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ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

 

 

 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

БМДИ   Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт  

БЗД  Баянзүрх дүүрэг 

БОМСТ Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв (ТББ) 

БОАЖЯ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

БШУЯ  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

ЕБС  Ерөнхий Боловсролын сургууль 

МБХ   Монголын боловсролын хүрээлэн  

МУЗГ   Монгол Улсын Засгийн Газар 

МУБИС Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль  

МУИС  Монгол Улсын Их Сургууль  

НТБҮТ  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв 

ОУБ  Олон улсын байгууллага 

СБТ   Социологийн Боловсрол төв 

ТЗЗБ  Техникийн зөвлөх зохицуулах баг 

ТЗЗҮБ  Техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний баг 

ТХ   Тогтвортой хөгжил 

ТХБ   Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 

ТХЗ  Тогтвортой хөгжлийн зорилт 

СБТХА Сургуулийн бүх түвшний хандлага аргачлал  

СХД  Сонгинохайрхан дүүрэг 

ШХА  Швейцарын хөгжлийн агентлаг 

 



 

5 

 

ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ 

Нийгмийн хөгжил, цаг үеийн нөлөөгөөр хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, үзэл 

сургаал өөрчлөгдөж, үүнтэй холбоотой хөгжлийн талаарх үзэл хувьсан 

өөрчлөгдөж байна.  

XX зуунд “Байгалаас хишиг горьдож суухгүй, харин түүнийг булаан авах 

хэрэгтэй” гэсэн харалган үзэл, хандлага ноёрхож, эл үзлийн үр дагавар нь хүн 

төрөлхтөнд байгаль, нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлтэй асуудал, тогтворгүй 

хөгжлийг бий болгож, бүхий л экологийг (байгаль, нийгэм, соёлын г.м.) хямралд 

хүргэсэн билээ. 

Тэгвэл XXI зуунд ТХ-ийн үндсэн үзэл баримтлалыг “Ирээдүй хойч үеийнхээ 

хэрэгцээг хангах боломж, чадварт нь эрсдэл үүсгэхгүйгээр одоогийн хэрэгцээг 

хангах хөгжил”  хэмээн тодорхойлж байна. (Байгаль орчин болон  хөгжлийн  

Дэлхийн Комисс, WCED,1987). Тогтвортой хөгжил гэсэн нэр томъёо нь агуулгын 

хувьд ногоон хөгжил, ногоон эдийн засаг гэсэн нэр томьёог илэрхийлэх ба 

Монголын уламжлалт амьдралын хэв маяг, арга ухаантай уялдаатай, нэршлийн 

хувьд шинээр хэвшиж буй зүйл юм.  

ТХБ-ын цөм үзэл баримтлал нь сав, шим ертөнцийн нөөц баялаг, үнэт зүйлийг 

хувь хүн, бүлэг, улс үндэстэн зөвхөн ашиг олох, хөлжих өрөөсгөл зорилгоор 

бус, харин эдгээр баялаг, үнэт зүйл  хүн төрөлхтний хөгжил, дэвшлийн  үндсийн 

үндэс болдог тул туйлын ээлтэй хандах, хэвийн  төрх байдлыг хадгалах, нөгөө 

талаас  ирээдүй хойч үеийнхний хэрэгцээг хангах зорилготой билээ. 

Нийтийг хамарсан ажилгүйдэл, ядуурал, хотжилт, агаарын бохирдол, хог 

хаягдал экологийн тэнцвэр алдагдуулсан уул уурхайн олборлолт, хүн амын 

шилжилт хөдөлгөөн, хэт төвлөрөлийн үр дүнд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, 

сурч боловсрох суурь эрхүүд зөрчигдөж, нийгэм, эдийн засаг, соёлын 

тэнцвэртэй, тулхтай хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна. 

Энэ хүрээнд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй ОУ-ын донор 

байгууллагууд, ИНБ-ууд, мөн боловсролын байгууллага, төр засгийн 

институцийн хүрээнд шат дараалсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж 

байна.  

Эдгээр байгууллагын томоохон төлөөлөл болох Швейцарийн хөгжлийн агентлаг 

ОУБ, МУЗГ-аас санхүүжүүлж “ Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийг 2015 

оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд эдүгээ ТХБ-II төсөл хэрэгжих шатандаа явж 

байна. Энэхүү төслийн үйл ажиллагааны суурь мэдээллийг бий болгох 

зорилгоор суурь судалгаа хийж байгаа бөгөөд судалгааны гүйцэтгэгчээр 

судалгаа, сургалт, зөвлөх үйлчилгээний Социологийн Боловсрол төвийн 

судалгааны баг ажиллав. Энэхүү суурь судалгааны зорилго нь ТХБ-II төслийн 

шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох, суурь мэдээллийн сан бүрдүүлэх явдал 

болно. 

Судалгааг 2020 оны 12-р сарын 14-нөөс 2021 оны 01-р сарын 15-ны 

хооронд Улаанбаатар хотын 2 дүүргийн 6 сургууль, 6 аймгийн 28 сургуулийн 
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гол оролцогч талууд болох сургуулийн удирдлага, багш, эцэг эх, сурагч, 

нийгмийн ажилтан, төрийн байгууллагын төлөөлөл, орон нутгийн төлөөлөл, 

техникийн зөвлөн зохицуулах багийн төлөөлөл болох хүмүүсээс асуулга ба 

ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар мэдээлэл цуглуулсан.  

 

Гол үр дүнгүүд  

▪ Судалгааны асуумжийн тоон мэдээлэлд чанарын хяналт хийж, нийт 559 

багш, 1664 сурагч, 1371 эцэг эхийн нийт 3594 асуумжийг хүчинтэйд 

тооцож, боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийсэн. 

▪ Суурь судалгаанд хамрагдсан талбарын харьцааг авч үзэхэд аймаг, орон 

нутгаас 70 орчим хувь, нийслэлээс 30 гаруй хувь нь тус тус хамрагдсан 

байна. 

▪ Судалгаанд хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчдын 25.1 хувь нь ТХБ-

ын талаар маш сайн буюу сайн мэднэ гэж хариулсан бол огт мэдэхгүй 

гэсэн хувь хэмжээ 19.8 хувьтай(ТХ-ийн төлөөх ЕБС-19.8%, Төслийн бус 

хяналтын ЕБС-22.5%)  байна.  

▪ Харин судалгаанд хамрагдсан сурагчдын 12.1 хувь нь ТХБ-ын талаар 

маш сайн мэднэ гэж хариулсан бол огт мэдэхгүй гэсэн хувь хэмжээ 19.1 

хувьтай(ТХ-ийн төлөөх ЕБС-19.6%, Төслийн бус хяналтын ЕБС-17.9%)  

тус тус үнэлжээ. 

▪ Суурь судалгааны үр дүнг нэгтгэн үзэхэд, орон нутагт тулгамдаж буй 

боловсролын асуудлаар багш, сурагчид ойролцоо байр суурьтай байгаа 

бол нийгмийн асуудлаар(шударга ёс, нийгмийн тэгш бус байдлын 

талаар) сурагч болон эцэг эхчүүд адил байр суурьтай, харин хувь 

хүний(эрүүл мэндийн үйлчилгээ г.м)асуудлаар оролцогчдын хувьд 

нэгдмэл байр суурьтай байна.  

▪ Орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм-соёлын асуудлыг үнэлсэн багш нарыг 

хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд эрэгтэй багш нарын хувьд эрүүл 

мэндийн үйлчилгээ-28.6%, боловсролын ялгаатай байдал-17.1%, 

уламжлал ёс заншил алдагдаж байна-17.1% зэрэг асуудал илүү 

тулгамдаж байгааг дурдсан бол эмэгтэй багш нарын хувьд эрүүл 

мэндийн үйлчилгээ-27.6%, шударга ёс-14.5%, нийгмийн тэгш бус байдал 

болон авлига-11.3% илүү тулгамдаж байгааг дурдсан байна. 

▪ Мөн орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, соёлын асуудлыг үнэлсэн 

сурагчдын хариултыг хүйсийн байдлаар харцуулж үзэхэд эрэгтэй 

сурагчдын хувьд хүний эрхийн зөрчил-18.6%, боловсролын ялгаа-17.1%, 

шударга ёс алдагдаж, нийгмийн тэгш бус байдал бий болсон-11.6-11.8% 

зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгаа гэж үзжээ. Тэгвэл эмэгтэй 

сурагчдын хувьд боловсролын ялгаа-21.5%, нийгмийн тэгш бус байдал-

17.0%, эрүүл мэндийн үйлчилгээ-16.6% илүү тулгамдаж байгааг 

онцолсон юм. 

▪ Түүнчлэн орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, соёлын асуудлыг үнэлсэн 

эцэг эхчүүдийг хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд эмэгтэйчүүд эрүүл 

мэндийн үйлчилгээ-23.9%, нийгмийн тэгш бус байдал-14.7%, авлига, 



 

7 

 

ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

шударга ёс алдагдсан-11.2-11.7% зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгаа 

гэж үзсэн бол эрэгтэйчүүд эрүүл мэндийн үйлчилгээ-19.8%, нийгмийн 

тэгш бус байдал-15.4%, авлига болон шилжих хөдөлгөөн хэт төвлөрөл-

11.5% зэргийг илүү тулгамдаж байна гэжээ. 

▪ Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхээр гаргаж байсан 

саналын хувьд ТХ-ийн төлөөх сургуулиудын багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн 

хувь хэмжээ хяналтын сургуулиас өндөр байна. Тухайлбал, орон нутагт 

тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргаж байсан ТХ-ийн ЕБС-

ийн багш-6.5%, сурагч-5.2%,-иар тус тус өндөр байна. 

▪ Товчхондоо төслийн болон хяналтын сургуулийн багш, сурагч, эцэг 

эхчүүдийн хувьд орон нутагт тулгамдаж буй хүрээлэн буй орчны 

асуудлыг ойролцоо үнэлсэн ба орон нутагт тулгамдаж байгаа байгаль 

орчны асуудлаар нэгдмэл ойлголттой байна.  

▪ Ерөнхийдөө судалгаанд хамрагдсан төслийн ба хяналтын сургуулийн 

сурагчдын хувьд аливаа зүйлийн харилцан хамаарлыг танин мэдэх ба 

ойлгох, нийлмэл тогтолцоог задлан шинжлэх чадвар төдийлөн сайн биш 

байгаа нь тоон ба чанарын судалгааны үр дүнгээс харагдсан болно. 

▪ Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр оролцогч талуудын 

хамтын ажиллагааны туршлагад тулгуурлан ЕБС-ийн сурагчдын зүгээс 

хамтран ажиллах идэвх, сонирхол өндөр байгаа боловч багш нарын 

зүгээс сурагчидтай(зөрүү-10.5%), эцэг эхчүүдийн зүгээс өөрсдийн 

хүүхдүүдтэй(зөрүү-32.6%) хамтран ажиллах идэвх харьцангуй сул байна.  

▪ Аймаг, орон нутаг болон нийслэлийн сурагчид хог хаягдлын асуудал бол 

Монгол Улсын хэмжээнд тулгамдаж байгаа нийтлэг асуудал бөгөөд энэ 

нь хувь хүний ухамсар, ёс суртахуунтай уялдаж байж шийдвэрлэгдэх 

болно гэжээ. 

▪ Суурь судалгааны үр дүнгээс үзэхэд багш, сурагч, эцэг эхчүүд ЕБС-иар 

дамжуулан төслийн үйл ажиллагаанд оролцоход үндсэндээ чиглэж 

байгаа нь СБААХ-ын үндсэн арга зүйн хүрээнд явагдаж байна. Гэсэн 

хэдий ч төслийн үйл ажиллагаа зөвхөн сургуулийн удирдлага, багш, 

сурагчийн хүрээнд хязгаарлагдаж, бусад төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудтай хамтарч ажилласан хувь хэмжээ, хамтын ажиллагаа 

доогуур түвшинд, хэрэгжилтийн хувьд эхлэл төдий байна. 

▪ Сурагчдын амьдралын дадал хэвшлийг ТХ-ийн төлөөх ЕБС болон 

төслийн бус, хяналтын ЕБС тус бүрээр харьцуулж үзэхэд төслийн 

сургуулийн сурагчдын амьдралын дадал хэвшилд эерэг хандлага 

илүүтэй ажиглагдаж байна.  

▪ Судалгааны хариултаас үзэхэд хөдөлгөөний чадварыг адилхан үнэлсэн 

бол ур чадварын бусад үзүүлэлт болох аливаа зүйлийн харилцан 

хамаарлыг таньж мэдэх, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, задлан 

шинжлэх, үрэлгэн бус, арвич хямгач, ухаалаг хэрэглээтэй байх зэрэг 

чадвараа эмэгтэй сурагчид эрэгтэй сурагчдаас өндөр үнэлжээ.  

▪ Аймаг, дүүргийн хэмжээнд тулгамдаж буй орон нутгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх төслийг сургуультай хамтран хэрэгжүүлснээр багш 

сурагчдын хувьд “хийнгээ сурах” үндсэн зарчим хангагдах бөгөөд бүх 

түвшинд хамтран ажилласнаар сая “ЕБС-орон нутагт ТХБ-ыг бүтээх, 
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түгээх төв институц” болох эхлэл тавигдах учиртай. Өдгөө орон нутгийн 

тогтвортой хөгжил бол тухайн нутгийн бүх институци болон бүх 

хүмүүсийн идэвхтэй, оролцоот, хамтын үйлдлийн үр дүнгээс хамаарна 

гэж үзсэн байна.  

▪ Суурь судалгаанд хамрагдсан 559 багшийн 494 нь ТХ-ийн төлөөх ЕБС-

ийн багш нар байсан бөгөөд тухайн асуултад одоогоор ТХБ-ын сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн зөвхөн сургалтад хамрагдсан багш нарт байгаа гэж 

38.7%, хэрэглэгдэхүүн байхгүй гэж 11.5% нь хариулсан бол, ТХБ-ын 

сургалтад хэрэглэх гарын авлага, сургалтын хөтөлбөр, шалгалтын 

материал зэрэг багц хэрэглэгдэхүүнтэй гэж 28.1% нь хариулжээ. Мөн 

10.1% нь энэ асуултад хариулт өгөөгүй байна. 

▪ Суурь судалгааны үр дүнд тулгуурлан үзэхэд макро түвшинд үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон “сайн” буюу 84.6% байгаа бол, мезо түвшинд 

дунд буюу 65.2%, харин микро түвшинд гарааны үйл явц эхлэл төдий 

21.5%-тай үнэлэгдсэн байна. 
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БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

 

1.1 Судалгааны үндэслэл 

БШУЯ, ШХА-аас 2007 оноос хойш хамтран хэрэгжүүлсэн “Эко сургууль 

хөтөлбөр”-ийг үргэлжлүүлэх зорилгоор “Монгол Улсын Тогтвортой  Хөгжлийн 

боловсролыг дэмжих” төслийг анх хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Тухайн төсөл 

байгаль орчин, экологийн боловсролын өнөөгийн байдал, боловсролын 

салбарт хэрэгжүүлсэн эко-сургууль санаачилга, хөтөлбөрт тулгуурлаж байв. 

Энэхүү төсөл нь Монгол Улсын байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах 

бодлого, холбогдох Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэж 

байсан бөгөөд хүүхэд залуучуудад байгаль орчноо хамгаалдаг, зохистой 

ашиглаж ирсэн уламжлалт соёл мэдлэгээ сэргээх, хэмнэлттэй ногоон хэрэглээг 

албан болон албан бус боловсролоор дамжуулан төлөвшүүлэхэд чухал ач 

холбогдолтой байжээ.Үүний үр дүнд Монгол Улсад 2015-2018 онд ТХБ-I төслийг 

амжилттай хэрэгжүүлж, ТХБ-ын үзэл санаа, ач холбогдлыг танилцуулсан юм.  

ТХБ-II төслийг хэрэгжүүлэхэд эхний үе шатны ололт, амжилтыг бататгахын 

зэрэгцээ үндэсний хэмжээнд, төсөлд хамрагдах аймгуудын сургуулийн түвшинд 

хэрэгжүүлэгчдийн дунд ТХБ-ын ойлголт, үйл ажиллагааг улам бүр бэхжүүлэх 

болно.  

МУЗГ-аас ТХБ-ын хөтөлбөрийг тасралтгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор ололт 

амжилтыг нэгтгэх, сул талуудыг шийдвэрлэх, төслийн үр дүн болж гарсан 

санаачлагуудыг боловсролын тогтолцоог эрчимжүүлэх, бүтэц тогтолцооны 

хувьд бэхжүүлэхэд анхаарч байна. Иймд ТХБ-ын мэдлэг, арга барил, үйл 

ажиллагааг боловсролын тогтолцоонд хэрэгжүүлж, бүх түвшинд нэвтрүүлэх, 

тогтвортой ирээдүйн төлөө сурагчид, олон нийтийг бэлтгэхэд чиглэсэн 

мэдээллийн сан бий болгох, төсөл хэрэгжсэний дараа үр дүнг харьцуулж үнэлэх 

суурь түвшинг тогтоохын тулд өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох суурь 

судалгааг хийх шаардлагатай болсон юм. 

 

1.2 Судалгааны зорилго, зорилт 

Судалгааны зорилго нь Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн гол 

үзүүлэлтүүдийн суурь түвшинг тогтоох, баримтжуулах, хэрэгжүүлж буй төслийн 

суурь судалгааны мэдээлэл цуглуулж сан бүрдүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, 

нөхцөл байдлыг тодорхойлж, гарааны нөхцлийг тайлагнахад чиглэнэ. Энэхүү 

зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:  

✓ Санхүүжүүлэгч байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээтэй 

танилцах, хоёрдогч баримт бичгийн дүн шинжилгээ хийх 
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✓ Төслийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний, орон нутгийн  

нэгжийн түвшний оролцогчдод зориулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 

зохион байгуулахад анхаарах зүйлс, үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоосон 

дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулах 

✓ Төслийн зорилтот болон хяналтын ЕБС-ийн удирдлага, багш, сурагчдаас 

асуумжийн аргыг ашиглан мэдээлэл цуглуулах 

✓ ТХБ-II төслийн хүрээнд ТХБ-ын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох  

✓ Эцэг эхчүүдээс өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох асуумжаар мэдээлэл 

цуглуулах 

✓ ИНБ-ын төлөөлөл болон ТЗЗҮБ, ТЗЗБ-ийн гишүүдээс ганцаарчилсан 

сурвалжлагын аргаар чанарын мэдээлэл цуглуулах 

✓ ТХБ-II төслийн суурь судалгааны тайлан бичих, санал дүгнэлт 

боловсруулах.  

✓ Төслийн гүйцэтгэлийг дунд хугацаанд болон гурван жилийн дараа төсөл 

дуусахад харьцуулан хэмжиж(үр дүн, үр ашгийг) болохуйц суурь 

мэдээллийн баазыг бий болгох 

✓ ТХБ-II төслийн суурь судалгааны мэдээллийн сан үүсгэх, тайлан бичих, 

санал дүгнэлт боловсруулах.   

 

1.3 Төслийн суурь судалгааны арга зүй 

1.3.1 Үзэл баримтлал, арга зүйн хүрээ 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн өнөөгийн нөхцөлийг тодорхойлох, 

мэдээллийн сан бүрдүүлэх, судалгааны арга зүйг боловсруулахдаа төслийн 

удирдамжид тусгасан ТХБ-ын иж бүрэн хандлага(the whole approach)-ыг 

баримталсан болно. Энэхүү төсөл нь сургуулиудыг орон нутагтаа болон 

ойролцоох бусад сургуулиудад өөрчлөлтийг дагуулах хөдөлгөгч хүч болгох 

замаар ТХБ-ын хөдөлгөөнийг орон нутгийн түвшинд өрнүүлэхийг зорих бөгөөд 

сургалтын хөтөлбөр, заах болон сурах үйл явц, сургууль хэрхэн ажилладаг,  

удирдлага, үйл ажиллагаа, өдөр тутмын арга хэмжээ ба нийгмийн бүлгийн бүх 

гишүүд хоорондын харилцаа, эцэг эхийн оролцоо, сургуулийн оршин байгаа 

нийгмийг бүхэлд нь авч үздэг.  

Ингэснээр нэг талаас сургуулийг тогтвортой нийгмийн талаар сурч боловсордог 

бичил талбар болгож, нөгөө талаас сурагчид болон олон нийт тогтвортой 

хөгжил гэж юуг хэлдэг,  орон нутгийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар 

чадваруудыг эзэмших шаардлагатайг бие биенээсээ болон хамтдаа суралцаж 

олж авснаар сургуулийг “хөгжлийн төв” болгож буй өвөрмөц арга зүй болно. 

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 4 ба 7-оос үзэхэд тогтвортой хөгжил, хүний эрх, 

жендэрийн тэгш байдал, дэлхийн иргэншлийг Тогтвортой хөгжлийн цөм 

агуулгын хүрээнд авч үзэж, эдгээрт тулгуурлан дэлхийн улс орнуудыг үнэлж 

байна. 
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Сурагчид тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа, зарчмыг мэдэж ойлгох, хэрэгжүүлэх, 

хэрэгжилтийн үр дүнг танин мэдэхийн тулд байгаль, эдийн засаг болон нийгэм 

хүмүүнлэгийн ухааны үндсэн мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт үйлийг сургалт, 

сургалтаас гадуурх үйлээс эзэмшдэг байна.  

 

Зураг 1. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын цөм агуулга ба интеграцчилал 

ТХБ-ын энэхүү цөм агуулгыг суурь судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа 

оролцогч талуудыг сонгох, тогтвортой байдлын цогц чадамж, суралцахуйн 

агуулгын  үндсэн хүрээг тодорхойлоход ашигласан болно. 

 

1.3.2 Төслийн суурь судалгааны арга зүй 

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын цөм агуулгын хүрээнд ТХБ-II төслийн 

өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох суурь судалгааг тоон ба чанарын 

судалгааны арга зүйг хослуулан явуулсан болно.  

ЕБС-ийн багш, сурагч, эцэг эхээс мэдээлэл цуглуулахад санал асуулга, 

асуумжийг үндсэн арга болгосон бөгөөд асуулт нь ТХБ-ын мэдлэг, чадвар, 

хандлагыг илрүүлэхүйц, хэрэглээний  болон байгаль орчин, нийгэм, эдийн 

засгийн асуудлыг хөндсөн, бүтэц, агуулга, аргачлалын хувьд ойлгомжтой, 

харилцан уялдаатай байхад анхаарсан. 

Харин макро болон мезо түвшин дэх институтчилэл, бодлого, хамтын 

ажиллагааг тодорхойлохдоо төслийн гол оролцогч талуудаас(ТЗЗҮБ, ТЗББ-ийн 

гишүүд, сургуулийн удирдлага г.м) бүлгийн болон ганцаарчилсан сурвалжилгын 
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аргыг ашиглаж, чанарын мэдээлэл цуглуулав. Чанарын мэдээллийг 

шинжлэхдээ шинж тэмдгийг бүлэглэх, хэв маягчлах, шалтгаан, үр дагаварыг 

тодорхойлж, зураглал хийж, үр дүнг тодорхойлсон болно. Харин санал 

асуулгын аргаар цуглуулсан мэдээлэлд боловсруулалт хийхдээ орчин үеийн 

багц программ “SPSS-23”-ыг ашигласан болно. Цуглуулсан мэдээлэлд анхдагч 

үр дүн болох нэг хэмжээст тархалтыг тооцохын зэрэгцээ шинээр хувьсагч 

үүсгэх, харьцуулалт болоод статистик шинжилгээ хийж тоон мэдээллийг 

боловсруулж нэгтгэн дүгнэсэн. 

Хүснэгт 1.Судалгааны арга, зорилт, судлах зүйл 

 Судалгааны арга Зорилт Сонгох баримт, судлах зүйл 

1 Баримт бичгийн 

судалгаа* 

Холбогдох бодлогын 

баримт бичиг, 

мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ хийх 

Үндэсний хөтөлбөр, бодлогын 

баримт бичиг, ТХБ-ыг нэвтрүүлэх 

болон сургалтын хөтөлбөр, 

стандарт, сургалтын материал, 

сургуулийн төлөвлөгөө, ажлын 

тайлан гм 

2 Ганцаарчилсан 

ярилцлага** 

ТЗЗҮБ, ТЗЗБ, ЕБС-ийн 

удирдлагуудаас 

судалгаа авах 

ТХБ-ын бүтэц, үйл ажиллагаанд 

тулгамдаж буй асуудал, хэрэгжилт, 

ололт дутагдал, анхаарах зүйлс, 

цаашдын төлөвлөгөө 

3 Бүлгийн 

ярилцлага** 

Сурагч, эцэг эхчүүд, 

ТЗЗБ-ийн төлөөллөөс 

судалгаа авах 

ТХБ-ын талаарх олон нийтийн 

ойлголт, үзэл баримтлал, үнэт зүйлс, 

хөгжүүлэх төлөвлөгөө 

4 Асуумж 

судалгаа*** 

Сурагч, ЕБС-ийн VIII-X 

ангийн сурагчдаас 

судалгаа авах 

ТХБ-ын талаарх мэдээллийн эх 

сурвалж, ойлголт, мэдлэг, хандлага, 

орон нутгийн онцлог, асуудал, 

шийдэл, сорилтууд 

Судалгаанд баримт бичгийн шинжилгээ, санал асуулга, ганцаарчилсан ба 

бүлгийн ярилцлагын аргуудыг төлөвлөсний дагуу хэрэглэсэн ба холбогдох 

удирдамж, хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулсан (Хавсралт 1-9).  

• Баримт бичгийн шинжилгээ (Document analyze) 

Төсөлд хамрагдсан аймаг, дүүргийн сургуулийн сурагчдын тоон мэдээ, үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, ажлын тайлан, сургуулийн удирдлагын багийн 

уулзалтын давтамж, хурлын тэмдэглэл, багш нарын хичээлийн төлөвлөгөө, 

эхийн болон сурагчдын оролцоо, үйл ажиллагаа, сургууль-олон нийтийн 

төслийн хамтын ажиллагаа, клубын мэдээлэл, орон нутгийн техникийн зөвлөн 

зохицуулах багийн холбогдох ажилтнуудын үйл ажиллагааны мэдээлэл, 

оролцоог нотлох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийсэн болно. 
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• Ганцаарчилсан ба бүлгийн сурвалжилга (KII and FGD) 

Аймаг, дүүргийн түвшинд ТЗЗБ-ийн төлөөлөл, үндэсний түвшинд ТЗЗҮБ-ийн 

төлөөлөл, удирдлагаас судалж буй асуудлын талаарх гүнзгийрүүлсэн, нэмэлт 

мэдээлэл олж авах зорилгоор ярилцлага хийлээ. Судалгаанд хамрагдаж буй 

төслийн зорилтот аймаг болон дүүргээс, мөн үндэсний түвшинд БОАЖЯ, 

БШУЯ, Боловсролын хүрээлэн, БМДИ, БҮТ, НТБҮТ, МУБИС, МХЕГ, ЦУНБХТ 

зэрэг байгууллагаас үнэлэхэд энэхүү аргыг ашиглан чанарын мэдээлэл 

цуглуулсан болно. Нийт 30 сургуулийн удирдлага, 15 ТЗЗҮБ-ийн төлөөлөл, 10 

гаруй ТЗЗБ-ийн төлөөлөлтэй ганцаарчилсан ярилцлага хийлээ. Аймаг, дүүргийн  

түвшинд эцэг эхчүүд, сурагчидтай фокус бүлгийн ярилцлага хийхээр 

төлөвлөсөн байсан боловч нэгж хугацаанд бүлгийн ярилцлагад орох хүмүүсийн 

цагийн боломжгүй байдлыг харгалзан зарим эцэг эх, хүүхдүүдтэй 

ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн болно. 

• Цахим асуумжийн арга (Online survey) 

Судалгааны зорилго, зорилттой уялдуулан сургуулийн багш, эцэг эх, 

сурагчдаас захиалагчтай тохиролцож батлагдсан асуумжийн маягт ашиглан 

3700 орчим оролцогчоос мэдээлэл цуглуулсан. Түүврийн тоо хэмжээг 

захиалагчтай санал солилцон эцэслэж тогтсон ба цар тахлын үеийн 

өндөржүүлсэн бэлэн байдал, хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан цахим 

хэлбэрээр судалгааг авсан юм. 

 

1.3.3 Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хүрээ 

Судалгааны зорилго, судлах асуудал, хамрах хүрээ хязгаарыг 2020 оны 11 сард 

Боловсролын хүрээлэнгээс байгуулсан зөвлөх ажлын хэсэгтэй хамтран санал 

солилцож тодорхойлсон. Үүний дагуу асуулгыг МУИС, Социологийн Боловсрол 

төвийн судалгааны баг боловсруулж, Боловсролын хүрээлэнгийн төслийн суурь 

судалгаа, үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх дэд багийн 

мэргэжилтнүүдийн зөвлөмжийг авч эцэслэсэн болно.  

Түүнчлэн бэлтгэл ажлын хүрээнд МУИС, Социологийн Боловсрол төвийн 

судлаачид талбараас мэдээлэл цуглуулах судлаачдад зориулсан нэг өдрийн 

сургалтыг зохион байгуулж, төсөл болон судалгааны талаарх ойлголт, 

тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндсэн үзэл баримтлал ойлголтын талаар 

тайлбарлаж, гол тодорхойлолтуудыг зааж мэдлэг олгосон. 

Судалгаанд тогтвортой хөгжлийн төлөөх нийслэл, 6 аймгийн 28 сургуулийн 

багш, сурагч, эцэг эхийг сонгон хамруулсан. Сургууль тус бүрээс баримт 

бичгийн судалгаа, сургуулийн захирал, удирдлагуудаас ганцаарчилсан 

ярилцлага авсан.  Төслийн бус хяналтын сургуулийг сонгохдоо 1) тухайн төсөл 

хэрэгжиж буй талбарт байгаа, 2) ямар нэг байдлаар төсөл хэрэгжүүлж 

байгаагүй зэрэг үзүүлэлтийг харгалзсан болно. Төслийн бус хяналтын 

сургуулийн хувьд нийслэлийн хоёр дүүрэг, дөрвөн аймгийн нийт зургаан 

сургуулийг хамруулсан болно. Үүнд, БЗД-ээс 133-р ахлах сургууль,БГД-ээс 
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Шинэ эхлэл ЕБС, Чингэлтэй дүүргээс 23-р сургууль, Булган аймгийн төвөөс 3-р 

сургууль, Архангай аймгаас Өндөр-Улаан сумын сургууль, Ховд аймгийн 

Манхан сумын сургууль, Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын сургуулийг тус тус 

сонгон судалсан болно. 

 

Зураг 2. Мэдээлэл цуглуулсан хүрээ, талбарууд 

 

1.3.4 Судалгааны түүвэрлэлт, тоо хэмжээ 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах хүрээнд тулгуурлан түүврийн хэлбэр, тоо 

хэмжээг тогтоосон. Юуны өмнө судалгаанд хамрагдах сургуулиудыг сонгохдоо 

төсөлд хамрагдсан сургуулиудыг зориуд сонгож бүрэн хамруулсан бол 

хяналтын сургуулиудыг ТХБ-II төсөл хэрэгжиж буй аймаг, орон нутгаас 

санамсаргүй байдлаар сонгон хамруулсан болно.  

Судалгаанд нийт нийслэлийн 4 дүүрэг, 6 аймгийн нийт 36 сургуулийг 
хамруулахаар төлөвлөснөөс 35 сургуулийг хамруулжээ. Хамрагдсан 
талбаруудын хувьд төслийн буюу тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургуулиуд 
болон төслийн бус, хяналтын сургуулиудыг тус тус харьцуулан судалсан. 

Хүснэгт 2. Сургуулийн түүвэрлэлт/суурьшлаар/ 

 
Тогтвортой хөгжлийн 

төлөөх сургууль 
Төслийн 

бус/хяналтын 
сургууль 

Нийт 

Нийслэл(Улаанбаатар) 2 3 5 
Аймгийн төв 13 1 14 
Сум 13 3 16 
Нийт 29 7 35 

Сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхчүүдээс авах асуумж судалгаанд төслийн нийт 

30 сургуулийг хамруулахаар төлөвлөж байсан боловч БГД-ийн Шинэ эхлэл 

болон 28-р сургууль төсөлд хамрагдаагүй гэсэн тул хяналтын сургуульд Шинэ 

эхлэл сургуулийг хамруулсан ба 28-р сургуулийг түүвэрлэлтээс хассан.  

• ТЗЗҮБ-ийн төлөөлөл(БОАЖЯ, БШУЯ,
Боловсролын хүрээлэн, БМДИ, БҮТ, НТБҮТ,
МУБИС, МХЕГ, ЦУНБХТ гм)

Үндэсний түвшинд

• Төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн ТЗЗБ-ийн 
төлөөлөл

Орон нутгийн түвшинд

• Төслийн 28 сургуулийн удирдлага, багш, 
сурагчид, эцэг эхийн төлөөлөл, оролцогчид

• Хяналтын 7 сургуулийн удирдлага, багш, 
сурагчид, эцэг эхийн төлөөлөл, оролцогч тал

Нэгж, байгууллагын 
түвшинд
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Мэдээллийн түүврийн тооцоолол, тоо хэмжээнд нийцүүлэн төсөлд 

оролцогчдоос түүвэрлэлтийг төлөвлөсний дагуу хийхэд анхаарсан болно.  

Судалгааны тоон мэдээллийг цахим асуулгын аргыг ашиглаж явуулсан ба 

чанарын мэдээллийг ганцаарчилсан ба бүлгийн ярилцлагын аргаар цуглуулав. 

Багш, эцэг эхчүүд болон сурагчдаас асуулгын аргыг ашиглаж мэдээлэл 

цуглуулсан ба харин бусад оролцогчдоос ганцаарчилсан ба бүлгийн 

ярилцлагын аргыг ашиглан мэдээлэл авсан (Хүснэгт 3). Ганцаарчилсан 

ярилцлагад сургуулийн удирдлага, ТЗЗҮБ болон ТЗЗБ-ийн төлөөлөл, 

мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. 

Хүснэгт 3. Судалгааны аргууд ба түүврийн хэмжээ 

№ 
Судалгааны 

арга 

Мэдээлэл 
цуглуулах 

арга 
Түүврийн нэгж Хамрах хүрээ 

Төлөвлөсөн 
түүврийн 
хэмжээ 

1 
Тоон 

судалгаа 
Асуулга 

Багш 

Нийслэл, 6 аймаг 

n =500 

8-10 ангийн сурагч n = 1500 

Эцэг эх n = 1100 

2 
Чанарын 
судалгаа 

Ганцаарчилсан 
ярилцлага 

ТЗЗҮБ-ийн гишүүд Нийслэл ,6 аймаг n = 13 

ТЗЗБ-ийн гишүүд Нийслэл ,6 аймаг n = 15 

Сургуулийн 
удирдлага, 
төлөөлөл 

Нийслэл ,6 аймаг n = 30 

Бүлгийн 
ярилцлага 

Сурагч, эцэг эх Нийслэл ,6 аймаг n=8(10) 

3 
Тоон ба 
чанарын 
судалгаа 

Баримт 
бичгийн 
судалгаа 

Багц материал Нийслэл, 6 аймаг n = 30 

 

Хэдийгээр түүврийн хэмжээг Хүснэгт 3-т тусгасан байдлаар авахаар 

төлөвлөсөн боловч талбараас мэдээлэл цуглуулах явцад санал асуулгын 

түүврийн хэмжээ судалгаанд оролцогчдын идэвхээс хамаарч харьцангуй 

нэмэгдсэн юм. Тухайлбал, асуумж судалгаанд 569 багш, 1710 сурагч, 1439 эцэг 

эхчүүд тус судалгаанд хамрагджээ. 

Тоон судалгаа 

Судалгааны асуумжийн тоон мэдээлэлд чанарын хяналт хийж, нийт 559 багш, 

1664 сурагч, 1371 эцэг эхийн нийт 3594 асуумжийг хүчинтэйд тооцож, 

боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийсэн. Санал асуулгын судалгаанд хамрагдсан 

багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн тоо хэмжээг тухайн сургуулийн суралцагчдын тоо 

хэмжээнд тулгуурлан, хувь тэнцүүлсэн түүвэрлэлтийн аргыг ашиглаж тогтоосон. 

Судалгаанд хамрагдсан тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургууль(нийт 2 дүүрэг, 6 

аймгийн 28 сургуулийн 494 багш, 1118 сурагч, 1087 эцэг эх) болон төслийн бус 

хяналтын сургуулиудыг(нийт 3 дүүрэг, 4 аймгийн 7 сургуулийн 65 багш, 546 

сурагч, 284 эцэг эх) суурьшил болон бүсээр ангилсан болно. Судалгааны 

түүвэрлэлтийн тоо хэмжээг Хүснэгт 4-ээс үзнэ үү. 

 
 



 

16 

 

ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

 
Хүснэгт 4. Тоон судалгааны түүврийн хэмжээ 

 Байршил 
Тогтвортой хөгжлийн төлөөх 

төслийн сургууль 
Төслийн бус/хяналтын 

сургууль 

Багш Сурагч Эцэг эх Багш Сурагч  Эцэг эх 

Суурьшил: 

Нийслэл 31 97 202 32 452 216 

Аймгийн төв 321 785 630 9 8 9 

Сумын төв 142 236 255 24 86 59 

Нийт 494(88.4) 1118(67.2) 1087(79.2) 65(11.6) 546(32.8) 284(20.7) 

Бүсээр: 

Баруун 62 149 608 11 15 34 

Зүүн 83 172 125 5 38 12 

Хангайн 318 700 152 17 41 22 

Төв(Улаанбаатар) 31 97 202 32 452 216 

Нийт 494(88.4) 1118(67.2) 1087(79.3) 65(11.6) 546(32.8) 284(20.7) 

Тайлбар: Тоон судалгааны түүврийн дэлгэрэнгүй хүснэгтийг Хавсралт 9-өөс үзнэ үү! 

Чанарын судалгаа 

Тоон судалгааны агуулга чиглэлд багтаагүй учир шалтгааныг тодорхойлох 

асуудлаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах зорилгоор чанарын судалгааг 

ганцаарчилсан ба бүлгийн ярилцлагын аргыг ашиглан явуулсан. Чанарын 

судалгаанд Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлага, ТЗЗБ-ийн төлөөлөл, 

ТЗЗҮБ-ийн гишүүн зэрэг нийт 40 гаруй хүн хамрагдав.  

Судалгаа хийх талбараас чанарын судалгааны ярилцлагыг 30-аас багагүй 

ТЗЗҮБ, ТЗЗБ болон сургуулийн удирдлагаас авахаар төлөвлөж, судалгаанд 

хамруулсан байна. Чанарын судалгааны хүрээнд хийх бүлгийн ярилцлагад 

хамрагдах эцэг эх, сурагчдын тоог 10 орчим бүлэгт хийхээр төлөвлөсөн ба нийт 

8 бүлэгт хийсэн байна.  

Хүснэгт 5. Чанарын судалгааны түүвэр 

  
 

Аргууд 

Техникийн зөвлөн зохицуулах 
үндэсний баг 

Орон 
нутаг 

Төслийн ЕБС Хяналтын ЕБС 

БШУЯ, БОАЖЯ, БХ, БМДИ, БҮТ, 
НТҮБТ, МУБИС, МХЕГ, ЦУНБХТ, 

БОМСТ 

ТЗЗБ 

У
д

и
р

д
л

а
га

 

С
у
р
а
гч

 

Э
ц

э
г 

э
х
 

У
д

и
р

д
л

а
га

 

С
у
р
а
гч

 

Э
ц

э
г 

э
х
 

Ганцаарчил
сан 
ярилцлага 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 8 … … 4 … … 

Фокус 
бүлгийн 
ярилцлага* 

… … … … … … … …   … ... … 4 4 … 2 2 

Баримт 
бичгийн 
судалгаа 

Багц материал** Багц 
мат 

Багц 
мат-
30 

… … … … … 
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Тайлбар: Цар тахлын улмаас хөл хорио сунгагдсан нөхцөлд төлөвлөсөн бүлгийн ярилцлагын 
мэдээллийг ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар авахаар төлөвлөсөн болно. 

