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Их дээд сургуулийн тоо /сүүлийн 12 жилээр/ 

 
Хамгийн их суралцагчтай төрийн өмчийн сургуульд МУИС /21942/, ШУТИС /19974/, 
төрийн бус өмчийн сургуулиас МҮИС /8888/ орж байна.Өнөөдрийн байдлаар МУИС-д 
Завхан аймгаас 812 оюутан бакалавр, магистр, докторт суралцаж байна. 

Улсын хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд нийт 157138 оюутан 
суралцсанаас өдрөөр 138962, оройгоор 4254,эчнээгээр 13922 оюутан суралцсан 
байна.Бакалаврын ангид 133223 оюутан, магистрт 20066 оюутан, докторт 3849 
оюутан суралцсан ба сүүлийн 2 жилийн байдлаар авч үзвэл бакалаврт суралцагчдын 
тоо -1.1-ээс -1.5 пунктээр тогтмол буурч байгаа бол магистрантурынх +1-ээс +1.1-ээр, 
докторантурынх +0.1-ээс +0.4 пунктээр өсч байна.Энэ нь ирээдүйгүй, төрийн бус 
өмчийн сургуульд элсэн суралцах нь эрсдэлтэйг харуулж байна. 
 

Завхан аймгийн оюутнуудын тоо 

БСШУСЯ-наас гаргасан албан ёсны статистик мэдээгээр 2016-2017 оны 
хичээлийн жилд Их дээд сургуулиудад Завхан аймгаас 4706 оюутан, үүнээс  2749 
эмэгтэй оюутан суралцаж байна. Бакалаврт 4168, магистрт 491,докторт 47оюутан 
суралцаж байна. 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Завхан аймагт 1170 төгсөгч хуваарь авахаар 
бүртгүүлж,гол өрсөлдөөн ихтэй томоохон төрийн өмчийн ИДС-ийн хувьд авч үзвэл 
МУИС-д 72, МУБИС-д 118, ШУТИС-д 109, ХААИС-д 35, БХИС-д 13, СЭЗИС-д 13, 
АШУҮИС-д 44, СУИС-д 7 оюутан элсэн суралцжээ.Бусад оюутны хувьдОХУ-д 14, 
Тайванд 1, БНСУ-д 3, БНХАУ-д 3 оюутан шинээр суралцаж, үлдсэн нь төрийн бус 
өмчийн их дээд сургуульд элссэн байна. Төрийн бус өмчийн сургуулиас нэр хүндтэй, 
хамгийн эрэлттэй зарим сургуулийг авч үзвэл МҮИС-д 15, Их Засагт 5, Мандах 
бүртгэл Их сургуульд 3,Шихихутагт 4, Этүгэнд 28, Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд 
сургуульд 3 оюутан тус тус элсжээ. 

 
Б.Маркетингийн сурталчилгаа богино хугацаанд үр дүнтэй явагдаж  

байдаг зах зээл 

Их дээд сургууль нь богино хугацаанд маркетингийн хүчтэй сурталчилгаа 
хийснээр олон тооны оюутныг жил бүрийн хавар элсүүлэн авсаар байна. Ингэж элсэх 
шалтгаанд: 
 Орон нутгийн ялангуяа сумын сургуулийн төгсөгчид, эцэг эхчүүд мэргэжлийн 

ялгаа зааг, нарийн мэргэшлийн талаархи ойлголт тааруу  
 Сургалтын төлбөрийн хэмжээ бага байх, хөнгөлөлт аль болох их байвал 

тухайн сургуулийн сургалтын чанар, сонгосон мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ ямар 
байх нь гол биш. Жишээ нь төлбөргүй сургадаг Хууль сахиулахын их сургуульд 
суралцах эрэлт хэрэгцээжилээс жилд өсч байна. 

 Хот хөдөөгийн хөгжлийн зөрүүгээс шалтгаалансул ажлын байрны хангалт асар 
их ялгаатай байна 

Хичээлийн жил 
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Их дээд сургуулийн тоо 
146 113 101 99 100 101 100 95 



 

 

 

 

 Өндөр хөгжилтэй гадаадын улс оронд их дээд сургууль нь нэг хотдоо 
төвлөрдөггүй бол манай улсаднийслэл Улаанбаатар хотод их дээд сургуулиуд 
төвлөрсөн байдаг учраас хотын сургуульд л элсч байвал ямар сургуульд ч 
хамаагүй гэсэн хандлага залуусын хотод суралцах хүсэл тэмүүллийн гол 
шалтгаан болж байна.  

 Энэ орон нутгийн сургуулиудын элсэлтэнд сөргөөр нөлөөлж байна. 
Энэ сул талыг ашиглах зорилгоор оюутан элсүүлэх хуваарийн тоо төгсөгчдийн 
тооноос жил бүр 2-3 дахин их зарлагдаж байна. Хэдийгээр Монголын Их Дээд 
сургуулиудын Консорциум нь бүх их дээд сургуулийг өөртөө нэгтгэн, оюутан элсүүлэх 
үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтын дор явуулахыг зорьж байгаа ч улсын 
хэмжээнд Консорциумаас авах хуваарийн тоо буурч байна. 2015-2016 оны хичээлийн 
жилд Консорциумаасавсан хуваарийн эзлэх хэмжээ аймгийн хувьд 31% байсан бол 
энэ жил 22% болж буурчээ.  

Завхан аймагт 2017 онд оюутан элсүүлэх үйл ажиллагаа зохион 
байгуулагдахадхуваарь сонгохоор 1170 төгсөгч бүртгүүлж,Монголын Их Дээд 
сургуулиудын Консорциумаас10 бүлэг, 41 дэд бүлгээр 1827 хуваарьирүүлсэн. Үүнээс 
зөвхөн 22%-ийг буюу 394 хуваарийг авсан, үлдсэн төгсөгчдөөс 21 оюутан гадаадад, 
82 оюутан МУИС, СЭЗДС-д онлайнаар элсч, 618 төгсөгч төрийн бус өмчийн их дээд 
сургуулийн төлөөлөгчийн гар дээрээс хуваарь авсан байна. Эдгээр төгсөгчид 
сургууль сурталчилгааны нөлөөлөлд автан сонголтоо хийсэн гэсэн үг юм. 

Манай улсад их дээд сургуулийн рейтинг чансааг албан ёсоор зарладаг журам 
дүрэм одоогоор батлагдаагүй, гагцхүү Магадлан итгэмжлэгдсэн гэдэгүзүүлэлтийг гол 
болгож байгаа ч энэ нь эцэг эхчүүдэд тэр бүр ойлгомжгүй, сургууль сонгох гол 
шалгуур үзүүлэлт болж чадахгүй байна. 

 
В.Мэргэжлийн  нарийвчлал ихээр явагдаж байна. 

