
 

                                                                                                      БАТЛАВ 
   ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН АЛБАН БУС-НАСАН 

                                                                                                                 ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН  
                                                                                                                    ЗАХИРАЛ                          Т.РЭГЗЭДМАА  

                                                                                                                   2021......оны......сарын........өдөр  
 

 

 

 

 

 

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН  

АЛБАН БУС-НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН 

 ТӨВИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВӨЛӨГӨӨ  
 

2021-2024 он  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар хот 



 

 

АГУУЛГА 

1. Нийтлэг үндэслэл  
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СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА  

ОРШИЛ 

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Алсын хараа-2050, Төрөөс боловсролын талаар 

баримтлах бодлого 2014-2024 он, Инчоны тунхаглал-2030, МУ-ын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүд, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2021 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг үндэслэн байгууллагын чиг үүргээ 

амжилттай биелүүлэх, байгууллагын өсөлт хөгжлийг хангах, иргэдийн насан туршийн боловсролын 

хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн үйлчилгээг шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй зохион байгуулах 

үйл ажиллгааг боловсронгуй болгох зорилгоор энэхүү стратегийг боловсруулсан.  

Стратеги төлөвлөгөө нь Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн 

2021-2024 онд баримтлах дунд хугацааны хөгжлийн стратегийн  үндсэн баримт бичиг бөгөөд 

байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн 2021оны 2 сарын ... өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, 

амжилттай хэрэгжүүлэхэд байгууллагын нийт багш, ажилчдын хамтын хичнээл зүтгэл, бүтээлч 

санаачлага, байнгын хүчин чармайлт, оролцоо чухалчлан үйлчилгээний бүтээмжээр тэргүүлсэн, 

чадварлаг, шилдэг болох бүрэн боломжтой гэж харж байна.  

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВӨЛӨГӨӨНИЙ ҮНДЭСЛЭЛ 

Хан-Уул дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төв нь боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн байгууллага дүүргийн харъяа, бие даасан төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.  

Дүүргийн товч 

Тулгамдсан асуудал товч 

Тиймээс дээрх тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд ХУДАБНТБТ -ийг хөгжүүлэх 

шинэчлэлийн хөтөлбөр хийгээд зогсохгүй материаллаг бааз, хүний нөөцийг үр ашигтайгаар хувиарлаж 

хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. АБНТБТ нь нэг талаас багш ажилчдын хөгжих хэрэгцээг 

чанартай үр ашигтай хангах, насан туршийн боловсролын үйлчилгээг шинжлэх ухааны үндэстэй 

зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий нийгмийн нээлттэй институт, нөгөө талаас ард иргэдэд боловсролын 

тасралтгүй хэрэгцээг хангах үүрэг бүхий  байгууллага гэж үзэн 2021-2024 онд хөгжүүлэх стратеги 

төлөвлөгөөг боловсруулав. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа сургалтын байгууллагын хөгжлийн 

явц, өнөөгийн түвшингийн бодит үнэлэлт, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр ойрын 10 жилд  Монгол улсын 

жишиг Албан бус насан туршийн боловсролын төв болох, сургалтын үйл ажиллагааг олон улсын 

жишигт хүргэх зорилт тавьсан болно.  

 

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал.  

    Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой ....хууль, .... ЗГ-ын тогтоол, ......БШУЯ-ны сайдын 

тушаал, .....Нийслэлийн захирамж, ......НБГ-ын газрын даргын тушаал, .....дүүргийн ЗД-ын тушаал, 

.......АБНТБТ-ийн захиралын тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

       Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 урт хугацааны бодлогын баримт    

бичигт:  

 

 

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогод дараах бодлогууд тусгагдсан үүнд:  

 

 



 

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ЗОХИН БАЙГУУЛАЛТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орчны шинжилгээ 

Хан-Уул дүүргийн Албан бус Насан туршийн болоьсролын төвийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод  

орчны зүгээс нөлөөлөх хүчин зүйлийг дор дурьдсан байдлаар тодорхойлж байна.  

