Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар
тогтоолын хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨР
Улсын Их Хурлын ээлжит 7 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнд шинээр байгуулагдсан
Монгол Улсын Засгийн газар нь Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030,
2016 оны Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцсон Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн
хөтөлбөр, иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэд сонгогчдын санал, олон улсын гэрээ
хэлэлцээрүүдэд үндэслэн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө
тодорхойлж байна.
Монгол Улсад бий болсон эдийн засаг, санхүүгийн хүнд нөхцөлд Засгийн газрын гол зорилт
нь улс орныхоо эдийн засгийг богино хугацаанд сэргээж, өсөлтийг бий болгон нийгмийн
салбаруудыг дэмжиж, иргэдийнхээ аж амьдралыг эрс сайжруулахад оршино. Мөн төрийн
албыг чадавхжуулах, бүх шатанд мэргэшсэн албан хаагчидтай байж, төрийн үйлчилгээг
хөнгөн шуурхай, чирэгдэлгүй бөгөөд ил тод, нээлттэй үзүүлэх, нийгмийн итгэлцлийг
бэхжүүлэн, улс үндэстний аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад чиглэсэн тодорхой
зорилтуудыг дэвшүүллээ.
3.2.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ:
Боловсролын чиглэлээр:
Боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, амьдралд нийцтэй болгоно. Хот суурин
газарт хүүхэд бүр цэцэрлэгт суралцах боломжтой болж, сурагчид гэр сургуулийнхаа
хооронд нийтийн тээвэрт үнэгүй зорчиж, сургууль 3 ээлжгүй болно. Хөдөөд малчны
хүүхэд 6-8 насандаа сонголттойгоор суралцах боломжтой болж, дотуур байрны
орчин нөхцөлийг сайжруулна.
Сургуулийг хүн хөгжлийн төв болгоно. Сургууль хүүхдэд мэдлэг, боловсрол, чадвар олгодог
төдийгүй эрүүл чийрэг, эерэг зан суртахуун, хүмүүжил, төлөвшилтэй, амьдрах ухаантай, эх
оронч, үндэсний бахархалтай хүн болоход нь тусалдаг болно.
Бүх шатны боловсролын үйлчилгээний чанар, үр дүнг үнэлэх боломжтой болгож
стандартад суурилсан боловсролын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
Их, дээд сургууль, коллежийн оюутны суралцах эрхийн баталгааг хангаж, өрхийн
боловсролын зардлыг бууруулж, дээд боловсролын сургалтын чанарыг дэмжинэ. Оюутанд
үндэсний тэтгэлгийг үргэлжлүүлэн олгоно. Оюутан сургалтын төлбөрийн дарамтгүй, эрүүл
мэндийн үйлчилгээтэй, суралцах хугацаандаа цагийн ажил эрхлэх, дотуур байранд
амьдрах боломжтой болно.
Төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн бие даасан байдлыг хангаж, дээд боловсролд
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээнд баримжаалсан мэргэжилтэн бэлтгэх,
стандартад суурилсан чанарын хяналтын бодлого, төлөвлөлтийг нэвтрүүлж, судалгаанд
суурилсан их сургуулийг хөгжүүлнэ.
Бүх шатны боловсрол, сургалтын байгууллагад нийгэм, сэтгэл зүй, дэд бүтцийн эрүүл,
аюулгүй, ээлтэй орчин, нийгмийн үйлчилгээг бий болгоно.
3.2.1. Малчны хүүхдийг 6-8 насны сонголттойгоор сургуульд элсэн суралцах боломжийг
бүрдүүлнэ.
3.2.2. “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хот суурин газарт хүүхэд бүр
цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг бий болгоно.
3.2.3. Анги дүүргэлт хэт өндөртэй сургууль, цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулж, 3 ээлжтэй
сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлнэ.
3.2.4. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ нэвтэрсэн хот, суурин газрын ерөнхий боловсролын
сургуулийн сурагчид гэр, сургуулийнхаа хооронд нийтийн тээврээр үнэгүй зорчдог
болно.
3.2.5. “Байгууллагын цэцэрлэг”-ийн хууль, эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, татварын бодлогоор
дэмжинэ.

3.2.6. Сурагчид дотуур байрандаа эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг сайжруулж,
бага ангийн 6-8 настай хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж, хөгжлийн үйлчилгээтэй
болгоно.
3.2.7. Цэцэрлэг, сургуулийн орчин гэрэлтүүлэг, гарц, гэрлэн дохио, камер, автомашины
хурд сааруулагчтай болгоно.