Их дээд сургуулиуд мэргэжлүүдийг хэт их нарийвчилж, өөр өөр чиглэлийн олон 
мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Монголын Үндэсний Их сургууль анх эдийн засгийн 
чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж байсан бол одоо бүх төрлийн мэргэжлээр \эмч, багш, 
инженер г.м\ төгсгөж байна. Нэр нь ойролцоо ижил боловч тухайн салбарын 
онцлогийг тусган заасан мэргэжлүүдээр элсэлт авч байгаа тул оюутан төгсөөд 
үндсэн мэргэжлээрээ ажил эрхлэх гэхээр индекс нэршил нь таарахгүй, заавал хөрвөн 
сурах шаардлагатай болж байгаа нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтээс илүү 
сургуулиудын элсэлтийн бодлоготой нарийн уялдаатай байна.Энэ нь элсэгчдийг 
төөрөгдөлд оруулж,  суралцаж эхлээд мэргэжлийн онцлогоо ялган таньсныхаа дараа 
цаашид суралцах дур сонирхолгүй болох, амжилтгүй суралцах, сургуулиа орхих гол 
шалтгаан болж байна. 

Хүссэн мэргэжлээрээ элсэх шалгалтын судлагдахуунаа буруу сонгон өгч 
байгаагаас болж жил бүр сургуулиа орхих, эсвэл тухайн жил элсэхгүй оюутны тоо ч 
буурахгүй байна.Монголын их дээд сургуулийн консорциумаас гаргасан мэдээгээр 
2017 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд нийт 40388 шалгуулагч орсноос 13% нь 
өмнөх оны төгсөгчид байжээ. Аймгийн хувьд 2016-2017 оны байдлаар ийм 
шалтгаанаар өмнөх төгсөлтийн 47 оюутанэлсэлтийн ерөнхий шалгалтанддахин орж, 
хугацаа алдаж байна. Энэ нь дор хаяж нэг жил ажилгүй байна гэсэн үг юм. 

Завхан аймгаас жил бүр 1000 гаруй суралцагч ерөнхий боловсролын 
сургуулийг төгсч, тэдгээрийн 80-90 хувь нь Улаанбаатар хотын их дээд сургуулиуд 
элсэн суралцдаг ч сургуулиа орхиж байгаа оюутны тоо буурахгүй байна. 

Манай аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудаас сүүлийн 3 жилийн 
байдлаар авсан судалгаагаар 2014-2015 онд ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн 
849 төгсөгчдөөс 733 нь их дээд сургуульд элсэн суралцсан боловч зөвхөн тухайн 
жилд гэхэд 20 оюутан сургуулиас гарсан, нийтдээ 112 төгсөгч ямар нэгэн их дээд 



 

 

 

 

сургуульд суралцаагүй байна. Энэ тоо 2015-2016 оны хичээлийн жилд 1060 төгсөгч, 
элссэн оюутан 932, сургуулиас гарсан 18, их дээд сургуульд суралцаагүй 109гэсэн 
үзүүлэлттэй байгаа бол 2016-2017 оны хичээлийн жилд 1063 төгсөгч, 972 элсэгч, 
сургуулиа орхисон 13, их дээд сургуульд суралцаагүй 80 төгсөгч байна гэсэн тоон  
үзүүлэлттэй байна.  

Иймд мэргэжлүүдийн ялгаа, тухайн мэргэжлээр ямар ажил хөдөлмөр эрхэлж 
болох талаар сургалт, яриа таниулга хийх шаардлагатай байна.Google.mn 
сайтаар2016 онд хийсэн судалгаагаар Монгол улсад хамгийн эрэлттэй мэргэжлээр 
сувилагч, программ хөгжүүлэгч, эрдэмтэн судлаач, тэдгээрээс бүрдсэн нарийн 
мэргэшсэн баг, компьютерийн системийн шинжээч, сэргээгдэх эрчим хүчний 
мэргэжилтэн буюу инженер, физик эмчилгээний эмч, хөгжмийн багш, төслийн 
менежер, архитекторч, сүлжээний инженер, газар тариалан эрхлэгч гэж олон нийт 
үзжээ. 

Завхан аймгийн албан байгууллагын удирдлагуудаас судалгаа авахадусны 
экологич, нуурын экосистемийн мэргэжилтэн, газар зохион байгуулагч, нийгмийн 
эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, мэргэшсэн хуульч, нийгмийн ажилтан, нарийн 
мэргэжлийн эмч, электроникийн багш, найруулагч, хөгжмийн багш, үйлдвэрлэлийн 
ажилтан, математикийн багш, физикийн багш, биеийн тамирын багш, сургуулийн 
өмнөх боловсролын хөгжмийн багш, сувилагч, It инженер, музейн арга зүйч, 
технологийн багш, хөгжмийн багш \дуулдаг, бүжиглэдэг, хөгжимддөг\, байгаль орчны 
чиглэлийн мэргэжилтэн, лаборант, хавдар судлаач гэсэн мэргэжлүүд хамгийн их 
эрэлттэй байна гэж хариулжээ. 

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамнаас 2010 онд Үндэсний ажил, 
мэргэжлийн ангилал, тодорхойлолтыг олон улсын ISCO - 08  стандартын дагуу 
“ЯАМАТ-08” нэртэйгээр баталж гаргасан байдаг ба энэ стандартаар Монгол улсад 
нийт 1297 ажил мэргэжлийг бүртгэн тодорхойлжээ. Энэ тодорхойлолтоор хамгийн 
олон ангилалтай нь багшийн мэргэжил 286, инженер 195, эмч 126, зэвсэгт хүчин 129, 
техникч 147 ангилалтай байдаг бол хамгийн цөөн ангилал буюу индекстэй нь эрх 
зүйч 6, сэтгүүлч 6, эдийн засаг 11 төрлийн ангилалтай байна. 

Олон улсын Боловсролын шинэчилсэн стандарт ангиллаар дээрхи бүх 
мэргэжлийн чиглэлийг 10 бүлэгт хуваан авч үздэг байна. Үүний дагуу сүүлийн 3 жилд 
манай орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид ямар 
мэргэжлийн чиглэлээр хэрхэн элсэн суралцаж дундаж хэмжээг улсын болон аймгийн 
хувьд харьцуулан дараах хүснэгтээр харуулъя. 