Гадаад орчны шинжилгээ  

Боломж Бэрхшээл 

Засгийн газрын бодлого, чиглэл, хууль эрх зүйн зохицуулалт 

 ....хууль, .... ЗГ-ын тогтоол, ......БШУЯ-ны 

сайдын тушаал, .....Нийслэлийн захирамж, 

......НБГ-ын газрын даргын тушаал, 

.....дүүргийн ЗД-ын тушаал, .......АБНТБТ-

ийн захиралын тушаалыг хэрэгжүүлэх эрх 

зүйн орчин бүрдсэн 

 Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлдэг  

 Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилт 

хангалтгүй  

 Хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд олон 

байгууллага оролцдог тул биелэлтэд 

нөлөөлдөг 

Гадаад, хөрөнгө оруулагчид, зээл тусламжийн байгууллага 

    

Нийгэм соёлын орчин 

    

Үйлчлүүлэгч, түншлэгч 

    

 

Дотоод орчны шинжилгээ  

Давуу тал Сул тал 

Удирдлага зохион байгуулалт 

    

                                                Дотоод дүрэм, журам 

    

                                                   Хүний нөөц  

    

                                                               Техник технологи 

    

                                                   Ажлын байрны нөхцөл 

    

                                                      Санхүү төсөв  

    

                                                            Үйлчилгээ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Зорилт -2 

Насанд 

хүрэгчдийн 

тасралтгүй 

сургалт 

Арга хэмжээ-1 

Гэр бүл, эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох 

сургалтыг дүүргийн 

иргэд, ААНБ-уудад 

зохмон байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд:  

Гэр бүлийн 

боловсрол -

3000 

Эрүүл мэндийн 

боловсрол -985 

2022 онд –3100 

2023 онд –3200 

2024 онд –3300 

Эрүүл мэнд 

2022 онд -1000 

2023 онд –1050 

2024 онд --1100 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ -2 

Иргэний эрх зүй, улс 

төрийн боловсрол 

олгох  сургалтыг 

дүүргийн иргэд, ААНБ-

уудад зохмон 

байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

Иргэний эрх 

зүйн боловсрол 

-2000 

Жендэрийн 

сургалт -1000 

2022 онд 2050 

2023 онд 2100 

2024 онд 2150 

Жендэр 

2022 онд -1050 

2023 онд -1100 

2024 онд -1200 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ-3 

Харилцаа, ёс зүйн 

боловсрол олгох  

сургалтыг дүүргийн 

иргэд, ААНБ-уудад 

зохмон байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

Харилцаа ёс 

зүйн боловсрол 

-2800 

Мэргэжил 

сонголт --300 

2022 онд 2850 

2023 онд 2900 

2024 онд 2950 

мэргэжил сонголт 

2022 онд -350 

2023 онд -380 

2024 онд -400 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ-4 

Соёл, гоо зүйн 

боловсрол олгох  

сургалтыг дүүргийн 

иргэд, ААНБ-уудад 

зохмон байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

Соёл гоо зүйн 

боловсрол -

2800 

2022 онд 2850 

2023 онд 2900 

2024 онд 2950 

 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ -5 

Амьдрах ухаан, 

санхүүгийн боловсрол 

олгох  сургалтыг 

дүүргийн иргэд, ААНБ-

уудад зохмон 

байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

Амьдрах 

ухааны 

боловсрол -

2000 

Санхүүгийн 

боловсрол  -

1000 

2022 онд 2050 

2023 онд 2100 

2024 онд 

2150санхүүгийн 

боловсрол 

2022 онд -1050 

2023 онд -1100 

2024 онд -1200 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ -6 

Шинжлэх ухааны 

ололт, технологийн 

хөгжлийг амьдралд 

хэрэглэх чадвар 

эзэмшүүлэх   

Мэдээллийн технологи, 

цахим хэрэглээний 

сургалтыг дүүргийн 

иргэд, ААНБ-уудад 

зохмон байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

120 иргэн 

2022 онд 130 

2023 онд 140 

2024 онд 150 

 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Бие дааж болосрол 

дээшлүүлэх үйлчилгээ 

Үйлчлүүлсэн 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

1100 иргэн 

2022 онд 1150 

2023 онд 1200 

2024 онд 1250 

 

 

Сэтгэл зүйчийн 

үйлчилгээ 

Үйлчлүүлсэн 

иргэдийн тоо 

2021-600 2022 онд 650 

2023 онд 680 

2024 онд 700 

 

 

Зорилт -3 

Цахим 

платформд 

суурилсан 

нээлттэй 

контентийн 

үйлчилгээ 

 

Арга хэмжээ-1 

Мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох 

оёдлын сургалтыг 

зохион явуулах 

 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд: 