3.2.8. Сурагчдыг эх хэлээрээ алдаагүй зөв бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн
ур чадвартай болгох хэрэгцээнд нийцүүлэн монгол хэлний сургалтын цогц
шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.
3.2.9. Боловсролын түвшин, чиглэл тус бүрээр үнэлгээний систем, шалгуур, аргачлалыг
хянан сайжруулж үйлчилгээний чанар, үр дүнг эцэг, эх, суралцагчдын оролцоотой
үнэлэх боломжтой болгоно.
3.2.10. Сургалтын стандарт, хөтөлбөр, сурах бичгийн агуулга, чанарыг дэлхий нийтийн
хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны түүх, соёл, өв уламжлалд тулгуурлан
шинэчилнэ.
3.2.11. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт эх орныхоо түүх, соёлыг
судлах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох хичээлийг оруулна.
3.2.12. Хүүхдийг амьдрах ухаанд сургаж, харилцааны зөв хэвшилтэй, бусдыг хүндлэх,
хариуцлагатай, итгэл даах чадвартай болгон төлөвшүүлэх цогц бодлого
хэрэгжүүлнэ.
3.2.13. Хичээл, сургуулиас гадуурх сонгон, секц, дугуйланг хичээллүүлэх, үр дүнд суурилсан
санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ.
3.2.14. Ерөнхий боловсролын сургуульд сурагчдын амьдрах ур ухааныг хөгжүүлэх, аюулгүй
байдлын сургалтыг нэвтрүүлж, хүүхдийг эрсдэлгүй, осол эндэлгүй, эрүүл, аюулгүй
амьдрах чадварт сургана.
3.2.15. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хүүхдийг хүнлэг, эх оронч, үндэсний ухамсар,
бахархалтай иргэн болж төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдлэг, хүмүүжил олгох агуулгыг
тусган хэрэгжүүлнэ.
3.2.16. Сурагчдад эх орноо хайрлах, хүрээлэн байгаа орчноо хамгаалах мэдлэг, хүмүүжил
олгоно.
3.2.17. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч ажил, мэргэжлээ сонгох, суралцах
сургуулиа сонгох, элсэн суралцах бэлтгэлийг хангах талаар ажил мэргэжлийн
зөвлөгөө үзүүлдэг үйлчилгээг бий болгоно.
3.2.18. Төрийн өмчит их, дээд сургууль, коллежийг хувьчлахгүй. Дээд боловсролын эрх зүйн
орчинг боловсронгуй болгож, төрийн их, дээд сургуулийн бие даасан байдлыг нь
хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээг баримжаалсан мэргэжилтэн
бэлтгэх, стандартад суурилсан чанарын хяналтын бодлого, төлөвлөлтийг
хэрэгжүүлэх, судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
3.2.19. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийг хөгжүүлэхэд төрөөс зарцуулах
санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ.
3.2.20. “Боловсролын зээлийн сан” шинээр байгуулж, оюутан, суралцагчид үндэсний
тэтгэлэг, зээл, буцалтгүй тусламжийн үйлчилгээг үзүүлэх тогтолцоог ил тод,
нээлттэй болгож, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
3.2.21. Өрхийн 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь их, дээд сургуульд зэрэг суралцаж байгаа бол
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ.
3.2.22. Үндэсний тэтгэлэг 70200 төгрөгийг олгоно.
3.2.23. Оюутны дотуур байрны хүртээмжийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ.
3.2.24. Оюутнууд харьяалал харгалзахгүйгээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ авдаг болно.
3.2.25. Өндөр хөгжилтэй орнуудын их, дээд сургуулиудад бакалавр, магистр, докторын
сургалтад элсэгчдийг ил тод, нээлттэй сонгон шалгаруулж, суралцагчдын тоог 2
дахин нэмэгдүүлнэ.
3.2.26. Оюутанд суралцах хугацаандаа цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бий
болгох “Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
3.2.27. Нээлттэй
мэдлэг,
боловсролыг
хөгжүүлэх
үндэсний
хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлж, орчин үеийн мэдээлэл, технологийн ололтод тулгуурласан
насан туршийн боловсролын тогтолцоог эрчимтэй хөгжүүлнэ.
3.2.28. Дүрслэх урлаг, уламжлалт урлахуйн ухааныг хөгжүүлж, гадаад, дотоодод түгээн
сурталчлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