дд Мэргэжлийн чиглэл 
Улсын дундаж Аймагт 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Хандлага 2016-2017 

1 
Бизнес, удирдлага, эрх 
зүй 

26.1% 26.7%, 26.7% тогтмол 29,62% 

2 
Инженерчлэл, 
үйлдвэрлэл, зохион 
бүтээлт 

18.6% 19.0%, 17.3% тогтонги 15% 

3 Боловсрол 12.7%, 13.6%, 14.0% өсөлттэй 20,3% 

4 
Эрүүл мэнд, нийгмийн 
хамгааллын чиглэл 

11.6% 11.8% 11.8% тогтмол 15,24% 

5 
Нийгмийн шинжлэх 
ухаан, мэдээлэл, 
сэтгүүл зүйн 

7.0% 6.3%, 5.2% бууралттай 2,03% 



 

 

 

 

6 Урлаг хүмүүнлэг 7.1%, 7.1%, 7.5% өсөх 2,42% 

7 
Байгалийн шинжлэх 
ухаан, математик, 
статистик 

4.6%, 4.1%, 3.6% Бууралттай 1,65% 

8 Үйлчилгээний чиглэл 4.0%, 4.0%, 4.0% Тогтмол 3,69% 

9 
Хөдөө аж ахуй, ой, 
загасны аж ахуй, мал 
эмнэл зүйн 

2.9 2.7 2.6 бууралттай 0,98% 

10 
Мэдээлэл харилцаа 
холбооны технологи 

2.8, 2.7, 2.7 тогтмол 1,84% 

 Бусад чиглэлээр - 2.6, 1.9, 4.6 тогтмол бус 7.5% 

 
2015-2016 оны хичээлийн жилийн нийт төгсөгчдийн 30.9 хувь нь төгссөн 

даруйдаа ажлын байртай болсон байна.  
Бакалаврын зэргээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал 21.8 орчим хувьтай 

байгаа нь 1-рт зарим сургуулиуд төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг мэдээгээ гаргаж 
чадахгүй байгаа, 2-рт төгсөгчид төгссөн үедээ тэр бүр ажлын байртай болж амжихгүй 
байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. Иймээс сургуулиа зөв сонгохоос гадна 
мэргэжлийн индексийн ялгаа заагийг  ойлгож, яг ямар индексийн мэргэжлээр 
суралцвал тухайн ажлын байранд ажиллаж болохыг сайтар судлах шаардлага нийт 
төгсөгчид, эцэг эхчүүдийн өмнө тулгарч байна. 
Одоогийн байдлаар ажил мэргэжлийн чиг баримтаа олгох, мэргэжил сурталчлах 
талаар Завхан аймгийн хэмжээнд хийгдэж буй арга хэмжээг дараах байдлаар 
тоймлон дурдаж болно. 
 

1.Боловсрол соёл урлагийн газар 

Азийнхөгжлийнбанк, Хөдөлмөрэрхлэлтийгдээшлүүлэхурчадвартөсөл хамтран 
боловсролын чанарын шинэчлэлийн хүрээнд ахлах ангийн суралцагчдад ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 4 жилийн хугацаатай төслийг 2015 оноос хэрэгжүүлж 
байна. Уг төслийн хүрээнд 2015-2016 
оныхичээлийнжилдерөнхийболовсролынсургуулийн 9 дүгээрангийнсуралцагчдад, 
2016-2017 оныхичээлийнжилд 8,9дүгээрангийнсуралцагчдадсуралцахчиглэл, 
ажилмэргэжлийнчигбаримжааолгохсонголтын 7 хоногийн сургалтыг зохион 
байгуулждавхардсан тоогоор 2587 суралцагчийг хамруулсан байна. 
Мөн сургуулийн  захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, 9 дүгээр анги даан 
ажиллаж буй багш нарыг чадваржуулах сургалтыг  орон нутгийн хэмжээнд зохион 
байгуулж,аймаг бүрээс 2 багшийг сургаж бэлтгэжээ. 
1. Аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газраас 2016-2017 оны хичээлийн жилд 
суралцагчдын мэргэжлийн чиг баримжааны талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
мэргэжил, сургууль, хичээл сонголтоо зөв сонгоход нь зөвлөн туслах зорилгоор 
ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн ахлах ангийн 1274 суралцагчдад сургалт зохион 
байгуулсан байна. 
2.УИХ-ын дэд дарга, УИХ-ын гишүүн Я.Санжмятав сүүлийн жилүүдэд мэргэжлээ зөв 
сонгоход XII ангийн суралцагсдад туслах зорилгоор гарын авлага гарган түгээж 
байгаа ба “Шинэ сонголт-2017” их дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан гарын 
авлагыг 20 сургуулийн төгсөх ангийн суралцагчдад тараасан байна.  
3.Жил бүрийн хавар их дээд сургуулиудад манай аймгийн мэргэжлийн 4 сургууль, 
сумдын ерөнхий боловсролын сургуулиудаар явж мэргэжил, сургуулиа сурталчлах 
ажил хийж байна. 



 

 

 

 

2. МУИС-ийн Завхан сургууль 

Өнгөрсөн хичээлийн жилд МУИС-ийн Завхан сургууль нь ерөнхий боловсролын 
сургуулийн12-р ангийн 187 суралцагсдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, сургууль 
сурталчлах өдөрлөг зохиож, хичээлийн бус цагаар англи хэл математикийн түвшин 
ахиулах сургалт явуулсан байна. Жил бүрийн хавар ерөнхий боловсролын 
сургуулийн суралцагсдад зориулж англи хэл, математикийн олимпиад зохион явуулж 
байна. 2017 онд Төрийн банк, Аймгийн Татварын хэлтэс, Нийгмийн Даатгалын 
Хэлтэс зэрэг байгууллагуудад тус сургуулийн төгсөгчид хэрхэн ажиллаж байгаатай 
танилцахаялал хийжээ. 

3. Политехник коллеж 
Германы Олон улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн төслийн санхүүжилтээр  
23 сумаа бүсчилэн хувааж сумдад ажиллах мэргэжлийн баг  томилогдон жилд хоёр 
удаа  сургуулийн мэдээ мэдээлэл, мэргэжлийн чиглэлүүдээ танилцуулан элсэлт 
сурталчилгаа зохион байгуулж байна. Элсэлтийн ажлыг бүх сумын ерөнхий 
боловсролын сургуулиудаар зохион байгуулснаар 2016-2017 оны хичээлийн жилд 
157 суралцагчийг элсүүлэн суралцуулсан байна. 
 Ерөнхий боловсролын суралцагчдад сургуулийн мэдээ мэдээлэл, мэргэжлийн 

чиглэлүүдийн талаархи бодит мэдээллийг өгөх, мэргэжлээ сурталчилах, 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох  болон мэргэжилтэй ажилтан болохын давуу 
талыг сурталчилан  таниулах  зорилгоор жил бүр “ерөнхий боловсролын 
сургуулийн нэг өдөр”, “Охидын өдөрлөг” арга хэмжээг Улиастай ерөнхий 
боловсролын 5 сургуультай хамтран зохион байгуулж хэвшээд байна.  

 Тус сургуулийг сонгон суралцаж буй суралцагчид, оюутнуудын эцэг, эхчүүдийг 
хамруулсан “Эцэг, эхийн нэг өдөр”, “Хөгжлийн орц” өдөрлөгийг  жил бүр зохион 
байгуулж хэвшсэн.Элсэлт зохион байгуулж мэргэжлийн багш нар суралцагч, 
оюутнуудтайгаа хамтран мэргэжлээ сурталчилан танилцуулга, үзүүлбэр, шоу 
тоглолтуудыг үзүүлдэг. 

Политехник коллежд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ дараах 
байдлаар явуулж байна. 
 Германы Олон улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн Мэргэжлийн 

Боловсрол, Сургалт төслийн зүгээс Политехник коллежийн дэргэд 39,5 сая 
төгрөгний санхүүжилттай “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох танхим” 
байгуулсан. 