Судалгаанд хамрагдсан хамтарсан багийн төлөөлөлтэй ганцаарчилсан 

ярилцлага хийхээс гадна үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг тодорхойлох 

зорилгоор баримт бичгийн хуудас ашиглан үнэлсэн. Цахимаар болон утсаар 

чанарын мэдээлэл цуглуулах ажлыг үндсэн багийн гишүүд зохион байгуулж 

ганцаарчилсан ярилцлага болон үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

1.4 Судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэлт ба дүн шинжилгээ 

Судалгааны мэдээллийг бүрдүүлэхдээ цахим болон утсаар бүрдүүлж 

ажилласан болно. Бүрдүүлсэн мэдээллийн хувьд асуумж судалгаа, баримт 

бичгийн судалгаа, ганцаарчилсан ярилцлагын материалууд цугласан болно. 

Цуглуулсан баримт, мэдээллийг MS-Word, MS-Excel файлаар хадгалсны 

зэрэгцээ шивж оруулсан мэдээллийг шалгах, засварлахад тооллого, түүвэр 

судалгааны CSPro багц програм, мэдээлэл оруулах хэрэгсэл (Data entry tools), 

“SPSS 23.0” программыг ашиглав. Асуумжийн мэдээллийг SPSS программд 

оруулж мэдээллийн сан үүсгэсэн болно. 

1.5 Судалгааны мэдээллийн чанарын хяналт 

Судалгааны мэдээллийн чанарын хяналтыг хэд хэдэн үе шатаар хийв. 
Юуны өмнө цахим хэлбэрээр оролцсон тул хариултын бүрэн бүтэн байдлын 
дүн шинжилгээ хийв. Хариулт бүрэн бус, шаардлага хангахгүй асуумжийг 
хүчингүйд тооцсон(чанарын хяналт-1) ба үүний дараагаар мэдээллийн 
давхардал бий эсэхэд дүн шинжилгээ хийж(чанарын хяналт-2), давхардсан 
мэдээллийг тооцооллын утгаас хассан болно.  

Хүснэгт 6. Мэдээллийн чанарын хяналт 

 
Багшийн асуумж Сурагчийн 

асуумж 
Эцэг эхийн асуумж 

Төлөвлөсөн 500 1500 1100 
Хамрагдсан 569 1710 1439 
Чанарын хяналт-1 567 1700 1399 
Чанарын хяналт-2 559 1664 1371 

Асуумж судалгаанд 569 багш, 1710 сурагч, 1439 эцэг эхчүүд хамрагдсан ба 

үүнээс 559 багш, 1664 сурагч, 1371 эцэг эхийн 3594 асуумжийг хүчинтэйд 

тооцож, дүн шинжилгээ хийсэн. Бүрдүүлсэн мэдээллийн түүврийн бус алдааг 

багасгах зорилгоор double entry method ашиглав. 

 

1.6 Судалгааны зохион байгуулалт 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг 2020 оны 12-р сарын 14-өөс 2021 

оны 01-р сарын 08-ны хооронд хийж, мэдээллийг нэгтгэх, үр дүнг шинжлэх, 
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судалгааны тайлан боловсруулах, хянан сайжруулах, эцэслэх ажлыг 2021 оны 

01-р сарын 3-15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

Судалгааг орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох цахим асуумж 

ашиглан явуулсан бөгөөд энэхүү арга нь мэдээлэл цуглуулалтын үйл 

ажиллагааг байгаль орчинд ээлтэй аргаар явуулах боломжийг бүрдүүлснээс 

гадна өгөгдлийг анхан шатны нэгжээс цуглуулж, мэдээллийн чанар, аюулгүй 

байдлыг хангах, цаг хугацаа, хүн хүч болон зардал хэмнэх зэрэг олон давуу 

талыг бий болгосон.  

Судалгаа нь Улаанбаатар хот, 6 аймгийн төслийн гол оролцогч талууд 

болох багш, сурагч, эцэг эх, сургуулийн удирдлага, нийгмийн ажилтан, төрийн 

байгууллагын төлөөлөл, ТЗЗБ, ТЗЗҮБ-ийн төлөөлөл нийт 3700 орчим хүмүүсийг 

хамарч хийгдлээ.  
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БҮЛЭГ 2. МИКРО ТҮВШНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

 

2021 оны байдлаар бага, дунд, ахлах ангиас бүрдэх  839 сургууль, 34073 багш, 

680837 сурагч ерөнхий боловсролын сургуулиудад 30 орчим мянган багш нар 

ажиллаж байгаа бөгөөд хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд 80 гаруй хувь нь 

эмэгтэй, 20 орчим хувь нь эрэгтэй багш нар байгаа юм. Суурь судалгаанд 

хамрагдсан багш нарын хүйсийн харьцааг авч үзэхэд дээрх дүнтэй ихээхэн 

ойролцоо буюу эмэгтэй багш нарын хувь 83.9%, эрэгтэй багш нар 16.1%-ийн тус 

тус эзэлж байгаа нь түүврийн харьцаа эх олонлогийн бүтцийг хангасан болохыг 

илтгэж байна. 

 

2.1 ЕБС-ийн үйл ажиллагаанд оролцогчдын өнөөгийн байдал 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн суурь судалгаанд хамрагдсан багш, 

сурагч, эцэг эхчүүдийг төслийн ба хяналтын сургууль тус бүрээр харьцуулан 

авч үзлээ. Ингэхдээ сургуулийн үндсэн оролцогч талууд болох багш, сурагч, 

эцэг эхчүүдээс авсан тоон асуумж судалгааны үр дүнд тулгуурлав. Харин 

сургуулийн удирдлагаас ганцаарчилсан ярилцлагаар авсан мэдээлэлд 

тулгуурлан өнөөгийн микро түвшин дэх төслийн онцлог, нөхцөл байдлыг 

тодорхойлсон болно. 

 

 

Зураг 3. Сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд 

Сургуулийн түвшинд багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн ТХБ-ын талаарх ойлголт, 

мэдлэг, мэдээллийн эх сурвалж болон орон нутагт тулгамдаж буй асуудал, 

Удирдлага

Сурагч

Эцэг эх

Багш
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шийдвэрлэхэд оролцож буй оролцоо, хамтарч ажилласан байгууллага зэргийг 

оролцогчдын санал бодолд тулгуурлан авч үзсэн. 

 

2.1.1 Судалгаанд хамрагдсан багш, сурагч, эцэг эхийн мэдээлэл 

▪ Багш нарын мэдээлэл 

Энэхүү суурь судалгаанд нийт 35 сургуулийн 559 багш хамрагдсан. Харин 

төслийн ба хяналтын сургууль тус бүрээс оролцсон багш нарын тоог харьцуулж 

үзэхэд Тогтвортой хөгжлийн төлөөх 28 ЕБС-аас 494(88.4%) багш, төслийн бус, 

хяналтын 7 сургуулиас нийт 65(11.6%) багш тус тус хамрагдсан. 

Судалгаанд хамрагдсан багш нарыг суурьшлын байдлаар авч үзэхэд 

нийслэлээс 63(11.3%), аймгийн төвөөс 330(59.0%), сумын төвөөс 166(29.7%) 

тус тус хамрагдсан байна. Судалгаанд хамрагдсан багш нарыг насны бүлгээр 

харьцуулан авч үзэхэд 30 хүртэлх насны 36.9%, 31-40 хүртэлх насны 34.3%, 41-

ээс дээш насны багш 28.8% хамрагдсан байна. Багш нарыг хүйсийн хувьд 

харьцуулж үзэхэд эмэгтэй багш нар 469(83.9%), эрэгтэй багш нар 90(16.1%) 

хамрагдсан. 

 Хүснэгт 7. Судалгаанд хамрагдсан багш  нарын мэдээлэл 

№ Үзүүлэлт Давтамж Хувь 

1 ЕБС-ийн онцлог 
ТХ-ийн төлөөх ЕБС 494 88.4 

Төслийн бус хяналтын ЕБС 65 11.6 
 

2 Насны бүлэг 

30 хүртэх настай 206 36.9 

31-40 хүртэлх настай 192 34.3 

41-ээс дээш настай 161 28.8 
 

3 Хүйс 
Эмэгтэй 469 83.9 

Эрэгтэй 90 16.1 
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Боловсролын түвшин 

Диплом 20 3.6 

Бакалавр 362 64.8 

Магистр 176 31.5 

Доктор 1 0.2 
 

 
5 

 
Мэргэжлийн зэрэг 

Зэрэггүй 211 37.7 

Заах арга зүйч 183 32.7 

Тэргүүлэх зэрэгтэй 155 27.7 

Зөвлөх 10 1.8 
 

 
6 

 
Багшилж буй жил 

3 хүртэлх жил 104 18.6 

4-7 жил 113 20.2 

8-с дээш жил 342 61.2 

 НИЙТ  559 100.0 

Судалгаанд хамрагдсан багш нарыг боловсролын түвшнээр харьцуулж үзэхэд 3.6% 

дипломын, 64.8% нь бакалаврын, 31.5% нь магистрын, 0.2% нь докторын зэрэгтэй 

багш нар байна.Тэрчлэн мэргэжлийн зэргийн хувьд 37.7% нь мэргэжлийн зэрэггүй, 

32.7% н заах арга зүйч, 27.7% нь тэргүүлэх зэрэгтэй бол 1.8% нь зөвлөх багш байна. 
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▪ Сурагчдын мэдээлэл 

Судалгаанд хамрагдсан сурагчдыг  насны бүлгээр авч үзэхэд 14 настай 

сурагчид хамгийн их буюу 34.1 хувийг эзэлж байна. Судалгаанд хамрагдсан 

сурагчдыг хүйсийн байдлаар харьцуулж үзэхэд 558 буюу 33.5 хувь нь эрэгтэй,  

1106 буюу 66.5 хувь нь эмэгтэй сурагч байна. Харин  суралцаж буй ангийн 

хувьд авч үзэхэд жигд буюу 8-р ангийн сурагчид 36.1%, 9-р ангийн сурагчид 

32.9%, 10-р ангийн сурагчид 31.0% хамрагдсан байгааг хүснэгтээс харж болно. 

Хүснэгт 8. Судалгаанд хамрагдсан сурагчдын мэдээлэл 

№ Үзүүлэлт Давтамж Хувь 

1 Насны бүлэг 
12 хүртэлх настай 58 4.1 

13 настай 503 30.2 

14 настай 567 34.1 

15 настай 419 25.2 

16-18 хүртэлх настай 107 6.4 
 

2 Хүйс 
Эмэгтэй 1106 66.5 

Эрэгтэй 558 33.5 
 

3 Суралцдаг анги 
8-р анги 600 36.1 

9-р анги 548 32.9 

10-р анги 516 31.0 
 

4 Ямар ангид суралцдаг вэ? 
Ердийн 1117 67.1 

Гүнзгийрүүлсэн 547 32.9 

 Нийт  1664 100.0 

   

Судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн 67.1 хувь нь ердийн ангид, 32.9 хувь нь 

гүнзгийрүүлсэн ангид суралцдаг гэж хариулжээ.ТХБ төслийн баримт бичигт 

дурдсанаар энэхүү төслийн эцсийн үр шимийг хүртэгч нь тухайн төсөлд 

хамрагдсан аймгуудад суралцаж буй сурагчид байх юм. Өөрөөр хэлбэл, ТХ-тэй 

холбоотой экологи, нийгэм эдийн засаг, соёлын асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн 

мэдлэг, ойлголт, ур чадварыг эзэмших болно. Иймд тогтвортой хөгжлийн 

талаарх сурагчдын мэдлэг ойлголт, ур чадвар хандлагын өнөөгийн нөхцөл 

байдлыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай. 

 

▪ Эцэг эхийн мэдээлэл 

Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийг насны бүлгийн хувьд авч үзвэл 31-40 

насныхан бусад бүлэгтэй харьцуулахад илүү өндөр(53.0) хувьтай хамрагджээ. 

Харин хүйсийн хувьд авч үзэхэд 80 гаруй хувь нь эмэгтэй, 20 орчим хувь нь 

эрэгтэй байв. Харин ажил эрхлэлтийн хувьд 72.6 хувь нь ажил эрхэлдэг гэсэн 

бол 27.4 хувь нь ямар нэг ажил эрхэлдэггүй гэж хариулсан байна. Түүнчлэн 

судалгаанд оролцсон өрхийн ам бүлийн дундаж тоо нь 5 байгаа ба хамгийн 

олон гишүүнтэй өрх нь 12 ам бүлтэй байв.  
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Хүснэгт 9. Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхийн ерөнхий мэдээлэл 

№ Үзүүлэлт Давтамж Хувь 

1 Насны бүлэг 30 хүртэлх настай 122 8.9 

31-40 хүртэлх настай 727 53.0 

41-ээс дээш настай 522 38.1 
 

2 Хүйс 
Эмэгтэй 1107 80.7 

Эрэгтэй 264 19.3 
 

 
 
3 

 
 
Боловсролын түвшин 

Дээд боловсролтой 897 65.4 

Тусгай мэргэжлийн болон дипломын 84 6.1 

Бүрэн дунд боловсролтой 332 24.2 

Суурь боловсролтой 34 2.5 

Бага, боловсролгүй 24 1.8 
 

4 Ажил, хөдөлмөр 
эрхэлдэг эсэх 

Эрхэлдэг 996 72.6 

Эрхэлдэггүй 375 27.4 
 

 
 
5 

 
 
Амьдарч буй аймаг, 
нийслэл 

Архангай 190 13.9 

Булган 89 6.5 

Орхон 160 11.7 

Ховд 137 10.0 

Хөвсгөл 203 14.8 

Хэнтий 174 12.7 

Улаанбаатар 418 30.5 
 

 

6 

 
Өрхийн ам бүлийн тоо 

3 хүртэл 191 13.9 

4-7 ам бүлтэй 1110 81.0 

8-аас дээш ам бүлтэй 70 5.1 

 Нийт  1371 100.0 

 

Суурь судалгаанд хамрагдсан талбарын харьцааг авч үзэхэд аймаг, орон 

нутгаас 70 орчим хувь, нийслэлээс 30 гаруй хувь нь тус тус хамрагдсан 

байна.Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн үндсэн арга зүй болох 

сургуулийн бүх түвшний арга хандлагад багш, сурагч, эцэг эхийн оролцоо нэн 

чухал зүйл юм. Иймд эцэг эхийн оролцоо, багш нартай уулзах, харилцах 

байдал, нийгмийн бүлгийн бусад гишүүдтэй хэрхэн харилцаж байгааг тус тус 

авч үзэж, төслийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсэн болно. 
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2.1.2 Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх мэдлэг, ойлголт 

Судалгаанд хамрагдсан сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхийн ТХБ-ын талаарх 

ойлголт мэдлэг, мэдээллийн эх сурвалж, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг 

танин мэдэх, тодорхойлж ойлгох, дүн шинжилгээ хийхэд чиглэсэн болно.  

▪ ТХБ-ын  талаарх мэдлэг, ойлголт 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн суурь үзүүлэлтийн нэг бол 

Тогтвортой хөгжилтэй холбоотой байгаль, нийгэм, эдийн засаг, соёлын 

асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн мэдлэг, хандлага, ойлголтыг эзэмшүүлж, 

төлөвшүүлэх явдал юм. Энэ хүрээнд төслийн ба хяналтын сургуулийн сурагч, 

эцэг эхчүүдээс мэдлэг ойлголтын талаар асуулт тавьж, хариулт авсан болно. 

Суурь үзүүлэлт-1 

 

 

Энэхүү суурь үзүүлэлтийг судалгааны үр дүнд тулгуурлан дэлгэрүүлж авч үзье.  

Судалгаанд хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчдын 25.1 хувь нь ТХБ-ын 

талаар маш сайн буюу сайн мэднэ гэж хариулсан бол огт мэдэхгүй гэсэн хувь 

хэмжээ 19.8 хувьтай(ТХ-ийн төлөөх ЕБС-19.8%, Төслийн бус хяналтын ЕБС-

22.5%)  байна.  

Харин судалгаанд хамрагдсан сурагчдын 12.1 хувь нь ТХБ-ын талаар маш сайн 

мэднэ гэж хариулсан бол огт мэдэхгүй гэсэн хувь хэмжээ 19.1 хувьтай(ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС-19.6%, Төслийн бус хяналтын ЕБС-17.9%)  тус тус үнэлжээ. 

Төслийн бус, хяналтын сургуулийн сурагчдын хувьд ТХБ-ын талаарх мэдлэг, 

ойлголтоо бага зэрэг өндөр үнэлсэн байхад ТХ-ийн төлөөх сургуулийн эцэг 

эхчүүд мэдлэг ойлголтоо хяналтын сургуулийн эцэг эхчүүдээс өндөр үнэлсэн 

байна. Энд дурдсан үзүүлэлтийг нийслэл, аймаг, сумын түвшинд онцлог ялгааг 

харьцуулан харуулж болно. ТХБ-ын талаарх мэдлэг, ойлголтыг суурьшлын 

онцлогоор харьцуулан эцэг эх, сурагч тус бүр хэрхэн хариулсныг авч үзье. 

Судалгаанд нийт 1371 эцэг эх хариулснаас 345 буюу 25.5 хувь нь сайн мэднэ, 

754 буюу 55 хувь нь бага зэрэг мэднэ, 272 буюу 19.8 хувь нь мэдэхгүй гэсэн 

хариулт өгчээ. 

10.8
Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ЕБС-ийн сурагч: Тогтвортой хөгжлийн
боловсролын талаар сайн мэднэ-10.8 гэж хариулсан сурагчдын нийлбэр
хувь

14.7
Хяналтын ЕБС-ийн сурагч:Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар
сайн мэднэ-14.7 гэж хариулсан сурагчдын хувь

26.7 Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ЕБС-ийн эцэг эхчүүд: Тогтвортой
хөгжлийн боловсролын талаар маш сайн-5.4, сайн мэднэ-21.3 гэж
хариулсан эцэг эхийн хариултын нийлбэр хувь

19.0 Хяналтын ЕБС-ийн эцэг эхчүүд:Тогтвортой хөгжлийн боловсролын
талаар маш сайн-3.5, сайн мэднэ-15.5 гэж хариулсан сурагчдын нийлбэр
хувь
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Харин судалгаанд оролцсон 1664 сурагчдын 201 буюу 12.1 хувь нь сайн мэднэ, 

1146 буюу 68.9 хувь нь бага зэрэг мэднэ, 317 буюу 19.1 хувь нь мэдэхгүй гэж 

хариулжээ. 

Хүснэгт 10. ТХБ-ын ойлголт мэдлэг/суурьшил, төслийн ба хяналтын сургуулиар 

Суурьшил Мэдлэг 

НИЙТ Сайн 

мэднэ 

Бага зэрэг 

мэднэ 

Мэдэхгүй 

Нийслэл Тогтвортой хөгжлийн 

төлөөх төслийн ЕБС 

Эцэг эх 52/25.7 99/49.0 51/25.2 202/100 

Сурагч 7/7.2 74/76.3 16/16.5 97/100 

Төслийн бус, 

хяналтын ЕБС 

Эцэг эх 39/18.1 126/58.3 51/23.6 216/100 

Сурагч 74/16.4 304/67.3 74/16.4 452/100 

Аймгийн 

төв 

Тогтвортой хөгжлийн 

төлөөх төслийн ЕБС 

Эцэг эх 136/21.6 364/57.8 130/20.6 630/100 

Сурагч 85/10.8 537/68.4 163/20.8 785/100 

Төслийн бус, 

хяналтын ЕБС 

Эцэг эх 0/0 0/0 9/100.0 9/100 

Сурагч 0/0 4/50 4/50 8/100 

Сумын төв Тогтвортой хөгжлийн 

төлөөх төслийн ЕБС 

Эцэг эх 103/40.4 125/49.0 27/10.6 255/100 

Сурагч 29/12.3 167/70.8 40/16.9 236/100 

Төслийн бус, 

хяналтын ЕБС 

Эцэг эх 15/25.4 40/67.8 4/6.8 59/100 

Сурагч 6/7.0 60/69.8 20/23.3 86/100 

Нийт Тогтвортой хөгжлийн 

төлөөх төслийн ЕБС 

Эцэг эх 291/26.8 588/54.1 208/19.1 1087/100 

Сурагч 121/10.8 778/69.6 219/19.6 1118/100 

Төслийн бус, 

хяналтын ЕБС 

Эцэг эх 54/19.0 166/58.5 64/22.5 284/100 

Сурагч 80/14.7 368/67.4 98/17.9 546/100 

НЭГДСЭН ДҮН 
Эцэг эх 345/25.2 754/55 272/19.8 1371/100 

Сурагч 201/12.1 1146/68.9 317/19.1 1664/100 

Харьцуулсан хүснэгтээс харахад аймаг, сумдын ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн 

сурагчид, тэдгээрийн эцэг эхчүүдийн “сайн мэднэ” гэсэн хариулт хяналтын 

сургуулиас харьцангуй өндөр(10-15 орчим хувиар их)  байна.  

Харин нийслэлийн хувьд “сайн мэднэ” гэсэн хариултыг авч үзэхэд ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС-ийн эцэг эхчүүдийн хариултыг хяналтын сургуулийн эцэг эхийн 

хариулттай харьцуулахад өндөр байгаа юм. Харин сурагчдын хувьд тухайн 

хариултыг авч үзэхэд, эсрэгээрээ ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ын сурагчдын сайн мэднэ 

гэсэн хариулт хяналтын сургуулиас бага(3.9 хувиар) байгаа нь анхаарал татаж 

байна.  

Хэдийгээр цар тахлын улмаас ЕБС-ийн үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар 

хааж, төслийн үйл ажиллагаа, сургалтууд хойшилсон зэрэг хүчин зүйл, 

шалтгаан бий боловч, төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш хэд хэдэн удаагийн 

сургалт явуулсан, 8 сар гаруй болж байгаа зэргийг тооцож үзвэл ТХБ-ын 

талаарх мэдлэг, ойлголтын хувьд чамлахаар дүн гарч байна. ТХБ-ын талаар 

хариулсан сурагчдын хариулт тэдний эцэг эхийн хариулттай хандлагын хувьд 
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ойролцоо байгаа бөгөөд ТХ-ийн болон хяналтын сургуулийн сурагчдын ТХБ-ын 

мэдлэгт мэдэгдэхүйц ялгаа ажиглагдахгүй байна.  

 

График 1.Төслийн ба хяналтын сургуулийн эцэг эх, сурагчдын мэдлэгийн байдал 

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх сурагчдын ТХБ-ын талаар мэднэ гэсэн хариулт 

хяналтын сургуулиас бага байгаа нь дараах шалтгаантай. Юуны өмнө ТХБ-ын 

агуулга, мөн чанарыг мэдсэний үндсэн дээр мэднэ гэж хариулах байдал, зөвхөн 

сонссон мэдээллээ мэднэ хэмээн үзэж хариулах, тэрчлэн асуудлын харилцан 

уялдаа холбоо, хамаарлыг ойлгож мэдсэнээ үнэлж, цэгнэж хариулах зэрэгт 

зарчмын ялгаа бий. Тэрчлэн ТХ-ийн төлөөх ЕБС-иуд дээр сонгогдсон цөөн 

тооны сурагчдад сургалт явуулсан ба цааш түгээн дэлгэрүүлэх үйл явц 

хийгдээгүй байгаатай энэ нь холбоотой юм. Цаашид ТХБ-ын суурь чадвар 

болох нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны харилцан уялдаа холбооны талаар 

мэдлэг, ойлголтыг эцэг эх, сурагчдад ойлгуулж, улмаар мэдэхгүй буюу бага 

зэрэг мэднэ гэсэн ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх нь нэн чухал юм. 

▪ Мэдээллийн эх сурвалж 

Юуны өмнө сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг 

болох багш, сурагч, ТХБ-ын мэдээллийн эх сурвалжийг энд авч үзье. 

Судалгаанд оролцсон багш нарын 38.8 хувь нь багш, сургуулийн хамт олноос, 

сурагчдын 32.4 хувь нь багш, сургуулийн хамт олноос, мэдээлэл авч байгаа бол 

эцэг эхчүүдийн 28.4 хувь нь интернэт, цахим хуудаснаас мэдээлэл авч байна.  

Хүснэгт 11. ТХБ-ын мэдээллийн эх сурвалж 

 
Багш Сурагч Эцэг эх 

тоо хувь тоо хувь тоо хувь 

Эцэг эхээс 11 0.9 147 8.8 --- --- 

Сурагчдаас/хүүхдээс 9 0.8 19 1.1 58 4.2 

Сурах бичгээс 41 3.5 50 3.0 8 0.6 

Багш, сургуулийн хамт олноос 454 38.8 539 32.4 233 17.0 
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ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

Сонин сэтгүүлээс 47 4.0 13 0.8 24 1.8 

Радио телевизээс 92 7.9 72 4.3 191 13.9 

Орон нутгийн ИНБ-аас 23 2.0 7 0.4 26 1.9 

Интернэт, мэдээллийн 
хуудаснаас 

333 28.5 373 22.4 390 28.4 

ТХБ төслөөс 156 13.3 106 6.4 123 9.0 

Авдаггүй --- --- 174 10.5 271 19.8 

Хариулаагүй 3 0.3 137 8.2 28 2.0 

Нийт 1169 100.0 1664 100.0 1371 100.0 

Тайлбар: Багш нарын хариулт олон сонголттой тул n=559-тэй тэнцэхгүй 

Тус хүснэгтээс харахад сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн хувьд ТХБ-ын 

талаарх мэдээллийн эх сурвалж харилцан адилгүй байна.  

Судалгаанд хамрагдсан багш нарын хувьд дараах эх сурвалжаас зонхилон 

мэдээлэл авдаг болохоо илэрхийлсэн юм. Тухайлбал,  

  Багш, сургуулийн хамт олноос-38.8% 
  Интернэт, мэдээллийн хуудаснаас-28.5% 
  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслөөс-13.3%  

тус тус мэдээлэл авдаг гэж багш нарын хувьд хариулсан ба эдгээр гурван хүчин 

зүйлс нийлээд багш нарын нийт хариултын дийлэнх олонх(80.6%)-ийг бүрдүүлж 

байна. Судалгаанд хамрагдсан ЕБС-ийн багш нар тогтвортой хөгжлийн төлөөх 

төслийн сургууль болон хяналтын сургуульд багшлахаас үл хамаарч ямар нэг 

хэлбэрээр мэдээлэл авдаг болохоо илэрхийлсэн нь анхаарал татаж байна.Багш 

нарын ТХБ-ын талаар авч буй мэдээллийн эх сурвалжийг төслийн болон 

хяналтын сургуулийн багш нараар харьцуулан авч үзэхэд дараах онцлог 

харагдаж байна.  

 

График 2.Төслийн ба хяналтын сургуулийн багш нарын мэдээллийн эх сурвалж 

Багш нарын мэдээллийн эх сурвалжийн байдлыг харьцуулахад төслийн 

сургуулийн багш нарын хувьд багш, сургуулийн хамт олон(84.4%), интернэт 

мэдээллийн хуудас(57.6%)-наас голчлон мэдээллээ авдаг бол хяналтын 
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сургуулийн багш нарын хувьд интернэт мэдээллийн хуудаснаас-76.6% 

мэдээллээ зонхилон авдаг болохоо илэрхийлжээ. Үүнээс үзэхэд төсөл хэрэгжиж 

буй сургуулиудын хувьд багшийн хувьд хамт олноосоо мэдээлэл авах явдал 

нийтлэг байгаа бол хяналтын сургуулиудын хувьд цахим мэдээллийн хуудас 

гол эх сурвалж болж байна. Цаашид энэхүү үр дүнд тулгуурлан төслийн 

мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргэх платформийг хөгжүүлэх шаардлагатай юм. 

ТХБ-I төслийн хүрээнд вебэд суурилсан интерактив платформ бий болгож, 

БМДИ хариуцан ажиллуулж байсан боловч энэхүү платформ тодорхой 

шалтгааны улмаас ажиллахгүй болоод удаж байна. Иймд өмнө ажиллуулж 

байсан платформыг зохион байгуулалттайгаар дахин хөгжүүлэх, зөвхөн багш 

нарын төдийгүй сурагч, эцэг эхчүүдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн, тогтмол 

шинэчлэгддэг, интерактив мэдээллийн сүлжээг хөгжүүлэх нь нэн чухал  байна. 

Харин судалгаанд оролцсон сурагчдын хувьд ТХБ-ын талаарх мэдээллийг 

багш, сургуулийн хамт олноос-32.4%,  интернэт мэдээллийн хуудаснаас авдаг 

гэж 22.4 хувь нь хариулсан бөгөөд энэ нь нийт хариултын талаас илүү хувь 

болж байна. Тэрчлэн ЕБС-ийн сурагчдын хувьд мэдээлэл авдаггүй-10.5, 

хариулаагүй-8.2 хувьтай байгаа нь нийт хариултын бараг 20 хувь болж байгааг 

анхаарах шаардлагатай. Энэхүү асуултад төслийн ба хяналтын сургуулийн 

сурагчид хэрхэн хариулсныг харьцуулж үзэхэд тогтвортой хөгжлийн төлөөх 

сургуулийн сурагчдын хувьд багш, сургуулийн хамт олноос болон ТХБ-ын 

төслөөс мэдээлэл авч буй байдал илүү өндөр хувьтай байна. Харин төслийн 

талаар мэдээлэл авдаггүй буюу хариулаагүй хувь хэмжээ ялгаатай байгаа нь 

төслийн ба хяналтын сургуулийн сурагчдын мэдээллийн эх сурвалжид 

тодорхой хэмжээний ялгаатай байдал харагдаж байгааг График 3-аас харж 

болох юм. 

 

График 3. Төслийн ба хяналтын сургуулийн сурагчдын мэдээллийн эх сурвалж 

Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн хувьд мэдээллийн эх сурвалжийг 

интернэт мэдээллийн хуудас, багш, сургуулийн хамт олон, радио телевиз 

үндсэндээ бүрдүүлж байна.  
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График 4. Төслийн ба хяналтын сургуулийн эцэг эхийн мэдээллийн эх сурвалж 

Тэрчлэн бараг таван эцэг эх тутмын нэг(19.8%) нь энэ талаар ямар нэг 

мэдээлэл авдаггүй болохоо дурджээ. Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийг 

төслийн ба хяналтын сургуулиар харьцуулж үзэхэд дараах онцлог харагдаж 

байна. Төслийн сургуулийн эцэг эхчүүдийн 19.6% нь багш, сургуулийн хамт 

олноос мэдээлэл авч байгаа бол ТХБ төслөөс 10.5% нь авч байгаа нь хяналтын 

сургуулийн эцэг эхчүүдээс 7-12 хүртэл хувиар илүү байна. 

2.1.3 Орон нутагт тулгамдаж буй асуудал: шийдвэрлэх үйл явц, онцлог 

Дэлхий нийтийн хэмжээнд ТХ болон ТХБ-ын байгаль орчны хүрээ хэсгийг бусад 

тулгуур үзэл баримтлалуудтай холбох явдал ихээхэн сул байгааг зарим 

судалгаанд1 дурдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энд нийгэм-соёл, эдийн засгийн 

асуудлыг авч үздэг боловч байгаль орчны хүчин зүйлстэй хэрхэн уялдаатай 

байдаг талаар шүүн тунгааж үзэхгүй байна гэсэн үг юм. Чухамдаа ТХБ-ыг цогц 

байдлаар авч үзэж, салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах арга барилыг 

ашиглахад системийн сэтгэлгээ чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.  

 

 

 

 

 

Зураг 4. ТХБ-ын тулгуур хүчин зүйлс 

ТХБ-II төсөлд хамрагдаж буй багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн хувьд орон нутгийн 

асуудлыг тодорхойлж улмаар хамтдаа, цогц хэлбэрээр шийдвэрлэх ур чадварт 

“хийнгээ хамтран сурах” болно. 

 
1 Арьен Валс. Тогтвортой хөгжлийн төлөө суралцах нь. 2009 оны ТХБ-ын нөхцөл байдал, 
бүтцийн судалгаа 
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Таны амьдарч буй орон нутагт ямар асуудлууд тулгамдаж байна вэ? гэсэн 

асуултад багш, сурагч, эцэг эхчүүд хэрхэн хариулсан талаар авч үзье. Орон 

нутагт тулгамдаж байгаа хүрээлэн буй орчны асуудлыг авч үзэхэд хог хаягдлын 

асуудлыг төслийн болон хяналтын бараг бүх оролцогчид санал нэгтэй дурдсан 

байна. Хог хаягдлаас гадна хяналтын сургуулийн эцэг эхчүүд агаарын 

бохирдлыг тулгамдаж байгаа хүрээлэн буй орчны асуудал болохыг дурдсан 

байна. 

Хүснэгт 12. Орон нутагт тулгамдаж байгаа хүрээлэн буй орчны асуудлууд 

 
Багш Сурагч Эцэг эх 

төслийн хяналтын төслийн хяналтын төслийн хяналтын 

Бэлчээрийн 
хомсдол 

16.9 12.9 4.4 4.9 12.2 11.1 

Байгалийн нөөц 
баялгийн хомсдол 

10.7 10.1 1.9 1.9 2.8 2.2 

Уур амьсгалын 
өөрчлөлт, 
дулаарал 

12.5 11.5 1.9 2.3 2.8 2.6 

Цөлжилт, ган зуд 12.6 8.6 1.9 1.1 4.6 4.8 

Хог хаягдал 23.1 25.2 44.9 37.8 26.3 27.4 

Агаарын бохирдол 15.1 20.1 26.9 29.9 25.7 29.3 

Эрчим хүчний 
хомсдол 

1.1 0.0 1.5 1.1 1.9 2.2 

Ой мод устах 3.3 2.9 2.9 1.3 6.1 2.2 

Цэвэр усны 
хомсдол 

2.0 5.0 2.5 1.3 4.1 3.0 

Гамшиг, цар тахал 2.9 3.6 11.2 18.5 13.6 15.2 

Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Суурь судалгааны үр дүнгээс үзэхэд хог хаягдал(23.1-44.9%), агаарын 

бохирдол(15.1-29.3), бэлчээрийн хомсдол(4.4-16.9%), гамшиг цар тахал(2.9-

15.2%) зэрэг байгалийн гамшгийн асуудлыг онцолж дурджээ. 

Хүснэгтэд дурдсан асуудлаас гадна хүний хүчин зүйл, хүний буруутай үйлдэл, 

үл ажиллагаанаас үүдэж байгальд учирч буй хохирол, ундны усаа хэмнэх бүх 

нийтийн сэтгэлгээний төлөвшил байхгүй, сумын төвд ногоон байгууламж, 

хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй, ариун цэврийн байгууламжийн асуудал 

зэргийг онцлон дурдаж байсан юм. 

Орон нутагт тулгамдаж буй байгаль орчны асуудлыг үнэлсэн багш нарыг 

хүйсийн хувьд харцуулж үзэхэд эрэгтэй багш нарын хувьд бэлчээрийн хомсдол-

19.5%, хог хаягдал-18.8%, агаарын бохирдол-17.5% зэрэг асуудал илүү 

тулгамдаж байгаа гэж үзсэн бол эмэгтэй багш нарын хувьд хог хаягдал-24.1%, 

бэлчээрийн хомсдол-15.9%, агаарын бохирдол-15.5% зэргийг илүү тулгамдаж 

байна гэжээ. 

Мөн орон нутагт тулгамдаж буй байгаль орчны асуудлыг үнэлсэн сурагчдыг 

хүйсийн хувьд харцуулж үзэхэд эрэгтэй сурагчдын хувьд хог хаягдал-38.0%, 

агаарын бохирдол-26.4%, гамшиг, цар тахал-16.6% зэрэг асуудал илүү 



 

30 

 

ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

тулгамдаж байгаа гэж үзсэн бол эмэгтэй сурагчид хог хаягдал-44.5%, агаарын 

бохирдол-28.7%, гамшиг, цар тахал-12.4% зэргийг илүү тулгамдаж байна гэжээ. 

Тэрчлэн орон нутагт тулгамдаж буй байгаль орчны асуудлыг үнэлсэн эцэг 

эхчүүдийг хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд эмэгтэйчүүд агаарын бохирдол-

27.2%, хог хаягдал-26.8%, гамшиг, цар тахал-13.7% зэрэг асуудал илүү 

тулгамдаж байгаа гэж үзсэн бол эрэгтэйчүүд хог хаягдал-25.3%, агаарын 

бохирдол-23.1%, бэлчээрийн хомсдол-15.7% зэргийг илүү тулгамдаж байна 

гэжээ. 

Товчхондоо төслийн болон хяналтын сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн 

хувьд орон нутагт тулгамдаж буй хүрээлэн буй орчны асуудлыг ойролцоо 

үнэлсэн ба орон нутагт тулгамдаж байгаа байгаль орчны асуудлаар нэгдмэл 

ойлголттой байна гэж үзэж болно.  

Суурь судалгааны хүрээнд орон нутагт тулгамдаж буй эдийн засгийн асуудлыг 

тодорхойлсон ба төслийн болон хяналтын сургуулиудын багш, сурагч, эцэг 

эхийн хувьд ажилгүйдэл(16.9-29.5%), үнийн хөөрөгдөл(15.3-23.2%) болон өр 

зээл(12.2-20.7%) зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгаа гэжээ. 

Хүснэгт 13. Орон нутагт тулгамдаж буй эдийн засгийн асуудлууд 

 Багш Сурагч Эцэг эх 

төслийн хяналтын төслийн хяналтын төслийн хяналтын 

Ажилгүйдэл 22.3 16.9 25.6 19.2 29.5 25.1 

Эдийн засгийн тэгш 
бус байдал 

3.7 8.5 7.0 11.2 5.3 10.7 

ААН, компаний 
нийгмийн 
хариуцлага 

1.6 3.4 1.4 1.4 1.6 2.6 

Үнийн хөөрөгдөл 19.1 15.3 19.8 20.8 18.5 23.2 

Өр зээл 20.7 23.7 14.2 16.2 13.9 12.2 

Орлогын хомсдол 5.2 5.1 6.7 8.7 7.3 5.2 

Ажлын байрны 
хүрэлцээгүй 
байдал 

12.8 11.9 8.3 4.4 12.3 8.5 

Мал, түүхий эдийн 
үнийн өсөлт 

3.7 5.1 5.0 3.3 3.3 3.0 

Зохисгүй, үрэлгэн 
хэрэглээ 

5.8 3.4 6.2 6.8 2.5 3.7 

Ядуурал 5.2 6.8 5.9 8.0 5.9 5.9 

Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Орон нутагт тулгамдаж буй эдийн засгийн асуудлыг үнэлсэн багш нарыг 

хүйсийн хувьд харцуулж үзэхэд эрэгтэй багш нарын хувьд өр зээл-24.2%, 

ажилгүйдэл-21.2%, үнийн хөөрөгдөл-16.7% зэрэг асуудал илүү тулгамдаж 

байгаа гэж үзсэн бол эмэгтэй багш нарын хувьд ажилгүйдэл-21.6%, үнийн 

хөөрөгдөл-20.5% зэргийг илүү тулгамдаж байна гэжээ. Хүснэгтэд дурдсан 

асуудлаас гадна олсон орлогоо зөв зарцуулж чадахгүй байх, залуу гэр бүлд 
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чиглэсэн амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр, үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэг асуудал 

орон нутгийн эдийн засагт тулгамдаж буй асуудал болохыг тэмдэглэсэн байна. 

Харин орон нутагт тулгамдаж буй эдийн засгийн асуудлыг үнэлсэн сурагчдыг 

хүйсийн хувьд харцуулж үзэхэд эрэгтэй сурагчдын хувьд ажилгүйдэл-22.1%, 

үнийн хөөрөгдөл-21.6%, өр зээл-17.2% зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгаа 

гэж үзсэн бол эмэгтэй сурагчдын хувьд мөн адил ажилгүйдэл-24.1%, үнийн 

хөөрөгдөл-19.4%, өр зээл-13.7% зэргийг илүү тулгамдаж байна гэжээ. 

