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Төсвийн шинэчлэл 

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын зөвлөн туслах баг сумдад ажиллаж, Ерөнхий

боловсролын 18 сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын 21 байгууллагын нийт албан

хаагчдад Боловсролын салбарт хэрэгжиж буй Төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд хийгдэж,

хэрэгжиж буй ажлуудын талаар салбарын байгууллагуудын 95%-д, ажилчин, албан

хаагчдын 80 орчим хувьд уулзалт хийж мэдээлэлийг танилцуулж ажилласан.



2022 онд Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд:

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын цалингийн

бүтцэд өөрчлөлт орж, улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшууллыг

үндсэн цалинд шилжүүлснээр цэцэрлэг, дунд сургуулийн багш нарын

үндсэн цалин анх удаа 7 оронтой тоонд шилжиж, 1 сая төгрөгийн босго

давлаа. Цаашид ч салбарын багш, ажилчдын үндсэн цалинг байнга

нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй байгаа.



● Анх удаа үр дүнд суурилсан гүйцэтгэлийн үнэлгээг хэрэгжүүлж,улсын хэмжээнд

ЕБС-ийн нийт багш нарын 40 гаруй хувь нь үндсэн цалингийн 10-25 хувийн

урамшууллыг сар бүр авч байна.

● Анх удаа багш нэг бүрээр эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээний мөнгө сургууль,

цэцэрлэгийн төсөвт сууж, хамт олноороо хэлэлцэн төр, хувийн хэвшлийн

эмнэлгүүдээс сонгож, үзлэг шинжилгээ хийлгэж байна.

● Анх удаа багш нэг бүрээр хичээл, практикийн зардал сургууль, цэцэрлэгүүдийн төсөвт

сууж, хамт олноосоо комисс томилон хэнд нь юу хэрэгтэй байгааг хэлэлцэн, худалдан

авалтуудаа хийж байна.Анх удаа багшийг хөгжүүлэх модуль сургалтын зардлууд мөн л

төсөвт сууж, багш нар маань сонирхсон сургалтуудаа сонгоод АPlus -аар сурч байна.

● Тоног төхөөрөмж, сургуулийн цахим платформ Тендэрт,мн -д байршин сургуулиуд

сонголтоо хийж худалдан авч хэрэглэхээр болсон.

● Сургууль бүр ЗГ-ын 91 дүгээр тогтоолоор хувьсах зардал буюу хүүхдийн тоогоор

сургууль, цэцэрлэгийн санхүүжилт хийгдэж байна ./ манайх хүүхдийн тоонд анхаарах/



Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг нь:

Багш бүр Албан тушаалын тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн гэрээнд заасан ажил үүргээ цаг тухай бүрт

нь хэрхэн биелүүлж, төлөвлөлтийн дагуу хүүхдэд тухайн насандаа эзэмших чадваруудыг нь эзэмшүүлж,

сургалт, үйл ажиллагааг тогтмол чанартай хийж гүйцэтгэж, үр дүнд

хүрч байгааг нотлох түүний ур чадвар, мэргэшлийн бэлтгэл ямар

байгааг баримт нотолгоонд нь үндэслэн дүгнэх үйл явц юм.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний гол зорилго нь:

- Багш өөрийн чиг үүргийн хүрээнд хийх ажил үүргээ ямар түвшинд гүйцэтгэж 

байгаа талаар удирдлага ба ажилтнууд бодитой мэдээлэлтэй болох

- Багш өөрийнхөө цаашид юун дээр анхаарах, өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ

шаардлагаа тодорхойлох

- Цалин хөлс болон нэмэлт урамшуулал олгох бодит үндэслэлийг тогтоох

- Багш бүрийн гүйцэтгэлийг сайжруулах



ЕБС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн  үнэлгээний статистик мэдээ   НЭГДСЭН СИСТЕМ



ЕБС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн  үнэлгээний ерөнхий дүн 



ЕБС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн  үнэлгээний ерөнхий дүн 



Түвшинг бичээд   Хэдэн хувийн урамшуулал олгож байгаа бичих Оби даргаа 

ЕБС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн  үнэлгээний бичгийн шалгалтын дүн 