 2014-2016 онуудад төслийн зохицуулагч ньЗавхан аймгийн Эрдэнэхайрхан, 
Ургамал сумаас бусад бүх сумуудын ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчид болон эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгч нарт мэргэжил сонгох 
талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан.Үүнд насанд хүрэгчид 30, ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 264 сурагчид хамрагдсан бол давтан зөвлөгөөг 4 
удаа, бүлгийн зөвлөгөөг 155 удаа хийсэн байна. 

 2017 оноос төслийн зүгээс зөвхөн ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх талаас илүү 
түлхүү ажиллах болсон ба 234 хүнд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөөд байна. 
Энэхүү зөвлөгөөг авсан хүмүүсийг боловсролын түвшингээр нь харахад 
боловсролгүй 2, бага боловсролтой 4,суурь боловсролтой 38, бүрэн дунд 
боловсролтой 110, мэргэжлийн боловсролтой 14, тусгай дунд боловсролтой 6, 
дипломын боловсролтой 60 иргэн хамрагджээ. 

 2017 оноос хөдөлмөрийн зах зээлийн  мэдээллийн нэгдсэн системд зөвлөгөө 
өгсөн тухай мэдээллийг LMIS програмд оруулж, хянаж бүртгэдэг болсон. 

 2016-2017 оны хичээлийн жилд “Барилга угсралтын мужаан” мэргэжлээр  2,5 
жилийн хугацаатай 11 оюутан элсэн  суралцаж  байна. Энэ ангид Германы 
олон улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн “Мэргэжлийн Боловсрол” 
төслийн зүгээс 3 суралцагч тус бүрт сар бүр 50,000 төгрөгний тэтгэлэг, нийт 



 

 

 

 

1,500,000 төгрөгний тэтгэлэг олгож байна. Багш болон суралцагчдад 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах үүднээс гутал, өмд, цамц, 
бээлий, хамгаалалтын нүдний шил, малгай, 2 төрлийн чихэвч  тогтмол олгож 
байна. 

 Дотуур байранд амьдарч буй оюутнуудад сар бүр хоолны мөнгийг өдрийн 2315 
төгрөгөөр тооцож олгодог ба 2017-2018 оны хичээлийн жилд 72 оюутан дотуур 
байранд амьдарч байна.  
 

4. СУИС-ийн салбар Хөгжим бүжгийн Коллеж 

Уг коллеж нь хөдөө орон нутагт байгаа цорын ганц урлагийн мэргэжлийн  
сургалтын байгууллага тул өрсөлдөгчгүй гэж хэлж болох боловч элсэлт жил бүр 
багасч байна.2017 онд орон нутагтаа сургуулиа сурталчлах нээлттэй хаалганы 
өдрийг амжилттай зохион байгуулж Улиастай сумын 5 сургуулийн 3000 гаруй хүүхэд 
багш нар хамрагдсан байна.Сургуулиа өргөжүүлэн шинээр их хуур, баялаг 
бишгүүрийн ангийг нээж, багш нараа чадваржуулж байна.Эрдмийн үндэс-2016" 
илтгэлийн уралдаан зохион байгуулж 1-р байранд орсон оюутанд 50%, 2-р байранд 
орсон оюутанд 30%, 3-р байранд орсон оюутанд 20%-ийн сургалтын төлбөрийн 
тэтгэлэг олгож байна. 
 

Г.Суралцах үеийн саад бэрхшээлийг даван туулах чадвар 

Завхан аймгийн 24 сумаасдотоодын 18, гадаадын 3 сургуульд суралцаж буй 
500 гаруй оюутнуудаас авсан түүвэр судалгаагаар “....суралцах үеийн хамгийн том 
бэрхшээлд залхуурал орж байна.Сайн оюутан болоход саад болсон зүйл байхгүй, 
бүх зүйл өөрөөс шалтгаална, бусдын тусламжтайгаар заавал бусдаас хараат 
байснаараа сайн оюутан болчихно гэж бодохгүй байна” гэж хариулжээ. Судалгаанд 
оролцогсдын 20 гаруй хувь нь төлбөр хамгийн том бэрхшээл гээд, төлбөрөөс гадна 
харилцааны ур чадвар, хэлний мэдлэгийг дурдсан байна. Хөдөө орон нутгийн 
оюутнууд харилцааны ур чадвар, бусдын өмнө гарч өөрийгөө илэрхийлэх, илтгэх, 
мэтгэлцэх ур чадвар хотын хүүхдүүдээс илт хоцрогдолтой байдгаас болж маш олон 
бэрхшээл тулгардаг гэсэн байна. Мөн гадаад хэлний мэдлэг хомс байдаг нь том 
бэрхшээл болдог гэжээ.   

Сургалтын төлбөрийг авч үзэхэд 2016-2017 оны хичээлийн жилийн байдлаар 
бакалаврын өдрийн сургалтын төлбөрийн жилийн дундаж хэмжээ төрийн өмчийн 
сургуульд 1 сая 913 мянган төгрөг, төрийн бус өмчийн сургуульд 1сая 952.2 мянган 
төгрөг байна. Үүнийг өмнөх жилтэй нь харьцуулбал төрийн өмчийн сургуульд 
сургалтын төлбөр 13.3 хувиар, төрийн бус өмчийн сургуульд 6.0 хувиар 
нэмэгджээ.Сүүлийн 5 жилийн статистикийн мэдээнээс үзэхэд бакалаврын өдрийн 
сургалтын төлбөрийн жилийн дундаж хэмжээ өмчийн хэлбэрээс үл хамааран жил 
тутам нэмэгдэж ирсэн бөгөөд 2016 онд 2012 оныхоос төрийн өмчийн сургуульд 2.1 
дахин, төрийн бус өмчийн сургуульд 1.8 дахин өссөн байна.  

Сургалтын төлбөрийн хэмжээ нь боловсролын зэрэг, сургалтынхэлбэрээсээ 
хамаарч өөр өөр байгаа бөгөөд тухайлбал магистрантур, докторантурт суралцагчдын 
сургалтын төлбөр бакалаврын сургалтынхаас харьцангуй өндөр байна. 

Төлбөр ийм өндөр байгаа учраас төрөл бүрийн тэтгэлэгт хамрагдах нь оюутны 
хувьд хамгийн гол урамшууллын хэлбэр болдог. БСШУСЯ-наас Засгийн газар 
хоорондын гэрээгээр дэлхийн 16 оронд тэтгэлгээр суралцуулж байна.БСШУСЯ-наас 
зарладаг дотоодын тэтгэлэгт Үндэсний болон урамшууллын тэтгэлэг, Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн болон Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэголгож байна. 