Тэрчлэн орон нутагт тулгамдаж буй эдийн засгийн асуудлыг үнэлсэн эцэг 

эхчүүдийг хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд эмэгтэйчүүд ажилгүйдэл-29.2%, 

үнийн хөөрөгдөл-19.3%, өр зээл-13.4% зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгаа 

гэж үзсэн бол эрэгтэйчүүд ажилгүйдэл-25.8%, үнийн хөөрөгдөл-20.5%, өр зээл-

14.0% зэргийг илүү тулгамдаж байна гэж ойролцоо хариулт өгсөн байна. 

Суурь судалгааны хүрээнд орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, соёлын асуудлыг 

тодорхойлсон ба төслийн болон хяналтын сургуулиудын багш, сурагч, эцэг 

эхийн хувьд эрүүл мэндийн үйлчилгээ(11.0-28.1%), боловсролын ялгаатай 

байдал(7.4-20.7%) ихэсч, шударга ёс алдагдсан(8.3-13.8%) ба авлига(6.3-

11.9%) ихэсч, шилжих хөдөлгөөн хэт төвлөрөл(4.2-17.8) бий болсон зэрэг 

асуудал илүү тулгамдаж байгаа гэжээ. 

Хүснэгт 14. Орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, соёлын асуудлууд 

 Багш Сурагч Эцэг эх 

төслийн хяналтын төслийн хяналтын төслийн хяналтын 

Боловсролын 
ялгаа 

10.0 10.2 20.7 18.8 10.0 7.4 

Нийгмийн тэгш бус 
байдал 

12.0 5.1 14.4 17.1 15.2 13.8 

Аюул, осол, 
эрсдэл (ДОХ,  хар 

тамхи гм) 
2.6 0.0 5.7 6.4 4.2 4.1 

Хүний эрхийн 
зөрчил 

5.1 5.1 15.6 16.7 8.6 9.7 

Авлига 10.7 8.5 6.3 6.4 11.6 11.9 

Шударга ёс 13.8 13.6 8.3 10.5 11.3 10.8 

Шилжих 
хөдөлгөөн, хэт 

төвлөрөл 
5.9 16.9 4.2 7.6 5.4 17.8 

Эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ 

28.1 25.4 16.5 11.0 25.2 16.0 

Уламжлал, ёс 
заншил алдагдах 

8.7 11.9 6.8 5.2 7.6 7.8 

Даяаршлын сөрөг 
нөлөө 

3.1 3.4 1.4 0.2 0.9 0.7 

Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм-соёлын асуудлыг үнэлсэн багш нарыг 

хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд эрэгтэй багш нарын хувьд эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ-28.6%, боловсролын ялгаатай байдал-17.1%, уламжлал ёс заншил 
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алдагдаж байна-17.1% зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгааг дурдсан бол 

эмэгтэй багш нарын хувьд эрүүл мэндийн үйлчилгээ-27.6%, шударга ёс-14.5%, 

нийгмийн тэгш бус байдал болон авлига-11.3% илүү тулгамдаж байгааг 

дурдсан байна. 

Хүснэгт 14-т дурдсан асуудлаас гадна суурь судалгаанд оролцогчид чанартай 

боловсрол эзэмших, хөвгүүдэд дээд боловсрол эзэмшүүлэхгүй орхих, хүүхдийн 

эрхийн зөрчил зэрэг нь орон нутгийн нийгэм, соёлын хүрээнд тулгамдаж буй 

асуудал гэдгийг тэмдэглэсэн байна. 

Мөн орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, соёлын асуудлыг үнэлсэн сурагчдын 

хариултыг хүйсийн байдлаар харцуулж үзэхэд эрэгтэй сурагчдын хувьд хүний 

эрхийн зөрчил-18.6%, боловсролын ялгаа-17.1%, шударга ёс алдагдаж, 

нийгмийн тэгш бус байдал бий болсон-11.6-11.8% зэрэг асуудал илүү 

тулгамдаж байгаа гэж үзжээ. Тэгвэл эмэгтэй сурагчдын хувьд боловсролын 

ялгаа-21.5%, нийгмийн тэгш бус байдал-17.0%, эрүүл мэндийн үйлчилгээ-16.6% 

зэргийг илүү тулгамдаж байгааг онцолсон юм. 

Түүнчлэн орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, соёлын асуудлыг үнэлсэн эцэг 

эхчүүдийг хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ-23.9%, нийгмийн тэгш бус байдал-14.7%, авлига, шударга ёс 

алдагдсан-11.2-11.7% зэрэг асуудал илүү тулгамдаж байгаа гэж үзсэн бол 

эрэгтэйчүүд эрүүл мэндийн үйлчилгээ-19.8%, нийгмийн тэгш бус байдал-15.4%, 

авлига болон шилжих хөдөлгөөн хэт төвлөрөл-11.5% зэргийг илүү тулгамдаж 

байна гэжээ. 

Тус судалгааны үр дүнг нэгтгэн дүгнэхэд, орон нутагт тулгамдаж буй 

боловсролын асуудлаар багш, сурагчид ойролцоо байр суурьтай байгаа бол 

нийгмийн асуудлаар(шударга ёс, нийгмийн тэгш бус байдлын талаар) сурагч 

болон эцэг эхчүүд адилхан байр суурьтай, харин хувь хүний(эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ г.м)асуудлаар судалгаанд оролцогчдын хувьд нэгдмэл байр суурьтай 

байна. 

Судалгаанд хамрагдсан төслийн ба хяналтын сургуулийн хүрээлэн буй орчин, 

эдийн засаг, нийгэм, соёлын багш, сурагч, эцэг эхийн хариултыг нэгэн хавтгай 

дээр авч үзэхэд дараах онцлог харагдаж байна.  

Хүрээлэн буй орчны 10 үзүүлэлтээс 4 үзүүлэлтийг чухалчлан дурдсан:  

▪ Хог хаягдлыг төслийн ба хяналтын орон нутгийн сурагчид 

▪ Агаарын бохирдлыг хяналтын сургуулийн эцэг эхчүүд 

▪ Гамшиг, цар тахлыг хяналтын орон нутгийн сурагчид, төслийн орон 

нутгийн багш нар 

▪ Бэлчээрийн хомсдлыг төслийн ба хяналтын орон нутгийн багш нар 

Эдийн засгийн 10 үзүүлэлтээс 4 үзүүлэлтийг чухалчлан үзсэн: 

▪ Ажилгүйдлийг төслийн ба хяналтын орон нутгийн эцэг эхчүүд, хяналтын 

сургуулийн сурагчид 

▪ Үнийн хөөрөгдлийг хяналтын орон нутгийн сурагч, эцэг эхчүүд 

▪ Өр зээлийн асуудлыг төслийн ба хяналтын сургуулийн багш нар 
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▪ Ажлын байрны хүрэлцээгүй байдлыг төслийн орон нутгийн  эцэг эх, 

хяналтын орон нутгийн багш нар 

Нийгэм, соёлын 10 үзүүлэлтээс 4 үзүүлэлтийг чухалчилж үзсэн ба эдгээрийг 

дурдахад: 

▪ Эрүүл мэндийн үйлчилгээ тулгамдаж байгаа гэж төслийн ба орон нутгийн 

багш нар, төслийн орон нутгийн эцэг эхчүүд 

▪ Боловсролын тэгш бус байдал гэж төслийн ба хяналтын орон нутгийн 

сурагчид 

▪ Нийгмийн тэгш бус байдал гэж хяналтын орон нутгийн эцэг эх, сурагчид 

▪ Хүний эрхийн зөрчил гэж хяналтын сургуулийн сурагчид  

Энэ талаар төслийн ба орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг харьцуулсан 

Зураг.5-аас дэлгэрүүлж үзнэ үү. 

  

Зураг 5. Төслийн ба хяналтын орон нутгийн асуудлыг харьцуулах нь 

Дээрх гурван хүчин зүйлийг харьцуулж корреляцийн дүн шинжилгээ хийж үзсэн 

болно. Ингэхэд төслийн эцэг эхчүүдийн Хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, 

нийгэм соёлын асуудлын талаарх хариултад хамаарлын шинжилгээ хийхэд 

хүрээлэн буй орчин ба эдийн засгийн асуудалд өгсөн хариулт хамааралтай 

гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл, хог хаягдал, гамшиг цар тахал, бэлчээрийн 

хомсдол зэргээс хамаарч болон эдийн засгийн хүчин зүйлс болох үнийн 

хөөрөгдөл, ажилгүйдэл, өр зээл үүсч болохыг эцэг эхчүүд дурджээ.  
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Хүснэгт 15. Эцэг эхийн санал асуулгын дүнд хийсэн корреляцийн шинжилгээ 

 

Хүрээлэн буй 

орчны асуудал 

Эдийн засгийн 

асуудал 

Нийгэм, соёлын 

асуудал 

Хүрээлэн буй орчны 

асуудал 

Pearson Correlation 1 .095** -.021 

Sig. (2-tailed)  .004 .523 

N 962 927 913 

Эдийн засгийн асуудал Pearson Correlation .095** 1 .038 

Sig. (2-tailed) .004  .248 

N 927 951 914 

Нийгэм, соёлын асуудал Pearson Correlation -.021 .038 1 

Sig. (2-tailed) .523 .248  

N 913 914 937 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Харин бусад бүх оролцогч талуудын хувьд(төслийн ба хяналтын орон нутгийн 

багш, сурагч, хяналтын сургуулийн эцэг эхчүүд) орон нутгийн асуудлыг цогцоор 

харсан, харилцан уялдаатай хариултууд өгөөгүй байна. Хэдийгээр судалгаанд 

оролцогчдын хувьд орон нутагт тулгамдаж буй ТХБ-ын гурван үндсэн 

бүрэлдэхүүний асуудлын талаар санал бодлоо илэрхийлсэн боловч асуудлыг 

цогцоор нь харж хариулах байдал сул байна. Цаашид төслийн мэдээлэл, 

сургалтыг орон нутгийн асуудлыг аль болох цогц байдлаар харах, шийдлийг 

хамтран хайх, харилцан уялдаатай асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглүүлэх 

шаардлагатай. Өмнө дурдсан орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг цогц 

хэлбэрээр дараах байдлаар илэрхийлж болох юм. 

 

 
Зураг 6. Хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгэм соёлын хамаарал 

Хүрээлэн буй орчин ба эдийн засаг дараах байдлаар холбоотой. Тухайлбал, 

гамшиг цар тахлын нөхцөлд хөл хорионоос үүдэж нэг талаас үнийн хөөрөгдөл 

бий болж, нөгөө талаас ажлын байр багасч, ажилгүйдэл нэмэгдсэнээр өр зээл 

нэмэгдэх ба эцсийн дүндээ нийгэмд тэгш бус байдал үүсч, хүний эрх зөрчигдөж, 

шударга ёс алдагдахад хүрнэ. Тэрчлэн эдийн засаг дахь ядуурал, зохисгүй 

• Гамшиг, цар тахал

• Хог хаягдал

• Агаарын бохирдол

• Бэлчээрийн 
хомсдол

Хүрээлэн 
буй орчин

• Үнийн хөөрөгдөл

• Ажилгүйдэл

• Өр зээл нэмэгдэх

Эдийн засаг
• Эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ

• Шударга ёс

• Нийгмийн тэгш бус 
байдал

Нийгэм, 
соёл
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үрэлгэн хэрэглээ зэрэг хүчин зүйлээс улбаалж ой мод устах зэргээр байгалийн 

баялаг хомсдох нөхцөл үүсч болох ба хүн амын шилжих хөдөлгөөн, орон нутаг 

дахь ажлын байрны хүрэлцээгүй байдал хот сууринд хүн амын хэт төвлөрлийг 

үүсгэж, улмаар хог хаягдал, агаарын бохирдол ихэсч, цаашилбал хүрээлэн буй 

орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж болох юм. 

Орон нутагт тулгамдаж буй дээр дурдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд сурагчдад 

өргөн хүрээнд, олон төрлийн асуудлууд дээр олон нийтийн дэмжлэгтэй хамтарч 

ажиллах боломжийг төслийн хүрээнд бүрдүүлэхээр зорьж байгаа юм. Иймд 

орон нутагт дээрх асуудлыг шийдвэрлэхээр хэрхэн ажиллаж байгаа талаар 

суурь судалгаагаар тодруулсан. Сургуулийн зүгээс орон нутгийн асуудлыг 

бодитойгоор шийдвэрлэхийн тулд зорилтот төслүүдийг хэрэгжүүлснээр 

сурагчид асуудлын мөн чанар, уялдаа холбоог ойлгох, улмаар шийдлийг 

эрэлхийлж, хамтан ажиллаж, дүн шинжилгээ хийх ба бүтээлчээр сэтгэх, арга 

хэмжээг төлөвлөж гүйцэтгэх явцыг ойлгох болно. 

Судалгааны хүрээнд тодорхойлсон дараагийн асуудал бол орон нутагт 

тулгамдаж буй эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргаж байсан эсэх, ер нь 

асуудлыг цогц хэлбэрээр, уялдаа холбоотойгоор нэгдсэн байдлаар авч үзэж 

шийдвэрлэх чухам ямар саналууд гаргаж байсан зэрэгт дүн шинжилгээ хийх 

явдал юм. 

Хүснэгт 16. Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргаж байсан 
уу? 

  Төслийн сургууль эсэх 

Нийт Тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх төслийн сургууль 

Төслийн бус, хяналтын 
сургууль 

Багш нар 

тийм тоо 108 10 118 

хувь 21.9% 15.4% 21.1% 

үгүй тоо 386 55 441 

хувь 78.1% 84.6% 78.9% 

Сурагч 

тийм тоо 210 72 282 

хувь 19.7% 14.4% 18.0% 

үгүй тоо 856 429 1285 

хувь 80.3% 85.6% 82.0% 

Эцэг эхчүүд 

тийм тоо 141 36 177 

хувь 13.2% 12.8% 13.1% 

үгүй тоо 930 246 1176 

хувь 86.8% 87.2% 86.9% 

Хүснэгт.15-аас үзэхэд орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхээр 

гаргаж байсан саналын хувьд ТХ-ийн төлөөх сургуулиудын багш, сурагч, эцэг 

эхчүүдийн хувь хэмжээ хяналтын сургуулиас өндөр байна. Тухайлбал, орон 

нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргаж байсан ТХ-ийн ЕБС-

ийн багш-6.5%, сурагч-5.2%-иар тус тус өндөр байна. Харин эцэг эхчүүд-0.4% 

буюу бага зэрэг зөрүүтэй байгаа нь харагдсан юм. Судалгааны энэхүү асуултад 
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хариулсан багш, сурагч, эцэг эхийн хариултыг төслийн нэгэн суурь үзүүлэлт 

болгон авч үзлээ. 

Суурь үзүүлэлт -2 

 

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх багш, сурагч, эцэг эхийн хувьд орон нутгийн 

асуудлыг шийдвэрлэх талаар дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаагаа 

дурдсан байна. 

Багш нар: 

✓ Ажлын байр нэмэгдүүлэх 

✓ Ажилгүйдлийг бууруулах 

✓ Аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

✓ Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

✓ Ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх мод, бут тарих 

✓ Сурагчдад хичээлээр дамжуулж байгаль дэлхийгээ хайрлах, зөв хооллох 

талаар танилцуулах 

✓ Усыг дахин ашиглах, саарал ус ашиглах 

✓ Хог хаягдлыг багасгах, ангилах, боловсруулах 

✓ Хогийн цэгийг шинэчлэх, байгальд ээлтэй байдлаар шийдэх 

Сурагчид: 

✓ Ухамсар соёл нэн чухал 

✓ Хог хаягдлыг бууруулах 

✓ Аав, ээждээ болон том хүмүүст хэлж өгөхийг хүсдэг 

✓ Аймгийн Засаг даргад өргөдөл бичиж байсан 

✓ Ажилгүй иргэдийг ажилтай болгох талаар 

✓ Багийн даргадаа хэлж, хамтдаа хог хаягдлыг цэвэрлэсэн 

✓ Гудамж, талбайг гэрэлтүүлэгтэй болгох 

✓ Дүү нартаа үлгэр дууриал үзүүлэх 

✓ Мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох 

✓ Нутгийн удирдлагад хог хаягдлын талаар өргөдөл бичиж байсан 

✓ Зөвхөн орон нутгаас худалдан авалт хийх 

✓ Сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох, хог хаягдал түүх 

✓ Уламжлал, ёс заншлаа алдахаас сэргийлэх 

21.9% Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал: Орон нутагт
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргасан ТХ-ийн төлөөх ЕБС-
ийн багш нарын хувь

19.7% Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал: Орон нутагт
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргасан ТХ-ийн төлөөх ЕБС-
ийн сурагчдын хувь

13.2% Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал: Орон нутагт
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргасан ТХ-ийн төлөөх ЕБС-
ийн эцэг эхчүүдийн хувь
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✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст туслах 

✓ Чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх газартай болгох 

Эцэг эхчүүд: 

✓ Авлигыг арилгах 

✓ Агаарын бохирдолтой тэмцэх 

✓ Ажил мэргэжлийн талаар зөвлөх, дэмжих 

✓ Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах 

✓ Бэлчээр хамгаалах ажлууд 

✓ Байгаль хамгаалагчдын нийгмийн асуудал 

✓ Байгаль орчин, зан заншлаа хамгаалах 

✓ Залуус иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

✓ Ногоон байгууламж байгуулах, сургуулийн орчинг тохижуулах 

✓ Улсын сургуулийн багш нарын ур чадварыг сайжруулах 

Орон нутагт тулгамдаж буй эдгээр асуудлыг харилцан уялдаатай цогц 

байдлаар хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар сурагчдаас бүлгийн ярилцлагын 

аргаар мөн тодорхойлсон болно. Аймаг, орон нутаг болон нийслэлийн сурагчид 

хог хаягдлын асуудал бол Монгол Улсын хэмжээнд тулгамдаж байгаа нийтлэг 

асуудал бөгөөд “энэ нь хувь хүний ухамсар, ёс суртахуунтай уялдаж байж 

шийдвэрлэгдэх болно” гэж үзсэн юм. Бүлгийн ярилцлагад оролцсон нийслэлийн 

болон аймаг, орон нутгийн сурагчдын хариултыг нэгтгэж үзэхэд дараах онцлог 

ажиглагдаж байлаа. 

• Нийслэлийн сурагчид 

- Бүх нийтээрээ байгаль орчинд ээлтэй мод тарьдаг өдрийг илүү олон 

зохион байгуулах. Энэ өдөр давхар  хог хаягдлыг түүх хэрэгтэй. 

- Дугуйн зам илүү олныг нээх/явган хүний замаас тусдаа хашлагатай. 

Дугуйн зам олныг нэмснээр хавар, зун, намрын улиралд замын түгжрэл 

багасна. Энэ нь эдийн засгийн үрэлгэн хэрэглээ, хүмүүсийн амьдралын 

хэв маягт эерэг нөлөө үзүүлэх болно. 

- Хуванцар сав цуглуулж/хүрээлэн буй орчны хог хаягдлыг бууруулах/ 

тушааж олсон мөнгөөрөө/эдийн засгийн/ хогийн уут, модны үр 

авах/байгаль орчныг дахин сэргээх/ 

- Тамхи татах цэг илүү олноор нэмэх /жижиг хог хаягдлын 70-80 хувь нь 

тамхины хог, шүдэнз байдаг. Мөн гудамж талбайг бохирдуулдаг шүлс, 

нус, цэр багасна/ 

- Сайн дурын клубүүдийг хяналтын доор илүү олноор нэмэх. Сургууль 

цэцэрлэгийн хүрээнд хамтарч ажиллах. 

 

 

 

 

Ундаа усны саваа сургууль, албан байгууллага нийтээрээ цуглуулан дахин 

боловсруулах ,түүхий эдийн авах газарт тушаан мөнгөөрөө хогийн уут, модны үр 

аван бүх нийтийн мод тарих өдрөөр үрээ суулгах 

УБ, БГД-ийн Эрдмийн өргөө сургуулийн сурагч, 15 настай, эмэгтэй 
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• Орон нутгийн сурагчид 

- Хогийг ангилж хаях зориулалтай хогийн савны тоог нэмэх /нийгэм, хүн 

орчин гэх мэт хичээл дээр дүнтэй цаг гарган хогийн сав хийх/  

- Иргэдээс судалгаа авах/нийгэм соёл, эдийн засаг, байгаль орчинд 

тулгамдаж байгаа асуудлууд дээр/ 

- Өдөрлөг зохион байгуулах 

- Хальтиргаатай газруудаар давс цацах 

- Сайн нүүрс, түлш оруулж ирснээр утааг бууруулж, агаарын бохирдлыг 

багасгах боломжтой зэрэг хариулт өгсөн. 

 

 

 

 

Харин хяналтын ЕБС-ийн багш, сурагч, эцэг эхийн хувьд орон нутгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх талаар гаргасан санал санаачлагыг агуулгын хувьд багцалж үзэхэд 

орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар дараах ажлуудыг 

хийдэг гэжээ. 

Багш нар: 

✓ Ажилгүйдлийг багасгах 

✓ Хог хаягдлыг зөв ангилж хаях 

✓ Байгальд ээлтэй орчин бүрдүүлэх 

✓ Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн талбай дээр ногоон байгууламж  байгуулах 

✓ Ном унших чөлөөт орчинг сургуульд бий болгох 

✓ Сум орон нутгийн иргэдийн амьдралд дэмжлэг үзүүлэх 

✓ Уламжлалаа авч үлдэх, хямд төсөр аргал, түлш бэлтгэх, түлэх 

Сурагчид: 

✓ Гэр бүлийнхэнтэйгээ ой модонд байгаа хог цэвэрлэж, түүсэн 

✓ Гудамж, талбайг гэрэлтүүлэгтэй болгох 

✓ Дугуйн зам байгуулна, хүн бүр нэг мод тарих 

✓ Нийгмийг өөрчлөхийн тулд өөрийгөө өөрчлөхийг хичээх 

✓ Үндэсний  өв уламжлалыг сэргээх, хүүхэд залуусыг ёс суртахууны 

хүмүүжилтэй иргэн болгож төлөвшүүлэх 

✓ Хүний эрхийг зөрчихгүй байх, шударга байдлыг хангах 

✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн авъяас чадварыг нээж харуулах 

✓ Эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг дэмжих 

Эцэг эхчүүд: 

✓ Амьдарч буй орчин, гудамж талбайд гэрэлтүүлэг, камержуулалт хийх 

✓ Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, өрх бүр ногоо тарих 

✓ Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох 

✓ Халамжийг больж, ажил хийлгэх 

Усаа хэмнэх үүднээс сургуулийн удирдлагуудтай нийлэн аян явуулж байсан  нь 

ариун цэврийн өрөөний бочкины усанд тоосго, савтай ус хийж байсан. Үүнээс жишээ 

авч усаа хэмнэх нь үр дүнтэй аргуудын нэг юм. 

 Орхон аймаг Баян-өндөр сум сурагч, 14 настай эрэгтэй 
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✓ Хогийг ангилан ялгах, дахин боловсруулах 

✓ Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга зүйг эзэмшүүлэх 

Суурь үзүүлэлт-3 

 

Өмнө дурдсан хариултаас үзэхэд ТХ-ийн төлөөх болон хяналтын сургуулийн 

багш, сурагч, эцэг эхийн аль алинд нь орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэх санал, санаачилга өрнүүлдэг болохыг харж болно. Өмнө 

дурдсанчлан орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг 

зөвхөн төслийн сургуулиар хязгаарлахгүйгээр, бусад сургуулийн багш, сурагч, 

эцэг эхчүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой гэдэг нь харагдаж байна. 

Судалгаанд хамрагдсан сургуулийн багш нарын хувьд орон нутагт тулгамдаж 

буй асуудлыг шийдвэрлэхдээ олон төрлийн хүмүүс, байгууллагатай хамтарч 

байгаагаа дурджээ. Тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажилласан 

хүмүүсийн талаар судалгаанд хамрагдсан багш нарын 57.2% буюу 320 багш 

хариулт өгсөн бөгөөд хүснэгтэд хариултыг хувиар илэрхийлсэн болно. Мөн 

тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд чухам ямар байгууллагатай хамтран ажилласан 

талаар 317 багш буюу  56.7% нь хамтарч ажилласан гэсэн хариулт өгсөн юм.  

Хүснэгт 17. Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамтарч хэрэгжүүлсэн хүмүүс, 
байгууллага-багш нар 

Хамтарч ажилласан хүмүүс % Хамтарч ажилласан байгууллага % 

Сургуулийн удирдлага, ажилтан 37.5 Ерөнхий боловсролын сургууль 45.1 

Олон нийт, хувь хүмүүс 15.3 Орон нутгийн захиргаа 12.3 

Бусад багш нартай 8.8 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагатай 11.7 

Сурагчид 8.8 Иргэний нийгмийн байгууллага 5.0 

Эцэг эхчүүдтэй 3.8 Төрийн бусад байгууллагууд 4.7 

Бизнес эрхлэгч 2.5 ААН, бизнесийн байгууллага 2.2 

Бусад 20.6 Бусад 18.9 

Нийт 100.0 Нийт 100.0 

Тухайн хүснэгтээс үзэхэд сургуулийн түвшинд орон нутгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх үйл явц, оролцоонд багш нарын хувьд сургуулийн удирдлага, 

ажилтан болон ЕБС-тай хамтарч ажиллах үйл явц зонхилж байна. Үүний 

зэрэгцээ олон нийт, хувь хүмүүс(15.3%) болон орон нутгийн засаг 

захиргаа(12.3%)-тай тус тус хамтарч ажиллаж байгаагаа дурджээ. Цаашид 

бизнес эрхлэгч хүмүүс(2.5%) болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд(2.2%)-тай 

хамтран ажиллах шаардлагатай болох нь судалгаанаас харагдаж байна.  

15.4% Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал: Орон нутагт
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргасан хяналтын ЕБС-ийн
багш нарын хувь

14.4% Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал: Орон нутагт
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргасан хяналтын ЕБС-ийн
сурагчдын хувь

12.8% Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал: Орон нутагт
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх санал гаргасан хяналтын ЕБС-ийн
эцэг эхчүүдийн хувь
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ЕБС-ийн сурагчдын орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамтарч 
хэрэгжүүлсэн хүмүүс, байгууллагыг авч үзэхэд багш нарын хариулттай мөн 
ойролцоо, гэхдээ эцэг эхчүүдтэйгээ хамтрах нь нийтлэг байна. 

Хүснэгт 18. Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамтарч хэрэгжүүлсэн хүмүүс, 
байгууллага-сурагчид 

 Хамтарч ажилласан хүмүүс % Хамтарч ажилласан байгууллага % 

Эцэг эхчүүдтэй 33.9 Ерөнхий боловсролын сургууль 36.7 

Багш нартай 19.3 Орон нутгийн захиргаа 11.4 

Сурагчид 10.2 Иргэний нийгмийн байгууллага 6.4 

Сургуулийн удирдлага, ажилтан 9.3 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагатай 1.5 

Олон нийт, хувь хүмүүс 6.3 Төрийн бусад байгууллагууд 1.5 

Бизнес эрхлэгч 0.6 ААН, бизнесийн байгууллага 1.2 

Бусад 20.4 Бусад 41.3 

Нийт 100.0 Нийт 100.0 

 

Хүснэгт 16, 17-аас үзэхэд багшийн зүгээс сурагчидтайгаа хамтран асуудлыг 

шийдвэрлэх чиглэлээр хоршиж ажиллах үйл явц 8.8%, сурагчийн зүгээс багш 

нартайгаа хамтран асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц 19.3% байна. 

Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ эцэг эхчүүд чухам хэнтэй, ямар 

байгууллагатай хамтран ажиллаж буйг авч үзье. Судалгаанд хамрагдсан эцэг 

эхчүүдийн 779 буюу 56.8 хувь нь  орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ 

хүмүүстэй хамтарч ажилладаг болохоо илэрхийлсэн. 

Хүснэгт 19. Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ хамтарч хэрэгжүүлсэн хүмүүс, 
байгууллага-эцэг эх 

Хамтарч ажилласан хүмүүс % Хамтарч ажилласан байгууллага % 

Олон нийт, хувь хүмүүс 19.4 Ерөнхий боловсролын сургууль 17.8 

Сургуулийн удирдлага, ажилтан 11.8 Орон нутгийн захиргаа 17.3 

Багш нартай 10.7 Иргэний нийгмийн байгууллага 7.1 

Эцэг эхчүүдтэй 8.2 Төрийн бусад байгууллагууд 5.5 

Бизнес эрхлэгч 4.5 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагатай 4.7 

Сурагч/хүүхдүүд 1.3 ААН, бизнесийн байгууллага 4.1 

Бусад 44.2 Бусад 43.7 

Нийт 100.0 Нийт 100.0 

Эцэг эхчүүдийн хувьд олон нийт, хувь хүмүүстэй хамтарсан туршлага-19.4%, 

сургуулийн удирдлага, ажилтантай хамтарсан туршлага-11.8 хувьтай байгаа нь 

хамгийн өндөр хувь болно. Харин байгууллагаас ЕБС-тай хамтарсан гэж 17.8 

хувь нь хариулжээ. Харин эцэг эхийн зүгээс хүүхдүүдтэй ажилласан туршлага-

1.3% байна.  

Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагааны туршлагад тулгуурлан ЕБС-ийн сурагчдын зүгээс хамтран 

ажиллах идэвх, сонирхол өндөр байгаа боловч багш нарын зүгээс 

сурагчидтай(зөрүү-10.5%), эцэг эхчүүдийн зүгээс өөрсдийн хүүхдүүдтэй(зөрүү-

32.6%) хамтран ажиллах идэвх харьцангуй сул байна гэсэн дүгнэлтийг хийж 

болно.  
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Зураг 7. Багш, сурагч, эцэг эхийн хамтран ажиллах байдал 

Төслийг хэрэгжүүлэхдээ багш, сурагч, эцэг эхийн оролцооны дээрх нөхцөл 

байдлыг харгалзах нь чухал юм. Түүнчлэн ЕБС дээр төвлөрч төслийн үр 

шимийг хүртэгч бүлгүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлэхдээ өнөөгийн нөхцөл 

байдалд тулгуурлах нь чухал байна.  

 

Зураг 8. Сургууль бүхэлдээ хамтарч ажиллах байдал 

Суурь судалгааны үр дүнгээс үзэхэд багш, сурагч, эцэг эхчүүд ЕБС-иар 

дамжуулан төслийн үйл ажиллагаанд оролцоход үндсэндээ чиглэж байгаа нь 

СБААХ-ын үндсэн арга зүйн хүрээнд явагдаж байгааг илтгэж байгаа юм. Гэсэн 

хэдий ч төслийн үйл ажиллагаа зөвхөн сургуулийн удирдлага, багш, сурагчийн 

хүрээнд хязгаарлагдаж, бусад төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудтай хамтарч ажилласан хувь хэмжээ, хамтын ажиллагаа доогуур 

түвшинд, хэрэгжилтийн хувьд эхлэл төдий байгааг анхаарах шаардлагатай.  

•Сурагчидтай-8.8%

•Эцэг эхчүүдтэй-
3.8%

Багш нар

•Багш нартай-
19.3%

•Эцэг эхчүүдтэй-
33.9%

Сурагчид
•Багш нартай-
10.7%

•Сурагчидтай-
1.3%

Эцэг эх

•ЕБС-тэй-17.8%

•ОН-ийн 
захиргаатай-17.1%

•ИНБ-тай-7.1%

•ЕБС-тэй-36.7%

•ОН-ийн 
захиргаатай-11.4%

•ИНБ-тай-6.4%

•ЕБС-тэй-45.1%

•ОН-ийн 
захиргаатай-12.3%

•Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгууллагатай-
11.7%

•Багш нартай -
37.5%

•Сурагчидтай-9.3%

•Эцэг эхтэй-11.8%

Сургуулийн 
удирдлага

Багш

Эцэг эхСурагч
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Аймаг, дүүргийн хэмжээнд тулгамдаж буй орон нутгийн асуудлыг 

шийдвэрлэхдээ эцэг эх, олон нийт сургуультай хамтран хэрэгжүүлснээр багш 

сурагчдын хувьд “хийнгээ сурах” үндсэн зарчим хангагдах бөгөөд бүх түвшинд 

хамтран ажилласнаар сая “ЕБС-орон нутгийн хөгжлийн төв” болох эхлэл 

тавигдах учиртай. Гэвч энэхүү нөхцөл байдал сургуулийн түвшинд эхлэл төдий 

байгааг харгалзаж цаашид улам эрчимжүүлэх хэрэгтэй байна. 

Судалгаанд хамрагдсан багш, сурагч, эцэг эхийн хувьд ТХ-ийн гурван тулгуур 

багана болох хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгмийн талаарх мэдлэг  

хангалттай сайн байгаа ч, эдгээр асуудлыг тогтолцоот сэтгэлгээний үүднээс авч 

үзэж, харилцан хамаарлыг эргэцүүлэх, нийлмэл тогтолцоог задлан шинжлэх 

чадварын хувьд хангалттай хэмжээнд биш байна.  

 

2.1.4 Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн хүрээнд хийгдэж буй сургалтын 

онцлог, үр өгөөж 

Юуны өмнө ТХБ нь сургалтын бүх талыг хамарсан, олон талт сэдэв юм. Иймд 

төслийг хэрэгжүүлж буй  БОМСТ-өөс  өнгөрсөн хугацаанд олон тооны 

чадавхжуулах сургалтууд зохион байгуулжээ. Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс 

хойшхи хугацаанд Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төсөлд хамрагдаж буй 

орон нутгийн ТЗЗБ-ийн гишүүдийг чадавхижуулсан ба төслийн загвар 

сургуулиудад сургагч багш бэлтгэх, СБААХ:Сургуулийн өөрийн үнэлгээ болон 

Төлөвлөлтийн арга зүй ба жижиг төслийн менежмент, хэд хэдэн сургалтууд 

зохион байгуулжээ. Үүний үр дүнд сургуулийн сургагч багш нар “Сургуулийн 

өөрийн үнэлгээ”-г бүрэн дуусгаж, Хяналтын хуудасны “Бойжилтын загвар”-ыг 

хэрэглэн ТХ-д хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээ хийх арга зүйд дадлагажиж, 

төлөвлөлтийн дараагийн шатанд орох бэлтгэл, удирдамж заавраар хангагдсан 

юм.  

Хүснэгт 20. Төслийн хүрээнд явагдсан сургалтууд 

А Сургалтын нэр Огноо Оролцогчийн тоо 

1 ТХБ-II төслийн зөвлөн туслах, сургууль дээрх 
Сургагч багш бэлтгэх сургалт 

2020.07 572 

2 ТХ-ийн төлөөх загвар сургуулийн төлөвлөлт ба 
жижиг төслийн менежмент, ТЗЗОНБ-ийг 
чадавхжуулах сургалт 

2020.09 107 

3 СБААХ:Төлөвлөлтийн арга зүй ба жижиг 
төслийн менежмент 

2020.10 731 

ТХБ-II төслийн хүрээнд 2020 оны 07 сард явуулсан Сургагч багш бэлтгэх 

сургалтын үнэлгээний тайлангаас үзэхэд2 ТХБ-II төслийн зөвлөн туслах, 

сургууль дээрх сургалтад сургуулийн удирдлага, багш, ажилчид, сурагч, эцэг эх, 

олон нийтийн төлөөлөл нийт 572 хүнийг(үүнээс 131 буюу 23.0% нь эрэгтэй, 441 

буюу 77.0% нь эмэгтэй) сургалтад хамруулж, чадавхижуулсан байна. Тухайн 

сургалтад оролцогчдын 97% нь сургалтын хүрээнд өгсөн мэдээлэл хэрэгцээтэй 

 
2 БОМСТ. Сургагч багш бэлтгэх сургалтын үнэлгээний тайлан. 2020.07 
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байсан бөгөөд 99.3% нь төслийн талаарх ойлголтыг маш сайн авч чадсан, 

цаашид юу хийхээ ойлгосон гэж хариулжээ. 

Мөн 2020 оны 09 сард ТЗЗБ-ийн гишүүдийг чадавхжуулах зорилгоор ТХ-ийн 

төлөөх загвар сургуулийн төлөвлөлт ба жижиг төслийн менежмент сургалтад 

107 хүн хамрагдсан(үүнээс 38 буюу 35.59 нь эрэгтэй, 69 буюу 64.5% нь эмэгтэй) 

байна. Тухайн сургалтад хамрагдсан ТЗЗБ-ийн гишүүдээс сургалтын үр 

өгөөжийг нийт 20 үзүүлэлтээр үнэлүүлэхэд 4.4 буюу 88 хувьтай үнэлсэн байна3. 

Орон нутгийн ТЗЗБ-тай хамтран явуулсан СБААХ:Төлөвлөлтийн арга зүй ба 

жижиг төслийн менежмент сургалтад нийслэл, аймаг, сумдын нийт 29 

сургуулиас удирдлага, багш, ажилтан, сурагч, эцэг эх, олон нийтийн төлөөлөл 

болох 840 хүн хамруулахаар төлөвлөснөөс 731 хүн(үүнээс 162 буюу 22.2% нь 

эрэгтэй, 569 буюу 77.8% нь эмэгтэй) хамрагджээ. Сургалтын үр дүнг 

оролцогчдоор 1-5 хүртэлх оноогоор үнэлүүлэхэд 4.4 буюу 88%-ийн 

гүйцэтгэлтэйгээр “сайн” гэсэн үнэлгээ өгсөн4 байна. 

Тус төслийн хэрэгжилтийн үйл явцаас харахад эхлээд төсөл хариуцсан 

байгууллага(БОМС) ТЗЗҮБ-ийг чадавхижуулж, үүний дараагаар ТЗЗОНБ-ийн 

сургагч багш нарыг бэлтгэж, улмаар ТЗЗБ-ийн гишүүд болон багш нартай 

хамтарч сургуулийн түвшинд сурагч, эцэг эхчүүдэд мэдлэг, мэдээлэл олгохоор 

төлөвлөсөн. Төслийн хүрээнд явуулж буй эдгээр сургалт, нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа нь багш сурагчдын ТХ-ийн мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт зүйлд 

ахиц дэвшил бий болгох учиртай. 

Энэ удаагийн суурь судалгаанд хамрагдсан багш нараас ТХБ төслийн 

сургалтад хамрагдсан эсэх талаар асуухад 312 багш буюу 60.3% нь тийм, 201 

багш буюу 39.2% нь үгүй гэсэн хариулт өгсөн байна. 

 

График 5. ТХБ-II төслийн сургалтад хамрагдсан байдал 

Өөрөөр хэлбэл төслийн сургалтад Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ЕБС-ийн 3 багш 

тутмын 2 нь хамрагдсан байна гэсэн үг юм. Хэдийгээр сургалтад хамрагдсан 

багш нарын хувь хэмжээ өндөр байгаа боловч тухайн сургалтаар үзэж 

танилцсан, сурч ойлгосноо бусад багш нартай хуваалцах, хамтран ажиллах үйл 

явц тааруу байгааг дараах хариултууд илэрхийлж байна. 

