйд багш нарыг сургах нь зүйтэй. 

2.2.1.6 Үнэлгээний дүнд үндэслэн сургуулийн захирал болон багш нарт хариуцлага 
тооцох тал дээр бодитой арга хэмжээ аваагүй бөгөөд цаашид дотоодын болон 
хөндлөнгийн үнэлгээнд үндэслэн хариуцлага тооцож ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 
шаардлагатай байна. 

Б.2.2 Ерөнхий боловсрол олгох үйл ажиллагаанд тавих хөндлөнгийн 
хяналтыг хэрэгжүүлсэн, харин үр дүнг тооцоогүй байна.    

2.2.2.1 Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын боловсролын хяналтын 
улсын байцаагч 2017 онд 9 сургууль, 2018 онд 8 сургууль, 2019 онд 16 сургуульд 
“Эрсдэлийн үнэлгээ” хийсэн бөгөөд дараах нийтлэг зөрчлүүд илэрсэн байна. 
Тухайлбал: Сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах анги танхимын хүрэлцээ 
хангамж тааруу, сургуулийн удирдах зөвлөлийн үүрэг оролцоо бага, хөндлөнгийн 
үнэлгээ дүгнэлт хийгддэггүй, сургуулийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт 
тавих чиг үүрэг бүхий сургуулийн зөвлөл хангалтгүй ажилладаг, зарим мэргэжлийн 
багш нар дутагдалтай байгаагаас мэргэжлийн бус багш нар хичээл заадаг, багш 
нараа хөгжүүлэх талаар дорвитой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэггүй, хүүхэд 
хөгжүүлэх үйл ажиллагааг үр дүн муутай хийж хэрэгжүүлдэг байна. 
 
2.2.2.2 Цахимаар авсан санал асуулгад 1010 эцэг эх, асран хамгаалагч 
хамрагдсан бөгөөд эдгээрээс асуулгыг бүрэн хариулсан 701 эцэг эх, асран 
хамгаалагчийн хариултад дүн шинжилгээ хийж, хүснэгтээр харууллаа. Судалгаанд 
хамрагдсан эцэг, эх, асран хамгаалагчийн 84.6 хувь нь хууль тогтоомжид заасан 
үүргээ бүрэн биелүүлдэг гэж хариулсан байна. 
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---o0o---  

тоо
 эзлэх 

хувь 

1 сая төгрөг хүртэл, 615       87.7 

3  сая төгрөг хүртэл, 81       11.6 

3 сая төгрөгөөс дээш, 5         0.7 

Математик 184       26.2 

Нэмэлт ном, сурах бичиг ашигладаггүй 399       56.9 

Англи хэл 60         8.6 

Монгол хэл 41         5.8 

Физик, хими 17         2.4 

Амжилттай, сэтгэл хангалуун байдаг, 379       54.1 

Дундаж түвшинд, зарим хичээлээ давтах 

шаардлагатай
307       43.8 

Хангалтгүй, ихэнх хичээл дээр 

үеийнхнээсээ хоцорсон
12         1.7 

Муу, сэтгэл хангалуун бус 3         0.4 

Хамруулдаггүй, 388       55.3 

Математик, 165       23.5 

Англи хэл, /гадаад хэл/ 72       10.3 

Бусад хичээл, 68         9.7 

Физик, хими 8         1.1 

Хааяа ярилцаж, эцэг эхийн хурлын үеэр л 

сурлагын явцын талаар мэдээлэл авдаг,
284       40.5 

Ажлын ачааллаас шалтгаалан хүүхдэдээ 

зарцуулах цаг зав хомс байдаг,
80       11.4 

Байнга анхаарал хандуулж, нээлттэй 

ярилцдаг,
337       48.1 

Тийм, бүрэн биелүүлдэг, 593       84.6 

Үгүй, бусад хүчин зүйлийн улмаас бүрэн 

биелүүлэх боломж хомс,
95       13.6 

Мэдэхгүй, ямар үүрэг хүлээдэг талаар 

тодорхой ойлголтгүй байна
13         1.9 

Хариултын

Асуулт Хариултын хувилбар

Таны хүүхэд ямар хичээлд нэмэлт 

ном, сурах бичиг ашигладаг вэ?

Таны хүүхэд хэр амжилттай 

суралцаж байгаа гэж бодож байна 

вэ?

Та хүүхдээ ямар хичээлийн нэмэлт 

дугуйлан, төлбөртэй давтлага, 

сургалтын төвд хамруулдаг вэ?