98 иргэн 

2022 онд 100 

2023 онд 110 

2024 онд 120 

 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ-2 

Мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох үсчний 

сургалтыг явуулах 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд:     60 

иргэн 

2022 онд 65 

2023 онд 70 

2024 онд 75 

 

Байгууллаг

ын төсвөөс 



- Газартай болох 

 

Арга хэмжээ-3 

Үндэсний бичиг, эх 

хэлний сургалтыг 

зохион байгуулах 

 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 он- 326 

иргэн 

2022 онд 350 

2023 онд 360 

2024 онд 380 

 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ-4 

Гадаад хэлний /англи 

хэл, солонгос хэл/ 

сургалтыг иргэдийн 

хэрэгцээнд тулгуурлан 

явуулах 

Сургалтад 

хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

2021 онд англи 

хэл 165, 

солонгос хэл –

45 иргэн 

Англи хэл: 

2022 онд 170 

2023 онд 175 

2024 онд 180 

Солонгос хэл 

2022 онд -70 

2023 онд -80 

2024 онд -85 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр:  Насан туршийн боловсролын тэргүүлэх чиглэлийг мөрдөх, бодлого,төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийг хангуулах 

Үндсэн чиг үүргийн нэр:  Хүний нөөцийг чадавхжуулах  

Зорилт -4 

Багш 

ажилтнуудыг 

сургалтад 

хамруулах, 

ажлын 

байран дээр 

нь хөгжүүлэх 

Арга хэмжээ -1  

Багшийн хөгжлийг 

дэмжих хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөг   

боловсруулан 

хэрэгжүүлэх 

 

2020 онд 

хөтөлбөргүй 

байсан 

 2021 оны 9 

сард багшийн 

хөгжлийг 

дэмжих 

хөтөлбөртэй 

болсон 

2022 -2024  онд 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлнэ 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ -2 

Байгуулагын багш, 

ажилтнуудын 

нийгмийн баталгааг 

хангах, сурган 

хөгжүүлэх 2 хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө  

боловсруулан 

хэрэгжүүлж ажиллах 

2016- 2020 онд 

хийсэн 

хөтөлбөртийг 

сайжруулах 

шаардлагатай  

2021 онд 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхийн 

тулд жил бүр 

төлөвлөгөө 

гарган 

хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах  

2021-2024 онд 

нийгмийн баталгааг 

хангах, сурган 

хөгжүүлэх 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүллж үр дүнг 

тооцно 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ-3 

Багш, ажилтнуудыг 

ажлын байран дээрээ 

хөгжих, сургалтад 

суухыг боломжийг 

бүрдүүлэх 

Сургалтад болон 

ажилын байран 

дээрх сургалтын 

тоо 

Дээд газраас 
зохион 
байгуулсан 
/334 цаг/, 
Багш нарын 
заах арга 
зүйг 
сайжруулах   
/25 цаг/ 
өөрийгөө 
хөгжүүлэх/ 
166 цаг/нийт 
533 цагийн 
сургалтад 
багш нараа 
хамруулсан 
 

2022 онд -550 цаг 

2023 онд -580 цаг 

2024 онд -600 цаг 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ -4 

Багш нарын ур 

чадварын уралдаан, 

шилдэг илтгэлийн 

уралдааныг жил бүр 

зохион байгуулах 

Зохон байгуулсан 

уралдааны тоо 

2021 онд улсын 

хэрмжээний ур 

чадварын 

уралдааныг 

зохион 

байгуулсан 

2022-2024 онд ур 

чадварын уралдаан -3, 

шилдэг илтгэлийг 3 

удаа зохион 

байгуулна 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Арга хэмжээ -5 

Багш ажилтныг 

ажиллах орчин нөхцөл, 

техник хэрэгслээр 

хангах 

 

Багш, 

ажилтнуудад 

байгаа 

компьютер, 

принтер, цахим 

хэрэглэгдэхүүний 

тоо 

2021 онд 17 

багш ажилтнаас 

13 нотебүүк, 16 

суурин 

компьютертэй. 