 
3 БОМСТ. Орон нутгийн ТЗЗБ-ийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтын дараах үнэлгээний 
тайлан. 2020.09 
4 БОМСТ. Сургуулийн менежментэд СБААХ-ыг нэвтрүүлэх үйл явц: Төлөвлөлтийн арга зүй  ба 
жижиг төслийн менежмент сургалтын дараах үнэлгээний тайлан. 2020 

ТХБ-ын 
сургалтад 

хамрагдсан, 60.3

ТХБ-ын 
сургалтад 

хамрагдаагүй, 
39.7
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Хүснэгт 21. ТХБ-ын сургалтад ашиглах материалын хэрэглээ 

  Давтамж Хувь  
ТХБ-ын сургалтад хэрэглэх гарын авлага, сургалтын 
хөтөлбөр, шалгалтын материал зэрэг багц 
хэрэглэгдэхүүнтэй 

139 28.1 

Гарын авлага, сургалтын хөтөлбөр хэрэглэгдэхүүн, 
шалгалтын материал боловсруулж байгаа 

56 11.3 

Одоогоор ТХБ-ын сургалтын хэрэглэгдэхүүн зөвхөн 
сургалтад хамрагдсан багш нарт байгаа 

191 38.7 

ТХБ-ын сургалтад хэрэглэх гарын авлага, сургалтын 
хөтөлбөр, шалгалтын материал хэрэглэгдэхүүн байхгүй 

57 11.5 

Өөр хариулт өгсөн 1 0.2 

Хариулаагүй 50 10.1 

Нийт 494 100.0 

Суурь судалгаанд хамрагдсан 559 багшийн 494 нь ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн багш 

нар байсан бөгөөд тухайн асуултад одоогоор ТХБ-ын сургалтын хэрэглэгдэхүүн 

зөвхөн сургалтад хамрагдсан багш нарт байгаа гэж 38.7%, хэрэглэгдэхүүн 

байхгүй гэж 11.5% нь хариулсан бол, ТХБ-ын сургалтад хэрэглэх гарын авлага, 

сургалтын хөтөлбөр, шалгалтын материал зэрэг багц хэрэглэгдэхүүнтэй гэж 

28.1% нь хариулжээ. Мөн 10.1% нь энэ асуултад тодорхой хариулт өгөөгүй 

байна.Тухайн хариултаас үзэхэд “багш нарын хувьд төслийн хүрээнд олж авсан 

мэдлэг, ур чадвараа бусад багш нартай хуваалцах үйл явц тааруу байна.” 

хэмээн дүгнэхэд хүргэж байна. 

2.2 ТХБ-ын цогц чадамж ба үнэт зүйлийн үнэлгээ 

▪ Багш нарын үнэлгээ 

ТХБ-II төслөөр олгох мэдлэг, цогц чадамж болон үнэт зүйлийн талаар юуны 

өмнө багш нарын хувьд хэрхэн үнэлсэн, нөхцөл байдал ямар байгааг авч үзье. 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд төслийн ба хяналтын сургуулийн багш нарын 

цогц чадамжийн талаарх ойролцоо үнэлгээ(4.10 буюу 82% ) байна. Багш нарын 

өгсөн хариултыг үнэлгээ тус бүрээр харьцуулж Хүснэгт 21-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 22. Багш нарын цогц чадамжийн байдлын үнэлгээ 

 
 Маш 

сайн 

Сайн Дунд Таару

у 

Муу 

1 Аливаа зүйлийн харилцан хамаарлыг таньж 

мэдэх, ойлгох, задлан шинжлэх чадвар 

36.0 50.7 11.2 1.8 0.4 

2 Ирээдүйд болох олон янзын үйл явдлыг 

ойлгож үнэлэх, эрсдэл болон өөрчлөлтийг 

шийдвэрлэх чадвар 

21.6 57.6 18.2 2.0 0.6 

3 Хэм хэмжээ, үнэлэмжийг ойлгож, эргэцүүлэн 

бодох, харилцан ашигтай хэлэлцээр хийх 

чадвар 

24.5 54.3 17.5 3.2 0.6 

4 Тогтвортой байдлыг дэмжсэн шинэлэг, 

дэвшилтэт үйл хэргийг хамтдаа 

31.3 46.9 19.1 1.8 1.0 
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боловсруулж хэрэгжүүлэх 

5 Аливаа зөрчил, сөргөлдөөнийг 

хамтран(бусдыг ойлгох, хүндэтгэх, суралцах, 

мэдрэмжтэй хандах гм), оролцоонд 

тулгуурлан хамтын шийдвэр гаргах чадвар 

35.4 49.4 12.2 2.6 0.4 

6 Тогтвортой байдлын асуудлаар шүүн 

тунгаадаг, өөрийн байр суурьтай, асуудал 

дэвшүүлэх чадвар 

27.5 53.4 16.0 2.4 0.8 

7 Аль ч түвшинд өөрийн үүрэг оролцоог 

эргэцүүлдэг,  хариуцлагатай, идэвхтэй, 

оролцоотой байх чадвар 

40.4 45.7 11.2 2.2 0.6 

8 Нарийн нийлмэл асуудлыг шийдвэрлэх, эрх 

тэгш шийдлийн хувилбарыг боловсруулах 

чадвар 

20.6 54.7 21.8 2.4 0.6 

Багш нарын хариултаас, “аливаа зүйлийн харилцан хамаарлыг таньж мэдэх, 

ойлгох чадвар”-86.7, “аль ч түвшинд өөрийн үүрэг оролцоог, эргэцүүлдэг, 

хариуцлагатай, идэвхтэй, оролцоотой байх чадвар”-86.1 зэрэг үзүүлэлтэд бусад 

хариултаас илүү өндөр үнэлгээг өгсөн байна. Хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд 

эзэмшсэн цогц чадамжийг эмэгтэй багш нар эрэгтэй багш нараас 6 үзүүлэлтээр 

илүү, харин эрэгтэй багш нар ердөө 2 үзүүлэлтээр дээгүүр үнэлсэн байв. 

ЕБС-ийн сурах бичиг, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд ТХБ-ын үнэт 

зүйл, хандлагыг хэр хангалттай тусгасан талаар лавлахад ТХ-ийн төлөөх 

сургуулийн багш нар дунджаар 3.19, харин хяналтын сургуулийн багш нарын 

хувьд 3.17 гэсэн дундаж үнэлгээ өгсөн юм. Графикт дурдсанаар ТХБ-ын үнэт 

зүйл хандлага ЕБС-ын сурах бичигт дараах байдлаар туссан гэж үзжээ. 

(5-хангалттай сайн, 4 хангалттай, 3-дунд зэрэг, 2-хангалтгүй, 1-огт хангалтгүй) 

 

График 6. ЕБС-ын сурах бичигт ТХБ-ын үнэт зүйл, хандлагыг тусгасан байдал 
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Тухайн графикт дурдсан багш нарын үнэлгээнээс үзэхэд, ТХ-ийн ЕБС-ийн хувьд 

ТХБ-ын үнэт зүйл хандлага хичээлд хэрхэн туссаныг  дундаж үзүүлэлт 3.0-аас 

дээш үнэлсэн ба иргэний ёс зүйн боловсрол, нийгэм судлал, биологи, газарзүй 

зэрэг хичээлийг илүү өндөр буюу хангалттай хэмжээнд туссан гэж үзжээ. Харин 

төслийн бус, хяналтын сургуулиудын хувьд үнэлгээний үзүүлэлт харилцан 

адилгүй, тухайлбал математик болон урлагийн хичээлийг хангалтгүй гэж 

үнэлсэн байгааг графикаас харж болно. 

Багш нарын хувьд сургалтын агуулгад ТХБ-ыг тусгахдаа чухам ямар арга, 

аргачлалыг ашиглаж байгаа, энэ нь хэр үр дүнтэй байгаа талаар суурь 

судалгаанд тодорхойлж авч үзсэн. Судалгаанд хамрагдсан багш нар олон 

төрлийн арга, аргачлал ашиглаж байгааг дараах жишээнээс харж болно. 

Тухайлан дурдвал, 

▪ Өв уламжлалаа дээдлэн, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах үзэл санааг 

төлөвшүүлэх 

▪ Амьдрал ахуй, өдөр тутмын зүйл дээр тусгаж өгч байна 

▪ Амьдралд тулгарч буй асуудлыг зөвөөр шийдвэрлэхэд хичээлээ чиглүүлдэг 

▪ Хичээлд интеграци болон кейс сургалтын аргуудыг хэрэглэж байна 

▪ Хүүхдүүдэд бие биенээ хайрлах, хүнлэг энэрэнгүй байхыг сургадаг 

▪ Аливаа зүйлийг хэмнэх, хайрлахыг тусгадаг  

гэх зэргээр хариулжээ.  

Судалгаанд хамрагдсан багш нарын зүгээс сурагчдын ТХБ-ын мэдлэг, 

чадварын өнөөгийн байдлыг дараах байдлаар үнэлсэн юм. Судалгаанд 

оролцсон багш нар сурагчдын мэдлэг, чадварыг дунджаас дээгүүр(3.44-3.76) 

хэмжээнд үнэлсэн байна. Тухайлбал, сурагчдын байгаль орчны өөрчлөлтийн 

талаарх мэдлэг-3.78 гэж хамгийн өндөр оноогоор үнэлсэн ба үүнийг хувьд 

шилжүүлэн тооцоход 75.6% болох юм.  

Хүснэгт 23. Сурагчдын ТХБ-ын мэдлэг ур чадварт өгсөн багш нарын үнэлгээ 

 
 N Дундаж 

утга 

ТХ-ийн 

төлөөх 

ЕБС 

Төслийн бус, 

хяналтын 

ЕБС 

1 Сурагчдын байгаль орчны өөрчлөлтийн 

талаарх мэдлэг 

535 3.76 3.78 3.66 

2 Ардчилал, нийгмийн шударга ёсны 

талаарх мэдлэг, ойлголт 

527 3.51 3.51 3.51 

3 Хүний эрх, жендерийн тэгш байдлын 

талаарх ойлголт 

525 3.61 3.61 3.60 

4 Бусдаас суралцах, бүтээлчээр сэтгэх 523 3.72 3.73 3.66 

5 Оролцоо, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар 526 3.71 3.71 3.70 

6 Зөвшилцлийн замаар хамтран, аливаа 

зөрчил, сөргөлдөөнийг шийдвэрлэх 

чадвар 

522 3.49 3.50 3.34 

7 Хүчирхийллийг үл дэмжих санал 

санаачилга гаргах чадвар 

521 3.65 3.64 3.74 
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8 Ирээдүйд болох үйл явцыг судалгаа, 

шинжилгээнд үндэслэн ойлгох, үнэлэх 

526 3.44 3.44 3.41 

9 Олон янз соёлын төрөл зүйлд эерэгээр 

хандах 

521 3.67 3.67 3.61 

 Ерөнхий дундаж  3.61 3.62 3.58 

 

ТХБ-ын талаарх сурагчдын мэдлэг чадварыг 9 үзүүлэлтээр үнэлэхэд ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС-ийн сурагчдыг 7 үзүүлэлтээр илүү, нэг үзүүлэлтээр адил, нэг 

үзүүлэлтээр дутуу үнэлсэн байгаа нь анхаарал татаж байна.  

 

Тэрчлэн ТХБ-ын сургалтаар олгож буй мэдлэг, чадвар, үнэт зүйл хандлагыг  

суралцагчдад үр дүнтэй хүргэхийн тулд  дараах өөрчлөлтийг нэн түрүүнд хийх 

хэрэгтэй болохыг дараах байдлаар илэрхийлжээ. 

Хүснэгт 24. Сургалтад оруулвал зохих өөрчлөлтүүд 

  тоо хувь 

1 Сургалтын цөм хөтөлбөрийг шинэчлэх, агуулгын баяжилт хийх 223 19.5 
2 Сургалтын арга зүйг баяжуулах 223 19.5 
3 Сургалтын гарын авлага, хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах 282 24.6 
4 Багшлах боловсон хүчин, хүний нөөцийг чадавхжуулах 227 19.8 
5 Сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх 183 16.0 
6 Өөр саналууд 2 0.2 
7 Мэдэхгүй 6 0.5 
 Нийт 1146 100.0 

Тайлбар: Хариулт олон сонголттой учраас хариулт n=559-тэй тэнцэхгүй 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд ТХБ-оор олгож буй мэдлэг, чадвар, үнэт зүйл 

хандлагыг суралцагчдад үр дүнтэй хүргэхийн тулд багш нарын 24.6% нь 

суралтын гарын авлага хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах, 19.8% нь багшлах 

боловсон хүчин, хүний нөөцийг чадавхжуулах шаардлагатай гэж үзжээ. Тэрчлэн 

багш нарын зүгээс сурагчдад дараах дадлыг хэвшүүлэх шаардлагатай гэж 

үзсэн. 

Хүснэгт 25. Сурагчдад эзэмшүүлвэл зохих дадал 

 
 Үргэлж Голдуу Заримдаа Ховор Үгүй 

1 Байгаль орчинд хог хаяж 

бохирдуулахгүй байх 

81.0 11.9 6.3 0.4 0.4 

2 Амьдрах орчинг бохирдуулдаг 

угаадас, үнсээ ил задгай асгадаггүй 

болох 

77.2 15.7 6.8 --- 0.4 

3 Орчиндоо мод зүлэг тарих 76.6 16.2 6.0 0.4 0.8 

4 Байгаль орчны төлөөх бусдын 

санаачилгыг дэмжиж оролцох 

72.0 19.2 7.0 1.5 0.4 

5 Хүүхдүүд санаачлага гаргаж, 

хүмүүсийг  уриалж байгальд ээлтэй 

69.1 22.5 7.2 0.9 0.4 



 

48 

 

ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

ажил өрнүүлэх 

6 Хүүхдүүд тогтвортой хөгжлийн 

тухай ямар нэгэн зүйл сонирхож 

уншиж судалдаг болох 

62.7 27.0 8.4 1.3 0.6 

7 Хүүхдүүд усыг хэмнэдэг болох 79.9 12.9 5.5 1.1 0.6 

8 Хүүхдүүд цахилгааныг хэмнэдэг 

болох /хэрэгцээгүй үед анги 

танхимд гэрлээ унтраах 

79.8 13.5 5.7 0.8 0.2 

9 Хүүхдүүд хогоо аль болох ялгаж 

хаях 

74.3 17.3 6.7 1.1 0.6 

 Хариултын дундаж 74.7 17.4 6.6 0.9 0.5 

Багш нарын хувьд сурагчдад байгаль орчинд хог хаяж бохирдуулахгүй байхыг 

үргэлж зөвлөдөг гэсэн хариулт бусад хариултаас илүү өндөр-81.0% байна. 

▪ Сурагчдын үнэлгээ 

Судалгаанд хамрагдсан суралцагчдын хувьд сургуульд суралцсаны дараа 

үргэлжлүүлэн сурч, тогтвортой аж төрөх практик ур чадвар, цогц чадамжийг 

хэрхэн эзэмшсэн талаар нийт 20 үзүүлэлтийг ашиглан тодорхойлсон болно. 

Үзүүлэлт тус бүрийг 1-5 хүртэлх баллаар (огт санал нийлэхгүй-1 оноо, санал 

бүрэн нийлнэ-5 оноо) үнэлсэн бөгөөд дараах хүснэгтэд дундаж оноог тооцож, 

төслийн ба хяналтын сургуулиар харьцуулсан болно. 

Хүснэгт 26. Сурагчдын ТХБ-ын мэдлэг ур чадвар 

 
 N Дундаж 

утга 
ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС 
Хяналтын 

ЕБС 

1 Аливаа нөөцийг үр ашигтай хэмнэлттэй 
ашиглах ёстой 

1556 4.54 4.56 4.51 

2 Хүн бүр байгалийн баялгийг зөв ашиглах 
хэрэгтэй 

1559 4.61 4.61 4.62 

3 Хөдөө аялалаар явахдаа хогоо ил задгай 
хаяхгүй 

1559 4.76 4.75 4.76 

4 Ан амьтныг хайрлаж, өсгөх нь хүн бүрийн 
үүрэг мөн 

1552 4.52 4.50 4.56 

5 Өдөр тутам хэрэглэдэг гялгар уут, шил, 
батерей зэрэг нь байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөтэй 

1552 4.52 4.50 4.56 

6 Манай ангийн хүүхдүүд хичээлээ хийх 
тохитой орчинд суралцах ёстой 

1554 4.62 4.62 4.62 

7 Хүүхэд бүр ямар нэгэн зүйлд санаа 
зовохгүйгээр суралцах нь чухал 

1550 4.68 4.68 4.67 

8 Ажил, мэргэжлийн ирээдүйн төлөвлөгөө 
надад байгаа 

1543 4.26 4.31 4.17 

9 Эцэг эх, ойр дотны хүмүүстэйгээ 
ирээдүйд эрхлэх ажлаа зөвлөлддөг 

1542 4.13 4.17 4.07 

10 Хүүхдүүд багш, ажил мэргэжлийн 
зөвлөхөөс мэргэжил сонгох, ерөнхий ур 
чадвараа хөгжүүлэх талаар зөвлөгөө 
авах боломжтой байх ёстой 

1548 4.52 4.54 4.48 

11 Би аль болох соёл, уламжлалын үнэт 
зүйлсийг эрхэмлэх, өвлөхийг хичээдэг 

1541 4.30 4.33 4.24 

12 Мөнгө олж гэр бүлээ тэжээх нь эрэгтэй 1535 3.58 3.59 3.56 
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хүний үүрэг мөн 

13 Гэр бүлд эрэгтэй хүн эцсийн шийдвэрийг 
гаргах нь зөв 

1527 3.48 3.55 3.33 

14 Эмэгтэй хүн уян зөөлөн, хүлцэнгүй байх 
ёстой 

1533 3.72 3.81 3.55 

15 Эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс илүү нягт 
нямбай, сайн ажилладаг 

1531 3.93 4.00 3.78 

16 Би тогтвортой хөгжлийн төлөөх бусдын 
санаачлагыг дэмжиж оролцдог 

1524 3.80 3.78 3.82 

17 Өөрийн санаачлагаар тогтвортой 
хөгжлийн төлөө хүмүүсийг уриалдаг. 

1514 3.37 3.37 3.37 

18 Гэрэл, цахилгаанаа хэмнэхийн тулд 
хэрэгцээгүй гэрлээ унтраадаг 

1538 4.54 4.54 4.53 

19 Сургуулийн бусад хүмүүст эрчим хүчээ 
хэмнэх нь чухал болохыг тайлбарладаг 

1528 3.60 3.64 3.51 

20 Ямар нэгэн гамшиг болсон үед өөрийгөө 
болон бусдыг аврах болно 

1530 4.39 4.39 4.40 

Судалгаанд хамрагдсан сурагчдыг төслийн ба хяналтын сургууль тус бүрээр 

хариултын дундаж оноод тулгуурлан харьцуулж үзэхэд нийт 20 үзүүлэлтээс 

нийт 12 үзүүлэлтээр ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн сурагчид өндөр, 6 үзүүлэлтээр 

хяналтын ЕБС-ийн сурагчид өндөр, хоёр үзүүлэлтээр адил үнэлгээ авсан 

байна. Багш нарын үнэлгээний сурагчдад эзэмшүүлвэл зохих дадал хэсэгт 

дурдсанчлан “хөдөө аяллаар явахдаа хогоо ил задгай хаяхгүй”-(4.75-4.76) гэсэн 

дадалтай сурагчдын санал адилхан буюу ойролцоо өндөр хувьтай байна. Мөн 

тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтаар дараах мэдлэг чадваруудыг хэр 

хэмжээнд эзэмшиж байгаа талаар ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн сурагчид дараах 

байдлаар хариулсан юм.  

Хүснэгт 27. ТХБ-ын сургалтаар сурагчдын эзэмшсэн чадварууд 

  N Дундаж 
утга 

Эрэгтэй Эмэгтэй 

1 Аливаа зүйлийн харилцан хамаарлыг 
таньж мэдэх, ойлгох, эргэцүүлэх чадвар 

1006 4.14 4.03 4.18 

2 Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, 
задлан шинжлэх чадвар 

1005 4.00 3.87 4.05 

3 Танин мэдэхүйн чадвар 1003 4.16 4.05 4.20 

4 Сэтгэл хөдлөлөө удирдах ур чадвар 1005 4.13 4.00 4.18 

5 Биеийн болон хөдөлгөөний ур чадвар 1004 4.12 4.12 4.12 

6 Өөрийн үйлдэл, зан үйлээрээ байгаль 
орчныг хайрлах хамгаалах, ээлтэй 
хандах чадвар 

1002 4.29 4.19 4.34 

7 Үрэлгэн бус, арвич хямгач, ухаалаг 
хэрэглээтэй байх чадвар 

1003 4.10 4.02 4.13 

8 Өөрийн эрүүл мэнд, үйл хөдлөлөө 
удирдах, зохицуулах, хянах чадвар 

1003 4.19 4.06 4.25 

9 Бусдыг сонсох, харилцан ойлголцох, 
хамтын шийдвэр гаргах чадвар 

1005 4.34 4.18 4.41 
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Сурагчдын үзсэнээр бусдыг сонсох, харилцан ойлголцох, хамтын шийдвэр 

гаргах чадвар-4.34 буюу 86.8%, өөрийн үйлдэл, зан үйлээрээ байгаль орчныг 

хайрлах, хамгаалах, ээлтэй хандах-4.29 буюу 83.8% тус тус хамгийн өндөр 

үнэлгээ өгсөн. 

ТХБ-ын сургалтаар сурагчдын эзэмшсэн чадварыг хүйсээр харьцуулж үзэхэд 

ялгаатай байдал харагдаж байна. Судалгааны хариултаас үзэхэд биеийн болон 

хөдөлгөөний чадвар адилхан үнэлгээтэй бусад ур чадварын үзүүлэлтийг  

эмэгтэй сурагчид эрэгтэй сурагчдаас өндөр үнэлсэн байна. 

ТХБ-ын үнэт зүйл, дадал хэвшил болох хувь хүний, нийгмийн, дэлхийн иргэний 

үнэт зүйлс, хандлагын талаар хэр зэрэг мэдэх вэ? гэсэн асуултад сурагчид 

хэрхэн хариулсныг авч үзье. Боловсролын хүрээлэнгийн судлаачид тогтвортой 

хөгжлийн өнцгөөр хувь хүний-3, нийгмийн-4 болон дэлхийн иргэний-5, нийт 12 

үнэт зүйлийг тодорхойлсонд тулгуурлан сурагчдын хариултад тулгуурлан дүн 

шинжилгээ хийж болох юм.  

Хүснэгт 28. Сурагчдын ТХБ-ын дадал, үнэт зүйл 

 
 Сайн 

мэднэ 
Мэднэ Дунд Таар

уу 
Муу 

мэднэ 

 Дэлхийн иргэний үнэт зүйл 53.8 32.9 10.9 1.4 1.0 

1 Дэлхий ертөнц, хүрээлэн буй орчин нэгдмэл 
болохыг ухамсарлах, ээлтэй хандах 

46.8 37.0 13.3 1.7 1.1 

2 Соёлын олон янз байдлыг хүлээн 
зөвшөөрөх, хүндэтгэх 

52.4 34.2 10.8 1.7 0.9 

3 Аливаа зөрчил, сөргөлдөөнийг зөвшилцөл, 
эв зүйгээр шийдвэрлэх 

49.6 35.2 12.3 1.7 1.3 

4 Аюулгүй, энх тайвнаар аж төрөх соёлыг 
эрхэмлэх 

57.9 30.6 9.6 0.9 0.9 

5 Хүний түгээмэл эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, 
алагчлах, гадуурхахгүй байх 

62.3 27.3 8.6 0.9 0.9 

 Нийгмийн үнэт зүйл 58.7 30.1 9.3 1.0 1.0 

6 Эрх тэгш байдал, шударга ёсыг эрхэмлэх 64.1 26.4 8.1 0.7 0.6 

7 Бусдыг сонсох, харилцан ойлголцох, 
хамтын шийдвэр гаргах 

57.0 31.0 9.5 1.3 1.2 

8 Хүний эрх, эрх чөлөөний үнэт зүйлийг 
дээдлэн хүндэтгэх 

59.8 30.1 8.3 0.6 1.1 

9 Ирээдүй, хойч үеийнхээ өмнө үүрэг хүлээх, 
хариуцлагаа ухамсарлаж, ээлтэй оролцоог 
хэрэгжүүлэх 

53.8 32.7 11.4 1.2 1.0 

 Хувь хүний үнэт зүйл 52.8 33.9 11.2 1.4 0.8 
10 Өөрийн үйлдэл, зан үйлээр байгаль орчноо 

хамгаалах 
56.5 31.9 9.7 1.1 0.9 

11 Эдийн засгийн үрэлгэн бус, арвич хямгач, 
ухаалаг хэрэглээг чухалчлах 

49.2 35.9 12.2 1.9 0.8 

12 Өөрийн эрүүл мэнд, үйл хөдлөлөө удирдах, 
зохицуулах 

52.6 33.8 11.7 1.2 0.8 

Сурагчдын асуумжид өгсөн хариултад тулгуурлан статистик шинжилгээнд 

нийтлэг хэрэглэгддэг хоёр үл хамаарах хувьсагчийн дунджийн хоорондох ялгааг 

илрүүлэх T-шалгуурыг ашиглаж дүн шинжилгээ хийв(Хавсралт үз). Тухайн 
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шинжилгээнээс үзэхэд төслийн ба хяналтын ЕБС-ийн сурагчдын хувьд дараах 

дадал, үнэт зүйл ялгаатай(статистикийн хувьд ач холбогдолтой) гарчээ. 

Дэлхийн иргэний үнэт зүйлийн хувьд: 

• Дэлхий ертөнц, хүрээлэн буй орчин нэгдмэл болохыг ухамсарлах, ээлтэй 

хандах(α=0.026, α≤0.05 бол ач холбогдолтой),  

• Соёлын олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх(α=0.03 α≤0.05 бол ач 

холбогдолтой)  

Нийгмийн үнэт зүйлийн хувьд: 

• Хүний эрх, эрх чөлөөний үнэт зүйлийг дээдлэн хүндэтгэх(α=0.01 α≤0.05 бол ач 

холбогдолтой) 

Тухайн үнэт зүйлийн зэрэгцээ сурагчдын амьдралын дадал хэвшлийг ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС болон төслийн бус, хяналтын ЕБС тус бүрээр харьцуулж үзэхэд 

төслийн сургуулийн сурагчдын амьдралын дадал хэвшилд эерэг хандлага 

илүүтэй ажиглагдаж байна. Сурагчид өдөр тутмын амьдралын дадал 

хэвшилдээ хувь хүний үнэт зүйл болох эдийн засгийн үрэлгэн бус, арвич 

хямгач, ухаалаг хэрэглээг илүү баримталж байгаагаа илэрхийлж байна. Жишээ 

болгоход “Би цахилгаанаа хэмнэхийн тулд хэрэгцээгүй гэрлээ унтраадаг” гэж 

4.5 буюу 90%-тай байнга хэрэгжүүлдэг гэж хариулсан байна. Үүнээс гадна “Би 

усаа аль болох хэмнэдэг” гэсэн хариултыг ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн сурагчдын 

4.43 буюу 88.6% байнга хэрэгжүүлдэг гэсэн бол төслийн бус, хяналтын ЕБС-ийн 

4.3 буюу 86.0% нь өдөр тутмын амьдралдаа үргэлж буюу байнга хэвшүүлсэн 

гэж хариулжээ. 

Хүснэгт 29. Сурагчдын өдөр тутмын амьдралын хэвшил 

 
 N Дундаж 

утга 
ТХ-ийн 
төлөөх 

ЕБС 

Төслийн бус, 
хяналтын 

ЕБС 

1 Би аяганд ус хийж шүдээ угаадаг 1505 3.38 3.49 3.16 

2 Амьдрах орчинг бохирдуулдаг 
угаадас үнсээ задгай, гудамжинд 
асгадаггүй 

1492 4.17 4.16 4.18 

3 Би орчиндоо мод зүлэг тарьдаг 1491 3.36 3.45 3.17 

4 Байгаль орчны төлөөх бусдын 
санаачилгыг дэмжин оролцдог 

1497 3.95 4.03 3.78 

5 Би өөрийн санаачлагаар хавь ойрын 
хүмүүсийг уриалж, нийгэмд тустай 
ажил өрнүүлдэг  

1497 3.12 3.18 3.01 

6 Би гэрийн хогоо ангилж, ялгаж хаядаг 1496 3.27 3.31 3.19 

7 Би тогтвортой хөгжлийн тухай ямар 
нэгэн зүйл сонирхож уншиж судалдаг  

1493 3.25 3.29 3.17 

8 Би усаа аль болох хэмнэдэг 1500 4.39 4.43 4.30 

9 Би цахилгаанаа хэмнэхийн тулд 
хэрэгцээгүй гэрлээ унтраадаг 

1498 4.50 4.52 4.47 

10 Би ангидаа/гэртээ цэцэг тарьдаг 1499 3.56 3.62 3.44 

Хүснэгтээс үзэхэд “Амьдрах орчинг бохирдуулдаг угаадас үнсээ ил задгай, 

гудамжинд асгадаггүй” байх дадал хэвшлийг төслийн ЕБС-ийн сурагчид 4.16 
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буюу 83.2%, хяналтын ЕБС-ийн сурагчид 4.18 буюу 83.6% байнга хэрэгжүүлдэг 

хэмээн ойролцоо хариулжээ. 

Сурагчдын хувьд ТХБ-ын мэдлэг, чадварыг аль хичээлийн хүрээнд түлхүү өгч 

байгааг үнэлүүлэхэд нийгэм судлал-4.3, иргэний ёс зүйн боловсрол-4.25, 

амьдрах ухаан-4.03 зэрэг хичээлүүдэд 80%-иас дээш буюу илүү өндөр үнэлгээ 

өгсөн байна. 

Хүснэгт 30. ТХБ-ыг түлхүү өгч буй хичээл 

 
 Үргэлж Голдуу Заримдаа Ховор Хэзээ ч үгүй 

1 Түүх 18.6 26.9 33.4 14.1 7.1 

2 Газар зүй 17.9 31.4 33.0 11.4 6.4 

3 Нийгэм судлал 52.1 30.8 12.9 2.7 1.5 

4 Урлаг 15.4 23.5 30.9 17.0 13.2 

5 Иргэний ёс зүйн 
боловсрол 

50.4 31.8 12.6 2.6 2.5 

6 Амьдрах ухаан 45.5 28.2 15.8 4.8 5.8 

7 Хими 18.7 24.5 28.8 13.9 14.1 

8 Физик 19.6 25.9 26.5 14.0 14.0 

9 Биологи 29.7 27.3 22.2 10.7 10.1 

10 Математик 26.1 21.0 22.6 14.3 16.0 

11 Монгол хэл бичиг, уран 
зохиол 

31.2 27.1 22.6 9.4 9.7 

Өмнө дурдсан хичээлийг судалсанаар ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн сурагчдын хувьд 

мэдлэг ойлголт, чадвар хандлага, үнэт зүйлд чухам ямар өөрчлөлтүүд гарсан 

талаар хариултыг авч үзэхэд нийт мянга орчим сурагчдаас 59.0% нь өмнөхөөс 

бага зэрэг дээрдсэн гэсэн бол, 37.2% нь мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарсан гэсэн 

хариулт өгсөн байна. 

 

График 7. Сурагчдын ТХБ-ын мэдлэг, чадвар, хандлагын өөрчлөлт 

Харин ЕБС-ийн сурагчдын 3.7% нь ТХБ-ын талаарх миний мэдлэг, ойлголт, 

чадвар хандлагад өмнөхөөс ямар нэг гойд өөрчлөлт ороогүй гэж хариулжээ. 

37

584

368

3.7

59.0

37.2

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Миний мэдлэг ойлголт, чадвар хандлага 
өмнөхөөсөө ердөө ч өөрчлөгдөөгүй. 

Миний мэдлэг ойлголт, чадвар хандлага 
өмнөхөөсөө бага зэрэг нэмэгдсэн. 

Миний мэдлэг ойлголт, чадвар, хандлагад 
мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарч байна. 

тоо хувь
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Дээрх үр дүнд тулгуурлан сурагчдын мэдлэг, чадвар, хандлагын суурь 

үзүүлэлтийг тооцон гаргаж болно. 

Суурь үзүүлэлт-4 

 

 

▪ Эцэг эхийн үнэлгээ 

Судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн хувьд ТХБ-ын талаарх дараах 

бодомжуудад хариулт авч үнэлгээг нэгтгэсэн юм. ЕБС-ийн сурагчдын эцэг 

эхийн санал бодол чухам ямар байгааг энд хүйсээр харьцуулан авч үзлээ. Эцэг 

эхчүүдийн үзсэнээр байгаль орчны бохирдлын шалтгаан, үр дагаварыг багасгах 

хэрэгтэй-4.65, байгальд ээлтэй, хаягдал багатай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

хэрэгтэй-4.63, хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах хэрэгтэй-4.63, ирээдүй 

хойс үеийнхээ хэрэгцээг хангах, боломж чадварт нь эрсдэл үүсгэхгүйгээр 

одоогийн хэрэгцээгээ хангах ёстой-4.54 зэрэг бодомжуудтай санал нийлэх хувь 

хамгийн өндөр(90.8-93.0%) байна. Тэрчлэн тогтвортой хөгжлийн бусад  

бодомжуудын хувьд 80-аас дээш хувьтай санал нийлж байгаагаа илэрхийлсэн 

юм.  

Хүснэгт 31. Тогтвортой хөгжлийн бодомжуудын талаарх санал 

 
 N Эрэгтэй Эмэгтэй Дундаж 

1 Байгальд ээлтэй, хаягдал багатай 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй 

1014 4.63 4.63 4.63 

2 Хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах 
хэрэгтэй 

1011 4.66 4.62 4.63 

3 Бүтээмжийг дээшлүүлж нийгмийн оролцоог 
хангасан хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг 
бий болгох 

1001 4.55 4.48 4.49 

4 Нөөцийг зохистой ашиглах замаар экосистемд 
учирч буй сөрөг үр дагаврыг багасгах, нөөцийг 
хэвийн ашиглах нь чухал 

993 4.50 4.45 4.46 

5 Байгал орчны бохирдлын шалтгаан үр 
дагаврыг багасгах хэрэгтэй 

995 4.65 4.65 4.65 

6 Эхлээд хөгжье, дараа нь цэвэрлэе гэсэн 
хандлагыг өөрчлөх нь чухал 

988 4.30 4.32 4.32 

7 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шалтгаан, 
нөлөөлж буй хүчин зүйл, дасан зохицох арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх нь чухал 

989 4.25 4.25 4.25 

8 Биологийн олон янз байдал түүнд нөлөөлөх 
хүчин зүйлийг зөв зохистой ашиглах нь зүйтэй 

981 4.37 4.37 4.37 

9 Байгалиас хишиг горьдох ёсгүй, түүнийг 
эзэмшиж ашиглах нь чухал 

983 4.27 4.27 4.27 

10 Ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээг хангах, 
боломж чадварт нь эрсдэл үүсгэхгүйгээр 

996 4.55 4.53 4.54 

37.2% ТХБ-ын мэдлэг, ойлголт, чадвар хандлагын өөрчлөлт: ТХ-ийн төлөөх
ЕБС-ийн сурагчдын мэдлэг ойлголт, чадвар хандлага мэдэгдэхүйц
өөрчлөгдсөн гэж хариулсан хувь
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одоогийн хэрэгцээгээ хангах ёстой 

 
Харин хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд бодомжуудын хувьд ижил байр 

суурьтай байгааг хүснэгтээс харж болох юм.  

Эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдэдээ чухамхүү амьдралын ямар дадлыг хэвшүүлэх 

талаар дараах хариултыг өгсөн юм. Өдөр тутмын амьдралын дадал хэвшлээс 

хамгийн өндөр үнэлгээ бүхий хариултыг тооцож үзэхэд дараах онцлог харагдаж 

байна. Үүнд: 

-Байгаль орчинд хог хаяж, бохирдуулдаггүй байх хэвшил-4.75 
- Хүүхдүүд цахилгаанаа хэмнэдэг болох/ хэрэгцээгүй үед гэрлээ 
унтрааж байх хэвшил-4.72 
- Хүүхдүүд усаа хэмнэдэг болох хэвшил-4.71 
- Амьдрах орчинг бохирдуулдаг угаадас, үнсээ ил задгай асгадаггүй 
болох хэвшил- 4.71 зэргийг дурдсан байна. 

 

Тэрчлэн судалгаанд оролцсон эцэг эхчүүдийг хүйсийн хувьд харьцуулж үзэхэд 

эдийн засгийн үрэлгэн бус, арвич хямгач, ухаалаг хэрэглээ(усаа хэмнэх, тог 

цахилгаанаа хэмнэх гм) болон өөрийн үйл хөдлөлөө удирдах, зохицуулах, 

хянах(аль болох хогоо ялгаж хаях), үйл хөдлөл зан үйлээрээ байгаль орчныг 

хайрлан хамгаалах, ээлтэй хандах(байгаль орчинд хог хаяж бохирдуулдаггүй 

байх) зэрэг хувь хүний үнэт зүйлтэй холбогдох амьдралын хэвшлийг эхчүүд 

илүү ач холбогдол өгч үнэлсэн байна. 

Харин судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүд(аав нар) хувь хүний үнэт 

зүйлийн(амьдрах орчинг бохирдуулах, угаадас үнсээ ил задгай хаядаггүй байх 

г.м) зэрэгцээ нийгмийн үнэт зүйлийн(санаачилга гаргаж, хүмүүсийг уриалж 

байгальд ээлтэй ажил өрнүүлэх, бусдын санаачилгыг дэмжиж оролцох г.м) 

талаар хүүхдэдээ хэвшүүлэх нь зүйтэй болохыг дурджээ. 

Хүснэгт 32. Хүүхдэдээ эзэмшүүлэх дадал-эцэг, эхийн санал бодол 

 
 N Эрэгтэй Эмэгтэй Дундаж 

1 Байгаль орчинд хог хаяж бохирдуулдаггүй байх 1019 4.74 4.76 4.75 

2 Амьдрах орчинг бохирдуулдаг угаадас, үнсээ 
ил задгай асгадаггүй болох 

1010 4.73 4.71 4.71 

3 Орчиндоо мод зүлэг тарих 1007 4.53 4.48 4.49 

4 Байгаль орчны төлөөх бусдын санаачилгыг 
дэмжиж оролцох 

996 4.54 4.44 4.46 

5 Хүүхдүүд санаачлага гаргаж, хүмүүсийг  
уриалж байгальд ээлтэй ажил өрнүүлэх 

1004 4.42 4.37 4.38 

6 Хүүхдүүд тогтвортой хөгжлийн тухай ямар 
нэгэн зүйл сонирхож уншиж судалдаг болох 

997 4.37 4.27 4.29 

7 Хүүхдүүд усаа хэмнэдэг болох 1004 4.64 4.72 4.71 

8 Хүүхдүүд цахилгаанаа хэмнэдэг болох 
/хэрэгцээгүй үед анги танхимын гэрлээ унтраах 

999 4.69 4.73 4.72 

9 Хүүхдүүд хогоо аль болох ялгаж хаях 1003 4.50 4.51 4.51 
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Дээр дурдсан хүүхдэдээ эзэмшүүлвэл зохих ТХБ-ын амьдралын дадлын 

зэрэгцээ ер нь тухайн гэр бүлд ямар дадал зуршил хэр нийтлэг байгааг авч 

үзсэн болно.  

Хүснэгт 33. Танай гэр бүлд ямар дадал зуршил нийтлэг байдаг вэ? 

 
 N ТХТ 

ЕБС 

Хяналт

ын ЕБС 

Дундаж 

1 Зурагтаа товчлуураар нь бүрэн унтраадаг 1271 4.45 4.42 4.45 

2 Гар утсаа цэнэглэж дуусаад цэнэглэгчээ 

залгуураас нь салгадаг 

1274 4.42 4.27 4.39 

3 Хүнсний дэлгүүрээс гялгар уут авахаа 

больж даавуун уут ашигладаг 

1256 3.47 3.46 3.47 

4 Усаа аль болох хэмнэдэг болсон 1266 4.43 4.58 4.46 

5 Ундааны сав, гялгар уут, шил зэргийг ялган 

худалдааны цэгүүдэд тушаадаг болсон 

1247 2.97 3.11 3.00 

6 Шүдээ угаахдаа аяганд ус хийж угаадаг 1259 3.92 3.84 3.90 

7 Ил задгай хогоо хаядаггүй 1263 4.61 4.76 4.64 

8 Усны крант болон тоног төхөөрөмжөө 

засдаг/ус дусахгүй/ болсон 

1219 4.51 4.67 4.54 

9 Хэрэгцээ багатай зүйлд их мөнгө зардаггүй 1264 4.24 4.41 4.27 

10 Усны тоолуур ашигладаг болсон  1212 3.80 4.18 3.88 

Эцэг эхчүүдийн хариултаас үзэхэд төслийн ба хяналтын ЕБС байгаа газар 

байдаг эсэхээс үл хамаарч тухайн гэр бүлийн амьдралын дадал зуршил 

ойролцоо байгааг хүснэгтээс харж болох юм. Хэдийгээр амьдралын дээрх 

дадал зуршлыг нийтлэг өндөр үнэлсэн боловч дундаж үнэлгээтэй байгаа 

үзүүлэлтийг анхаарч “ундааны сав, гялгар уут, шил зэргийг худалдааны 

цэгүүдэд тушаах” гэх мэт амьдралын дадлыг айл өрхүүдэд хэвшүүлэх 

шаардлагатай.  