Түвшинг бичээд   Хэдэн хувийн урамшуулал олгож байгаа бичих Оби даргаа 

ЕБС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн  үнэлгээний түвшин



ЕБС-ийн багшийн гүйцэтгэлийн  үнэлгээний урамшууллын хэмжээ /227-45 хувь / 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын тэгш хамрагдалт



Сайнцагаан-14

Дэлгэрцогт-2

Эрдэнэдалай-5

Сайхан-Овоо-1

Луус-1

Дэрэн-1

Гурвансайхан-2

Баянжаргалан-1 тус тус 

цэцэрлэгт хамрагдаж 

байна. Хүнд хэлбэрийн 

болон хөдөө 

алслагдсан малчдын 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүд 

цэцэрлэгт хамрагдахгүй 

байна. 



1 Дэлгэрхангай ЕБС Багш нарын 8 айлын орон сууц засварласан.

2 Говь-Угтаал ЕБС Сумын ИТХ-аар чадварлаг багш урамшууллын

журмыг хэлэлцүүлэн 2000000 төгрөгийн

шагналын санхүүжилтийг батлуулсан.6 багш

ажилтныг сумын ТГ-ын болон өөрийн орон

сууцаар хангаж байна.

3 Дэрэн ЕБС 1 албан хаагчийн оюутан хүүхдийн сургалтын

төлбөр 2,000,000 төгрөгийн дэмжлэгийг ЗДТГ-

аас даасан

4 Өлзийт ЕБС СЗД унааны асуудлыг шийдэж Оюунлаг, 97-р

сургуультай хамтын ажиллгаа эхэлүүлсэн. Нийт

2 багш, 14 ажилчин, 10 хүүхэд хамрагдсан.

Зардлын хэмжээ ЗДТГ-аас 950000 төгрөг,

сургуулиас 240 литр шатахуун зарцууллаа.

НИЙГМИЙН АСУУДАЛ , ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



№ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД Орон нутгийн хөгжлийн сан болон иргэдийн хандив тусламж 

1 АДААЦАГ ОНХСангийн 9795500 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар засварын ажил

30ш дуут мод  30ш хөгжимт  хонх  нуман шат болон буухиа тэмцээний хэрэглэгдэхүүн 117ш

хөлтэй зурагттай болсон 

2 Баянжаргалан 2-р багийн малчин Б.Мөнхбаатар 600,0 мянган төгрөгөөр 3ширхэг чулуун хөгжим хандивласан.

3 Говь-Угтаал Засагт хан дээд сургуулийн багш нар 5ш Калимбиа хөгжмийн зэмсэг хандивласан

4 Луус ОНХС-ийн хөрөнгөөр гадаа биеийн тамирын тоглоомын талбайд 29,473,000 төгрөгний 6 төрлийн 

19 ш тоглоом нийлүүлэгдэхээр захиалагдсан. Хил дээр  ирж байгаа.  

5 Өлзийт Хандивлагч малчныд амралтын өдрөөр очиж бүтээлч ажил хийх зэргээр  бусад малчидтай 

хамтран ажиллаж байна.1.600.000 мянган төгрөгрөгөөр тус бүр 100 л ийн хөлдөөгч 3 ш  Улсын 

сайн малчин Б. Насангийнх хандивлаж мах, сүү, гурилан бүтээгдэхүүнээ тус тусад нь хадгалах 

боломж бүрдлээ.  Хүүхдийн урлагийн хувцас  иргэний хандиваар хийгдлээ.

6 Сайнцагаан -1 ОНХС 138,105,937 төгрөгөөр гадна талбайн тоглоом, тохижилт, бэлтгэл бүлгийн эцэг эхийн 

хандиваар 5 төрлийн 850,000 төгрөгийн эко модон тоглоом

7 Өндөршил ОНХС-ийн төсвөөр 8 нэр төрлийн  21.3 сая төгрөгийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног 

төхөөрөмж,эцэг эхийн хандиваар 16 нэр төрлийн 5848000 төгрөгийн тоглоом сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэгдсэн. 



№ СУРГУУЛЬ ОНХСан Иргэдийн хандив тусламж 

1 Адаацаг Сумын ОНХ сангаас 13.0 сая төгрөгөөр Химийн кабинетийг шийдэж өгсөн.