9 принтертэй 

2022-2024 онд 

нотебүүк 4-өөр 

нэмэгдэнэ 

Принтер -3-аар 

нэмэгдэнэ 

Цахим хичээлийн 

хэрэгсэл -2-оор 

нэмэгдэнэ 

Байгууллаг

ын төсвөөс 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр:  Насан туршийн боловсролын тэргүүлэх чиглэлийг мөрдөх, бодлого,төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийг хангуулах 

Үндсэн чиг үүргийн нэр:  Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүрэг 



 

- Байрны зураг төсөл 

- Тохижилт 

-  

 

Монгол Улмын Боловсрол,Соёл, Шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 12 сарын 26-ны өдрийн 

1а/11187 “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбарийн хэрэгжилтийг хангах тухай” тушаал 

Зорилт –5 

Төрийн 

байгууллагын 

нийтлэг чиг 

үүргийг 

ханган 

ажиллах 

Арга хэмжээ -1 

Байгууллагын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, тайлагнах 

үйл явцыг нэгдсэн 

удирдлагаар хангах, 

заасан хугацаанд дээд 

шатны байгууллагад 

хүргүүлэх 

Тухайн жилийн 

байгууллагын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

чанарын 

үнэлгээгээр 

2020 онд дээд 

шатны 

байгууллагаас 

байгуулагын 

үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилт, 

тайлагналтаар 

хангалттай сайн  

үнэлгээ авсан 

Байгууллагын үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ жил тутам 

сайжирна 

 

Салбарын хүрээнд 

батлагдсан хууль, 

тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах, тайлагнах 

Тухайн жилийн 

байгууллагын 

хууль 

тогтоомжийн 

хэрэгжилтийн 

чанарын 

үнэлгээгээр 

2021 онд дээд 

байгууллагаас 

“Улсын шилдэг 

төв”-өөр 

шалгарсан 

2021 он- “Улсын 

шилдэг төв” 

2023 он –энэ түвшинг 

ахиулж “Улсын 

тэргүүний төв” болох 

 

 



Монгол Улмын Боловсрол,Соёл, Шинжлэх ухаан, спортын сайдын2019 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 

А/756 дугаарт тушаал “ Хөтөлбөр батлах тухай” 

Стратегиийн зорилт 1. Иргэдэд насан туршийн боловсрол эзэмшүүлэхэд шаардагдах эрх зүй, 

боловсон хүчин, бүтэц, зохион байгуулалт, сургалтын хөтөлбөр, орчн санхүүгийн тогтолцоог 

бэхжүүлэх 

Стратегиийн зорилт 2. Цаашид үндэсний хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлж, салбар дамнасан насан 

туршийн боловсролын тогтолцоо бүрдүүлж төлөвшүүлэх суурь эхлэлийг тавих 

Хөтөлбөрийн зарчим 

5.1. НТБ-ын боловсролын үйлчилгээ нь дэлхийн жишиг, Монгол Улсын хөгжлийн чиг хандлагад 

нийцсэн, хувь хүний хэрэгцээ, амьдралын чанар, бодит амжилтад чиглэсэн байна. 

5.2. Үйлчилгээний арга, хэлбэр нь сонгох боломжтой, уян хатан, нээлттэй, тэгш хүртээмжтэй байх ба 

засаг дахиргааны нэгж, нийгмийн салбаруудын хамтын ажиллагаанд суурилсан байна. 

ЗУРГАА. НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 

 

6.1. Цахим платформд суурилсан нээлттэй контентийн үйлчилгээ 

o Мэдээллийн технологи, цахим хэрэглээний сургалт 

o Гадаад дахь монгол иргэнд зориулсан сургалт 

o Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт 

o Үндэсний болон гадаад хэлний сургалт 

o Соён гэгээрүүлэх сургалт 

6.2. Насанд хүрэгчдийн тасралтгүй сургалт 

o Гэр бүл, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт 

o Иргэний эрх зүй, улс төрийн боловсрол олгох сургалт 

o Харилцаа, ёс зүйн боловсрол олгох сургалт 

o Соёл, гоо зүйн боловсрол олгох сургалт 

o Амьдрах ухаан, санхүүгийн боловсрол олгох сургалт 

o Шинжлэх ухааны ололт, технологийн хөгжлийг амьдралд хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх 

сургалт 

            6.3. Ерөнхий боловсрол нөхөн олгох сургалт 

o Сургууль завсардсан хүүхдэд зориулсан танхимын сургалт 

o Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан гэрийн сургалт 

o Насанд хүрэгчдэд зориулсан зайны сургалт 

o Гадаад дахь монгол иргэдийн хүүхдэд зориулсан зайны сургалт 

o Лам хүүхдэд зориулсан танхимын болон зайны сургалт 

o Засан хүмүүжиж байгаа иргэнд зохиулсан танхимын сургалт 

   

 

 

 