 

2.3 Цаашид хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээ 

Энэ бүлэгт судалгаанд хамрагдсан багш, сурагч, эцэг эхийн ТХБ-ын мэдлэг 

ойлголтыг тодорхойлж, ур чадвар, хандлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр цаашид 

ямар арга хэмжээ авах нь илүү үр дүнтэй болохыг авч үзсэн бөгөөд дараах багц 

хариултуудын хүрээнд нэгтгэн боловсруулсан юм. 

Сурагчидтай хийсэн бүлгийн ярилцлагаас үзэхэд орон нутгийн асуудлыг 

шийдвэрлэх талаар хүйсийн болон суралцаж буй ангиас хамаарч дараах 

онцлог хариултыг өгсөн байна. 
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Зураг 9. Сурагчдын ялгаатай байдал:хүйс ба анги 

Сурагчдын хувьд анги буурах тутам асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэх 

талаар сайн мэдэхгүй, харин анги өгсөх тутам илүү шинэлэг бөгөөд онцлог 

хариултууд өгсөн байв. Хүйсийн хувьд эрэгтэй сурагчдаас илүү эмэгтэй 

сурагчид санаачлагатай, идэвхи оролцоо илүү байлаа. Ерөнхийдөө судалгаанд 

хамрагдсан төслийн ба хяналтын сургуулийн сурагчдын хувьд аливаа зүйлийн 

харилцан хамаарлыг танин мэдэх ба ойлгох, нийлмэл тогтолцоог задлан 

шинжлэх чадвар төдийлөн сайн биш байгаа нь тоон ба чанарын судалгаанаас 

харагдаж байна. 

Судалгааны хариултаас үзэхэд биеийн болон хөдөлгөөний чадварыг адилхан 

үнэлгээтэй бусад ур чадварын үзүүлэлтийг эмэгтэй сурагчид эрэгтэй 

сурагчдаас өндөр үнэлсэн байна. Иймд ТХБ-II төслийн хүрээнд эрэгтэй 

сурагчдын ур чадварын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үе тэнгийн болон 

эмэгтэй сурагчдын манлайлал оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарах нь чухал юм. 

ТХБ-ын талаарх байгаль орчныг бохирдуулахгүй, ээлтэй хандах талаарх багш 

нарын байр суурь сурагчдын мэдлэг ур чадварт нөлөөлсөн байгааг судалгааны 

дүнгээс харж болно.  

Сурагчдын хувьд ТХ-ийн нийгмийн үнэт зүйлийн талаар хувь хүний болон 

дэлхийн иргэний үнэт зүйлээс илүү мэдлэгтэй боловч өдөр тутмын амьдралын 

хэв маягийн хувьд хувь хүний үнэт зүйл, амьдралын дадал, хэвшилд түлхүү 

суралцах, хэрэгжүүлэх онцлог ажиглагдсан юм. 

ТХ-ийн төлөөх ЕБС болон төслийн бус, хяналтын ЕБС тус бүрээр харьцуулж 

үзэхэд төслийн сургуульд суралцагчдын амьдралын дадал хэвшилд эерэг 

хандлага илүүтэй байгаа болно. 

Цаашид ТХБ-ын суурь чадвар болох нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны 

харилцан уялдаа холбооны талаар мэдлэг, ойлголтыг олгоход сурагчдыг тэгш 

хамруулах, улмаар мэдэхгүй буюу бага зэрэг мэднэ гэсэн ойлголт хандлагыг 

нэмэгдүүлэх нь нэн чухал байна. 
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Хэдийгээр ТХ-ийн цөм хөтөлбөр боловсруулсан боловч,  ТХБ-оор олгож буй 

мэдлэг, чадвар, үнэт зүйл хандлагыг суралцагчдад үр дүнтэй хүргэхийн тулд 

багш нарын 24.6% нь суралтын гарын авлага хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах, 

19.8% нь багшлах боловсон хүчин, хүний нөөцийг чадавхжуулах шаардлагатай 

гэж үзсэнийг анхаарч төслийн цаашдын үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай. 

Сурагч, эцэг эхчүүдийн ТХБ-ын талаарх мэдлэг, ойлголт 10,8-26,7% байгаа нь 

ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт ТХБ-ын агуулгыг интеграцчилан тусгаж 

хэрэгжүүлэх агуулга, арга зүйн зөвлөмж, гарын авлагыг боловсруулж 

хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг харуулж байна. 

Багш, эцэг эх, сурагчдын 38,8% нь ТХБ-ын талаар мэдлэг, мэдээллийг багш, 

сургуулийн хамт олноос, 28,5% нь интернет мэдээллийн хуудаснаас, 13,3% нь 

ТХБ-ын төслөөс гэж хариулсан байгаа,  мөн  ТХБ-ын талаарх мэдээлэл авах эх 

сурвалжид сурах бичгээс авах боломж нь хамгийн бага үзүүлэлттэй (багш 3.5%, 

сурагч 3.0%, эцэг эх 0.6%), сурах бичиг тус бүрд ТХБ-ын үнэт зүйл, хандлагыг 

хэр хангалттай тусгасан талаар асуулгад төслийн болон төслийн бус ЕБС-ийн 

багш нар ерөнхийдөө “дунд зэрэг” гэсэн хариулт өгсөн (тайлангийн 44 дүгээр 

нүүрнээс дэлгэрүүлж үз) байгаа нь сурагч, багш нар  олон нийтэд ТХБ-ын 

талаарх мэдлэг, мэдээллийг хүргэх үйл ажиллагаа болон эх сурвалж, сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнээ хүртээмжтэй  болгоход анхаарах шаардлагатайг харуулж 

байна. 

Сургуулийн түвшин дэх багш, сурагч, эцэг эхийн ТХБ-ын талаарх мэдлэг 

ойлголт, ур чадвар нэмэгдүүлж, хандлага төлөвшүүлэх, үнэт зүйл, дадал 

хэвшлийг бий болгох, нэг үгээр микро түвшний үзүүлэлтийг сайжруулахад дунд 

түвшинд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, макро түвшний бодлого, шийдвэрээс 

олон талаар хамаарна.  
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БҮЛЭГ 3. МЕЗО ТҮВШНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ 

3.1 Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ЕБС-ийн өнөөгийн байдал 

Суурь судалгаанд ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн 35 удирдлага хамрагдаж, сургууль 

орон нутгийн хөгжлийн төв болж чадаж байгаа эсэх, төсөл хэрэгжсэнээр 

байгаль орчны, төрийн бусад газар, хэлтэс орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэхэд оролцох болон сургууль орон нутгийн мэргэжилтнүүдээс төрөл 

бүрийн чиглэлээр туслалцаа авч чадаж байгаа эсэх асуудлаар өөрсдийн санал 

бодлоо илэрхийллээ. 

Хүснэгт 34. Судалгаанд хамрагдсан ЕБС-ийн удирдлага 

№ Байршил Оролцогчийн тоо Судалгаанд оролцогчийн 
албан тушаал Суурьшил Аймаг, дүүрэг 

1  
 
 
 

Аймаг 

Архангай 7 Захирал, сургалтын менежер, 
нийгмийн ажилтан 

2 Булган 2 Захирал, нийгмийн ажилтан 

3 Орхон 2 Сургалтын менежер 

4 Ховд 7 Захирал, сургалтын менежер 

5 Хэнтий 6 Захирал, сургалтын менежер 

6 Хөвсгөл 6 Захирал, сургалтын менежер 

7  
Нийслэл 

БГД 4 Сургалтын менежер, нийгмийн 
ажилтан 

8 СХД 1 Сургалтын менежер 

Өмнө дурьдсанчлан ЕБС-ийн төслийн үйл ажиллагааны өнөөгийн  байдлыг 

урьдчилан бэлтгэсэн үнэлгээний хуудсын дагуу баримт бичгийн шинжилгээ 

хийж тодорхойлсон. 

3.1.1 Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ЕБС-ийн ерөнхий үнэлгээ 

Энэ удаагийн суурь судалгаанд оролцсон сургуулийн удирдлагуудын хувьд ТХБ 

төслийг гар бие оролцон удирдан чиглүүлэгч, сургагч багш, зөвлөх эсвэл 

төслийг сургуульдаа хэрэгжүүлэх үүрэгтэй оролцож байна гэсэн хариултыг 

өгсөн байна. Тухайлбал,  

✓ ТХ-ийн үзэл санааг дэлгэрүүлэгч, хэрэгжүүлэгч, гишүүн-17 

✓ Удирдлагын төлөөлөл-6 

✓ Ажлын хэсгийн ахлагч-3 

✓ Зохицуулагч, зохион байгуулагч-3 

✓ Сургагч багш-3 

✓ ОНТЗЗБ-ийн гишүүн-2 

тус тус хамрагджээ. Сургуулийн удирдлагуудын хувьд сургуульд ТХБ-ын 

үзэл санааг дэлгэрүүлэх, уриалах, төслийн сургуульдаа хэрэгжүүлэх, олон 

нийтийн оролцоог хангасан байгаль орчинд ээлтэй, хамт олон болохын 
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төлөө багш, ажилтан, сурагч, эцэг эхчүүдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор 

хамтран ажиллаж байна. 

Хүснэгт 35. Баримт бичгийн шинжилгээнд тулгуурлан үнэлсэн үнэлгээний дүн/ТХ-
ийн төлөөх 28 ЕБС/ 

  Сургуулиуд 
Үнэлэх үзүүлэлтүүд 

ҮҮ1 ҮҮ2 ҮҮ3 ҮҮ4 ҮҮ5 ҮҮ6 

1 Хэнтий Тэмүүжин цогцолбор сургууль 1 1 0 0 0 1 

2 Хэнтий Галшар сумын ЕБС 1 1 0 1 0 0 

3 Хэнтий Хан-хэнтий цогцолбор сургууль 1 1 0 0 1 1 

4 Хэнтий Баян-Адарга сумын ЕБ-ын сургууль 1 1 1 1 0 1 

5 Хэнтий Дадал сумын ЕБС 1 1 0 1 0 1 

6 Ховд ЕБ-ын лаборатори 1-р сургууль 1 1 1 1 0 1 

7 Ховд Жаргалант сумын ЕБ-ын 2-р сургууль 1 1 1 0 0 1 

8 Ховд Буянт сумын ЕБ-ын сургууль 1 0 0 0 0 1 

9 Ховд Мөнххайрхан сумын ЕБ-ын сургууль 1 0 0 1 0 1 

10 Хөвсгөл Рашаант сумын ЕБС 1 1 1 1 0 1 

11 Хөвсгөл ЕБ-ын Авъяас сургууль 1 1 1 1 0 1 

12 Хөвсгөл Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль 1 1 1 0 0 1 

13 Хөвсгөл Цэцэрлэг сумын ЕБ-ын сургууль 1 0 1 1 0 1 

14 Хөвсгөл Хатгал тосгоны ЕБ-ын сургууль 1 0 0 0 0 1 

15 Архангай Эрдэнэбулган сумын 2-р сургууль 1 0 1 1 0 1 

16 Архангай Эрдэнэбулган сумын 3-р сургууль 1 1 0 1 0 1 

17 Архангай Батцэнгэл сумын ЕБ-ын сургууль 1 0 1 1 0 1 

18 Архангай Тариат сумын ЕБ-ын сургууль 1 0 1 1 0 1 

19 Орхон ЕБ-ын 15-р сургууль 1 0 1 0 1 1 

20 Орхон ЕБ-ын 4-р сургууль 1 0 0 1 1 1 

21 Орхон ЕБ-ын 5-р сургууль 1 0 0 1 1 1 

22 Орхон ЕБ-ын 14-р сургууль 1 0 1 1 1 1 

23 Булган Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль 1 0 0 1 0 1 

24 Булган Хишиг-өндөр сумын ЕБ-ын лаб сургууль 1 1 1 1 1 1 

25 Булган Могод сумын ЕБ-ын сургууль 1 0 0 1 1 1 

26 Булган Хялганат тосгоны ЕБ-ын сургууль 1 0 0 1 1 1 

27 БГД Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль 1 1 0 1 0 1 

28 СХД ЕБ-ын 122-р сургууль 1 1 1 0 0 1 

Хувь-100% 100 50 50 71.4 28.6 96.4 

Дундаж хувь 66.1% 

Үнэлэх үзүүлэлтүүд:/тийм-1, үгүй-0/ 

ҮҮ1- ЕБС-ийн хувьд тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө бий эсэх? 

ҮҮ2- Бусад сургуулийг дадлагажуулж ажилладаг эсэх? 

ҮҮ3- Сургууль хооронд зохион байгуулагдсан арга хэмжээ бий эсэх 

ҮҮ4- Орон нутгийн иргэд, олон нийттэй хамтарч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, сургууль олон 
нийтийн хамтын ажиллагааны төслийн мэдээллийн сан бий эсэх? 

ҮҮ5- Орон нутгийн бизнесийн байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 

ҮҮ6- Сурагчдын сайн дурын/эко клуб байдаг эсэх? 
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Судалгаанд хамрагдсан 28 сургууль бүгд өөрсдийн боловсруулан гаргасан 

төслийн төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны бодлогын баримт бичигтэй, түүнийгээ 

баримтлан ажиллаж байна. Харин бусад сургуулийг дадлагажуулж ажиллах 

болон сургууль хооронд зохион байгуулсан арга хэмжээ 50 хувьтай байгаа бол 

орон нутгийн бизнесийн байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 

харьцангуй тааруу-28.6%-иар хангалтгүй үнэлэгдсэн байна.  

 

Суурь үзүүлэлт-5  

 

ЕБС-ийн төслийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг баримт бичгийн 

шинжилгээний хариултад үндэслэн тодорхойлсон. Баримт бичгийн 

шинжилгээний үзүүлэлтийг үнэлэхдээ эрх бүхий албан тушаалтны хариултад 

үндэслэн харгалзах оноог5 өгсөн болно. Тухайн ЕБС-ийн хувьд энэхүү 

үнэлгээнд 40% хүртэлх  үнэлгээ авсан бол “хангалтгүй”, 41-79% гэсэн оноог 

авсан бол “дунд”, 80-100% оноо авсан бол “сайн” буюу төслийн үйл ажиллагаа 

хэдийнээ жигдэрсэн гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Баримт бичгийн шинжилгээнд 

тулгуурлан авч үзэхэд төслийн ЕБС-иудын үйл ажиллагаа дунд үнэлгээтэй 

байгаа бөгөөд цаашид төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 

сайжруулах шаардлагатай байна. 

 

3.1.2 ТХБ-ыг хөгжүүлэх чиглэлд ЕБС-иудын хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 

Судалгаанд хамрагдсан ЕБС-иудын хувьд ТХБ-ын үзэл санааг хичээлээр 

дамжуулан сурагчдад хүргэх, багш ажилчдын ТХБ-ын талаарх мэдлэг, арга 

хандлагыг сайжруулах, хичээлээс гадуур сургалт, лекц, уралдаан зохион 

байгуулах, дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлт, орон нутгийн хөгжлийн 

ногоон бодлого зэрэг ТХБ-ын агуулгаар сургалт зохион байгуулах, сургалтын 

орчинг ТХБ, эко сургуулийн үзэл санаанд нийцүүлж тохижуулах, эцэг, эхчүүдтэй 

хамтарсан байдлаар эсвэл дангаараа тодорхой хэмжээний сургалт, 

сурталчилгаа, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байна. 

Сургуулиудын хувьд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанд зарцуулах төсөв мөнгө, 

хуримтлалын сан байдаггүй учир аль болохоор зардал мөнгө бага шаардагдах 

үйл ажиллагааг сонгон хэрэгжүүлж байна.  

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ЕБС-ийн орон нутаг дахь нийгэм соёл, эдийн засаг, 

байгаль-экологийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааг авч үзэхэд ногоон байгууламж бий болгох, мод тарих, хог хаягдлыг 

түүх, брошюр танилцуулга хэвлүүлж тараах, экологийн боловсрол олгох, нуур 
 

5 Үнэлгээний утга 1 бол Тийм буюу тухайн баримт бичиг байгааг, 0 бол Үгүй буюу тухайн баримт 
бичиг байхгүй болохыг илтгэнэ. 

66.1% Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн үйл ажиллагаа явуулдаг
бөгөөд үйл ажиллагаа нь сайн хэрэгждэг ТХ-ийн төлөөх сургуулийн
эзлэх хувь
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цөөрмийн эко системийг хамгаалах, сургалт аялал зохион байгуулах, аян 

өрнүүлэх, судалгаа хийх зэрэг олон тооны ажлуудыг хийсэн байна. 

Хүснэгт 36. ТХБ-ын чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагаа, сургуулиар 

№ Сургуулийн нэр Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа 

1 

Архангай 
аймгийн 
сургуулиудын 
хувьд 

Ногоон алт, Цаг уурын байгууллага Дашваанжил ХХК зэрэг 
байгууллага, малчидтай хамтран бэлчээрийн зөв зохистой ашиглалт, 
хамгаалалт, бэлчээр сэлгэлт зэрэг асуудлаар зөвлөгөөн зохион 
байгуулсан 

Өв уламжлал ёс заншлын талаар эцэг, эхийн нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг зохион байгуулж өв уламжлал ёс заншлын талаар бүтээл 
гаргасан 

Орон нутгийн иргэд байгууллагуудаас хамтран ажиллах тусалж 
дэмжихээ илэрхийлж байгаа аж. Тэдгээрийн дотроос соёлын өвийг 
тээгч “миний архангай” тоглоомын зохиогч ардын уламжлалт хөлөгт 
тоглоом наадгай зэргийг тээн хөгжүүлэгч иргэнтэй хамтран 
сургуулийн гадна талбай дээр хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх 
тоглоомын талбай байгуулахаар ажиллаж байна 

2 
Булган аймгийн 

сургуулиуд 

ШХА-аас зарласан төслийн уралдаанд “Зуугийн уутнаас эко уутанд” 
төсөл бичиж гялгар уутны хэрэглээнээс татгалзах сургалт, 
нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулсан 

Эко төслийн хүрээнд ажилгүй эмэгтэйчүүдийн бүлэг үүсгэж, даавуун 
уут оёх санаа, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлсэн 

3 
Хөвсгөл аймгийн 
сургуулиуд 

Экологийн ул мөрийг бууруулах нь,  Өсвөрийн байгаль хамгаалагч 
сэдвээр эко клубийн сурагчид жил дараалан сургалт явуулдаг 

Экологийн олимпиад бүсийн 5 сургуулийг хамруулан зохион 
байгуулж, илтгэлийн уралдаан зарладаг. 

Эко лубын сурагчид мөсний баярт оролцогчдод ухуулга сурталчилгаа 
хийж, хог цэвэрлэх ажил зохион байгуулсан 

4 
Ховд аймгийн 
сургуулиуд 

ТХБ-ын үзэл санаа, хэрэглээ хандлагыг төлөвшүүлэх, сургуулийн 
ногоон орчин бүрдүүлэх, хог хаягдлыг багасгах ажлууд 

Хичээлээс гадуур лекц, хичээл сурталчлах өдрүүд, эцэг эхийн сурган 
хүмүүжүүлэх хичээл явуулах 

Гар зураг, шүлэг, постер болон контентийн уралдаан ТХБ-ын 
агуулгаар зарлаж дүгнэх, цахимаар сурталчлах 

ТХ-ийн 17 зорилтын 6 дахь зорилтод нийцүүлэн “Ус” төсөл 
хэрэгжүүлсэн.  

5 
Хэнтий аймгийн 
сургуулиудын 
хувьд 

Агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, ус цахилгааны хэрэглээг 
зөв болгох, хоол хүнсний хаягдлыг багасгах, эрүүл хүнсийг 
сонгох, боловсруулах хэрэглэхэд голлон анхаарч 
Лхагва гараг бүрийг автомашингүй өдөр болгон багш ажилтан бүгд 
оролцохын зэрэгцээ эцэг эхчүүд дэмжин оролцож байна 

Жишиг болохуйц ногоон байгууламжтай сургуулийн гадна орчинтой 
сургууль болох зорилготой бөгөөд хог хаягдлыг ангилан ялгаж 
хэвшсэн үлгэр жишээг 5-р багийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж хуванцар 
болон цаасан хог хаягдалгүй сургууль болох зорилт хэрэгжүүлсэн 

6 
Орхон аймгийн 
сургуулиуд 

Багш нарт ажлын байрны болон сургалтын хөтөлбөр боловсруулах 
сургалт зохион байгуулах 

Судалгаанд суурилсан хичээл, ур чадварын уралдаан зохион 
байгуулах 

Сайн дурын клуб, дугуйлан хичээллүүлэх, олон нийтэд уриалга гаргах 

7 
Нийслэл, БГД-
ийн сургуулиуд 

ТХ-ийн 17 зорилгоос тодорхой зорилгуудыг сонгон авч, тухайн 
зорилгын агуулгын хүрээнд сурагчид сэдэв сонгон судалгаа хийх 
жижиг төслүүд хэрэгжүүлдэг "Төсөлт хичээл хөтөлбөр"-ийг 
хэрэгжүүлсэн. 
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Сургууль бүр төслийн хүрээнд сүүлийн нэг жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 

3, ихдээ 10-аас цөөнгүй сургалт, судалгаа, аян арга хэмжээг хийж гүйцэтгэжээ. 

Ихэнх сургуулиуд багш, сурагчид дунд сургалт зохион байгуулж,  дахин 

боловсруулах бүтээгдэхүүн, ус, цахилгааны талаарх мэдлэг нь илүү нэмэгдэж 

үүний дагуу багш нар, удирдлагуудын дор сайн дурын клуб үүсгэн сургууль, уул, 

гол орчмын хог хаягдлыг түүн, мод тарьж үйл ажиллагаа явуулсан байна. 

Судалгаанаас үзэхэд орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг гүйцэд шийдвэрлэж 

чадаагүй, төслүүд бичиж байгаа  гэсэн хариултыг 30 гаруй хувь нь өгсөн байна. 

Үлдсэн сургуулиудын 70 хувь хог хаягдлын асуудалд илүү түлхүү хандаж хог 

түүх, хог ангилж хаях зөвлөмж дагуу дадал хэвшил сууж, чадавхижсан байна. 

Мөн ногоон байгууламж, ой модыг нэмэгдүүлэх зорилгоор мод тарьжээ. 

 

Зураг 10. Мэдлэг, ур чадварыг дамжуулах үйл явц 

Сургуулиуд төсөлд хамрагдсанаар бүх түвшинд өөрийн үнэлгээ хийж одоо 

байгаа түвшингээ тогтоож, цаашид хэрхэн ажиллах арга зам чиглэлээ олж авах, 

улмаар төслийн үзэл санааг байгууллагын бүх албан хаагчид ойлгон "Сургууль 

бүхлээрээ ажиллах арга хандлага"-д суралцаж байгаа нь амжилт, үр дүнд хүрнэ 

гэж үзэж байна.  

Цаашид эргэх холбоотой, харилцан туршлага солилцож, хийж хэрэгжүүлж буй 

ажлаа нээлттэй ил тод болгох чиглэлд анхааран ажиллах нь чухал юм. БОМСТ, 

БОАЖЯ хамтын ажиллагаа маш сайн байгаа талаар дурдсан байна. Үүнээс 

гадна хүмүүсийн хандлага, сэтгэхүйд хүрэх, ТХБ-ын талаарх мэдээлэл түгээх, 

оролцоог нэмэгдүүлэх явдал хамгийн чухал гэж дүгнэсэн байна. 

Орон нутгийн удирдлага ТХБ-ыг түгээн дэлгэрүүлэхэд сургуулиудтай хамтарч 

ажиллах, хүсэл зорилго хэр зэрэг байгаа талаар дараах байдлаар илэрхийлсэн 

байна. Орон нутгийн ногоон хөгжлийн бодлого чиглэлээр дамжуулан ТХБ-ыг 

хэрэгжүүлэхэд сургууль болон нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах, дэмжлэг 

туслалцаа хангалтгүй байдаг.  

Орон нутгийн удирдлага ТХБ-ыг түгээн дэлгэрүүлэхэд тийм ч их мэдээлэл 

оролцоо байдаггүй гэж хариулсан сургуулиуд мэр сэр байгаа ч, сайн дэмжиж 

түлхэж өгсөн гэсэн хариулт ихэнх сургуулиуд өгсөн байна.  

Сургалтаар багш 
ажилчдын ТХБ-
ын үзэл санааг 

нэмэгдүүлэх

ТХБ-ын үзэл 
санааг сурагчдад 

мэдлэг болгон 
хичээлийн 
агуулгаар 

нэмэгдүүлэх

Сурагчид олж 
авсан ТХБ-ын 
мэдлэгээ эцэг 

эхчүүдэд 
дамжуулах
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Нийслэл хотын хувьд дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээр дамжуулан Засаг 

даргын тамгын газартай хамтран түгээн дэлгэрүүлэх оролцох хүсэл зорилго 

байна.  

3.1.3 Цаашид анхаарах асуудлууд 

ЕБС-иудын хувьд ТХБ-ын төслийг хэрэгжүүлэхдээ тасралтгүй үргэлжлүүлж 

ажиллах, сургууль гэлтгүй, цэцэрлэг албан байгууллагын бүх нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх, эцэг эхийн хяналт, дэмжлэгтэйгээр ТХБ-ыг өдөр тутмын дадал 

хэвшил болгох нь илүү үр дүнтэй. 

Төслийн сургуулиуд цаашид дараах үйл ажиллагааг түлхүү хөгжүүлэх нь чухал 

болохыг тэмдэглэсэн байна. Үүнд: 

▪ Сургалтын байгууллагын хүний нөөцийг ТХБ-ын чиглэлээр чадавхжуулах  

▪ ТХБ-ыг дэмжин хөгжүүлэх талаар санаачилга гаргаж, менежмент үйл 

ажиллагаандаа нэвтрүүлж байгаа цэцэрлэг, сургуулиудын үйл 

ажиллагааг дэмжих, урамшуулах, ЕБС-ийн биологи, газар зүйн 

лабораторийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх  

▪ Зөвхөн сургууль гэлтгүй эцэг эхээр дамжуулан цэцэрлэг, албан 

байгууллага гээд бүх нийтэд ТХБ-ын талаар мэдлэг өгч, дадал хэвшил 

болгох, сурталчлах /сурагчдад хичээлээр дамжуулан, иргэдэд насан 

туршийн боловсролоор дамжуулан тасралтгүй ойлголт өгөх/ 

▪ Багшийг чадвахижуулах, байгууллагуудын эргэх холбоог сайжруулах 

▪ Хэтийн алсын хараа болгон төлөвлөгөөнд ТХБ-ын талаар оруулах 

▪ Ирээдүйн насанд хүрэгчдийг өнөөдөр бид бэлтгэж байгаа тул 

сурагчдынхаа сэтгэлгээнд зөв хандлага төлөвшүүлэх ёстой гэж бодож 

байна. Тогтвортой, тасралтгүй үргэлжлэх үйл ажиллагааг хангахдаа 

хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд онцгой анхаарах 

▪ Бүх албан байгууллагыг “эко” болгох 

▪ Хувь хүн ур чадвар, ухамсараа нэмэгдүүлж, олон нийттэй харилцах 

харилцааг өргөжүүлэн тэлэх 

▪ Хог хаягдлыг дахин боловсруулах жижиг төслүүдийг хэрэгжүүлэх, 

танхимын бус сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, ногоон худалдан 

авалтанд хүн бүр суралцах 

▪ Олон талт хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

▪ Сургагч багш нарыг чадавхжуулах, багш нар сурагчдад хүргэх ба 

сурагчид гэртээ эцэг эхэд боловсрол олгох 

▪ ТХБ-ын агуулга үзэл санааг боловсролын байгууллагынхан илүү сайн 

мэдэрч ойлголтой байдаг бөгөөд үнэн хэрэгтээ бусад салбарынхан ямар 

ч мэдээлэл ойлголтгүй байгаа нь хэд хэдэн удаагийн сургалт, лекцээс 

харагдаж байна. Иймээс ТХБ-ын агуулгаар мэдээ мэдээллийг салбар 

бүрт хүргэж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт үнэлгээний чиглэлүүдэд 

заавал оруулах шаардлагатай байна. Энэ нь төрийн албаныханд ижил 

түвшинд хүргэх нэгэн боломж юм. Хувийн хэвшлийнхэнд хүргэх арга зүйг 

мөн боловсруулах шаардлагатай. 
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▪ ТХБ-ын үзэл санаа, ойлголтыг орон нутаг,нийслэлд хамт олноороо 

хэрэгжүүлж, зөв дадал хэвшилтэй сурагч, иргэдийг төлөвшүүлэх 

хэрэгтэй. 

 

3.2 Техникийн зөвлөн зохицуулах багийн үйл ажиллагааны өнөөгийн 

байдал 

ТХБ-II төслийн макро түвшний орчин дахь бодлого, үйл ажиллагааны өнөөгийн 

нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор Техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний 

баг(ТЗЗҮБ)-ийн нийт 13 гишүүнтэй ганцаарчилсан ярилцлагын асуумжаар 

мэдээлэл цуглуулсан. Судалгаанд иргэний нийгмийн байгууллагаас 1, төрийн 

байгууллагаас 7,  албан бус сургалтын төв, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас 

1, сургалтын байгууллагаас 1 ажилтан, албан хаагч хамрагдаж мэдээлэл өгсөн. 

Хүснэгт 37. Чанарын судалгаанд оролцогчид-ТЗЗБ 

№ Суурьшил Аймг, дүүрэг Байгууллагын нэр Тоо 

1 Аймгийн төв Ховд БСУГ, НТБТ 3 

2 Аймгийн төв Орхон ЕБС, БОАЖГ 4 

3 Аймгийн төв Булган ГБХЗХГ 1 

4 Аймгийн төв Хөвсгөл БСУГ, ЕБС, МХГ 4 

5 Аймгийн төв Архангай НТБТ 1 

6 Нийслэл Баянгол ЗДТГ, МХГ 2 

Нийт  15 

Судалгаанд хамрагдсан ТЗЗБ-ийн гишүүд нь багш, нийгмийн ажилтан, судлаач, 

экологич, төрийн удирдлагын менежер, физикч, химич, нийгмийн ухааны баг, 

судлаач мэргэжилтэй бөгөөд ТХБ-I төслийн үйл ажиллагаанд оролцож байсан 

туршлагатай оролцогчид байсан. 

Хүйсийн хувь авч үзэхэд 12 эмэгтэй, 3 эрэгтэй,  насны хувьд 30-51 хүртэлх 

насны, дээд боловсролтой бакалавр болон магистр зэрэгтэй багш болон арга 

зүйч, технологийн мэргэжилтнээс бүрдсэн  хүмүүс оролцсон байна. 

ТЗЗБ-ийн үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь орон нутгийн ЕБС-тай хамтран 

ажиллах, сургуулийн багш, ажилтан, сурагч, эцэг эх, олон нийтэд сургалт 

явуулах, чадавхийг бий болгох, бэхжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. 

  

3.2.1 ТЗЗБ-ийн үйл ажиллагааны чиглэл, төлөвлөгөө, хамтын ажиллагааны 

онцлог 

Энэ жилийн тухайд төслийн хувьд цаг хугацаа давчуу, ихэнх нь “Ковид-19”-

өөс болоод үйл ажиллагаа зогсонги байдалтай байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй. 

Мөн төслийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл СБААХ-ыг хэрэгжүүлэх, загвар 

сургууль бий болгох, хоёр жилийн хугацааны төлөвлөгөөтэй, орон нутгийн 

байгууллагын хамтын ажиллагаанд суурилан хэрэгжиж байгаа юм. Хүүхдэд 
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экологийн боловсролыг практик хэлбэрээр олгохоор хэрэгжүүлж байгаа, үр дүнг 

хэмжих боломжтой нь энэхүү төслийн онцлог, давуу тал болж байна. Түүнчлэн 

төслийн хүрээнд бэлтгэл ажил сайн хийгдсэн. Олон нийтийн оролцоотой 

хэрэгжиж байгаа нь үндсэн давуу тал боловч бичиг цаасны ажил ихтэй байгаа 

нь бэрхшээл учруулж байгаа аж. Тогтвортой хөгжил, эко сургууль, ногоон 

оффисын чиглэлээр сургуулиар дамжуулан иргэд суралцагчдын хандлага, 

дадалд эергээр нөлөөлөн тэдэнд тодорхой мэдлэг, чадвар эзэмшүүлж байгаа 

ач холбогдолтой байна.  

БОМСТ болон дүүргийн Засаг даргын хооронд хийгдсэн хамтын 

ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд орон нутагт төслийг үр дүнтэй 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, төслийн санхүүжилтийг хамтран 

шийдвэрлэж, хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай олон талт гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна. Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх олон 

аргыг төлөвлөж чадсан ба мэдээлэл зааварчилгааг тухай бүр өгч, маш сайн 

чиглүүлж чадавхижуулж байгааг судалгаанд оролцогчид дурдсан байна.  

Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг эзэмшүүлэхэд нэн чухал төсөл бөгөөд 

багийн хамтын ажиллагаа нь олон эерэг өөрчлөлт болон хариуцлагыг бий 

болгож байна. Орон нутгийн тухайд /Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум/ аялал 

жуулчлалын тулгуур төв учраас уг төслийг хэрэгжүүлэхэд нэн шаардлагатай 

байгааг төслийн зарим оролцогчид онцолсон юм. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 

техникийн зөвлөн зохицуулах баг төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа 

явуулж байхад СХД-ийн хувьд тухайн чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагаа 

хангалтгүй байв. Судалгаанд хамрагдсан төслийн баг, төслийн гишүүд төслийн 

үйл ажиллагааны чиглэл, төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжих 

явцад тулгарч байгаа онцлог давуу болон сул талууд дурдвал, Хүүхдэд 

экологийн боловсролыг практик хэлбэрээр хэрэгжүүлж эхэлсэн, үр дүнг хэмжих 

боломжтой давуу талтай байгаа бол бичиг цаасны ажил маш их, онцгой нөхцөл 

байдлаас хамаарч төлөвлөгөөний дагуу ажил явагдахгүй байгаа зэрэг сөрөг 

нөхцөл байдал үүссэн байх жишээтэй. Мөн олон нийтийн оролцоо нэмэгдэж, 

иргэд суралцагчдын хандлага, дадалд эергээр нөлөөлөн тэдэнд тодорхой 

мэдлэг, чадвар эзэмшүүлж байгаа зэрэг эерэг үр дүн гарч байна. Түүнчлэн 

багийн хамтын ажиллагаа нь олон эерэг өөрчлөлт болон хариуцлагатай 

байдлыг бий болгож байна. Нийслэлийн төслийн сургуулийн тухайд, дүүргийн 

Засаг даргын хооронд хийгдсэн хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд 

орон нутагт төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, төслийн 

санхүүжилтийг хамтран шийдвэрлэж, хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай 

олон талт гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа нь онцлог ажээ.  

 

 

 

 

Хүүхдэд экологийн боловсрол практик хэлбэрээр хэрэгжүүлж байгаа, үр дүн 
нь хэмжих боломжтой нь давуу, онцлог тал болж байна.  

Булган аймаг, Булган сум. 
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ТХБ төслийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн бодлого, арга хэмжээний хэрэгжилтийн 

өнөөгийн байдал, ТЗЗБ нийт хэдэн удаа уулзалт зохион байгуулж, ямар 

асуудал шийдвэрлэсэн талаар энд авч үзлээ. 

 

 

Хүснэгт 38. Судалгаанд хамрагдсан ТЗЗБ-ийн уулзалтын давтамж 

№ 
Аймаг, нийслэл Уулзалтын давтамж 

1.  
ХОВД 8 

2.  
ОРХОН  3 

3.  
БУЛГАН 2 

4.  
ХӨВСГӨЛ  7 

5.  
АРХАНГАЙ 3 

6.  Улаанбаатар, БГД 4 

7.  Улаанбаатар, СХД 0 

Ховд аймаг, Жаргалант сум. Манай ОНТЗЗБ  нь олон талын төлөөлөл бүхий 

21 гишүүнтэй.  Өнгөрсөн хугацаанд онлайн групп чат нээн 4 удаа уулзалт 

зохион байгуулсан. Энэ уулзалтаараа төслийн үйл ажиллагаа, бүтэц зохион 

байгуулалт, бодлого, арга хэмжээний хэрэгжилт зэргийг төлөвлөгөөний дагуу 

гаргасан. Мөн дараах ажлуудыг зохион байгуулж шийдвэрлэжээ. Үүнд:  

➢ Сургалт зохион байгуулах 

➢ Төсөлд зөвлөмж өгөх 

➢ Сургуулиудад 2 удаа үнэлгээ хийн сайжруулалт зөвлөгөө өгөх 

➢ Төсөл шалгаруулах  

зэрэг ажлуудыг тус тус зохион байгуулсан байна.  

Булган аймаг, Булган сумын хувьд нийт 2 удаагийн уулзалт зохион байгуулсан 

ба онлайнаар төслүүдэд үнэлгээ өгсөн.  

Архангай, Эрдэнэ-булган сумын ТЗЗБ-ийн хувьд нийт 3 удаагийн уулзалт 

зохион байгуулж төлөвлөгөө хэлэлцэн баталж, сургалт, уулзалтуудыг зохион 

байгуулсан байна.  

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сумын ТЗЗБ-ийн хувьд нийтдээ 7 удаа хуралдсан ба 

энэхүү хурлаараа үүрэг чиглэл, үйл ажиллагаа, ТЗЗБ жилийн ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулсан ажээ. Уулзалт, төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулсан 

ажлуудаас дурдвал: 

➢ Санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломжоо бүрдүүлсэн 

➢ 5 сургуулийн төсөлд зөвлөгөө өгсөн 

➢ Төслийн танилцуулга, тайланд оролцсон зэрэг болно.  
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Орхон аймаг, Баян өндөр сумын хувьд төслийн хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд 

нийт 3 удаагийн боломжит уулзалт зохион байгуулсан. Тухайн уулзалтаар:  

➢ 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөө баталсан 

➢ Боломжит нөхцөлөөр 5 удаагийн сургалт, чөлөөт уулзалтыг зохион 

байгуулсан 

➢ Төсөлд хамрагдсан 4 сургууль нь бэлэн суурь мэдээллийн бааз болж 

өгч чадсан 

➢ Салбарын хамтын ажиллагаа, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах 

талаар тодорхой шийдэлд хүрсэн 

➢ Орон нутагт зохион байгуулагдах СБААХ үнэлгээний арга зүй  

сургалтын үеэр хариуцах ажлын чиглэл батласан 

➢ Үндсэн төслүүдэд зөвлөгөө өгч үнэлсэн. 

➢ Үндсэн төслийн хэлэлцүүлэг хийж дараагийн шатанд илгээсэн.  

Улаанбаатар, Баянгол дүүргийн хувьд ТЗЗБ-аас үндсэн төлөвлөгөөний санал 

нэгтгэх, сонгогдсон сургуулийн үндсэн төслийн санал хураах зорилгоор 4 удаа 

уулзалт зохион байгуулсан ба дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:  

➢ төсөлд хамрагдаж байгаа сургуулийн жижиг төсөлд үнэлгээ хийсэн 

➢ сайжруулалтын талаар санал гаргасан болно.  

Төслийн хүрээнд ТЗЗБ-ийн гишүүд өөрсдийн ажлын онцлог, нөхцөл байдлаас 

хамаарч 2-8 хүртэл удаагийн давтамжтайгаар онлайн болон боломжит 

уулзалтуудыг зохион байгуулсан байна.  