Үүнээс гадна бүх оюутанд нээлттэй зарлагддаг тэтгэлгүүд олон байна. 
Жишээлбэл Зориг сан, JCI Монгол байгууллага, “Оюу толгой” компани, Моннис 
интернэшнл, Голомт, Хаан, Хас, Төрийн банк, MCS группээс зарлаж буй 



 

 

 

 

тэтгэлгүүдийг нэрлэж болно. Эдгээр тэтгэлгүүд нь амьжиргааны түвшин доогуур 
эсвэл орлого багатай өрхийн бөгөөд сурлага, урлаг, спортын өндөр амжилт гаргасан 
бол, голч оноо өндөр бол, зөвхөн өдрийн ангийн бакалаврын оюутнуудад, 2 үе 
шаттай жилд, 1 удаа зөвхөн 1 оюутанд гэх мэтээр олон төрлийн шалгуур үзүүлэлтийн 
дагуу олгогдож байна. 

Төрийн өмчийн томоохон сургуулиудын оюутанд зориулсан хөнгөлөлт 
тэтгэлгийг нэгтгэн авч үзвэл сургуулийн нэрэмжит, Ректорийн нэрэмжит тэтгэлэг гэж 
байхаас гадна улсын олимпиадад түрүүлсэн бол, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 
оноо, голч оноо өндөр бол гэсэн шалгуур бүхий хөнгөлөлтүүд түгээмэл зарлагдаж 
байна. 

Төрийн бус өмчийн сургуулиуд өөр өөрийн бодлоготой уялдуулан төрөл 
бүрийн тэтгэлэг зарлаж байна. Жишээ нь 1000 гаруй оюутантай төрийн бус өмчийн 
томоохон сургуулийн нэг болохМандах бүртгэл Их сургууль Үүсгэн байгуулагчийн 
нэрэмжит,  Өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд олгох, Сурлагын амжилтаар олгох, Улсын 
олимпиадад эхний байруудад шалгарсан оюутнуудад олгох, Голч дүн нь 3,5-аас 
дээш санхүүгийн бэрхшээлтэй оюутнуудыг дэмжих тэтгэлэг, Оюутны зөвлөлийн 
сонгуульт үүрэг хүлээсэн оюутнуудын ажлын үр дүнтэй нь холбон олгох тэтгэлэг, 
Сургуульд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан оюутны тэтгэлэгзарлаж байна. 

Орон нутгийн их дээд сургуулиудаасДорнод их сургууль нь 3.8 болон түүнээс 
дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа суралцагчид сургалтын төлбөрийн 75%-ийн 
хөнгөлөлт, боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын 
шийдвэрээр зохион байгуулсан улсын олимпиадад эхний гурван байрт шалгарсан, 
олон улсын олимпиадад шагналт байр эзэлсэн шинээр элсэгчид эхний хичээлийн 
жилд 100%,3.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан өдрийн ангийн 
магистрант,  докторантад 75%, хөндлөнгийн хянан магадлагаа бүхий олон улсын 
мэргэжлийн сэтгүүлд нэгээс доошгүй өгүүлэл хэвлүүлсэн магистрант, докторантад 
100% хөнгөлөлт үзүүлж байна. 

Оюутан амжилттай сайн суралцаж төрөл бүрийн тэтгэлэг, хөнгөлөлтөнд 
хамрагдаж болохоос гадна Боловсролын зээлийн сангаас зээл авч болно.Өмнөх 
жилүүдэдСургалтын төрийн сангаас төрийн албан хаагчийн хүүхдүүд суралцвал, 
Малчин өрхөөс 3 оюутан зэрэг сурвал гэх мэт олон төрлийн зээл олгож байсан бол 
Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10-р сарын 5-ны өдрийн 111-р 
тогтоолоор“Боловсролын зээлийн сан” байгуулж, оюутны хөгжлийн зээлийн журмыг 
баталсан байна.Хөгжлийн зээлийг олгохдоо тухайн сургууль, банктай харилцан, 
оюутны суралцаж буйг гэрчилсэн тодорхойлолт, төлбөрийн хүсэлт зэрэг материалыг 
үндэслэн шууд олгож байна. Мөн оюутан өөрөө болон эцэг эх нь тахир дутуугийн 
тэтгэмж авдаг бол тэтгэлэг олгож байна. 

Гадаад улс орнуудадБоловсролын зээлийн санхүүжилтээр Завхан аймгаас АНУ-д 
3, Англи улсад 2, Канад улсад 2, ХБНГУ-д 1, Польш улсад 4, Унгар улсад 1, Украйнд 
1, нийт 14 оюутан суралцаж байгаагаас  бакалаврт 11, магистрт 3 сурч байна. 

Хил залгаа ОХУ-ын их дээд сургуулиудад суралцах Засгийн газрын 100 хувийн 
тэтгэлэг дэлхий даяар 17000 орчим зарлагдаж, Монгол улсад жилд 470 орчим эрх 
хуваарилагдаж байна.Завхан аймгаас энэ жил 12 эрх авсан бол Ховд аймаг 16 эрх 
авчээ. 

Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд туссан зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэх, төгсөгчид, оюутнуудад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлүүдийг даван 
туулахад туслах зорилгоор “Сайн оюутан “ дэд хөтөлбөрийг боловсруулав. 

 
ХОЁР. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА 

2.1.Дэд хөтөлбөрийн зорилго  



 

 

 

 

Завхан аймгийн Ерөнхийболовсролын сургуулийн ахлах ангийн суралцагчдад 
ажил мэргэжлийнчиг баримжаа олгох, төгсөгчдөдмэргэжил сургуулиа зөв сонгоходнь 
зөвлөн туслах, их дээд сургуульд амжилттай суралцахад дэмжлэг үзүүлэх зорилтот 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оршино. 

2.2.Дэд хөтөлбөрийн зорилт 

“Сайн оюутан” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 
1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн суралцагчдад, эцэг эхчүүдэд ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил, сургуулиа зөв сонгоход нь үр дүнтэй 
зөвлөн туслах зорилтот арга хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 
2.Оюутан бие даан суралцах, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, гадаад хэлний мэдлэгээ 
дээшлүүлэх,чадварлаг мэргэжилтэн болж төгсөхөд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой 
төрөл бүрийн арга хэмжээг салбар хоорондын уялдаанд тулгуурлан төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд түшиглэн өрнүүлнэ. 
3.”Орлоготой оюутан” хөтөлбөртэй уялдуулан оюутны ажил эрхлэх, орлогоо 
нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгох зорилггор оюутнаар гүйцэтгүүлж болох ажлын 
жагсаалтыг салбар бүрээр нэгтгэсэнтөлөвлөгөөгсум бүрээр жил бүр гарган, 
хэрэгжүүлнэ. 
4. Оюутан залуусын амжилтыг алдаршуулах, оюутны суралцах идэвх чармайлтыг 
дээшлүүлэх зорилготой Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлгийг бий болгож, 
тусгай журмын дагуу олгоно.  
5.Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил сургуулиа сурталчлах, оюутныг 
хөгжүүлэх, ажлын байранд зуучлах зорилгоор МУИС-ийн Завхан сургууль, 
Политехник коллеж, СУИС-ийн салбар Хөгжим бүжгийн коллеж, Тосонцэнгэл сумын 
МСҮТ-ээс зохион байгуулж буй арга хэмжээг аймгийн хөгжлийн бодлоготой 
уялдуулж, дэмжлэг үзүүлнэ. 
 