Та хүүхдийнхээ сурлагын явцтай 

танилцаж, тулгамдаж буй хүндрэл 

бэрхшээл /ахлах ангийн сурагчийн 

хувьд хичээл сонголт, ирээдүйн 

мэргэжил сонголт/-ийн талаар 

хүүхэдтэйгээ харилцан ярилцдаг уу?

Хууль тогтоомжид заасан эцэг, эх, 

асран хамгаалагчийн хүлээх үүргээ 

бүрэн биелүүлдэг үү?

Танай өрхийн сарын орлого:
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Холбогдох байгууллагын санал:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар 1-г 
харна уу 

Тайлбар 2-г 
харна уу 

Тайлбар 3-г 
харна уу 

Тайлбар 4-г 
харна уу 

Тайлбар 5-г 
харна уу 

Тайлбар 6-г 
харна уу 
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Ирүүлсэн саналд өгсөн тайлбар: 
 

Сүхбаатар аймгийн БСУГ-ын 2020 оны 11 сарын 02-ны өдрийн 105 дугаар албан 
бичгээр 12 тайлбар ирүүлсэн байна. Ирүүлсэн тайлбарыг аудитын баг судалж 
үзээд тайлангийн төсөлд дараах байдлаар тусгалаа. 
 

Тайлбар 1: Ирүүлсэн тайлбар нь тайлангийн А.2.2-т бичигдсэн асуудалтай 
холбоотой байна. Аудитын баг тайлбарыг судалж үзээд тайланд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Тайлбар 2: БСУГ-аас Багшийн шаардлага хангасан цөөн сургуульд бэлтгэх 
нь зүйтэй гэсэн санал гаргасан байна. 

Тайлбар 7-г 
харна уу 

Тайлбар 8-г 
харна уу 

Тайлбар 9-г 
харна уу 

Тайлбар 10-г 
харна уу 

Тайлбар 11-г 
харна уу 

Тайлбар 12-г 
харна уу 
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Тайлбар 3: Тусгайлан нэрээр нь зааж оруулж өгөөгүй боловч судалгаан дээр 
үндэслэн төсөвт тодорхой хэмжээгээр суулгаж өгдөг. 

Тайлбар 4: Ирүүлсэн тайлбар нь тайлангийн 2.1.1.1-т бичигдсэн асуудалтай 
холбоотой байна. Аудитын баг тайлбарыг судалж үзээд тайланд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Тайлбар 5: Ирүүлсэн тайлбар нь тайлангийн 2.1.1.3-т бичигдсэн асуудалтай 
холбоотой байна. Аудитын баг тайлбарыг судалж үзээд тайланд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Тайлбар 6: Аудитын тайланд саналыг нэмж оруулав.  

Тайлбар 7: Аудитын тайланд саналыг нэмж оруулав. 

Тайлбар 8: Ирүүлсэн тайлбар нь тайлангийн 2.2.1.2-т бичигдсэн асуудалтай 
холбоотой байна. Аудитын баг тайлбарыг судалж үзээд тайланд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Тайлбар 9: Ирүүлсэн тайлбар нь тайлангийн 2.2.1.6-т бичигдсэн асуудалтай 
холбоотой байна. Аудитын баг тайлбарыг судалж үзээд тайланд өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Тайлбар 10: Ирүүлсэн тайлбар нь тайлангийн 2.2.2.1-т бичигдсэн 
асуудалтай холбоотой байна. Аудитын баг тайлбарыг судалж үзээд тайланд 
өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Тайлбар 12: Аймгийн Засаг даргад өгөх 1-р зөвлөмжийн хүрээнд Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар албан шаардлага хүргүүлсэн. Бусад саналыг 
аудитын дүн болон зөвлөмжид нэмж тусгалаа.  

 

ДҮГНЭЛТ: 
 

Аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. 
 

1. Улсын төсвөөс боловсролын салбарт жил бүр төсөв, хөрөнгийг зарцуулж 
байгаа боловч багш нарын бие даан суралцах, хэрэгцээг хангасан, өөрийгөө 
хөгжүүлэх боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, дэмжсэн цахим платформд хөрөнгө 
оруулалт хийгээгүй бөгөөд Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуульд энэ 
талаар заалт, зохицуулалт байхгүй байна. 