Энэхүү уулзалтаар,  

➢ Жилийн ажлын төлөвлөгөө, зөвлөн зохицуулах багийн удирдлага 

зохион байгуулалт,  ажил үүргийн хуваарь зэргээ батлан гаргасан 

➢ Сургалтуудыг давтамжтайгаар зохион байгуулж, үнэлгээ өгсөн, 

зөвлөмж өгсөн  

➢ Санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлсэн 

➢ Салбар дундын хамтын ажиллагаа, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах 

талаар тодорхой шийдэлд хүрсэн байна.  

 

 

 

 

 

 

ТЗЗБ-ийн гишүүн тус бүрд төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш жилд 2-8 удаагийн 

уулзалт зохион байгуулж, 2-с доошгүй удаагийн сургалтад хамрагджээ. Гэсэн 

хэдий ч Ковид-19 цар тахлын улмаас уулзалтыг цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулж байгаатай холбоотойгоор орон нутгийн төслийн баг бүрэн 

бүрэлдэхүүнээрээ суух орчин, цаг хугацаа бүрдэхгүй байх, сургалтын үр өгөөж 

тааруу байх зэрэг хүндрэл бэрхшээл тулгарсан байна. 

 

Бид төслийн хүрээнд үүрэг чиглэл, үйл ажиллагаа, төслийн хурлыг хийж 

санхүүжилтийг шийдвэрлэж, ажиллах боломжоо бүрдүүлсэн. 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум 
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3.2.2 Төслийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлын талаарх байр суурь 

Өнгөрсөн хугацаанд ТЗЗБ-ийн гишүүд ТХБ-II төслийн хүрээнд чадавхжуулах 

хэд хэдэн сургалтад хамрагдаж ТХБ-ын агуулга, мөн чанарыг  ойлгож, 

чадавхижсан байна. Тухайлбал, 2020 оны 09 сард ТЗЗБ-ийн гишүүдийг 

чадавхжуулах зорилгоор ТХ-ийн төлөөх загвар сургуулийн төлөвлөлт ба жижиг 

төслийн менежмент сургалтад 107 хүн хамрагдсан(үүнээс 38 буюу 35.59 нь 

эрэгтэй, 69 буюу 64.5% нь эмэгтэй) байна. Сургалтад хамрагдсан ТЗЗБ-ийн 

гишүүдийн хувьд сургалтын дундаж үнэлгээг 4.4 буюу 88%-тай үнэлсэн6 байна. 

ТЗЗБ-ийн гишүүдийн үзэж байгаагаар орон нутгийн олон нийт болон сургуулийн 

багш, сурагч, эцэг эхчүүдийг чадавхжуулах, мэдлэг олгох сургалт зохион 

байгуулж байгаа ч сургалт цахимаар явагдаж байгаа нөхцөлд хүмүүс бие даан 

суралцах арга барилаа тэр бүр олохгүй байгааг дурдсан байна.  

Мөн үнэлгээний технологи зөв боловч асуулт хэт их, үг хэллэг ойлгомжгүй, цаг 

хугацаа их шаардсан, тодорхой бус байгаа явдалд орон нутгийн зарим ТЗЗБ-

ийн гишүүд шүүмжлэлтэй хандаж байлаа. Энэ талаар судалгаанд оролцогчид 

дараах асуудал, бэрхшээл тулгамдаж байгааг тэмдэглэжээ. 

Ховд аймаг, Жаргалант сум.  

➢ Хөл хорионы улмаас онлайнаар ажиллаж байна. Төслийн үйл 

ажиллагаа тогтмол биш ч тасралттай явагдаж байна .Онлайн нөхцөлд 

хүмүүс арга барилаа олоогүй байна. Бие даан уншин судлах нь сайн 

биш байна. Үнэлгээний технологи зөв боловч асуулт нь их ачаалалтай үг 

хэллэг ойлгомжгүй, цаг хугацаа их шаардсан тодорхой бус байна. Цаг 

хугацаандаа үйл ажиллагаа нь явагдахгүй байгаа зэрэг асуудлууд 

тулгарч байна. Түүнчлэн гол зарчим үзэл баримтлал тодорхой бус 

байгааг анхаарах. 

➢ Хугацааны хувьд маш богино, цар тахлаас үүдэлтэй хөл хорио тогтоосон 

байдал нь төлөвлөсөн ажил цаг хугацаандаа явагдах боломжгүй 

болоход хүргэж байна. 

Булган аймаг, Булган сум. 

➢ Төслийн эцсийн үр дүнг хүүхэд хүртдэг байх, урт хугацаанд хэрэгжих 

боломжтой байдал нь анхаарал татаж байгаа. 

Архангай, Эрдэнэбулган сум.  

➢ “Ковид-19”-ийн  онцгой нөхцөл байдал бидний ажил тасралтгүй 

үргэлжлэхэд бэрхшээл учруулж байна. 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум. 

➢ Үйл ажиллагааг явуулахад хөл хорионы үед цахимаар ажиллах нь 

бэрхшээл учруулж байна. Иргэд тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

талаарх мэдээлэл бага буюу мэдлэг, мэдээлэл хангалтгүй байна 

➢ Цар тахлын улмаас танхимаар уулзаж чадахгүй байгаа зэрэг 

бэрхшээлүүдтэй тулгарч байна 

 
6 БОМСТ төв. Орон нутгийн ТЗЗБ-ийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалтын үнэлгээний тайлан 
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Орхон аймаг, Баян өндөр сум. 

➢ Цар тахалтай холбоотойгоор олон арга хэмжээнд биечлэн бус зайнаас 

оролцож байна.  

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг. 

➢ “Ковид 19” цар тахлын халдварын улмаас зарим үйл ажиллагаа тогтсон 

хугацаанд хэрэгжихгүй, үүний улмаас хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлөх 

талууд байна. 

Орон нутгийн ТЗЗБ-ийн хамтын үйл ажиллагаа идэвхтэй байгаа ч аймаг, дүүрэг 

тус бүрээр авч үзвэл бараг 50 хувь нь ердөө 2-3 удаа уулзалт зохион 

байгуулснаас үзэхэд төслийн үйл ажиллагаа тогтмолжоогүй, багийн гишүүд үйл 

ажиллагаанд тогтмол оролцдоггүй буюу хоорондын уялдаа холбоо, хамтын 

ажиллагаа сул байна гэж дүгнэхэд хүргэж байна. Учир нь багийн гишүүдийн 

гүйцэтгэх чиг үүргийг төслийн төлөвлөлтөд оруулж өгөөгүй учир үндсэн 

гишүүдийн хувьд төслийн багийн ажлыг заавал хийж гүйцэтгэх нөхцөл 

бүрдэхгүй байдал ажиглагдаж байлаа. Үүнд дараах зүйлс нөлөөлж байна. 

1. Ажлын туршлага. Багийн гишүүдийн зарим нь ТХБ-I төсөл дээр туршлага 

судлах, сургалтанд хамрагдаж байсан боловч хамтран ажиллаж байгаагүй. 

Өмнө нь хамтарч ажиллаж байгаагүй байгууллагууд нэг чиглэлд ажиллах 

болсон, гишүүд төсөл дээр хамтран ажилласан туршлага бага байгаа зэрэг 

нь тодорхой хэмжээгээр бэрхшээл учруулж байна 

2. Ачаалал. Үндсэн ажлын хажуугаар төслийн багийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа 

учир нэг ажилтанд ногдох ажлын ачаалал их байдаг. ТЗЗБ-ийн гишүүдийг 

үүрэгжүүлэх, ажлыг хуваарилах шаардлагатай 

3. Цар тахал. Ковид-19 цар тахлын улмаас тогтоосон хөл хорио нь төслийн 

үйл ажиллагааг тогтвортой, тасралтгүй явуулахад бэрхшээл учруулж 

байгааг оролцогчид дурдаж байв. 

Монгол Улс төдийгүй олон улсад цар хүрээгээ тэлж байгаа “Ковид-19”-тэй 

холбоотой хөл хорио нь төслийн үйл ажиллагааг тогтвортой, тасралтгүй 

ажиллахад бэрхшээл үүсгэж байна. Энэ онцгой цаг үед ажлын байрандаа бус 

гэрээсээ цахим орчинд ажиллах, онлайн орчинд сурах, суралцах зүйлс их 

байгаа юм. Иймд энэ нөхцөлд дасан зохицох, ажиллах хэрэгцээ шаардлага 

зайлшгүй үүсч байгаа нь бэрхшээл болж, үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний дагуу 

явагдахгүй байх, удаашрах, зогсонги байдалд хүрч байгааг төслийн багийн 

гишүүд онцлон дурджээ. Мөн иргэд, олон нийтийн хувьд тогтвортой хөгжлийн 

талаар мэдлэг, мэдээлэл байхгүй, цахимаар хүлээн авахад хүндрэлтэй байгаа 

зэрэг бэрхшээл тулгарч байна.  

Мөн сургалтын чанар хүртээмж харилцан адилгүй байгаа ба төслийн багийн 

гишүүдэд чиглэсэн зарим сургалтын агуулга тааруу, амьдралд ойр бодит кейс 

зэргээр баяжиж чадаагүй, хэт ерөнхийлсөн бүтэцтэй байгаа нь бэрхшээл болж 

байгааг ТЗЗБ-ийн гишүүд дурджээ.  
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3.2.3 Төсөлд оролцогч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа 

Юуны өмнө тэмдэглэхэд, төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд оролцогч 

байгууллагуудын хамтын ажиллагааны эхлэл хэдийнээ тавигджээ. Судалгаанд 

хамрагдсан ТЗЗБ-ийн гишүүдийн хувьд нийгэм ба соёл, эдийн засаг, байгаль 

орчны талаар ямар асуудал тулгарч байна вэ? гэсэн асуултанд өөрсдийн орон 

нутгийн онцлогтой холбоотой хариулт өгч байсан бол эдгээр тулгарч байгаа 

асуудлыг цогцоор хэрхэн шийдвэрлэх вэ? гэсэн асуултанд оновчтой, тодорхой 

хариултыг хараахан өгөөгүй байна.  

Тулгамдсан асуудлыг давхардсан байдлаар жагсаавал: 

➢ Ажилгүйдэл их 

➢ Агаарын бохирдол. Зөвхөн нийслэлд ч биш орон нутаг сумын 

төв, аймгийн төвүүдэд сүүлийн жилүүдэд утаа эрс ихэссэн, агаар 

бохирдож байна.  

➢ Хог, хогны асуудал. Хогоо ангилж хаях болон ангилж тээвэрлэх. 

дахин боловсруулах гм.  

➢ Байгаль орчны хувьд Орхон аймаг, Эрдэнэт хотод үйлдвэрийн 

хаягдлаас үүсэх  “цагаан тоос”-ны асуудал бий 

➢ Судлах, бахархах, хамгаалах үнэт зүйлийг бий болгох 

➢ Байгаль хамгаалал / Ногоон орчин бүрдүүлэх 

➢ Байгаль орчны оновчтой менежмент хэрэгжүүлэх, ногоон 

шийдвэр гаргалтад суралцах, сурагчдад экологийн боловсрол 

олгох 

➢ Эдийн засгийн хөгжил, хөгжлийн нэгдсэн бодлого 

➢ Иргэдэд тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох цогц бодлого 

➢ Экологийн эерэг дадлыг бий болгох 

➢ Байгаль орчны нөхөн сэргээлт 

➢ Бүх нийтийн боловсрол  

➢ Хүрээлэн буй орчны бохирдлын асуудал, үүнд: агаар, хөрс, ус 

зэргийг дурдсан байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэдийн хандлагыг өөрчлөх ажил илүү тулгамдаж байна. Эерэг нөлөөллийн 
ажлуудыг зохион байгуулах шаардлагатай байна.               

Орхон аймаг, Баян өндөр сум  

Мод бэлтгэдэг хөрөө раамын газрууд манай аймагт олноор ажилладаг, хулгайгаар 
нойтон модыг ихээр огтолж байгаа нь байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум. 

Байгаль орчны оновчтой менежмент хэрэгжүүлэх, ногоон шийдвэр гаргалтад 
суралцах, сурагчдад экологийн боловсрол олгох зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах 
хэрэгтэй.  

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг. 
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Өнгөрсөн хугацаанд өмнө дурдсан асуудал, бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд 

чухам ямар үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн талаар орон нутгийн ТЗЗБ-ийн 

гишүүд хэрхэн хариулсныг багцлан үзэхэд дараах онцлог харагдаж байна. 

Хүснэгт 39. Орон нутагт зохион байгуулсан төслийн үйл ажиллагаа, арга хэмжээ 

Аймаг, дүүрэг Сургалт болон үйл ажиллагааны нэр 

Архангай, Эрдэнэбулган 
сум 

Төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлсэн 

Төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх 

Олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх ажлууд 

Булган аймаг, Булган 
сум 

Одоохондоо хэрэгжүүлж эхлээгүй 

Ховд аймаг, Жаргалант 
сум 

Хог биш мод тария аян өрнүүлсэн 

Хог хаягдлын сав олшруулах, ангилах, хоггүй хотын төлөө 
нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулсан 

Жилийн төлөвлөгөөнд оруулсан ажлуудыг шийдвэрлэх 

Аймгийн ЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт зарим 
асуудлуудыг тусган хэрэгжүүлж байгаа 

Зарим төслүүд хэрэгжүүлсэн боловч үр дүн муутай байгаа 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн 
сум 

Газар зүйн багш нартай хамтран сургалтад ашиглах "Хөвсгөл 

аймгийн атлас" хийсэн. Цаашид хөгжүүлж, иргэдэд хүргэж  

ажиллах 

Сурагчдад байгаль хамгаалах уламжлалт арга зүйг 
хэрэгжүүлж байгаа 

СБААХ-ын судалгаагаар тулгамдаж буй асуудлаа илрүүлсэн 
ба асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлсон 

Төлөвлөгөөт ажлууд хийгдэж байна 

Орхон аймаг, Баян-
өндөр сум 

Төлөвлөгөөт ажлууд хийгдэж байгаа боловч хязгаарлагдмал 
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа 

Улаанбаатар, БГД 

Ногоон хөгжлийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн 
засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгахаар төсөл 
хэлэлцэж байна 

ТЗЗБ-ийн гишүүд харьяа байгууллагууддаа төслийн үйл 

ажиллагааг танилцуулж үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд 

тусгахаар ажиллаж байгаа. 

Бусад төлөвлөгөөт ажлууд хийгдэж байгаа 

Улаанбаатар, СХД 
Ямар нэг үйл ажиллагаа явуулаагүй. Сургууль дээр арга 
хэмжээ явагдаж байгаа 

Дээрх хүснэгтэд тусгасан мэдээллээс үзэхэд ТЗЗБ-ийн гишүүд тодорхой 

ажлууд хийсэн, энэ жилийн төлөвлөгөөндөө оруулан хэлэлцэж байгаа гэж үзэж 

болно. Гэвч цар тахлын үеийн хязгаарлагдмал нөхцөл байдлын улмаас 

тодорхой шийдэлд хүрээгүй болон шийдвэрлэж чадаагүй орон нутгийн төслийн 

багууд цөөнгүй байгааг мөн харж болно.  

Өнөөгийн хүрсэн үр дүнг бэхжүүлэхэд хамтын ажиллагаагаа хэрхэн 

сайжруулах, үр дүнтэй ажиллах талаар оролцогчид санал бодлоо 

илэрхийлсэн.Төсөлд оролцож буй байгууллагуудын хамтын ажиллагаа болон 

сайн эхлэлүүдийн талаар ТЗЗБ-ийн гишүүд дараах зүйлсийг дурдсан юм. 

Тухайлбал,  
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Архангай, Эрдэнэбулган сум.  

➢ ТЗЗБ-ын гишүүдийг үүрэгжүүлэх, ажлыг хуваарилах 

Булган аймаг, Булган сум.  

➢ Өмнө нь хамтарч ажиллаж байгаагүй байгууллагууд нэг чиглэлд ажиллаж 

байна.Үүнийг үйл ажиллагаандаа анхаарах, хоршиж ажиллах 

Орхон аймаг, Баян өндөр сум. 

➢ Хүүхдүүдээр дамжуулан гэр бүл, найз нөхөд, сургууль, анги хамт олонд 

нь нөлөөлөх цогц ажлыг зохион байгуулах 

➢ Боломжийн хэмжээнд ажиллаж байгаа гэж үзэж байна 

➢ ЗДТГ санхүүгийн дэмжлэг, БОАЖГ мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээ, 

мэдээлэл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байна. БСУГ бодлого, төлөвлөлт, 

төсөвлөлт хэрэгтэй 

➢ Төслийн дөрвөн сургууль өөр хоорондоо сайн туршлагаасаа судлах 

Ховд аймаг, Жаргалант сум.  

➢ Тодорхой бөгөөд сайн үр дүнд хүрээгүй гэж үзэж байна. Бодит 

үнэлгээтэй болох гэж буй нь дэвшил боловч ачаалал ихтэй. Хамтын 

ажиллагаа, үйл ажиллагаа тодорхой тасралтгүй шинжлэх ухаанч, 

хүнлэг байх, арга барил болон чиглэлийн хувьд оновчтой баймаар 

байна. 

➢ Мөнххайрхан сумын сургуульд төслийн явцад зөвлөн туслах байдлаар 

ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар төслөө бичиж дууссан, ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу ажил эхлээд явж байтал цар тахал гарсан. Шууд 

мөнгө орж ирэхээр төсөл хэрэгжих гэсэн хандлага байгаа. Иймд 

урьдчилсан бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн. 

➢ Сургалт сайн оролцоотой, бичиг баримт боловсруулалт сайн.  Гэхдээ 

хэт их учраас хүмүүс уншдаггүй байж мэднэ. 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум. 

➢ Төслөө эхний байдлаар хийж явуулсан. Цаашид уг чиглэлийнх нь дагуу 

ажиллах 

➢ Төсөлд оролцогч бүх талын хамтын ажиллагаа сайн байгаа/Орон нутгийн 

ТЗЗБ, Нийгмийн бодлогын хэлтэстэй/ 

Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг. 

➢ Хамтын ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр сайжирч тулгамдсан асуудлыг 

хамран шийдвэрлэж, сургалт зохион байгуулсан 

➢ Ногоон хөгжлийн бодлого, ногоон оффис санал санаачлагыг хамтран 

хэрэгжүүлэх орон нутгийн ногоон хөгжлийн бодлогыг боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх, үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцох зэргээр хамтран ажиллаж 

байна.  

Суурь судалгааны хүрээнд цуглуулсан нотолгоонд үндэслэн орон нутгийн 

ТЗЗБ-ийн гишүүдийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дараах 

жагсаалтын дагуу гаргаж, хэрэгжүүлсэн бодит үйл ажиллагаанд тулгуурлан 
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үнэллээ. Ингэхдээ тухайн төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, 

зорилтот бүлэгт чиглэсэн байх гэсэн үзүүлэлтийг үнэлгээний гол шалгуур 

болгож авлаа.  

Хүснэгт 40. ТЗЗБ-ийн үйл ажиллагааны үнэлгээ 

№ Үнэлгээний асуултууд/ 
Хороо 

Үнэлэх үзүүлэлтүүд Нийт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Архангай -ТЗЗБ 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 0.5 8.0 

2 Орхон-ТЗЗБ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.5 8.5 

3 Хөвсгөл-ТЗЗБ 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6.0 

4 Ховд-ТЗЗБ 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7.0 

5 Хэнтий-ТЗЗБ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.5 8.5 

6 Булган-ТЗЗБ 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0.5 6.5 

7 УБ, БГД-ТЗЗБ 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7.0 

8 УБ, СХД-ТЗЗБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

Нийт оноо-80 7 6 4 2.5 7 4 4 7 7 3 51.5 

Нийт хувь-100%  64.3% 

 

Үнэлсэн үзүүлэлтүүд: 

ҮҮ-1. Хамтран ажиллах төлөвлөгөө байгаа юу?, өнгөрсөн хугацаанд нийт хэдэн удаа уулзсан бэ? 

ҮҮ-2. Гишүүдийн гүйцэтгэх ажил үүрэг тодорхой тусгагдсан уу?, уулзалтад бүрэн хамрагддаг уу? 

ҮҮ-3. Нэг жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа үнэлж дүгнэх, хамтын ажиллагаагаа дүгнэх уулзалт зохион 

байгуулсан эсэх 

ҮҮ-4. ТХБ-ын агуулгаар боловсруулсан зурагт хуудас, тараах материал/брошурын тоо 

ҮҮ-5. ТХБ-ын талаар бэлтгэн хүргэсэн мэдээлэл зөвлөгөө, инфографикийн тоо 

ҮҮ-6. ТХБ-ын төслүүдийн талаар бэлтгэж, цахим хэлбэрээр мэдээлсэн аудио болон видео контентийн тоо 

(бусдад санаа өгөх зорилгоор хийсэн яриа таниулга, сонсгол) 

ҮҮ-7. ТХБ-II төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар зохион байгуулсан нээлттэй 

өдөрлөгийн тоо 

ҮҮ-8. Өрнүүлсэн хэлэлцүүлэгийн тоо (Онлайн болон талбар дээрх хэлэлцүүлгийг аль аль нь багтна) 

ҮҮ-9. Зохион байгуулсан сургалтын тоо/ Аймаг бүрээс сонгогдсон сургуулийн захирал, ажилтнуудад олон 

улсын зөвлөх болон ТЗЗБ-ийн гишүүд жилд нэгээс доошгүй удаа сургалт явуулах/ 

ҮҮ-10. Сургуулиудын төслүүдийг санхүүгийн болон үр дүнтэй хэрэгжихэд дэмжлэг авах зорилгоор зохих 

төрийн/иргэний нийгмийн байгууллагууд/хувь хүмүүстэй холбосон эсэх  

Суурь үзүүлэлт-6  

 

Төслийн багийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг ганцаарчилсан 

сурвалжлагын асуултад тулгуурлан үнэлсэн. Хариултыг шалгахдаа ТЗЗБ-ийн 

64.3% Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн үйл ажиллагаа явуулдаг
бөгөөд үйл ажиллагаа нь сайн хэрэгждэг сургуулийн байгууллагын
эзлэх хувь
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нарийн бичгийн даргаас нягтлан шалгасан ба харгалзах оноог7 өгсөн юм. ТЗЗБ-

ийн хувьд энэхүү үнэлгээнд 1-4(40%) хүртэлх оноо авсан бол “хангалтгүй”, 5-

7(41-79%) гэсэн оноог авсан бол “дунд”, 8-10(80-100%) оноо авсан бол “сайн” 

буюу төслийн үйл ажиллагаа нь хэдийнээ жигдэрсэн гэсэн утгыг тус тус 

илэрхийлнэ. Баримт бичгийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан дүгнэж үзэхэд 

орон нутгийн ТЗЗБ-ийн үйл ажиллагаа “дунд” хэмжээнд буюу 64.3%-тай байна.  

Судалгаанд хамрагдсан ТЗЗБ-ууд өөрт байгаа боломжийн хүрээнд олон нийтэд 

чиглэсэн цөөнгүй санал санаачлагыг хэрэгжүүлжээ. Тэдний санал санаачлага 

нь иргэдийн хандлагыг өөрчлөх зорилгоор сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл 

өгөх, сурагчдад хичээл заах, төслийн үйл ажиллагааг таниулах тараах 

материал хийх, тодорхой сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, уулзалт 

ярилцлага зохион байгуулах, “Хог биш мод тария” зэрэг аян, нөлөөллийн үйл 

ажиллагаа зохион байгуулж ажилласан байна. Зарим аймгийн төв, дүүрэгт үйл 

ажиллагаа нь алдаг оног, төлөвлөгөөгүй шахам явж ирсэн байхад олонх аймаг 

дүүрэгт үйл ажиллагаа жигдэрсэн, төсөв санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэсэн 

байгаа болно. 

Тухайлбал, Хэнтий аймагт гэхэд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх санхүүжилтээ 

аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас 7.5 сая төгрөг, Аймгийн 

засаг даргын тамгын газраас 30.0 сая төгрөг тус тус гаргаж санхүүжүүлэхээр 

болсон тухай дурдаж байлаа.  

Хэдийгээр нийслэлийн БГД-ийн хувьд орон нутгийн сонгуулиар бүтэц 

өөрчлөгдөж төслийн хэрэгжилтийн явц бага зэрэг удааширсан боловч тус 

дүүргийн хувьд төслийн санхүүжилтээ ЗДТГ-аас 37.0 сая төгрөг, бусад төслөөс 

80.0 сая төгрөг буюу нийт 117.0 сая төгрөгийг гаргахаар болсон ба энэ нь урт 

хугацаанд буюу 2021-2024 оны хугацааны үйл ажиллагаандаа зориулж 

зарцуулахаар төлөвлөсөн давуу тал ажиглагдаж байна. Тэгвэл СХД-ийн хувьд 

төрийн байгууллагын бүтцэд өөрчлөлт орж байгаатай холбогдон төслийн ямар 

нэг үйл ажиллагаа явуулаагүй гэсэн хариултыг өгсөн юм. 

Төслийн баг өнөөдрийн байдлаар дүүрэг, хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй 

сургууль, хүүхэд,  БСУГ, БОАЖГ, МХЕГ, Гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс 

зэрэг үйл ажиллагааны хувьд хамаарал бүхий төрийн байгууллагууд, олон нийт, 

сургуулиуд, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай тогтвортой хамтран ажиллаж 

байгаа ба үндсэн үйл ажиллагаандаа сургалт, арга зүйн зөвлөмж,  дэмжлэг авч 

ажиллаж байна. 

 

3.2.4 Цаашид авч хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээ 

Төслийн хүрээнд ТХБ-ыг дэмжих бүтэц, институцийг бэхжүүлэх чиглэлээр 

мэргэжил арга зүйн ямар дэмжлэгийг, хэрхэн үзүүлж ажиллах шаардлагатай 

 
7 Үнэлгээний утга 1 бол тийм буюу тухайн төслийн хүрээнд арга хэмжээ ямар нэг байдлаар 
хэрэгжүүлсэн, харин тухайн үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлж байгаа бол 0.5, үгүй бол 0 гэсэн 
үнэлгээг тус тус харгалзан өгсөн болно. 
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талаар ТЗЗБ-ийн гишүүд харилцан адилгүй саналууд дэвшүүлсэн байна. 

Дараах арга хэмжээг авч ажилласнаар төслийн багийн үйл ажиллагааг илүү 

өргөн хүрээнд, үр дүнтэй болгох боломжтой хэмээн чанарын судалгаанд 

оролцогчид үзжээ. Үүнд: 

Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд: 

▪ Төслийн хүрээнд цахим сан үүсгэх, /сонгогдсон сургуулиудын жижиг 

төслийн хэрэгжилтийн явц, тайлан үнэлгээ, үр дүн, сайн туршлага 

зэргийг байршуулж болох эсэх/ 

▪ Төслийн сайн туршлагыг бусад сургуулиуд хэрэгжүүлэх боломжтой 

байдлаар мэдээллийг түгээх 

Аймгийн хэмжээнд: 

▪ Санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх, энэ үйл ажиллагаанд гаргах тусдаа 

төсвийн төлөвлөгөөтэй болгох. 

▪ СБААХ талаар ойлголт авах, олон улсын сайн туршлага  

▪ Мэдээллийн сан хэрэгтэй. Сайн туршлагуудын сан байх, төлөвлөгөө 

боловсруулах арга зүй гэх мэт 

▪ Бусад орны сайн  туршлага, хамтын ажиллагааны талаар Цахим сан 

байгуулах хэрэгтэй. 

▪ Байгууллага төлөөлж оролцож буй ажилтан тухайн төсөлд ямар 

байдлаар хамтарч оролцох, бусад байгууллагад тухайн албан 

хаагчийн ажил мэргэжлийн онцлогийг тайлбарлаж өгөх. 

▪ Богино хэмжээний интерактив цуврал хичээлийн цахим сантай болох 

▪ Интеграци хичээлийн арга зүйн сан үүсгэх, төслийн үр дүнг олон 

нийтэд хүргэх 

▪ Төслийн хүрээнд мэдээллийн нээлттэй, цахим сан үүсгэх хэрэгтэй, 

нэн тэргүүнд ТХБ-ын талаар зөвлөмж мэдээлэл оруулах, тэр сургууль 

тийм төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон гэсэн мэдээлэл олон нийтэд 

хүргэх 

▪ Жишиг сургуулиудын ажлын үр дүн, хамтын ажиллагааны талаар 

товчхон тодорхой оруулах, тоо болон зурган байдлаар 

▪ Сургуулийн хүүхдүүдэд хялбар ойлгох сурталчилгааны материал 

гаргах 

▪ Сургалт мэдээлэл, Үндсэн төслийн хэрэгжилтэд зөвлөгөө, чиглүүлэг 

өгөх.  

▪ Нээлттэй цахим сан хэрэгтэй. Сургууль бүрийн төслийн хэрэгжилтэнд 

дэмжлэг болохуйц гадаад, дотоодын туршлага, сайн жишээг түгээх, 

хуваалцах 
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БҮЛЭГ 4. МАКРО ТҮВШНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

 

4.1 Ерөнхий мэдээлэл 

ТХБ-II төслийн макро түвшний орчин дахь бодлого, үйл ажиллагааны өнөөгийн 

нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор Техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний 

баг(ТЗЗҮБ)-ийн гишүүдтэй цахим асуумжаар ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн. 

Судалгаанд иргэний нийгмийн байгууллагаас нэг, төрийн байгууллагаас 7,  

албан бус сургалтын төв, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас нэг, сургалтын 

байгууллагаас нэг ажилтан, албан хаагч хамрагдаж мэдээлэл өгсөн юм. 

Хүснэгт 41. Чанарын судалгаанд оролцогчид-ТЗЗҮБ 

№ Суурьшил Байгууллага Байгууллагын нэр Тоо 

1  
 
 

Нийслэл 

Төрийн 
байгууллага 

БОАЖЯ, БМДИ, НТБҮТ, БХ 7 

2 Төсвийн 
байгууллага 

БҮТ, ЦУНБХТ 2 

3 Иргэний нийгмийн 
байгууллага 

БОМСТ 1 

4 Сургалтын 
байгууллага 

МУБИС 3 

Нийт  13 

Судалгаанд хамрагдсан ТЗЗҮБ-ийн гишүүд нь багш, сэтгүүлч, судлаач, 

экологийн химич, биохимич, олон улсын эдийн засагч, экологи, байгаль 

хамгаалагч мэргэжилтэй бөгөөд ТХБ-II төслийн бодлого, үйл ажиллагааг сайн 

мэддэг оролцогчид байлаа. Хүйсийн хувь авч үзэхэд 10 эмэгтэй, 3 эрэгтэй,  

насны хувьд 31-50 хүртэлх насны дээд боловсролтой доктор болон магистр 

зэрэгтэй багш болон бусад албаны дарга болон менежер, арга зүйч, 

технологийн мэргэжилтэн, төрийн бус байгууллагын тэргүүнээс бүрдсэн  албан 

тушаалтнууд оролцсон байна. 

ТХ, ТХБ-ын талаарх ойлголт, мэдлэгээ ахиулах, өөрийн байгууллагын 

хөгжилд хувь нэмэр оруулах, ТЗЗҮБ-ийн гишүүн талаасаа бол байгууллагаа 

төлөөлөн бүх талын оролцоог ханган оролцож, үйл ажиллагааны төсөл 

боловсруулах, нэвтрүүлэх, санал оруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн 

ажиллахаас гадна мэдээлэл технологийн чиглэлээр зөвлөх, байгууллагад 

сургалт зохион байгуулах, хамтран ажиллах үүрэгтэй. 

ТХБ, тогтвортой байдлын цогц чадамжуудыг хэвшүүлснээр тогтвортой 

үйл ажиллагаатай болоход хувь нэмэр оруулах, төсөлд хамрагдсанаар байгаль 

орчин, нийгэм, эдийн засаг гэсэн нийгмийн гурван түвшинд тогтвортой хөгжил 

тэгш байх, ижил түвшинд байх, боловсролын байгууллагын үзэл баримтлал, 

арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, цаашилбал тогтвортой хөгжлийн боловсрол нь 

сургуулийн бүх түвшинд хүрч, багаараа хамтарч үйл ажиллагаандаа дүгнэлт 
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хийж, багийн гишүүн бүрийн тэгш оролцоотой  хөгжих боломж олгож байгаа нь 

давуу талтай бөгөөд Тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжиж Монгол Улсад 

тогтвортой ирээдүй бий болно гэж үзэж байна. Мөн ТХ, ТХБ-ын бодлого, 

хөтөлбөрийг байгууллагын хүний нөөцийн бүрэлдэхүүнд сургалт зохион 

байгуулах, сургалтын материал боловсруулах, мезо түвшний оролцогчдод 

зөвлөгөө өгөх, ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, үнэлгээ, 

сурах бичиг, сургуулийн үйл ажиллагаанд ТХ, ТХБ-ын бодлого, хөтөлбөрийг 

тусгах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.  

Мөн ТБХ-II төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд сургалт, хэлэлцүүлэг, хүн 

бүрийн оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулах замаар дадал зуршил болгох, 

чадавхжуулах сургалтын дараа байгууллагад тайлагнах, тогтвортой байдлын 

хорооны жилийн төлөвлөгөө гаргах, байгууллагын стратеги төлөвлөгөөнд 

тусгаж, жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж байна. 

Төслийн хүрээнд олж авсан мэдлэг, мэдээллээ байгууллагын хүрээнд 

хуваалцаж ажиллах, ТХБ-ын талаар мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах сургалт 

зохион байгуулах, төслийн хүрээнд боловсруулсан цахим сонинг байгууллагын 

дотоод сүлжээгээр түгээх гэх мэт байдлаар олон нийттэй хуваалцаж ажиллах, 

үйл ажиллагаандаа тогтмол тусгах, энэ чиглэлээр бусдыг сэдэлжүүлсэн ажлыг 

зохион байгуулах, дүрэм журамд тусгах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлжээ. 

Төслийн тайлангаас үзэхэд ТЗЗҮБ-ийн гишүүд нь өөрийн төлөөлсөн 

байгууллагын хүний нөөцийг чадавхжуулахад дэмжлэг үзүүлэхээр төслийн 

зүгээс зохион байгуулсан дээрх 4 чиглэл-сэдвийн хүрээнд 2-3 удаагийн сургалт-

семинар, уулзалт-хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж нийт 1085 орчим хүнийг 

хамруулсан  нь ирүүлсэн тайлангуудаас харагдаж байна. Эдгээр оролцогчдын 

811 нь эмэгтэйчүүд, 274 буюу 25,2 хувь нь эрэгтэйчүүд байна. Эдгээрээс 

төлөөлсөн байгууллагын үндсэн ажилтан албан хаагч 341 хүнд шууд хүрсэн 

байна. 

Хувь хүний хөгжил-ТХБ (эзэгтэйн сургалт), Багш мэргэжилтний хөгжил-

ТХБ, МУБИС багш бэлтгэдэг улсын сургууль-ТХБ, байгальд ээлтэй оффис 

хэрэглээг хэвшүүлэх, ТХБ-ын зарчмуудыг сургуулиудын удирдлага, үнэлгээний 

тогтолцоонд нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа ч, ТХБ-II төслөөс олж авсан мэдээлэл, 

мэдлэг, ур чадвараа байгууллагын хамт олонд тухай бүр хүргэх боломж бага 

байна гэж ТЗЗҮБ-ийн гишүүд үзжээ. Аймаг, нийслэлийн чиглэлийн улсын 

байцаагчдад тухай бүр мэдээлэл өгч, хяналт шалгалт хийх сэтгэл зүйг  

өөрчлөхөд туслах, зөвлөн туслах, сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжихэд 

чиглүүлж арга зүйгээр хангаж байна.  

ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хувьд төслөөс зохион байгуулан чадавхжуулах 

сургалтад хамрагдсаны дараа сургалтыг тухайн сардаа багтаан байгууллага 

дээрээ хэрэгжүүлж ирсэн. Ингэснээр байгууллагын бүх ажилтан, албан хаагчид 

нэгдсэн нэг ойлголт, мэдлэгтэй болж байна. Мөн байгууллагаас томилсон 

"Тогтвортой байдлын зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган 

хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд ТХБ-II төслийн үйл ажиллагааны талаар 
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байгууллагын ажилтнуудад хүргэх мэдээллийн нэгдсэн сувгийг хэрхэн бий 

болгохыг судалж байна.    

2015 онд ЕБС-ийн сургалт, үйл ажиллагаанд ТХБ-ын үзэл санааг тусган 

хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэл, шаардлага боловсруулах багийн бүрэлдэхүүнд 

ажилласан тул энэ ажлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөр, сурах бичигт 

тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусгахад тавигдах шаардлагыг 

боловсруулсан.  

ТЗЗҮБ-ийн зарим гишүүд ТХБ-ын мэдлэг ойлголт, чадвар хандлагыг илрүүлэх 

зорилгоор БЧҮС-нд хамрагдах төгсөх ангийн сурагчдын асуулга судалгааг 

боловсруулж, БХ-ийн ЭША, секторын эрхлэгчид танилцуулж санал авах мөн 

БОМСТ-ийн жижиг төслийн сонгон шалгаруулалтад оролцож 2 сургуулийн 

төсөлд санал өгөх ажлуудыг хийжээ. 

Багшийн арга зүйн гарын авлага-2 материал, цахим хөгжүүлэлт, ажилтан, 

албан хаагчдын сургалт, багш нарт зориулсан үндэсний хэмжээний сургалтууд 

зохион байгуулсан боловч эргэх холбоотой ажиллаж чадаагүй талаар ТЗЗҮБ-

ийн гишүүд дурдаж байв. Төслийн үр дүнг танилцуулах үйл ажиллагаанд 

оролцож, ТХБ-ын ойлголтыг түгээх, боловсролоор дамжуулан хандлагыг 

өөрчлөх, боловсруулах бичиг баримтад ТХ-ийн үзэл санааг тусгаж хэрэгжүүлэх, 

гарын авлага, цахим хичээлийг бэлтгэх зэргээр ТХБ-ын чиглэлээр сургалт, 

нөлөөллийн ажлыг үндэсний хэмжээнд хийдэг болжээ. 

Хүний чадавхи, байгууллагын орчин сайжирсан, төсөл хэрэгжиж байгаа 

сургуулиуд сургуулийн өөрийн үнэлгээг бодитой хийж, төлөвлөлтөө сайн 

хийсэн, үр дүнгээ тооцож багийн хамтын ажиллагаа сайжирсан. Дотоод хяналт 

тогтмолжиж хяналт шалгалтаар удирдлага зохион байгуулалтын эрсдэл 

буурсан зэрэг ололттой тал их байгааг дурдсан байна. 

 

4.2 ТХБ-II төслийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа:амжилт, 

асуудал, шийдэл 

Байгууллага дээр ТХ, ТХБ-ын талаарх ойлголт, мэдлэг жигдэрсэн, хэмнэх 

гамнах нь чухал гэдгийг хүмүүс мэддэг болсон, хаягдал цаас цуглуулах зэрэг 

зарим ажлууд эхэлсэн, хамтын ажиллагаа сайжирч, олон нийтийн хандлагыг 

өөрчлөхөд нөлөөлөх бүтээлүүд, сургалтын хөтөлбөрт хийсэн судалгаа, 

шинжилгээний үр дүнд үндэслэн сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, дунд 

боловсрол, мэргэжлийн болон дээд боловсролын бодлого, сургалтын 

хөтөлбөрийн агуулгыг байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай 

хэрэглээний соёл, эрүүл, аюулгүй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх агуулга, 

арга зүйгээр баяжуулах зэрэг байр суурийг гишүүд илэрхийлжээ. 

Төсөлд оролцогч байгууллагуудын ТЗЗҮБ-ийн гишүүд эхний сургалтаар 

өөрсдийн эрхэлдэг ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд ТХ, ТХБ, НХ-ийн бодлого, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд түвшин бүрт ямар үүрэг, оролцоотой ажилладаг 
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талаар цогцоор нь харах үйл ажиллагааг явуулсан. Үүний үр дүнд өөрсдийн 

ажлын чиг үүрэг нь өөр өөр байгаа боловч байгаль орчин, нийгэм, эдийн 

засгийн хариуцлагатай Монгол Улсын иргэн бэлтгэх, чадавхжуулах тогтолцоог 

бэхжүүлэх нэг зорилгын төлөө ажиллаж байгаад санал нийлж, нэгдсэн 

ойлголттой болсон.   

Хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээнд 13 гишүүн өөрсдийн 

саналаа өгсөн бөгөөд тухайн саналууд ихэвчлэн амжилттай сайн хэрэгжиж 

байгааг нотолсон байв. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж төлөвлөсөн 

үйл ажиллагаанууд хойшлох, эс бөгөөс хэрэгжүүлэх өөр арга замыг сонгох 

зэргээр бэрхшээлүүд тулгарч байгаа боловч ТХБ-II төслийн хэрэгжилт ерөнхий 

том зургаар нь харвал амжилттай хэрэгжиж байгаа гэж үзсэн байна. Үүний учир 

нь манай байгууллага дээр хэрэгжиж байсан гадны зарим төслүүд цаг үеийн 

нөхцөл байдлыг харзнасан зогсонги байдалтай байгаа бол уг төсөл төслийн 

удирдах хорооны санаачилга, үйл ажиллагааны үрээр амжилттай явагдаж 

байгааг онцлон дурджээ.     

Хүснэгт 42. ТЗЗҮБ-ийн үйл ажиллагааны үнэлгээ 

№ Үнэлгээний асуултууд/ 
Хороо 

Оролцогчид Нийт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Уулзалтад бүрэн 
хамрагдсан байдал 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

2 Гишүүдийн гүйцэтгэх 
ажил үүргийн тодорхой 
байдал 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 

3 Хамтын ажиллагаа, 
сайн туршлага 

1 1 0 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 10.5 

4 Хамтарч ажиллаж буй 
оролцогч талуудын 
чадавхи 

1 0 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 1 --- 1 9 

5 Хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааны ерөнхий 
үнэлгээ 

1 1 1 1 1 
1 

1 1 0 1 1 0.5 1 11.5 

Нийт оноо-65 5 4 4 4 5 5 4.5 4 3 4 4 3.5 5 55 

Нийт хувь-100%  84.6 

Үнэлгээний үзүүлэлтүүд: тийм бол-1, зарим талаар-0.5, үгүй бол 0 гэсэн үнэлгээ өгсөн. 

Уулзалтад бүрэн хамрагдсан байдал. ТЗЗҮБ-ийн гишүүд сар бүр 1 сургалт, 1 уулзалт 
зохион байгуулдаг. 2020 оны 11 дүгээр сарын уулзалтаар гишүүдийг багт хуваарилсан 
талаар тодорхой дурдсан  бөгөөд ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн сар бүрийн чадавх бэхжүүлэх 
сургалтын төгсгөлд төслийн үйл ажиллагаа болон хамтын ажиллагааны уялдаа 
холбоог сайжруулах асуудлаар ярилцаж байсан нь үр дүнгээ өгсөн байна. Судалгаанд 
хамрагдсан багийн бүх гишүүд тийм гэсэн хариулт өгсөн.  

Гишүүдийн ажил үүргийн тодорхой байдал. Судалгаанд хамрагдсан гишүүдийн 2 нь 

дурдаагүй, бусад 11 нь төслийн хугацаанд хийж ТХ, ТХБ-ын талаарх ойлголт, мэдлэгээ 

ахиулах, өөрийн байгууллагын хөгжилд хувь нэмэр оруулах, мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх  зэргээр гүйцэтгэж буй ажил үүргээ тодорхой дурдсан 

байна. 

Хамтын ажиллагаа, сайн туршлага. Төсөлд оролцогч байгууллагуудын ТЗЗҮБ-ийн 

гишүүд эхний сургалтаар өөрсдийн эрхэлдэг ажлын чиг үүргийнхээ хүрээнд ТХ, ТХБ, 
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НХ-ийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд түвшин бүрд ямар үүрэг, оролцоотой 

ажилладаг болохоо цогцоор нь харах үйл ажиллагаа хийсэн. Үүний үр дүнд өөрсдийн 

ажлын чиг үүрэг нь өөр өөр байгаа боловч байгаль орчин, нйигэм, эдийн засгийн 

хариуцлагатай Монгол улсын иргэн бэлтгэх, чадавхжуулах тогтолцоог бэхжүүлэх нэг 

зорилгын төлөө ажиллаж буйдаа санал нийлж, нэгдсэн ойлголттой болсон.   

Хамтарч ажиллаж буй оролцогч талуудын чадавхи. Судалгаанд оролцсон багийн 

гишүүдийн 8 нь төсөлд оролцогчдын чадавхи сайн гэж үзсэн бол, тухайн асуултад 

хариулаагүй-1, Хүний нөөцийг чадавхжуулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хэрэгцээ 

шаардлагатай гэж хариулсан-1, ТХБ-II төслийн 2020 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллаж байна. 

Харин чадавх ямар байгаад хариулж мэдэхгүй-1 тус тус байна.  

Үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээ. Судалгаанд оролцсон 13 гишүүний 11 нь хэрэгжилт 

сайн явагдаж байна. Төслийн гишүүдэд мэдлэг ойлгох сургалтууд явуулсны үндсэн 

дээр өөр өөрийн байгууллага дээр түгээн дэлгэрүүлэлтийг хийж, ТХБ түр хороо 

байгуулан хандлагыг өөрчлөх хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авагдаж байгаа бөгөөд, цахим 

сэтгүүл гаргаж нийтэд сурталчилсан зэрэг арга хэмжээ нь үр дүнтэй гэж үзсэн. Харин 

нэг гишүүн боловсролын байгууллагуудын хувьд хоорондын хамтын ажиллагаа нь 

байнга явагдаж байдаг, амьд харилцаатай. Байгаль орчны чиглэлийн 

байгууллагуудтай хамтран нэг зорилгын төлөө ажиллаж байгаа нь таатай байна. Үйл 

ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ дүгнэлт өгөхөд арай эрт байна гэж үзсэн юм. ТХ, ТХБ-ын 

бодлого, хөтөлбөрийн талаар бодлого боловсруулагч, мэргэжилтэн, арга зүйч, ЕБС-

ийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, багш нарт олон сургалт зохион 

байгуулах, гарын авлага, ном товхимол боловсруулах, түгээх гэх мэт багагүй ажлыг 

хийсээр ирсэн ч ТХБ-ын зарчмуудыг практикт хэрхэн хэрэгжүүлэх ур чадвар бүх 

түвшний хүмүүст дутагдалтай байна гэж нэг оролцогч үзжээ.     

ТХБ-II төсөл дуусах үед анх төлөвлөсөн зорилго, зорилтдоо хүрч олон хүмүүс 

төслийн үр шимийг хүртсэн байх нь чухал юм. Тогтвортой хөгжил, ТХБ гэж юу 

вэ? гэдгээс эхлээд түүний тулгуур зарчмуудыг нийтийн олонхи нь гадарладаг, 

өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагыг мэдэрдэг болсон байх, зорилтод бүлгүүд, 

ялангуяа шийдвэр гаргах түвшинд бодлого үйл ажиллагаандаа тогтмол тусгаж, 

харгалзан үздэг болсон байх нь нэн чухал юм.   

Суурь үзүүлэлт-7  

 

ТХБ-II төслийн ТЗЗҮБ-ийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг сурвалжлагын 

асуумж, үнэлгээний хариултад үндэслэн тодорхойлсон. Сурвалжлагын 

асуумжийн үзүүлэлтийг үнэлэхдээ үндэсний гишүүдийн хариултад үндэслэн 

оноог8 тооцсон болно. Тухайн ЕБС-ийн хувьд энэхүү үнэлгээнд 40% хүртэлх  

үнэлгээ авсан бол “хангалтгүй”, 41-79% гэсэн оноог авсан бол “дунд”, 80-100% 

 
8 Үнэлгээний утга 1 бол тийм буюу тухайн баримт бичиг байгааг, 0 бол үгүй буюу тухайн баримт 
бичиг байхгүй болохыг илтгэнэ. 

84.6% Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн ТЗЗҮБ-ийн ажиллагааны
хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээний хувь
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оноо авсан бол “сайн” буюу төслийн үйл ажиллагаа хэдийнээ жигдэрсэн гэсэн 

утгыг илэрхийлнэ. 

Төслийн үр дүнд тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх мэдлэг чадвараа 

бататгаж, чадавхижсан, хэрэгжүүлэх арга замыг бэхжүүлсэн бүтцийг 

бүрдүүлсэнээр цаашид үйл ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх 

ёстой. 

ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг боловсруулагч нарыг мэргэжил арга 

зүйн нэгдсэн  удирдлагаар хангаж ажилладаг өөрийн ажлын чиг үүргийн хувьд  

ТХ, ТХБ-ын үзэл санаа, агуулга, арга зүйг сургалтын баримт бичигт хэрхэн 

тусгах талаар боловсруулагч нарт нэгдсэн ойлголт, мэдлэг өгөх сургалтын арга 

зүйтэй болох хэрэгцээ байна.  

Монгол Улсын ТХ-ийн бодлоготой холбоотой бодлого, эрх зүйн орчны мэдлэг 

мэдээлэл уялдаатай биш, эргэлзээтэй байгааг макро түвшинд ажиллаж буй 

зарим үндэсний багийн гишүүд тэмдэглэсэн юм. "Алсын хараа 2050" батлагдаж,  

ТХХ-ийг хүчингүй болгосон, МУ-ын бодлого тогтвортой биш, эрх зүйн баримт 

бичгүүдийг шинэчлэх шаардлага байгааг онцолсон. Тухайлбал, хотжилт 

эрчимтэй явагдаж нийт хүн амын 66% нь хот, суурин газарт амьдарч байна.   

Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэл, агаарын бохирдол, хог 

хаягдал зэрэг өдөр тутмын хүндрэлтэй асуудлуудыг зөв зохицуулах эрх зүйн 

баримт бичгүүдийг шинээр боловсруулах, хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн 

бол зарим мэргэжилтнүүд Монгол улсын  хууль эрх зүйн орчны хувьд 

хангалттай сайн гэж үздэг, гэхдээ ТХБ-ын асуудлыг боловсролын салбар тэр 

тусмаа ЕБС, их, дээд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт тусгах асуудлын хувьд 

дутмаг гэж дүгнэсэн байна. 

Зорилтот бүлэг /төслийн сургууль, багш нар/ төсөл хэрэгжиж буй байгууллагууд 

харилцан туршлага солилцох, үйл ажиллагаандаа мэдээлэл технологийн 

боломжийг ашиглаж эхэлсэн, цар тахалтай холбоотой “Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол-түншлэл, хамтын ажиллагаа” сэдэвт үндэсний зөвлөгөөн"-ний үйл 

ажиллагаа хойшилсон тул суурь судалгааны баг цахимаар мэдээлэл 

цуглуулсан бөгөөд мезо түвшний уулзалт, бодит байдалтай танилцсан, нүүр 

нүүрээ харсан үйл ажиллагаа явагдахгүй байгаа зэрэг нь өнөөгийн тулгамдаж 

буй үндсэн асуудал гэж зарим гишүүд үзэж байна. 

Ковид-19, цар тахалтай холбоотойгоор төлөвлөгдсөн хурал, орон нутгийн 

сургалт судалгаа хойшлогдон, орон нутгийн болоод бусад шийдвэр гаргах 

түвшинд ТХ, ТХБ-ын талаарх ойлголт сайн биш, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн уулзалт, 

сургалтын хугацаа хол гэх мэт дутагдалтай талууд байна. ТЗЗҮБ-ийн гишүүний 

гүйцэтгэх ажлын чиг үүрэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд өөрийн 

үндсэн ажлын цагаас зарцуулж байгаа тул ажлын ачаалал нэмэгдэж байна гэж 

зарим оролцогчид үзжээ. 
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4.3 Үндэсний болон орон нутаг, нэгж байгууллагуудын хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх нь 

ТЗЗҮБ-ийн гишүүдтэй хийсэн ярилцлага, мэдээлэлд тулгуурлан үндэсний болон 

орон нутаг, нэгж байгууллагын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 

чиглэлээр дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагааг явуулах нь зүйтэй байна. 

▪ Үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр: 

Сар бүрийн 4-6 удаагийн сургалтаар уулзаж энэ талаар ярилцан сургалтыг 

зохион байгуулах,  цахим платформыг хэрхэн хөгжүүлэх, үндэсний зөвлөгөөн 

зохион байгуулах, тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах шийдэл 

гарган ажиллаж байна. 

Сургалтын хугацаанд санал бодлоо солилцон эхний ээлжинд өөр өөрийн 

байгууллагын хэмжээнд чадавхжуулах ажлыг эхлүүлэх, ТЗЗҮБ-ийн гишүүд сар 

бүр 1 сургалт, 1 уулзалт зохион байгуулдаг бөгөөд 11 дүгээр сарын уулзалтаар 

гишүүдийг багт хуваарилсан ажээ. 

Байгууллагын удирдлагуудад ТХБ-ийн төслийн явцын талаар ойлголт өгөх, 

төсөлд хамрагдсандаа сэтгэл хангалуун байдаг, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн 

чадавхийг бэхжүүлэх, сургалтын төгсгөлд төслийн үйл ажиллагаа болон хамтын 

ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах асуудлаар ярилцдаг. МУБИС-ийн 

хамтран ажиллагчтайгаа санал солилцон, үр дүнг нь 2021 оны МУБИС-ийн түр 

хорооны үйл ажиллагааг төлөвлөхөд тусгасан. 

Өнгөрсөн оны сүүлээс эхлэн ТХБ-ын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд ямар үйл 

ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх чиглэлээр хэлэлцэх, зөвлөмж 

боловсруулахаар бүх түвшний салбарын болон нэгж байгууллагуудын 

төлөөллүүдийг хамарсан  үндэсний зөвлөгөөн зохион байгуулахаар ажиллаж 

байна. 2020 онд багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч цар тахлын 

улмаас хойшилж, 2021 оны эхээр хийхээр шийдвэрлэсэн. 

▪ Харилцан туршлага солилцох чиглэлээр: 

Төсөл хэрэгжиж буй байгууллагууд харилцан туршлага солилцох, аль ч 

түвшний гишүүдтэй холбогдох боломж бүхий google apps-ыг нэвтрүүлэх, 

Монгол Улсын хөгжлийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүд 

болон зарим эрх зүйн актууд  хоорондоо уялдаа холбоо бүхий боловсруулахад 

анхаарах, бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцдаа жендэрийн тэгш 

байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааг тодруулж явах нь зүйтэй байна.  

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол II төслийн хүрээнд салбар хоорондын уялдааг 

хангах чиглэлээр орон нутгийн болон үндэсний техникийн зөвлөн зохицуулах 

багийн гишүүдийг багт хуваарилан бичил төслийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө 

өгөх арга хэмжээг зохион байгуулж ажилласан, цаашид уг хамтын ажиллагааг 

улам бэхжүүлэх шаардлагатай. 
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▪ Төсөлд оролцогч талуудыг чадавхжуулах, дэмжих чиглэлээр: 

Удирдлагуудад ач холбогдлыг мэдрэхэд нөлөөлөх, Event, 
сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах нь ихээхэн чухал байна. 

Байгаль орчноо хамгаалах, түүх, соёлын өвийг дээдлэх 
            Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнд дасан 
зохицох, гамшгийн эрсдэлийг даван туулах 

Байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээний соёл, 
эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэхэд  анхаарах 

Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа чадавхжуулах арга хэмжээ нь 
өнөөгийн нөхцөлд хангалттай хэрэгжиж байна гэж бодож байна. Цар тахлаас 
шалтгаалан багаар ажиллах, орон нутагт ажиллах зэрэг ажлууд бүгд цахимд 
шилжиж байгаа учраас зарим талаар төлөвлөсөн ажлын хүртээмж муу байх 
магадлалтай. 

Дотоод орчинд тухайн байгууллага, орон нутгийн удирдлагын багийг 
бүхлээр нь  оролцуулах,  

Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, ажлын ачааллыг 
харгалзан үзэх /цаг хугацааны хувьд/ 

   Монголчуудад нийгэм, эдийн засаг, экологи, соёлын асуудлуудаа 
шийдвэрлэх чадвартай болгоход чиглэсэн чанартай боловсрол олгох 

Төсөлд оролцогч байгууллагуудын ажлын чиг үүрэг онцлогт тохирсон  
арга зүй, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх. Сул тал нь оролцогч байгууллагаас 
төсөлд хамрагдаж буй хүний тоо цөөн, тухайн байгууллага дээр сургалт хийх, 
мэдээ мэдээллээр хангах санхүүжилт байдаггүй гэжээ.  

Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлсэн ч 
ажилчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах байдал нь тогтворгүй хэвээр байгаа 
учраас эрсдэл тулгардаг.  

ТХБ-II төслийн зорилго зорилт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр үндэсний 
болон орон нутгийн түвшний байгаль орчин, боловсролын салбарын нэгж 
байгууллагуудын төлөөллүүд хамтарч ажиллаж байгаа нь тэдний түншлэлийг 
бэхжүүлэхэд дорвитой хувь нэмэр оруулна гэж үзсэн байна.    

ТЗЗҮБ-ын гишүүдийн өөрсдийн санаачилга чухал үүрэгтэй байх болов уу. 
Учир нь тухайн оролцогч талынхаа /өөрсдийнхөө/ гадаад дотоод орчны 
нөлөөлөл, эрсдэл, давуу ба сул талуудыг гишүүд л сайн мэдэрч ажиллах 
шаардлагатай. 

▪ Уялдаа холбоог дэмжиж, түншлэл хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 

чиглэлээр 

БШУЯ, БОАЖЯ-ны харьяа байгууллагууд, аймгийн засаг даргын тамгын газар 

зэрэг төрийн байгууллагууд, 21 аймаг, 9 дүүргийн иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд, шийдвэр гаргагчдын хамтын ажиллагааг нэгтгэж, тогтвортой 

хөгжил, ногоон хөгжлийг дэмжих институци, эрх зүй зохион байгуулалтын орчин 

бүрдүүлэх, хамтарсан сургалтууд хийж, нэгдсэн ойлголттой болох, ижил 

түвшинд үүрэг даалгавар өгч, хоорондын уялдаатай байхад анхаарах нь чухал 

болно. 
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“ТХБ-II” төслийн бүтэц, зохион байгуулалт онцлогтой учраас төслийг 

хэрэгжүүлэх явцад салбар хоорондын болон үндэсний, орон нутаг, нэгж 

байгууллагуудын уялдаа холбоог хангаж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн 

төслийн гишүүд байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран ажиллах 

ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм. 

ЕБС-ийн сургалтын бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулахад бүх түвшний 

оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа 

төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх 

хяналт, үнэлгээ хийхэд мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын цогц үйл 

ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зөвхөн ийм байх ёстой гэсэн агуулга 

гаргадаг бус ингэж хийе гэсэн арга зүй, менежмент боловсруулах 

шаардлагатай.  

 

4.4 Цаашид авч хэрэгжүүлбэл зохих үйл ажиллагааны талаарх 

гишүүдийн санал 

Төсөлд оролцогч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа болон цаашид өнөөгийн 

хүрсэн үр дүнг бэхжүүлэхэд оролцоо, хамтын ажиллагааг хэрхэн сайжруулах, 

төслийн хүрээнд ямар үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь үр дүнд хүрэх талаар 

ТЗЗҮБ-ийн гишүүд дараах саналуудыг гаргасан. Үүнд: 

Төсөл хэрэгжүүлж буй сургууль, багшийн сайн туршлага, ТХБ-ын 

чиглэлээр боловсруулсан ном, гарын авлага, судалгаа, материалуудыг нэгтгэж 

оруулах, төслийн хүрээнд мэдээллийн нээлттэй, цахим сан үүсгэх нь олон 

нийтэд мэдээлэл түгээхэд дэмжлэг үзүүлэх боловч мэдээллийн сангийн 

байнгын ажиллагааг хэрхэн хангах вэ? гэдэг асуудлыг бодож үзэх, тунгаах 

шаардлагатай. Харин төслийн үндэсний түшиц байгууллагын үндсэн цахим 

хуудсыг түшиглэж оролцогч байгууллагуудын цахим хуудсанд нэг цонх нээж 

олон нийтэд нэгдсэн мэдээлэл түгээх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Ингэснээр түшиц 

байгууллага цаашид тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр үйл 

ажиллагаагаа улам бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна гэж үзсэн байна. 

Гадаад улс оронд ТХБ-ийн мэргэжил судалгааны төвүүд байдаг. Энэ 

төвийн үйл ажиллагаа маш нарийн зохицуулалттай байдаг бөгөөд тухайн 

институцийг бэхжүүлэх чиглэлээр маш сайн ажилладаг. ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийг 

танилцуулах, харуулах мэдрүүлэх хэрэгтэй. 2017-2020 онд Зүүн Азийн 

орнуудын залуу судлаачдын ТХБ-ийн төсөлд ажиллаж, Япон улсын Окаяам их 

сургуулийн ТХБ-ын төвийн үйл ажиллагаа, багш бэлтгэх сургалтад ТХБ-ын үзэл 

санааг тусгах чиглэлтэй танилцаж, сургалтад хамрагдаж, энэ чиглэлээр 

хамтарсан өгүүлэл бичин хэвлүүлэх шатандаа явж байна. Гишүүдийг ч мөн энэ 

чиглэлийн гадаадын их дээд сургууль, байгууллагатай танилцаасай мэдрээсэй 

гэж хүсч байгаа бөгөөд https://sdgs.okayama-u.ac.jp/en/efforts/ төвтэй холбож өгч, 

бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хувь нэмрээ оруулж болох талаар 

гишүүд байр сууриа илэрхийлж байсан юм.  
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Байгууллагын төлөөлөл зөвхөн 2 хүн байдаг, гэтэл тухайн байгууллагын 

албан хаагчдын  хандлага, дадал хэвшлийг  өөрчлөх, дүрэм журамд тусгахад 

хүч хүрэлцэхгүй байх тохиолдол байдаг тул байгууллагын удирдлагуудад 

тодорхой хугацаанд мэдээлэл өгөх шаардлагатай байна. Мэдээллийн санд 

байгууллага бүрт гарч хийж байгаа шинэ ажил, шинэ санаа, бодит жишээг 

тусгах нь нэн чухал.  

Цахим платформ хөгжүүлэлтийн асуудал чухал, платформ  төслийн 

хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээний талаарх 

мэдээлэл, сургалтын материал, холбогдох гарын авлага, зурагт хуудас, дүрс 

бичлэг зэргийг нээлттэй байршуулах, ТХ, ТХБ-ын талаар мэдээллийн нээлттэй, 

цахим сан үүсгэх хэрэгтэй гэж олонх гишүүд үзсэн байна. Ийм төрлийн 

мэдээллийн санд байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн тэнцвэртэй байдлыг 

хангах агуулга, арга зүйг хэрхэн хөгжүүлж буй сургууль, багш нарын сайн 

туршлагыг түгээх хэрэгтэй.Төслөөс үүсэн бий болж байгаа туршлагуудыг нийтэд 

танилцуулах нь зүйтэй гэдэгтэй юм гэж гишүүдийн зарим нь үзжээ. 

Цаашид сургалтын холимог баг бүрдүүлэн ажиллах /бие биендээ сургалт 

хийх/, байгууллага бүхлээрээ ажиллах арга хандлагыг нэвтрүүлэх нь чухал 

гэдгийг орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа жишээнээс санаа авч хамтын 

ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах, ажлын төлөвлөлтийн дагуу 

судалгааны багтай хамтран ажиллах, төслийн гарааны судалгааны үр дүн 

гарахаар бусад хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад мэдээлэл түгээх, төсөлд 

оролцогч байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр ТЗЗҮБ-ийг 

зохион байгуулсан нь үр дүнгээ өгч байна гэж бодож байна. Цаашид энэ бүтэц 

тогтолцоогоо хадгалан төслийн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай. 

ТХБ бүх салбарт, бүх мэргэжлийн үйл ажиллагаанд хамаатай, тэдгээрийг 

хамтын оролцоотой хэрэгжүүлэх, олон нийтэд боловсрол олгох үүрэг, эрхтэй 

гэдгийг ойлголцох, энэ чиглэлээр өөр өөр салбарын мэргэжилтнүүдтэй хамтран 

ажиллаж байна.   

Тал бүрийн оролцоотой байгууллагуудыг сонгосон гэж үздэг, цаашид мэдээж 

тодорхой үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах. Жишээлбэл: Яамны 

бодлогын түвшинд тогтвортой хөгжлийн асуудлыг оруулах саналыг хамтран 

боловсруулж, сургалтын байгууллагын гишүүд сургалт зохион байгуулах, 

мэдээлэл харилцааны ажилтан гишүүд үүнийг сурталчлах гэх мэтээр дорвитой 

томоохон үйл ажиллагааны хүрээг зураглан гаргах нь чухал байна.  

Сар бүрийн сургалтыг өөр өөр байгууллага дээр хийж тэрхүү байгууллагын ТХБ 

талаар хийж хэрэгжүүлж буй сайн туршлагыг давхар судалж байна. Тухайлбал, 

Цэнгэг усны газар хог ангилах, ус хэмнэх талаарх сайн туршлагыг МУБИС дээр 

шууд хэрэгжүүлсэн туршлага бий. ТЗЗҮБ-ийн зарим гишүүд өнгөрсөн хугацаанд 

дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэсэн гэж хариулжээ. 
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1.ТХБ-ын гишүүнээр ажиллах явцдаа МУБИС-тай хамтран ажиллаж, багш 

бэлтгэх тогтолцоонд тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа хэрхэн тусаж байгаа 

талаар мэдээлэл авсан.  

2. БҮТ-өөс боловсролын байгууллагын чанарын үнэлгээний ахицыг тандах 

мэдээллийн санд холбогдох боломжтой болсон. 

3. БОМСТ-тэй хамтарч  сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлагаас суралцаж, 

хяналтын хуудсанд зарим асуудлуудыг тусгасан. 

4. Булган аймгийн ТХБ-II төсөлд хамрагдсан ерөнхий боловсролын дөрвөн 

сургуулийн жижиг төсөлтэй танилцаж, зөвлөн туслахаар ажилласан. 

"ТХБ-II" төслийн бүтэц, зохион байгуулалт онцлог учраас төсөлд оролцогч 11 

байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлэх 

боломжтой. Төслийн байгууллагын хувьд МҮОНТВ-ийн төлөөлөлтэй хамтран 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-ыг олон нийтэд олгох чиглэлээр хамтран 

ажиллаж байна.  

Боловсролын байгууллагуудын хувьд хоорондын хамтын ажиллагаа нь байнга 

явагдаж байдаг, амьд харилцаатай, онцолж дурдахад байгаль орчны чиглэлийн 

байгууллагуудтай хамтран нэг зорилгын төлөө ажиллаж байгаа ч үйл 

ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ өгөхөд эрт байна гэж үзсэн гишүүд ч байна. 

Төслийн өнөөгийн хүрсэн ололт амжилтыг бэхжүүлж, үйл ажиллагааг 

эрчимжүүлэхийн тулд дараах зүйлсийг хийх шаардлагатай болохыг 

тэмдэглэсэн юм. 

✓ Сайн туршлага, төслийн сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагааг 

тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээний зарчмыг иргэд, олон нийт, аж ахуйн 

нэгж, төрийн байгууллагуудад таниулж, байгууллагын үйл ажиллагаанд 

нэвтрүүлэхэд чиглэсэн урт,  дунд, богино хугацааны төлөвлөлттэй байх, 

бүх талын идэвхтэй оролцоог хангаж, үйл ажиллагааг уялдуулах  

✓ Зөвхөн ТЗЗҮБ-ийн гишүүд бус олон нийтэд тогтвортой хөгжлийн 

боловсролын талаар мэдээ, мэдээлэл түгээхэд анхаарах шаардлагатай 

байна. 

✓ Төслийн үйл ажиллагаа дуусахад үндэсний хэмжээний баг, сурагчид 

буюу мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн байх. Үйл ажиллагааг цааш тогтмолжуулж 

үндэсний хэмжээнд сүлжээ бүтцээр хэрэгжүүлэх   

✓ Иргэдийн хандлага төлөвшлийг өөрчлөх үйл ажиллагаа, мөшгих судалгаа 

үнэлгээг системтэй хийж олон нийтэд сурталчлан таниулах 

✓ Төсөлд хамрагдсан  байгууллагуудад байгаль орчны удирдлагын 

тогтолцоог нэвтрүүлж, ISO 14001 баталгаажуулалт хийлгэх 

✓ Төсөл хэрэгжүүлж байгаа сургуулиудад ямар нэгэн бичиг цаас, судалгаа, 

тайлан гэх мэтээр залхаалт болон дарамт үүсгэхгүй байх, аль болох 

амар хялбар, цомхон, цэгцтэй, онлайн хэлбэрээр тандалт хийж, үр дүнг 

тооцож байх. ЕБС-иудад  цаасны ажил маш их байдаг учир үндсэн 

сургалт руугаа чиглэх цаг хугацаа шаардлагатайг бодолцох 

✓ Чадавхи бэхжүүлэх, олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг зохион 

байгуулах, тогтвортой ирээдүйг бий болгох иргэн бэлтгэх, ТХБ-ыг түгээн 
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дэлгэрүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэгч нь сургууль, багш нар юм. Энэ талаар 

хэрэгжүүлж байгаа сургууль, багш нарын сайн туршлагыг түгээх, 

сурталчлах хэрэгтэй.   

✓ Орон нутаг, нэгжид хүрэх сургалтууд, өөрийн байгууллагын сургалтуудыг 

амжилттай хөтлөн явуулах Судалгааны үр дүнд тулгуурлан төслийн 

мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүргэх платформийг хөгжүүлэх, вебэд 

суурилсан цахим платформ бий болгох, СӨБ, ЕБС-ийн хичээл үйл 

ажиллагааг тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулга, арга зүйд 

суурилсан интеграци, цахим интерактив байдлаар боловсруулж, 

сурагчдын зайлшгүй эзэмших мэдлэг, чадвар, үнэт зүйлс, хандлагыг 

тусгахад түлхүү анхаарах 

✓ Төслийг хэрэгжүүлэх явцад салбар хоорондын хийгээд үндэсний болон  

орон нутаг, нэгж байгууллагуудын  ажлын уялдаа холбоог хангаж, хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэн, тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийг дэмжих 

институци, эрх зүй,  зохион байгуулалтын орчин бүрдүүлэх 

  



 

88 

 

ТӨСЛИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

БҮЛЭГ 5. ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ТӨСЛИЙН 

ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ, СУУРЬ АСУУДЛУУД 

Суурь судалгаанд нийлүүлэгч талаас ТЗЗҮБ-ийн гишүүд, орон нутгийн ТЗЗБ-

ийн гишүүд тус тус хамрагдсан ба үр дүнг хүртэгч буюу хэрэглэгч талаас 

сургуулийн багш, сурагч, эцэг эх хамрагдсан талаар өмнөх бүлгүүдэд дурдсан.  

Микро түвшинд сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхчүүд орон нутгийн тулгамдсан 

асуудлыг тодорхойлох ТХБ-ын ойлголт мэдлэг, ур чадвар хандлага, үнэт зүйлд 

суралцах, тогтвортой амьдралын дадал хэвшил төлөвших, “хийнгээ суралцах” 

эхлэл баттай тавигджээ. 

Бүхэлд нь авч үзэхэд орон нутгийн ТЗЗБ-ийн хувьд үйл ажиллагаа зарим 

талаар тогтмолжсон боловч уялдаа холбоо сул байгааг анхаарч, салбар 

дундын хамтын ажиллагааг уялдуулах шаардлагатай. Сургуулийн удирдлагууд 

тухайн багт байгаа нь микро түвшинд сургуулийн менежментэд “сургууль 

бүхлээрээ ажиллах арга хандлага”-ыг нэвтрүүлэх замаар сургуулийг ТХ-ийн 

төлөөх загвар сургууль болгон хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.  

Төслийн түшиц байгууллага Боловсролын хүрээлэн болон төслийн техникийн 

зөвлөн зохицуулах үндэсний багийн гишүүн байгууллагуудтай /нийт 10 

байгууллагатай/  харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр “Хамтын ажиллагааны 

санамж бичиг”-ийг байгуулсан нь “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн 

зорилгыг хангахад төсөлд оролцогч байгууллагуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага,  

ойлголцолыг баталгаажуулж, тэдэнтэй хамтран ажиллах, үйл ажиллагааны 

харилцааг зохицуулахад чухал ач холбогдолтой болсон юм. Тэрчлэн ТЗЗҮБ нь 

ТХБ-ын тулгуур багана болох экологи, эдийн засаг, нийгэм-соёлын хүрээг 

хамарсан олон салбарын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэнээрээ онцлог бөгөөд бүтэц 

бүрэлдэхүүн байгуулагдаж, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байгаа нь төслийн 

гарааны үндсэн үр дүн болж байна. 

 

5.1 ТХБ-ын талаарх бодлого ба суурь асуудлууд 

Монгол Улсын хөгжлийг тодорхойлж урт хугацааны зорилтуудыг дэвшүүлэхээр 

батлагдсан үндсэн хоёр баримт бичиг нь МУ-ын Ногоон хөгжлийн бодлого 

(НХБ) ба Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 (ТХҮБ 2030) юм.  

2014 оны 1 дүгээр сард батлагдсан НХБ нь эдийн засгийг тогтвортой хөгжил рүү 

чиглүүлэхэд арга замаар хангах бол 2016 оны 2 дугаар сард УИХ-аас баталсан 

ТХҮБ 2030 нь тогтвортой хөгжлийн гурван тулгуур болох нийгэм-соёл, эдийн 

засаг, байгаль орчинд үндэслэн Монгол Улсын хөгжлийн гол зарчим, алсын 

харааг тогтоосон. 2016-2017 онуудад "ТХБ-I" төсөлтэй хамтран ажиллаж орон 

нутгийн байгаль орчны салбарын 1,400 гаруй ажилтан албан хаагчдын "ТХ, НХ, 

ТХБ"-ийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг  үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх, сургалт 

манай салбарын хувьд шинэлэг, үр дүнтэй үйл ажиллагаа байжээ. 
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МУЗГ-аас 2018 онд Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үндэсний хөтөлбөрийг 

баталсан9 ба тус хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь бүх нийтэд байгаль, орчноо 

хамгаалах, түүх, соёлын өвийг дээдлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг 

нөлөөлийг бууруулах, түүнд дасан зохицох, гамшгийн эрсдлийг даван туулах, 

байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээний соёл, эрүүл 

амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн 

боловсролыг эзэмшүүлж, Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр 

оруулахад оршиж байв. 2018 онд баталж, хэрэгжүүлж эхэлсэн ТХБ-ын Үндэсний 

хөтөлбөрийг боловсруулахад хоёр яам амжилттай хамтран ажилласан байна. 

Үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" 

хөтөлбөрийг төслийн нэгдүгээр үе шатанд боловсруулж, Засгийн газрын 

хуралдаанаар баталсан, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олон нийтэд түгээх 

зорилгоор сургалт, семинар зохион байгуулсан. Төсөлд хамрагдсан зорилтот 

бүлэгт ТХБ-ын ерөнхий ойлголт болон сургууль бусад байгууллагад 

хэрэгжүүлсэн төслүүдийн бодит үр дүн харагдах зэргээр сайн жишиг болж 

чадсан нь уг төслийн зорилго, зорилт бүрэн биелж төслийн II шат хэрэгжих 

бэлтгэл хангагдсан гэж үздэг.  

БСШУЯ нь ТХБ-ыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн бөгөөд ТХБ-ыг 12 жилийн 

сургуулийн хөтөлбөрийн шинэ стандартад нэвтрүүлсэн бол Ногоон хөгжлийн 

хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) нь  байгаль орчин 

талаас тогтвортой хөгжлийн бодлогод тооцогддог "ногоон хөгжлийн" бодлогыг 

боловсруулж, ногоон хөгжлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийг баталсан ба олон 

нийтэд зориулсан ТХ болон ТХБ-ын стандарт асуудлыг тусгасан. 

Өнгөрсөн хугацаанд Тогтвортой хөгжлийн талаар баримтлах удирдамж, 

бодлогыг боловсруулахаас гадна МУЗГ эдгээр бодлого, удирдамжийг 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх институцийн тогтолцоог бий болгожээ. Мөн 

“Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр-2030” ерөнхий ойлголт, дэлхий нийтийн 

хандлага", "Дэлхийн иргэний боловсрол, Монгол Улсын боловсролын бодлого, 

дэлхийн иргэний боловсролын мониторинг", "ТХЗ 4-ийн зорилтод хяналт, 

үнэлгээ хийх дэлхийн шалгуур үзүүлэлт"  мэдээлэл авч, ерөнхий боловсролын 

сургуулиудад сургалт зохион байгуулжээ. 

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөв байдлын тайланд “Монгол Улс ТХ-

ийн 9 зорилгын хүрээнд зарим амжилт гаргасны дотор ТХ-ийн 4-р зорилт буюу 

боловсролын зорилт багтаж байгаа хэдий ч эдгээр зорилтуудын хүрээнд 

одоогийн хүрсэн ололт амжилтыг хадгалахын зэрэгцээ бусад зорилтуудад 2030 

он гэхэд хүрэхийн тулд хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай” болохыг 

дурджээ. Мөн Монгол Улс ТХЗ-уудад хүрэхийн тулд нийгмийн хамгаалал, 

боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж буй төсвийн зардлын бууралт 

зэрэг сөрөг чиг хандлагыг өөрчлөх шаардлагатайг тайланд онцолжээ. 

Цаашилбал, боловсролын салбарт тавигдах шаардлагууд нь оролцоог хангах, 

тэгш чанартай боловсрол олгох тухай ТХЗ 4-тэй нийцэж байгаа ч боловсрол, 

 
9 МУЗГ. 2018 оны 7 сарын 4. 209 дугаар тогтоолын хавсралт. 
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барилга байгууламжийн чанар зарим талаар муудаж боловсролын чиглэлээр 

төгсөгчид ажил олгогчдод хэрэгцээтэй чадвараар дутаж байгааг дурдсан байна. 

Мөн тайланд ялангуяа хүн ам төвлөрсөн газрын цэцэрлэг, сургуулиуд даац 

хэтэрсэн хэт ачаалалтай ажиллаж, тохиромжтой барилга байгууламж, багшлах 

боловсон хүчин дутагдалтай байгаа нь боловсролын чанарыг бууруулж багш, 

сурагчдад эрүүл мэндийн эрсдэлийг бий болгож байгааг онцолжээ.  

Энэ удаагийн ТХБ-II төслийн суурь судалгаанд дээр дурдсан сургуулийн 

түвшний хамтын ажиллагаа болон орон нутгийн асуудлын талаарх мэдлэг 

ойлголт, хандлага, сургалтын бүх талыг хамарсан олон талт сэдэв болох ТХБ-

ын өнөөгийн байдлыг тодорхойлохын тулд сургуулийн үндсэн оролцогчид болох 

удирдлага, багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн санал бодолд тулгуурлан авч үзсэн 

болно. 

 

 

Зураг 11. ТХБ-II төслийн суурь судалгаанд хамрагдсан сургуулиуд 

Монгол Улсын ТХ-ийн бодлоготой холбоотой бодлого, эрх зүйн орчны мэдлэг 

мэдээлэл уялдаатай биш, эргэлзээтэй байгааг макро түвшинд ажиллаж буй 

зарим үндэсний багийн гишүүд тэмдэглэж байсан юм. "Алсын хараа 2050" зэрэг 

урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр батлагдсан боловч,  Тогтвортой Хөгжлийн 

хөтөлбөрийг хүчингүй болгосон, Монгол Улсын хөгжлийн талаарх бодлого үе үе 

өөрчлөгдөж байгааг харгалзан, эрх зүйн баримт бичгүүдийг шинэчлэх, 

уялдуулах хэрэгцээ шаардлага байгааг дахин дурдаж байна.   
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5.2 Төслийн хүрээнд төлөвлөн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ ба гурван 

түвшний үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн байдал 

ТХБ-II төслийн хүрээнд хийгдэж буй ажлуудыг авч үзэхэд макро түвшинд 

ажиллаж буй үндэсний хэмжээний бодлого үйл ажиллагаа, аймаг орон нутгийн 

ТЗЗБ буюу ЕБС зэрэг дунд түвшний оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, 

сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг дээшлүүлэх үйл 

ажиллагаа гэсэн гурван түвшинд хуваан үзэж болно.  