2.3.Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа 

Дэд хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлнэ. 
 

ГУРАВ. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

3.1.Дэд хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, хүрэх 
үр дүн 

3.1.1.Үйл ажиллагааны чиглэл 1. Ахлах ангийн суралцагчдад ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил, сургуулиа зөв сонгоход зөвлөн туслах үр 
дүнтэй тогтолцоог ерөнхий боловсролын сургуулиудад бий болгоно. 
3.1.1.1. Хичээлийн жилийн зорилтод ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл 
ажиллагааг тусгаж, тогтвортой хэрэгжүүлэх үндсийг бий болгоно. 
3.1.1.2. Ерөнхий боловсролын сургуульд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрх зүйн нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

3.1.1.3.Нийгмийн ажилтан болон анги удирдсан багшийн ажил үүргийн хуваарьт ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүрэг 
хариуцлагыг нарийвчлан тусган, хэрэгжилтийг тооцон ажиллана. 

3.1.1.4.X-XII дугаар ангийн суралцах чиглэл, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
үйл ажиллагааг VIII-IX ангийн үзэл баримтлал, загварт тулгуурлан тасралтгүй хөгжих, 
залгамж холбоотойгоор боловсруулж, сонгон судлах хичээлтэй уялдуулна. 

3.1.1.5.Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгоход туслах сургуулийн удирдлагын, 
багшийн, эцэг эх асран хамгаалагчийн зөвлөмжийгболовсруулж, түгээн дэлгэрүүлнэ. 

3.1.1.6.Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад мэргэжил сурталчлах 
өдөрлөгийг их дээд сургуулийн оюутны идэвх, оролцоотойгоор зохион байгуулна. 



 

 

 

 

3.1.1.7.Ажил мэргэжлийн чиглэл бүрээр оновчтой мэдээллийг олон нийт болон 
суралцагчдад хүргэх цахим хэрэглэгдэхүүнболовсруулж, түгээнэ. 

3.1.1.8.Сургуулийн номын санг түшиглэн шаардлага хангасан ажил мэргэжлийн 
булан байгууллна. 

3.1.1.9.Ажил мэргэжил, Завхан аймгийн элсэгч, төгсөгчдийн талаарх мэдээлэл 
бэлтгэх, боловсруулах, сургуулиудыг шинэлэг мэдээллээр хангах үүргийг дэд 
хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн ажилтны ажил үүргийн хуваарьт оруулна. 

3.1.1.10.Сургууль бүр дээр энэ үйл ажиллагааг зохицуулах, түүний хэрэгжилтийг 
манлайлан ажиллах, чанарт хяналт үнэлгээ хийх, зөвлөн туслах, түүнчлэн дээд 
боловсролын байгууллага, яамд болон үйлдвэр, орон нутгийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудтай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэг хариуцлага бүхий 
мэргэшсэн зөвлөн туслах баг ажиллуулна. 

3.1.1.11.Энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн сургуулиудын сайн туршлагыг сурталчлан 
дэлгэрүүлнэ. 

Хүрэх үр дүн: 
Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн суралцагсад X ангидаа ямар хичээлүүдийг 
сонгон судлах талаар эцэг эх, ангийн багштайгаа зөвлөж нэгдсэн шийдэлд хүрч, 
тодорхой болгосон байна.Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчид өөрийн 
сонирхол, чадвар болон хувь хүний онцлог, цаашид суралцахыг хүссэн мэргэжлээ 
таньж мэдсэн байна. 
 

3.2.Дэд хөтөлбөрийн 2 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
хүрэх үр дүн 
3.2.1.Үйл ажиллагааны чиглэл 1 -  Шинэ оюутныг чиглүүлэх үйл ажиллагааг төрийн 
бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. 
3.2.1.1.Шинэ оюутныг хүлээн авч бүртгэн,зөвлөгөө өгч чиглүүлэн, дасан зохицох үйл 
ажиллагааг амжилттай, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн Оюутны зөвлөл \Улаанбаатар, 
Завхан, Дархан-Уул, Орхон, Архангай, Говь-Алтай, Ховд аймаг дахь\ төрийн бус 
байгууллагын ажлыг дэмжин, урамшуулна. 
3.2.1.2. Энэ үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд заавар 
зөвлөгөө өгч, дэмжин ажиллана. 
 

3.2.2.Үйл ажиллагааны чиглэл 2–Оюутныг хөгжүүлэх, амжилттай сайн 
суралцах, зээл тусламжинд хамрагдах, чадварлаг мэргэжилтэн болж төгсөхөд нь 
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой төрөл бүрийн арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан өрнүүлнэ.   
3.2.2.1.Энэхүү дэд хөтөлбөрийн зорилтотүйл ажиллагаанд хамрагдах талаар 
зөвлөгөө тусламж үзүүлэх зорилгоор бүх оюутныг бүртгэлжүүлэн нэгтгэсэн “Завханы 
оюутан” онлайн группыг тогтмол ажиллуулна. 
3.2.2.2.Аймаг орон нутаг, оюутан залуусын хөгжлийг дэмжсэн дэд хөтөлбөрийн 
зохицуулагч, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, төсөл хөтөлбөрийн 
байгууллагуудад“Сайн оюутан” дэд хөтөлбөрийг танилцуулан, үйл ажиллагааг 
уялдуулан хамтын ажиллагааг өрнүүлнэ. 
3.2.2.3.Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сумдын нэгдсэн эмнэлэгтэйхамтран оюутнуудад 
эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг хөнгөлөлттэй тарифаар хүргэж, зөвлөгөө өгч 
ажиллана. 
3.2.2.4.Гадаад хэл, харилцааны ур чадвар болон бусад шаардлагатай хичээл, 
судлагдахуунаар зөвлөх үйлчилгээ,курс дамжааг оюутанд зориулж хөнгөлөлттэй 
төлбөртэйявуулахаар гаргасансанал санаачилгыг дэмжинэ. 



 

 

 

 

3.2.2.5.Аймаг орон нутагтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээнд үндэслэн 
төгсөгчид, оюутан суралцагчдыг гадаад, дотоодыних дээд сургуулийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөрт хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.  
3.2.2.6.Оюутнууд мэргэжлийн болон сонирхлын багаар хамтран ажиллаж, дадлага 
хийх, төсөл бичих үйл ажиллагааг дэмжинэ.  
3.2.2.7.Оюутан аймаг, орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч шинэ 
санаачилга гаргах, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих, илтгэл нийтлэл бичих, 
судалгаа хийхийг дэмжинэ. 
3.2.2.8.Оюутны хүсэлтээр салбарын экспертүүд, эрдэмтэн судлаачид, шилдэг 
удирдагч, бизнесийн салбарынхантай уулзалт ярилцлага, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулна. 

Хүрэх үр дүн 

Оюутнуудын хамтын ажиллагаа, идэвхи чармайлт дээшилж, Оюутны зөвлөл, бүлгэм, 
клуб, төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа идэвхижсэн  байна. 
Оюутан залуус аймаг орон нутгийн хөгжлийн бодлого, зорилтыг ойлгож, дэд 
хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцдог болсон байна. 