2. Багш нарын мэргэжлийн мэдлэг, чадвар хангалтгүй байгаа нь Боловсролын 
үнэлгээний төвөөс хийсэн чанарын үнэлгээ болон Боловсролын газраас 
хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон байхад одоогийн сургалтад ашиглаж 
буй сурах бичгүүд жишээ бодлого, даалгавар дутмаг байгаа нь 
суралцагчдын бие даан суралцах хэрэгцээ, шаардлагыг хангахгүй байна. 

3. Хүүхдийн сурлагад сургуулийн байршил, хүүхдийн эцэг эхийн боловсрол, 
амьжиргааны түвшин зэрэг хүчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа боловч багшийн 
хөгжил, хүүхэдтэй ажиллах мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх 
шаардлагатай байна. 

4. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлээгүй, үнэлгээний түвшнээр хангалтгүй 
үнэлэгдсэн захирал болон багш нарт хариуцлага тооцох тогтолцоо 
хангалтгүй байна. 

5. Дотоод хяналтыг тогтмол хийгээгүйгээс зарим сургууль үдийн цай болон 
байрын хүүхдийн хоолны зардлыг үр дүнгүй зарцуулсан. Төсвийг оновчтой 
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тооцон хуваарилдаг тэгш шударга, ил тод механизмыг нэвтрүүлээгүй, ижил 
хүчин чадал, үйл ажиллагаа нь нэг төсвийн нэгжүүдэд харилцан адилгүй 
төсөв хуваарилсан байна. 

6. Бүх нийтийн ерөнхий боловсролын сургалтыг хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу 
эзэмшүүлдэг боловч чанар үр дүн хангалтгүй, сурлагын чанарт ахиц 
гарахгүй байна. Мөн сурлагын чанарыг үнэлэх тал дээр сургуулийн удирдах 
зөвлөл, захирал үе шаттай үнэлгээ, дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийгээгүй, 
сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн кабинет, лаборатори, тоног 
төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангалтгүй байна.  
 

ЗӨВЛӨМЖ:  
 

Аудитаар өгсөн дүн дүгнэлтэд үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. 

Аймгийн засаг даргад:  

1. Орон нутгийн төсвийн дэмжлэгийг боловсролын салбарт чиглүүлж, 
шаардлага хангасан лаборатори, тоног төхөөрөмжтэй болгоход дэмжлэг 
үзүүлж, төсвийн хуваарилалтыг ил тод тэгш хуваарилахад анхаарч, 
сургуулийн тус бүрийн батлагдсан төсвийн хуваарийг тамга, тэмдгээр 
баталгаажуулж байх. 

 

Боловсролын газарт: 

1. Даалгаврын санг зөвхөн шалгалт авахад ашиглах зорилгоор бус, багш, 
суралцагчдын бие даан суралцах хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, эцэг эх, 
асран хамгаалагч нарын үүрэг оролцоонд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн олон 
нийтэд нээлттэй жишээ бодлого, жишээ дасгал, даалгаврын цахим санг 
бүрдүүлэх, зохион байгуулах. 

2. Багш нарын мэдлэг, ур чадвар, заах аргыг дээшлүүлэхэд анхаарч 
хангалтгүй үнэлэгдсэн үр дүн муутай ажиллаж байгаа захирал, багш нарт 
хариуцлага тооцож хариу мэдэгдэх 
 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад: 

1. Сурлагын чанарыг үнэлэх тал дээр сургуулийн удирдах зөвлөл, захирал үе 
шаттай үнэлгээ, дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийж, гарсан үр дүнд үндэслэн 
багш, сурагчийн хөгжлийг хангах талаар тодорхой ажил зохион байгуулах 

2. Төсөвт тавих дотоодын хяналтыг сайжруулж гарсан зөрчлийг дахин 
гаргахгүй байхад анхаарч “Төсвийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах 
 

САНАЛ: 

Боловсролын яаманд: 

1. Багш нарын бие даан суралцах, хэрэгцээг хангасан, өөрийгөө хөгжүүлэх 
боломж, нөхцөлийг бүрдүүлж, дэмжсэн цахим платформд хөрөнгө оруулалт 
хийх шаардлагатай байна. 

2. Суралцагчдын бие даан суралцах хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан 
хангалттай, хүрэлцээтэй жишээ бодлого болон жишээ дасгал, даалгаврыг  
сурах бичгүүдэд тусгах, МNS 5418:2008  “Бага, дунд боловсролын хэвлэмэл 
сурах бичигт тавих шаардлага” стандартыг сайжруулах. 
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