2 Баянжаргалан эцэг эхийн хандив тусламжаар 1-9ранги бүрт 43-50 инчийн зурагттай болсон 

3 Дэлгэрхангай Орчин үеийн дэвшилтэт АR технологи болон Монгол контенттой

хослуулан боловсруулсан байгалийн ухааны 5 төрлийн цахим хичээлийн хэрэглэгдэхүүн, 

нарны аймаг, хүний биеийн бүтэц, газарзүй, биологи, физик, химийн 6 ширхэг ханын үзүүлэн 

60 ширхэг сурагчдын үзүүлэн бүхий 9500000 төгрөгний өртөг бүхий байгалийн ухааны 

кабинетыг багш ажилчдын хандиваар, эрэгтэй технологийн кабинетыг С.Мөнхсайхан 15 

сая төгрөгний санхүүжилтээр иж бүрэн тохижуулсан.

Байгалийн ухааны 3 кабинетыг 86 сая таван зуун мянган төгрөгний санхүүжилтээр иж бүрэн 

тохижуулсан.

4 Говь -Угтаал Төгсөгчдийн хандиваар ангиудаа зассан

5 Өлзийт “Тохилог орчин-Чанартай сургалт” кабинет байгуулах 2 сарын аяныг удирдамжийн дагуу 

зохион байгуулж  багш нар анги танхимаа тохижуулж “Хүүхдэд ээлтэй суралцахуйг дэмжсэн 

анги кабинетыг байгууллаа. Сургуулийн хэмжээнд эцэг эх, үе үеийн төгсөгчид нутгийн иргэд 

малчид, ААн, байгууллагууд идэвх санаачилгатай оролцож 26 272000₮ хөрөнгө оруулалтаар 

хүүхдийн сурч хөгжих орчинг бүрдүүлэн ажиллалаа.



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАСАРЧ БАЙГАА 

ЗААЛТУУД

1.1.6 Арга хэмжээ: Багш нарыг зөөврийн компьютерээр бүрэн хангах

2.3.1.4 Арга хэмжээ: СӨБ-ын урлаг, биеийн тамирын хичээлд шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжөөр хангах  

2.3.2.6.2 Дэд арга хэмжээ: ЕБС-ийн урлаг, биеийн тамирын хичээлд шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжөөр хангах

2.3.2.8 Арга хэмжээ: Сургууль бүрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах

танхим байгуулах

2.3.2.9 Арга хэмжээ: Сургууль бүрт байгалийн ухааны хичээлийн кабинет байгуулах

6.2.12. Сум, орон нутагт ажиллахаар анх удаа очиж байгаа багш, эмч, төрийн албан

хаагчдыг орон байраар түр хангах цогц арга хэмжээг төвлөрлийг сааруулах бодлогын

хүрээнд авч хэрэгжүүлнэ











ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ 
1. Сургууль завсардалт -Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд хамрагдалт-Зайн

болон насан туршийн боловсролд

2. Сургуулийн урсгал засвар-Сантехник, барилга байшин-Ариун цэврийн байгууламж-

Халаалт дулаан Дотуур байр-Ая тух -Усанд орох нөхцөл-Хувцасаа угаах нөхцөл

3. Хүний нөөц -Багшаар хангах ажил -Гэрээт оюутан болон бусад боломж

4. Багшийн тасралтгүй хөгжил-Сурлагын чанар-Байгууллагын үнэлгээ

5. Цэцэрлэг, сургуулийн хөгжим биеийн тамирын хэрэглэгдэхүүн эрэгтэй эмэтгтэй

хувцас солих орчин нөхцөлийг сайжруулах

6. Цэцэрлэгийн бүлгийн болон, дуу хөгжмийн мэргэжлийн багшийн хүний нөөцийг орон

нутагт бодлого барьж залуу багш нарыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцөл

боломжоор хангах

7. Багшийг компьютерээр хангах

8. Багш нарт орон сууцны нөхцөл боломжийг сайжруулах /зээл/

9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах орчинг сургууль, цэцэрлэг бүрд бүрдүүлэх

10.Цэцэрлэг, сургуулийн үдийн хоол, дотуур байрны порц чанар шим тэжээл сайжуулах

орон нутгийн мах ногоо цагаан идээгээр хангах хамтарч ажиллах, тоног төхөөрөмж



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД  БАЯРЛАЛАА