3.3.Дэд хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
хүрэх үр дүн 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1- Нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд оюутныг оролцуулах 
3.3.1.1.Нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд оюутныг оролцуулах саналыг холбогдох 
байгууллагуудаас авч нэгтгэн жилийн ажлын төлөвлөгөөг сум бүрээр гарган, Аймгийн 
Засаг даргын зөвлөл, ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр батлуулж, хэрэгжүүлнэ. 

Хүрэх үр дүн 

Оюутны орлого нэмэгдэж, амьжиргааны зардлаа санхүүжүүлэх боломж нээгдэж, 
хөдөлмөрийн харилцаа соёлд суралцаж, ажил хөдөлмөрт бэлтгэгдэж, эзэмших буй 
мэргэжлээрээ дадлагажих, мэргэших, төгсөөд ажилтай болох боломж нэмэгдэнэ. 

3.4.Дэд хөтөлбөрийн 4 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
хүрэх үр дүн 
Үйл ажиллагааны чиглэл 1- Журам боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
3.4.1.1.Оюутан залуусын амжилтыг алдаршуулах, оюутны суралцах идэвх 
чармайлтыг дээшлүүлэх зорилготой Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэг 
зарлана. 
 

Хүрэх үр дүн 

Аймаг орон нутгаас оюутанд оруулах хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, оюутан залуусын  
аймаг орон нутагтаа ажиллах хүсэл эрмэлзэл өснө. 

3.5.Дэд хөтөлбөрийн 5 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
хүрэх үр дүн 

3.5.1.Үйл ажиллагааны чиглэл 1-Орон нутгийн мэргэжлийн сургуулиудын мэргэжил 
сурталчлах үйл ажиллагааг орон нутгийн бодлоготой уялдуулж,үр өгөөжийг 
дээшлүүлнэ. 

3.5.1.1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагч, эцэг эхчүүдэдзориулсан ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэдээлэл боловсруулах,гарын авлага бэлтгэхэд 
орон нутгийн сургуулиудын багш, судлаачид, оюутнуудыг оролцуулна. 

3.5.1.2.Мэргэжлийн сургуулиудаас энэ чиглэлээр зохиогдох ажлуудыг тухайн 
хичээлийн жилийн бүтэц, боловсролын салбарт зохиогдохарга хэмжээнийнэгдсэн 
график, сумдын хөгжлийн бодлоготойуялдуулна. 

3.5.2.Үйл ажиллагааны чиглэл 2 - Орон нутгийн мэргэжлийн сургуулиудын 
оюутны хөгжлийг дэмжихэд хамтран ажиллана. 



 

 

 

 

3.5.2.1.Завхан аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг 
хөндсөн, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлсон судалгааны төсөлт ажлыг зарлана. 

3.5.2.2.Жил бүр тэмдэглэдэг Оюутны эрхийн өдрийг “Оюутны дуу хоолойг сонсох 
өдөр” болгон өргөжүүлж, оюутан залуусын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг орон 
нутгийн бодлого шийдвэрт тусган хэрэгжүүлэхэд анхаарна. 

3.5.2.3.Оюутны зөвлөл, бүлгэм клубээс Монгол өв уламжлалаа дээдлэх, ёс 
суртахуунтай зөв хүн байх, сайн үйлс бүтээхзэрэг нийгмийн сайн сайхны 
төлөөуриалсан утга агуулга, зорилгоорзохион байгуулж буйарга хэмжээнүүдийг 
дэмжинэ. 

3.5.2.4.Орон нутгийн болон бусад их дээд сургуулийн оюутан солилцоо, уралдаан 
мэтгэлцээн, туршлага хуваалцах зэрэг хамтын ажиллагаанд орон нутгийн зүгээс 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

3.5.3.Үйл ажиллагааны чиглэл 3.Орон нутгийн мэргэжлийн сургуулиудын 
оюутнуудыг ажлын байранд зуучлахад хамтран ажиллана. 

3.5.3.1.Ажлын байрны зар, мэдээ мэдээллийг цахим сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр цаг алдалгүй шуурхай дамжуулан түгээхэд анхаарна. 

3.5.3.2.Орон нутгийн сургуулиудын төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлахад чиглэсэн 
ажил олгогчдын санал санаачилгыг дэмжинэ. 

Хүрэх үр дүн: 
Орон нутгийн сургуулиудын хувьд 
 нэр хүнд өснө 
 элсэлтийн бодлого аймаг орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдсанаар 

элсэлт нэмэгдэнэ 
 оюутнууд амжилттай сайн суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй болж, судалгааны 

ажил хийх, нийгэм олон нитийн үйл ажиллагаанд оролцох идэвхи санаачлага 
дээшилнэ 

 оюутны байгууллагуудын үйл ажиллагаа идэвхижсэн байна. 
 ажлын байраар хангагдах нөхцөл бололцоо нэмэгдэнэ 

 

ДӨРӨВ.ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

4.1.Дэд хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт 
 
4.3.1.Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэхдээ 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 
эцсийн үзүүлэлтүүдийг суурь үзүүлэлт болгон ашиглах бөгөөд хэрэгжилтийн явц 
болон үр дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлнэ. 
 
4.3.2.Явцын үзүүлэлт 

№ Шалгуур үзүүлэлт 
Суурь 

төвшин 
Хүрэх 

төвшин 

 Дэд хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд 

1 
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл ажиллагаанд 
1 цагийг зарцуулсан сургуулийн хувь 0% 90% 

2 

ЕБС-ийн хичээлийн жилийн зорилтод ажил мэргэжлийн 
чиг баримжаа олгох үйл ажиллагааг тусгасан бүрэн 
дунд сургуулийн хувь 

0% 90% 



 

 

 

 

3 

Ажил үүргийн хуваарьтаа ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой үүрэг хариуцлагыг тусгасан Нийгмийн 
ажилтан, анги удирдсан багшийн хувь 

0% 90% 

4 

10дугаар ангид зориулж боловсруулсан суралцах 
чиглэл, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үзэл 
баримтлалын тоо 

0 1 

5 

11, 12 дугаар ангид зориулж боловсруулсан суралцах 
чиглэл, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үзэл 
баримтлалын тоо 

0 2 

6 

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгоход туслах 
зөвлөмжтэй танилцсан сургуулийн удирдлага, багш, 
эцэг эх асран хамгаалагчийн хувь 

0% 60% 

7 Сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн сургуулиудын тоо 0 3 

8 
Олон нийт болон суралцагчдад зориулсанмэргэжлийн 
чиглэлбүрээр гаргасанцахим хэрэглэгдэхүүнийтоо 0 2 

9 
Ажилмэргэжлийн булантай номын сан бүхий сургуулийн 
тоо 0 22 

10 

Ажил мэргэжлийн талаарх мэдээлэл бэлтгэх, 
боловсруулах, сургуулиудыг шинэлэг мэдээллээр 
хангах үүрэг бүхий ажилтны тоо  

0 1 

11 
Мэргэшсэн зөвлөн туслах баг ажиллуулсан 
сургуулийнхувь 0% 90% 

12 

Их дээд сургуулийн оюутны идэвх, оролцоотойгоор 
зохион байгуулсан мэргэжил сурталчлах өдөрлөгийн 
тоо 

0 20 

 Дэд хөтөлбөрийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд 

1 
Нийт оюутныг бүртгэн, дэд хөтөлбөрийг сурталчлан 
таниулж, үйл ажиллагаанд хамруулах “Завханы оюутан” 
онлайн групп шинээр нээж, тогтмол ажиллуулна. 

0 100% 

2 
Шинэ оюутныг хүлээн авах үйл ажиллагаанд оролцсон 
оюутны хувь 

30% 50% 

3 
Шинэ оюутанд зөвлөн тусалж, туршлага судлуулсан 
оюутны зөвлөл, төрийн бус байгууллагуудад үзүүлсэн 
дэмжлэгийн  мөнгөн дүн, төгрөг 

0 5 сая 

4 

Оюутнуудад зориулсан төлбөрийн хөнгөлөлттэй гадаад 
хэл болон бусад төрлийн хичээл, курс хичээллүүлэхэд 
үзүүлсэн дэмжлэг, төгрөг 

0 3 сая 

5 
Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж, зөвлөгөө авсан 
оюутны хувь 

0 60 

6 
ГадаадынИДС-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрт аймгийн 
дэмжлэгтэйгээр хамрагдсан оюутны тоо 

0 10 

7 Салбарын шилдэг экспертүүд, эрдэмтэдтэй зохиосон 0 3 



 

 

 

 

уулзалтын тоо  
 Дэд хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд 

1 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Шилдэг оюутны 
тэтгэлгийн журам бий болгож хэрэгжүүлнэ. 0 10 сая 

 Дэд хөтөлбөрийн 4 дугаар зорилтын хүрээнд 

1 
Сум бүр оюутнаар гүйцэтгүүлэх ажлын жилийн 
төлөвлөгөө, төсөвтэй болж, урамшуулал, ажлын хөлс 
олгосон байна. 

0 100 

2 
Оюутны орлогыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрт хамрагдаж 
ажлын хөлс, урамшуулал авсан оюутны тоо 

0 80 

 
 

Дэд хөтөлбөрийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд 

1 

ЕБС-ийн суралцагч, эцэг эхчүүдэдзориулсан ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэдээлэл 
боловсруулах, гарын авлага бэлтгэхэдорон нутгийн 
мэргэжлийн сургуулиудаас оролцсон багш, оюутны хувь 

0 10 

2 

Нийт зорилтот ажлуудаас тухайн хичээлийн жилийн 
бүтэц, боловсролын салбарт зохиогдох арга хэмжээний 
нэгдсэн графиктай уялдсан хувь 

30 100 

3 

Завхан аймгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн 
тулгамдсан асуудлуудыг хөндсөн, шийдвэрлэх арга 
замыг тодорхойлсон судалгааны төсөлт ажлын тоо, 
төсөв. 

0 10,0 

4 

Жил бүр тэмдэглэдэг Оюутны эрхийн өдрийг “Оюутны 
дуу хоолойг сонсох өдөр” болгон өргөжүүлж, оюутан 
залуусын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг орон 
нутгийн бодлого шийдвэрт тусгасан ажлын тоо  

0 3 

5 

Оюутны зөвлөл, бүлгэм клубээс нийгмийн сайн сайхны 
төлөө уриалах зорилгоор зохион байгуулсан арга 
хэмжээнүүдэд үзүүлсэн дэмжлэгийн хэмжээ 

0 3 

6 

Орон нутгийн болон бусад ИДС-ийн оюутан солилцоо, 
уралдаан мэтгэлцээн, туршлага хуваалцах зэрэг 
хамтын ажиллагаанд орон нутгийн зүгээс үзүүлсэн 
дэмжлэгийн хэмжээ  

0 12 

7 

Ажлын байрны зар, мэдээ мэдээллийг цахим сүлжээ, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цаг алдалгүй шуурхай 
дамжуулан түгээсэн тоо. 

0 
Тухай 
бүр 

8 

Орон нутгийн сургуулиудын төгсөгчдийг ажлын байранд 
зуучлахад чиглэсэн ажил олгогчдын санал санаачилгыг 
дэмжсэн байдал 

0 50% 

 
4.3.3.Үр дүнгийн үзүүлэлт 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт 
Суурь 

төвшин 
Хүрэх 

төвшин 

1 
Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтанд хичээлээ буруу сонгон 
өгсөн төгсөгчдийн нийт төгсөгчдийн тоонд эзлэх хувь 

20% 5% 

2 Хуваарь сонголтонд орсон өмнөх жилийн төгсөгчдийн 5% 2% 



 

 

 

 

эзлэх хувь  

3 
Завхан аймгийн оюутны нэгдсэн бүртгэлд хамрагдсан 
оюутны хувь 

0 90 

4 
“Завханы оюутан” онлайн групп хуудсанд идэвхитэй 
ханддаг оюутны хувь 

0 50 

5 
Төлөвлөгөөний дагуу аймагтаа ажил эрхэлж орлого олсон 
оюутны нийт аймгийн оюутны тоонд  эзлэх хувь 

0 5 

6 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит Шилдэг оюутны тэтгэлэг 
авсан оюутны тоо 

0 3 

7 
Оюутнууд мэргэжлийн болон сонирхлын багаар хамтран 
ажиллаж, төсөл бичиж шалгарсан оюутны багт үзүүлсэн  
дэмжлэг, мөнгөн дүн, төгрөгөөр  

0 3.0 

8 

Завхан аймагт эрэлттэй мэргэжлээр суралцаж байгаа, голч 
оноо 3-аас дээш, санхүүгийн бэрхшээлээс хамааран 
үргэлжлүүлэн суралцах боломжгүй, ямар нэгэн тэтгэлэгт 
хамрагдаагүй оюутанд үзүүлсэн санхүүгийн туслалцаа, тоо 
хэмжээ 

0 4.5 

9 Орон нутгийн сургуулийн элсэлт нэмэгдсэн хувь 0 10 

 
ТАВ. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ 

5.1. Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг аймгийн 
БСУГ нэгтгэн гаргаж, дүгнэлт тайланг Аймгийн ИТХ-д жил бүр тайлагнана.  

 

ЗУРГАА. ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

6.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Боловсрол 
соёл урлагийн газраас удирдлага, арга зүйгээр ханган мэргэжлийн сургуулийн 
удирдлага, хамт олон, оюутны байгууллагууд, аж ахуйн нэгж, банк, төсөл хөтөлбөр, 
төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтранхэрэгжүүлж ажиллана.  

 

ДОЛОО. ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ 

7.1 Хөтөлбөрийг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. 
7.1.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв 
7.1.2 Гадаадын, олон улсын байгууллагын зээл тусламж  
7.1.3 Аж ахуй нэгж, иргэдийн хандив тусламж 
7.1.4 Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт  
7.1.5 Бусад эх үүсвэр  
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