Төслийн  түшиц байгууллага (ТТБ)- Боловсролын хүрээлэн нь  төслийн 1 дүгээр 

шатанд хүрсэн үр дүнг баталгаажуулах хүрээнд бүх нийтийн тогтвортой 

хөгжлийн боловсролоор дамжуулан Монгол Улсад орон нутгийн тогтвортой 

хөгжил, ногоон хөгжлийн хэрэгцээнд суурилсан, үндэсний хэмжээний 

институтчиллын бүтэц, зохицуулалт, хэрэгжүүлэлтийн арга механизмыг 

бүрдүүлэхээр зорьж байгаа билээ. 

Хууль эрх зүйн орчны хувьд авч үзэхэд "Алсын хараа 2050" Монгол Улсын урт 

хугацааны хөгжлийн бодлого батлагдсан,  ТХХ-ийг хүчингүй болгосон, Монгол 

Улсын хөгжлийн талаарх бодлого өөрчлөгдсөн тул эрх зүйн баримт бичгүүдийг 

шинэчлэх, уялдуулах шаардлага байгааг харуулж байна.  

Одоогоор дүүрэг, аймаг орон нутагт ТХБ-ыг хөгжүүлэх эхлэл баттай тавигдсан 

боловч цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлууд олон байна. Орон нутагт ажиллаж 

байгаа техникийн зөвлөн зохицуулах багийн хүмүүс болон сургалт зөвлөгөө, 

заавар чиглэл өгч байгаа багийн хооронд хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог 

сайжруулах шаардлагатай. 

Бодлого боловсруулах үндэсний баг болон орон нутагт хэрэгжүүлж буй багийн 

төлөвлөгөө болон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шатанд дутагдал, доголдол байгааг 

судалгаанд оролцогч дурдаж байна. Одоогийн төслийн бүтцээр дунд түвшинд 

буюу аймаг, дүүрэгт төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, арга зүйгээр 

зангидаж буй техникийн зөвлөн зохицуулах багийн ажилтнууд нь олон 

салбарын мэргэжилтнүүдээс(сургалт, байгаль орчин, боловсрол, иргэний 

нийгэм г.м) бүрдэж буй тул үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд арга зүйн болон үйл 

явцын хувьд нийцэхгүй байх тохиолдол гарч байна. Үүний гол шалтгаан нь 

төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо тааруу, чиглэл өгдөг ч 

бүтцийн уялдаа, дагаж гарах зардал, асуудлыг тооцоолдоггүй байдал зэрэгтэй 

холбоотой байгааг харж болно. Тухайлбал, СХД-ийн хувьд бүтэц, нэгжийн 

асуудал сонгуулиас хойш одоог хүртэл шийдвэрлэгдээгүйн улмаас дунд 

түвшний үйл ажиллагаа алдагдсан, төслийн сургууль хэрхэн санхүүжилтээ 

авах, хийсэн ажлаа хаана, хэнд тайлагнах, мэдээлэхээ мэдэхгүй хэмжээнд явж 

байна. Шууд хэлэхэд тухайн төслийг хэрэгжүүлэхэд зарим дүүрэгт(жишээ нь 

СХД) хүндрэлтэй, уялдаа холбоо тааруу, хамтрах ажилтан, харъяалах албан 

тушаалтан байхгүй байна.  
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Юутай ч энэхүү тайлангийн өмнөх гурван бүлэгт авч үзсэн суурь судалгааны үр 

дүнд тулгуурлан төслийн суурь үзүүлэлт, гарааны нөхцлийг нэгтгэн дараах 

байдлаар тодорхойлж болох байна. 

Хүснэгт 43. Суурь үзүүлэлтийн нэгтгэл 

Микро 

түвшин 

ТХ-ийн ЕБС-ийн сурагчдын ТХБ-ын 

мэдлэг/сайн мэднэ 

10.8 Сурагчийн асуумж 

ТХ-ийн төлөөх ЕБС-ийн эцэг эхийн 

хариултын нийлбэр хувь/сайн мэднэ 

26.7 Эцэг эхийн асуумж 

Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэх санал гаргасан ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС-ийн багш нарын хувь 

21.9 Багш нарын асуумж 

Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэх санал гаргасан ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС-ийн сурагчдын хувь 

19.7 Сурагчийн асуумж 

Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэх санал гаргасан ТХ-ийн 

төлөөх ЕБС-ийн эцэг эхийн хувь 

13.2 Эцэг эхийн асуумж 

ТХБ-ын мэдлэг, ойлголт, чадвар, 

хандлагын өөрчлөлтийн байдал 

37.2 Сурагчийн асуумж 

Дунд 

түвшин 

 

ТХБ-II төсөлд сонгогдсон  ТХТ 

сургуулиудын үйл ажиллагааны 

өнөөгийн байдалд өгсөн үнэлгээ 

66.1 Сургуулийн удирдлагатай 

хийсэн ярилцлага, баримт 

бичгийн шинжилгээ 

ТЗЗБ-ийн үйл ажиллагааны өнөөгийн 

байдалд өгсөн үнэлгээ 

64.3 ТЗЗБ-ийн гишүүд, нарийн 

бичигтэй хийсэн 

ганцаарчилсан ярилцлагын 

үр дүн 

Макро 

түвшин 

ТЗЗҮБ-ийн үйл ажиллагааны үнэлгээ 84.6 ТЗЗҮБ-ийн гишүүдтэй хийсэн 

ганцаарчилсан ярилцлагын 

үр дүн 

Хүснэгтээс үзэхэд макро түвшин дэх төслийн хэрэгжилт, үйл ажиллагаа сайн 

байгаа хэрнээ дунд түвшиндээ тааруухан байгааг харж болох юм. Чухамдаа 

дээрх хоёр түвшинд ажиллаж буй төслийн багийн идэвхитэй үйл 

ажиллагаанаас микро түвшин дэх төслийн хүрэх үр дүн, төслөөс гарах өгөөж 

ихээхэн хамаарах учиртай. Микро түвшинд сургуулийн менежментэд “Сургууль 

бүхлээрээ ажиллах арга хандлага (Whole school approach)”-ыг нэвтрүүлэх 

замаар сургуулийг ТХ-ийн төлөөх загвар сургууль болгон хөгжүүлэхэд ТЗЗҮБ-

ийн гишүүд хамтран ажиллахаар төслийн зорилго, зорилтод тусгасан. Гэвч 

суурь судалгааны үр дүнгээс үзэхэд энэ байдал тэр бүр хэрэгжихгүй, 

сургуулийн менежмент тусдаа, орон нутгийн баг тусдаа харилцан уялдаагүй 
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ажиллах явдал хааяагүй харагдаж байна. Түүнчлэн Мезо түвшинд 

аймаг/дүүргийн ТХ/НХ-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх салбар хоорондын 

түншлэл, хамтын ажиллагааг хангахын тулд орон нутгийн ТЗЗБ-ыг байгуулан 

ажиллуулж, хүний нөөцийн чадавхийг Ногоон оффис-соёл ба ногоон худалдан 

авалтын арга зүйг ашиглан дээшлүүлэх замаар ТХБ-ын  арга хандлага, зан үйл, 

соёлыг төлөвшүүлэх, нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхээр төслийн зорилтод тусгасан. 

Судалгаанаас үзэхэд макро түвшинд үйл ажиллагаа тогтмолжсон “сайн” гэж 

үнэлэгдсэн бол, мезо түвшинд дунд зэрэг, харин микро түвшинд гарааны үйл 

явц эхлэл төдий байгаа юм. 

 

 Зураг 12. Гурван түвшний үйл ажиллагааны үнэлгээ 

Макро түвшинд ТХ/НХ-ийн Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх салбар 

хоорондын түншлэл, хамтын ажиллагааг хангахын тулд ТЗЗҮБ-ыг Байгаль 

орчин, Боловсролын салбарын түшиц байгууллага дээр байгуулан ажиллуулж, 

салбар бүрийн хүний нөөцийн чадавхийг Тогтвортой хөгжил, Тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол, Ногоон оффис ба ногоон худалдан авалтын арга зүй, 

соёлыг ашиглан дээшлүүлэх замаар ТХБ-ын  арга хандлага, зан үйл, соёлыг 

төлөвшүүлэх, нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг цаашид хэрэгжүүлэх нь чухал 

болно. 

ТХБ-ын загвар сургуульд хийгдэж буй өөрчлөлтийг үндэсний болон орон 

нутгийн ТЗЗБ-ын үйл ажиллагаатай холбож, доороос дээш болон дээрээс доош 

чиглэсэн санаачлагуудыг уялдуулах замаар бүх нийтийн ТХБ-ыг дэмжих арга 

механизм бүрдүүлэхийн тулд нэн тэргүүнд харилцааны платформ буюу сүлжээг 

цаг алдалгүй бий болгож, сүлжээний түвшинд үйл ажиллагааг явуулах 

шаардлагатай. Ингэснээр төслийн зорилго-үйл ажиллагаа нь бүх нийтийн ТХБ-

оор дамжуулан Монгол Улсад орон нутгийн ТХ/ТХБ/НХ-ийн хэрэгцээнд 

Макро түвшний ТЗЗҮБ-ийн 
үйл ажиллагааны үнэлгээ-

84.6%

Мезо түвшний ТЗЗБ ба 
сургуулийн удирдлагын үйл 
ажиллагааны үнэлгээ-65.2%

Микро түвшний үйл 
ажиллагаа буюу багш, 

сурагч, эцэг эхийн үнэлгээ-
21.5%
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суурилсан үндэсний хэмжээний институтчилалын бүтэц, зохицуулалтын арга 

механизмыг бүрдүүлэх боломжтой болохыг онцолж байна. 

Дунд түвшинд сургалтын чанар хүртээмж харилцан адилгүй байгаа ба төслийн 

багийн гишүүдэд чиглэсэн зарим сургалтын агуулга тааруу, амьдралд ойр 

бодит кейс зэргээр баяжиж чадаагүй, хэт ерөнхийлсөн бүтэцтэй байгаа нь 

бэрхшээл болж байгааг ТЗЗБ-ийн гишүүд дурджээ.  

Орон нутгийн болон үндэсний түвшинд байгаль орчин, мэргэжлийн хяналт, 

боловсролын салбарууд мэргэжлийнхээ зүгээс, өөр өөрийнхөө хамрах 

асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой ба байгууллагын хамт 

олон, хүмүүсийг татан оролцуулдаг болсон ч хамтын ажиллагаа хангалттай биш 

гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл дээрээс дунд, дундаас бичил түвшин хүртэл 

харилцан нэг нэгийгээ сонсох, анхаарах байдлаар хамтран ажилладаг гэж 

байгаа хэдий ч хамтын ажиллагааны хувьд асуудлууд байсаар байна. Иймд 

“сургууль бүхэлдээ ажиллах арга хандлага”-ыг зөвхөн сургуулийн түвшинд бус 

төрийн байгууллагын түвшинд “байгууллага бүхэлдээ ажиллах арга хандлага”-

ыг нэвтрүүлэх нь чухал байна. 

ТХБ-II төслийн үндсэн үйл ажиллагаагаа илүү үр дүнтэй, өргөн хэмжээнд 

хүргэхэд тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээл нь нийслэл, аймаг, дүүрэг гээд аль ч 

түвшинд төсөв мөнгө хомс, мэргэшсэн хүний нөөц дутмаг байх явдал байна. Нэг 

талаас аль нэг шатны бүтэц өөрчлөгдөх, ажил хариуцаж буй хүмүүс солигдоход 

ажлын гүйцэтгэлд нөлөө үзүүлдэг байна.  

Цаашид зөвхөн төслийн зорилтот бүлэгт бус нийгмийн бүхий л бүлэгт чиглэж, 

тэдэнд хүрч ажиллах шаардлагатай юм. Нийгмийн бүлэг, хүрээ хэсэгт хүрч 

ажиллах, тодорхойлох шалгуурыг оновчтой болгож, үйл ажиллагааг 

тодорхойлсны дараа хамгийн түрүүнд авч хэрэгжүүлэх ажил нь төслийн 

хүрээнд бүх оролцогч талууд болон хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх үйл 

ажиллагаа болж байна.  

ТЗЗБ-аас ЕБС, багш, сурагчдад ТХБ-ын мэдлэг ойлголт, чадвар, хандлага 

олгох зөвлөгөө мэдээллийг цаг тухай бүрт нь өгөх орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй. 

Мөн ТЗЗБ, төсөлд сонгогдсон сургуулийн багш, сурагчдыг бүх түвшинд 

чадваржуулах шаардлагатай. Өнөөдөр голлох үүргийг ТЗЗБ-ийн гишүүд 

хариуцан гүйцэтгэж байгаа ба төслийн багийг чадваржуулснаар эрх зүйн орчин, 

төсөл хөтөлбөр бүгд сургуульд чиглэсэн учраас сургууль бүхлээрээ ажиллах 

арга хандлагыг нэвтрүүлэхэд анхаарал хандуулах нь зүй ёсны хэрэг болно. 

ТЗЗБ болон ЕБС-ийн багш, сурагч, эцэг эхчүүд болон олон нийтэд зориулж 

практик сургалт явуулах нь чухал байгаа юм.  

Сурагч, эцэг эхчүүдийн ТХБ-ын талаарх мэдлэг, ойлголт 10,8-26,7% байгаа нь 

ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт ТХБ-ын агуулгыг интеграцчилан тусгаж 

хэрэгжүүлэх агуулга, арга зүйн зөвлөмж, гарын авлагыг боловсруулж 

хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, шаардлага байгааг харуулж байна. 
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ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

 

ТХБ-II төслийн хүрээнд хийж, хэрэгжүүлж буй ажлуудыг авч үзэхэд макро 

түвшинд ажиллаж буй үндэсний хэмжээний бодлого үйл ажиллагаа, аймаг орон 

нутгийн ТЗЗБ буюу ЕБС зэрэг дунд түвшний оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагаа, сургуулийн багш, сурагч, эцэг эхийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг 

дээшлүүлэх үйл ажиллагаа гэсэн гурван түвшинд хуваан үзэж болох юм.  

Суурь судалгааны үр дүнд тулгуурлан төслийн гарааны нөхцлийн үзүүлэлт, үйл 

ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг авч үзэхэд макро түвшинд үйл 

ажиллагаа тогтмолжсон “сайн” буюу 84.6% байгаа бол, мезо түвшинд дунд 

буюу 65.2%, харин микро түвшинд гарааны үйл явц эхлэл төдий буюу 21.5%-

тай үнэлэгдсэн байна. Төслийг хэрэгжүүлж буй дээд түвшинд оролцогчдын үйл 

ажиллагаа сайн байгаа нь цаашид дунд болон бичил түвшинд төслийн үйл 

ажиллагаа сайжрах боломжтой гэж суурь судалгааны баг үзэж байна. 

Гэсэн хэдий ч ТХБ-II төслийн үйл ажиллагаа дээд түвшинд сайн боловч, орон 

нутаг болон анхан шатны нэгждээ тааруухан үнэлэгдсэн, “орон зайн хувьд 

алслагдах тутам мэдээллийн хүртээмж багасч, бодит үр дүн буурч буй” энэ 

нөхцөл байдал ялангуяа covid-19 цар тахлын цахим мэдээлэл, харилцаа 

холбоо, сургалтаар, мэдээлэл хүргэж, дамжуулж байгаа өнөө цагт урт 

хугацаанд үргэлжилвэл төслийн эцсийн үр дүнд сөрөг нөлөө үзүүлж мэдэх юм. 

Иймд төслийн хэрэгжилтийн үйл явцын дээрх үнэлгээнд тулгуурлан микро, 

мезо, макро түвшинд төслийн үйл ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлэх, юунд 

анхаарах шаардлагатайг суурь судалгааны үр дүнд тулгуурлан дараах дүгнэлт, 

зөвлөмжийг өгч байна. 

 

Микро буюу бичил түвшинд: 

 

 

▪ Багш, эцэг эх, сурагчдын 38,8% нь ТХБ-ын талаар мэдлэг, мэдээллийг багш, 

сургуулийн хамт олноос, 28,5% нь интернет мэдээллийн хуудаснаас, 13,3% нь 

ТХБ-ын төслөөс гэж хариулсан,  мөн  ТХБ-ын талаарх мэдээлэл авах эх 

сурвалжид сурах бичгээс авах боломж нь хамгийн бага үзүүлэлттэй (багш 

3.5%, сурагч 3.0%, эцэг эх 0.6%), сурах бичиг тус бүрд ТХБ-ын үнэт зүйл, 

хандлагыг хэр хангалттай тусгасан талаар асуулгад төслийн болон төслийн 

бус ЕБС-ийн багш нар ерөнхийдөө “дунд зэрэг” гэсэн хариулт өгсөн юм. Энэ нь 

сурагч, багш нар, олон нийтэд ТХБ-ын талаарх мэдлэг, мэдээллийг хүргэх үйл 

ажиллагаа болон эх сурвалж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ хүртээмжтэй  

болгоход анхаарах шаардлагатай болохыг илтгэж байна. 

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан дараах үндсэн дүгнэлтийг хийж байна. 
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▪ Хүн ам эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, сурч боловсрох, тулхтай хөгжихөд 

тогтвортой хөгжлийн тулгуур багана болох нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй 

орчны үзэл санааг харгалзах зайлшгүй шаардлагатай байгаа нь судалгааны 

үр дүнгээс харагдаж байна.  

▪ ТХБ-II төслийн үйл ажиллагаа 2020 оны 6 сард хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 

төслийн суурь судалгааны мэдээллээс үзэхэд дараах онцлог зүйлс 

ажиглагдаж байна. Нэг талаас багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн хувьд ТХБ-ын 

талаарх мэдлэг, ойлголт харилцан адилгүй, нөгөө талаас өдөр тутмын 

амьдралын хэрэглээ, хэв маяг болж хэвшээгүй байгаа нь тулгамдсан асуудал 

болж байна. 

▪ ТХБ-ын гурван үндсэн бүрэлдэхүүний асуудлын талаар санал бодлоо 

илэрхийлсэн боловч асуудлыг цогцоор нь харж хариулах байдал сул байна. 

Цаашид төслийн мэдээлэл, сургалтыг орон нутгийн асуудлыг аль болох цогц 

байдлаар харах, шийдлийг хайх, харилцан уялдаатай асуудлыг шийдвэрлэхэд 

чиглүүлэх шаардлагатай.  

▪ Орон нутгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр оролцогч талуудын хамтын 

ажиллагааны туршлагад тулгуурлан ЕБС-ийн сурагчдын зүгээс хамтран 

ажиллах идэвх, сонирхол өндөр байгаа боловч багш нарын зүгээс 

сурагчидтай(зөрүү-10.5%), эцэг эхчүүдийн зүгээс өөрсдийн хүүхдүүдтэй(зөрүү-

32.6%) хамтран ажиллах идэвх харьцангуй сул байгаа юм.  

▪ Сурагчдын хувьд ТХ-ийн нийгмийн үнэт зүйлийн талаар хувь хүний болон 

дэлхийн иргэний үнэт зүйлээс илүү мэдлэгтэй боловч өдөр тутмын амьдралын 

хэв маягийн хувьд хувь хүний үнэт зүйл, амьдралын дадал, хэвшилд түлхүү 

суралцах, хэрэгжүүлэх онцлог ажиглагдсан юм. 

▪ ТХ-ийн төлөөх ЕБС болон төслийн бус, хяналтын ЕБС тус бүрээр харьцуулж 

үзэхэд төслийн сургуульд суралцагчдын амьдралын дадал хэвшилд эерэг 

хандлага илүүтэй харагдаж байна. 

▪ ТХБ-ын сургалтын материал зөвхөн төсөлд хамрагдсан багш нарт л байдаг 

гэж багш нарын 38.7 хувь нь хариулснаас үзэхэд “багш нарын хувьд төслийн 

хүрээнд олж авсан мэдлэг, ур чадвараа бусад багш нартай хуваалцах үйл явц 

тааруу байна.” хэмээн дүгнэхэд хүргэж байна. 

▪ Аймаг, дүүргийн хэмжээнд тулгамдаж буй орон нутгийн асуудлыг 

шийдвэрлэхдээ эцэг эх, олон нийт сургуультай хамтран хэрэгжүүлснээр багш 

сурагчдын хувьд “хийнгээ сурах” үндсэн зарчим хангагдах бөгөөд бүх түвшинд 

хамтран ажилласнаар сая “ЕБС орон нутагт ТХБ-ыг бүтээж, түгээх төв 

институц” болох эхлэл тавигдах учиртай. Гэвч энэхүү нөхцөл байдал 

сургуулийн түвшинд эхлэл төдий байгааг харгалзаж цаашид улам 

эрчимжүүлэх хэрэгтэй байна. 

▪ Сургуулийн түвшин дэх багш, сурагч, эцэг эхийн ТХБ-ын талаарх мэдлэг 

ойлголт, ур чадвар нэмэгдүүлж, хандлага төлөвшүүлэх, үнэт зүйл, дадал 

хэвшлийг бий болгох, нэг үгээр микро түвшний үзүүлэлтийг сайжруулахад 

орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, макро түвшний бодлого, 

шийдвэрээс олон талаар хамаарах болно.  
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 Дараах зүйлсийг анхааруулж байна 
▪ Сургуулийн түвшинд авч үзэхэд “ЕБС орон нутагт ТХБ-ыг бүтээж, түгээх төв 

институц” болох гарааны нөхцөл тавигдсан ч, эхлэл төдий байна. 

▪ Судалгааны хариултаас үзэхэд хөдөлгөөний ур чадвараас бусад бүх ур 

чадварын үзүүлэлтийг эмэгтэй сурагчид эрэгтэй сурагчдаас өндөр үнэлсэн 

байгаад дүгнэлт хийж ТХБ-II төслийн хүрээнд эрэгтэй сурагчдын ур чадварын 

үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үе тэнгийн(эмэгтэй сурагчдын) манлайлал 

оролцоог нэмэгдүүлэх. 

▪ Сурагч, эцэг эхчүүдийн ТХБ-ын талаарх мэдлэг, ойлголт 10,8-26,7%-тай буюу 

харьцангуй бага байна.  

▪ ТХБ-ын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нийгэм, эдийн засаг хүрээлэн буй 

орчны асуудлын талаар зохих мэдлэг, ойлголттой болох нь тоон судалгаанаас 

харагдаж байгаа ч асуудлыг цогцоор нь харж, шийдвэрлэх талаар мэдлэг ур 

хангалтгүй байгаа нь тоон ба чанарын судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна. 

▪ ТХБ-ын төлөөх түншлэл хамтын ажиллагаа нэгжийн түвшинд тааруу байгаад 

анхаарах. 

▪ Цаашид сурагч, багш нар  олон нийтэд ТХБ-ын талаарх мэдлэг, мэдээллийг 

хүргэх үйл ажиллагаа болон эх сурвалж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ 

хүртээмжтэй болгох. 

 Дараах зүйлсийг санал болгож байна. 
▪ ТХБ-ын суурь чадвар болох нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны харилцан 

уялдаа холбооны талаар мэдлэг, ойлголтыг олгоход сурагчдыг тэгш 

хамруулах, улмаар мэдэхгүй буюу бага зэрэг мэднэ гэсэн ойлголт хандлагыг 

үе шаттай нэмэгдүүлэх. 

▪ ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт ТХБ-ын агуулгыг интеграцчилан тусгаж 

хэрэгжүүлэх агуулга, арга зүйн зөвлөмж, гарын авлагыг боловсруулж 

хэрэгжүүлэх. 

▪ Цаашид төслийн мэдээлэл, сургалтыг орон нутгийн асуудлыг аль болох цогц 

байдлаар харах, шийдлийг хамтран хайх, харилцан уялдаатай асуудлыг 

шийдвэрлэхэд чиглүүлэх шаардлагатай. 

▪ Хэдийгээр ТХ-ийн цөм хөтөлбөрийг боловсруулсан боловч,  ТХБ-оор олгож 

буй мэдлэг, чадвар, үнэт зүйл хандлагыг суралцагчдад үр дүнтэй хүргэхийн 

тулд багш нарын 24.6% нь сургалтын гарын авлага хэрэглэгдэхүүнийг 

боловсруулах, 19.8% нь багшлах боловсон хүчин, хүний нөөцийг 

чадавхжуулах шаардлагатай гэж үзсэнийг анхаарч төслийн цаашдын үйл 

ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх. 

▪ ТХБ-ын төлөөх түншлэл хамтын ажиллагаа нэгжийн түвшинд тааруу байгаад 

анхаарч ойлголтоо нэгтгэх, мэдээллийг жигд түгээх. 

 Дараах арга замууд байж болох юм. 
▪ Төслийн мэдээлэл авч буй эх сурвалжид тулгуурлан, төслийн мэдээлэл өгөх 

сургалтыг интерактив хэлбэрээр, оролцоонд тулгуурлаж явуулах 

Судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн дараах санал, зөвлөмжийг хүргэж 

байна. 
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▪ Сурагчдад ТХБ-ын үндсэн бүрэлдэхүүн болох нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн 

буй орчны хувьд тулгамдаж буй асуудлыг цогц, харилцан уялдаатай байдлаар 

орон нутгийн жишээнд тулгуурлан ойлгуулах, интерактив сургалтын аргуудыг 

ашиглах, эссе бичлэг зохион байгуулах 

▪ ТХБ-ын агуулгыг интеграцчилан тусгаж хэрэгжүүлэх агуулга, арга зүйн 

зөвлөмж, гарын авлагыг боловсруулж хэрэгжүүлэх 

▪ Төслийн үр дүнг багш, сурагч, эцэг эхийн оролцоонд тулгуурлан үнэлж, дүгнэж 

байх 

▪ Багш, сурагч, эцэг эхчүүдэд төслийн мэдээллийг тэнцвэртэй, хүртээмжтэй 

хүргэх 

 

Меззо  буюу дунд түвшинд: 

 

 

▪ Одоогоор төсөл хэрэгжиж буй дүүрэг, аймаг орон нутагт ТХБ-ыг хөгжүүлэх 

эхлэл баттай тавигдсан боловч цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлууд цөөнгүй 

байна.  

▪ Сургуулийн удирдлагууд тухайн багт байгаа нь микро түвшинд сургуулийн 

менежментэд “сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага”-ыг нэвтрүүлэх 

замаар сургуулийг ТХ-ийн төлөөх загвар сургууль болгон хөгжүүлэхэд чухал 

үүрэг гүйцэтгэж байна.  

▪ ЕБС-ийн удирдлагуудын хувьд ТХБ-II төслийг хэрэгжүүлэхдээ тасралтгүй 

үргэлжлүүлж ажиллах, сургууль гэлтгүй, цэцэрлэг албан байгууллагын бүх 

нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, эцэг эхийн хяналт, дэмжлэг доор ТХБ-ыг өдөр 

тутмын дадал хэвшил болгох нь үр дүнтэй үйл ажиллагаа юм. 

▪ Суурь судалгааны үр дүнгээс үзэхэд орон нутгийн баг тусдаа харилцан 

уялдаагүй, дунд шатны удирдлагын хамтын ажиллагаа, түншлэлийн байдал 

тааруу байгаа дүр зураг харагдаж байгаа бөгөөд энэ нь сургуулийн менежмент 

удирдлагын үйл ажиллагаанаас шууд хамаарч байна.   

▪ ТХБ-ын агуулга үзэл санааг боловсролын салбарынхан сайн мэдэрсэн,  илүү 

ойлгол, мэдлэгтэй байгаа бол бусад салбарынхан мэдээлэл ойлголт 

хангалтгүй байгаа юм. 

▪ Орон нутгийн ТЗЗБ-ийн хамтын үйл ажиллагаа идэвхтэй байгаа ч аймаг, 

дүүрэг тус бүрээр авч үзвэл бараг 50 хувь нь ердөө 2-3 удаа уулзалт зохион 

байгуулснаас үзэхэд төслийн үйл ажиллагаа зарим талаар тогтмолжсон 

боловч багийн гишүүд үл ажиллагаанд тогтмол оролцдоггүй буюу хоорондын 

уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа сул байна гэж дүгнэхэд хүргэж байна. Учир 

нь багийн гишүүдийн гүйцэтгэх чиг үүргийг төслийн төлөвлөлтөд оруулж 

өгөөгүй учир үндсэн гишүүдийн хувьд төслийн багийн ажлыг заавал хийж 

гүйцэтгэх нөхцөл бүрдээгүй байдал ажиглагдаж байлаа.  

▪ Одоогийн төслийн бүтцээр дунд түвшинд буюу аймаг, дүүрэгт төслийн үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах, арга зүйгээр зангидаж буй техникийн зөвлөн 

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан дараах үндсэн дүгнэлтийг хийж байна. 
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зохицуулах багийн ажилтнууд нь олон салбарын мэргэжилтнүүдээс(сургалт, 

байгаль орчин, боловсрол, иргэний нийгэм г.м) бүрдэж буй тул үйл 

ажиллагааны хэрэгжилтэд арга зүйн болон үйл явцын үл нийцэл тохиолдох нь 

цөөнгүй байна. Үүний гол шалтгаан нь төрийн байгууллагуудын хоорондын 

уялдаа холбоо тааруу, чиглэл өгдөг ч бүтцийн уялдаа, дагаж гарах зардал, 

асуудлыг тооцоолдоггүй байдал зэрэгтэй холбоотой гэж үзэж байна. 

▪ Дүүрэг, орон нутгийн сургууль болон техникийн зөвлөн зохицуулах баг нь 

макро болон микро түвшнийг холбох “гүүр” болох хувьдаа түншлэл, харилцаа, 

хамтын ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэх учиртай. Гэвч тухайн нөхцөл 

байдал зарим дүүрэг(тухайлбал, СХД-т) болон аймгуудад харилцан адилгүй 

байгааг төслийн цаашдын хэрэгжилтэд анхаарч жигдлэх шаардлагатай. 

 

 

 

 Дараах зүйлсийг анхааруулж байна. 
 

▪ Бүхэлд нь авч үзэхэд орон нутгийн ТЗЗБ-ийн хувьд үйл ажиллагаа зарим 

талаар тогтмолжсон боловч уялдаа холбоо сул байгааг анхаарах 

▪ ТХБ-ын агуулга үзэл санааг боловсролын салбарынхан сайн мэдэрсэн,  илүү 

ойлголтой байгаа бол төсөлд бусад салбарын хүмүүсийн мэдлэг, ойлголт 

хангалтгүй байгааг анхаарах 

▪ ТХБ-ын цогц чадамжийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хөгжүүлэх 

▪ Салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдуулах 

 
 Дараах зүйлсийг санал болгож байна. 

 

▪ ТХБ-ын агуулгаар мэдээ мэдээллийг салбар бүрт хүргэх гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, хяналт үнэлгээнд оруулах 

▪ Орон нутагт ажиллаж байгаа техникийн зөвлөн зохицуулах багийн хүмүүс 

болон сургалт зөвлөгөө, заавар чиглэл өгч байгаа багийн хооронд хамтын 

ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах 

▪ Орон нутагт ТХБ-ыг бүтээх, түгээх төв институци нь ЕБС юм. Иймээс 

сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааг орон нутгийн бизнесийн байгууллагын үйл 

ажиллагаатай уялдуудах, хамтын ажиллагаа, түншлэлийн цар хүрээ, олон 

нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

▪ Сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааг орон нутгийн бизнесийн байгууллагын 

үйл ажиллагаатай уялдуулах, хамтын ажиллагаа, түншлэлийн цар хүрээ, олон 

нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарах 

▪ ТХБ-ыг дэмжин хөгжүүлэх талаар санаачилга гаргаж, менежмент үйл 

ажиллагаандаа нэвтрүүлж байгаа цэцэрлэг, сургуулиудын үйл ажиллагааг 

дэмжих, урамшуулах 

Судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн дараах санал, зөвлөмжийг дэвшүүлж 

байна. 
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 Дараах арга замаар хэрэгжүүлж болох юм. 

 

▪ Сургалтын байгууллагын хүний нөөцийг ТХБ-ын чиглэлээр чадавхжуулах 

▪ Төсөлд хамрагдаж буй сургуулийн цахим сургалтыг ашиглах ур чадвар/ict-

competence/-ыг хөгжүүлэх 

▪ ЕБС-ийн биологи, газар зүйн лабораторийн 15-аас багагүй хувьд материаллаг 

баазыг бэхжүүлэх  

 

Макро буюу дээд түвшинд: 

 

 

▪ Макро түвшинд ТХ, ТХБ-ын бодлого, хөтөлбөрийг байгууллагын хүний 

нөөцийн бүрэлдэхүүнд сургалт зохион байгуулах, сургалтын материал 

боловсруулах, мезо түвшний оролцогчдод зөвлөгөө өгөх, ЕБС-ийн сургалтын 

хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сурах бичиг, сургуулийн үйл 

ажиллагаанд ТХ, ТХБ-ын бодлого, хөтөлбөрийг тусгах, хэрэгжилтэд дэмжлэг 

үзүүлэх үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа ч өнөөгийн хүрсэн ололт амжилтыг 

бэхжүүлж, үйл ажиллагааг цаашид улам эрчимжүүлэх шаардлагатай. 

▪ ТХБ-ын төслийн үйл ажиллагаа нь оролцогч талуудын хувьд харьцангуй 

тогтворжиж, тодорхой ажлуудыг хийж байгаа хэдий ч төсөв мөнгө, хүний нөөц 

чадавхи, ажлын уялдаа холбоо, цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотой 

хүндрэл бэрхшээлүүд тулгамдсаар байна.  

▪ Орон нутгийн болон үндэсний түвшинд байгаль орчин, мэргэжлийн хяналт, 

боловсролын салбарууд мэргэжлийнхээ зүгээс, өөр өөрийнхөө хамрах 

асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой ба байгууллагын 

хамт олон, хүмүүсийг татан оролцуулдаг болсон ч хамтын ажиллагаа 

хангалттай биш гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл дээрээс дунд, дундаас бичил 

түвшин хүртэл харилцан нэг нэгийгээ сонсох, анхаарах байдлаар хамтран 

ажилладаг гэж байгаа хэдий ч хамтын ажиллагааны хувьд асуудлууд байсаар 

байна.  

 

 

 Дараах зүйлсийг анхааруулж байна. 
▪ ТХБ-ын загвар сургуульд хийгдэж буй өөрчлөлтийг үндэсний болон орон 

нутгийн ТЗЗБ-ийн үйл ажиллагаатай холбож, доороос дээш болон дээрээс 

доош чиглэсэн санаачлагуудыг уялдуулах замаар бүх нийтийн ТХБ-ыг дэмжих 

арга механизм бүрдүүлэхийн тулд нэн тэргүүнд вебэд суурилсан цахим 

платформ буюу харилцааны сүлжээг цаг алдалгүй бий болгох  

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан дараах үндсэн дүгнэлтийг хийж байна. 

 

Судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн дараах санал, зөвлөмжийг дэвшүүлж 

байна. 
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▪ СӨБ, ЕБС-ийн хичээл үйл ажиллагааг тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

агуулга, арга зүйд суурилсан интеграци, цахим интерактив байдлаар 

боловсруулж, сурагчдын зайлшгүй эзэмших мэдлэг, чадвар, үнэт зүйлс, 

хандлагыг тусгахад түлхүү анхаарах 

 
 Дараах зүйлсийг санал болгож байна. 

▪ Төслийн мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагааг сүлжээний түвшинд 

өргөжүүлэх, платформ ашиглан явуулах 

▪ ТХБ-II төслийн зорилго-үйл ажиллагаа нь бүх нийтийн ТХБ-оор дамжуулан 

Монгол Улсад орон нутгийн ТХ/ТХБ/НХ-ийн хэрэгцээнд суурилсан үндэсний 

хэмжээний институтчилалын бүтэц, зохицуулалтын арга механизмыг 

бүрдүүлэх боломжтой болохыг онцолж байна.  

▪ Цаашид “сургууль бүхэлдээ ажиллах арга хандлага”-ыг зөвхөн сургуулийн 

түвшинд бус төсөл хэрэгжиж буй аймаг дүүргийн төрийн байгууллагын 

түвшинд “байгууллага бүхэлдээ ажиллах арга хандлага”-ыг нэвтрүүлэх нь 

чухал байна. 

▪ Төслийг хэрэгжүүлэх явцад салбар хоорондын хийгээд үндэсний болон  орон 

нутаг, нэгж байгууллагуудын  ажлын уялдаа холбоог хангаж, хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэн, тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийг дэмжих институци, 

эрх зүй,  зохион байгуулалтын орчин бүрдүүлэх 

 
 Дараах арга замаар хэрэгжүүлж болох юм. 

▪ .ТЗЗҮБ-ийн гишүүд одоогийн туршлагад тулгуурлан дунд түвшинд “орон 

нутгийн байгууллага бүхэлдээ ажиллах” арга туршлагаас хуваалцах, 

чадавхижуулах 

▪ Сургалтын хөтөлбөрөө цахим хэлбэртэй болгож дизайнд оруулах, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

▪ Судалгааны үр дүнгийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр давтамжтайгаар хүргэх, 

холбогдох талууд үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийх 

▪ Вебэд суурилсан цахим платформ бий болгох, хэрэглэх 
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ХАВСРАЛТ 

Хавсралтууд. Судалгааны хэрэглэгдэхүүн 

 Бүтээгдэхүүн Тоо хэмжээ Тайлбар 

1 Баримт бичгийн шинжилгээ Багц асуулт-1 Хавсралт 1 

2 Ганцаарчилсан 

сурвалжилга 

Сургуулийн удирдлагаас авах багц 

асуулт 

 

 

Хавсралт 2 ТЗЗБ-ийн төлөөллөөс авах багц асуулт 

ТЗЗҮБ-ийн төлөөллөөс авах багц асуулт 

3 Бүлгийн сурвалжилга ТЗЗБ-ийн төлөөллөөс асуух багц 

асуулт-1 

 

 

Хавсралт 3 Эцэг эхээс асуух багц асуулт-2 

Сурагчдаас авах багц асуулт-3 

4 Хяналтын сургуулиудаас 

авах ганцаарчилсан болон 

бүлгийн сурвалжилга 

Сургуулийн удирдлагаас авах багц 

асуулт 

 

 

Хавсралт 4 Хүүхэд, эцэг эхээс авах багц асуулт 

5 Багшаас авах асуулга Багц асуулт-1 Хавсралт 5 

6 Сурагчдаас авах асуулга Багц асуулт-1 Хавсралт 6 

7 Эцэг эхээс авах асуулга Багц асуулт-1 Хавсралт 7 

8 Судалгаанд анхаарах ёс 

зүйн асуудлууд 

1 Хавсралт 8 

9.1 Тоон судалгааны түүврийн 

дэлгэрэнгүй хүснэгт 

1 Хавсралт 9.1 

9.2 Чанарын судалгааны 

түүвэр 

1 Хавсралт 9.2 

 

 

∞ ∞ ∞



Хавсралтууд. Түүврийн дэлгэрэнгүй хүснэгт 

 

Тоон судалгааны түүвэрлэлт

N % төлөвлөсөн бодит N % төлөвлөсөн бодит N % төлөвлөсөн Бодит

Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль 447 3.79 50 41 53 3.11 15 15 368 3.76 50 50

Шинэ эхлэл сургууль 400 3.39 60 63 15 0.88 5 12 350 3.57 50 54

Баянзүрх дүүрэг 133-р ахлах сургууль 420 3.56 50 94 12 0.70 5 8 400 4.08 50 114

Сонгинохайрхан 

дүүрэг 122-р ахлах сургууль
445 3.77 60 56 76 4.46 20 16 341 3.48 40 98

Чингэлтэй дүүрэг ЕБС-ын 23-р сургууль 800 6.77 200 295 32 1.88 10 12 500 5.11 80 102

Нийт 21.27 420 549 11 55 63 18 270 418

ЕБ-ын 2-р ахлах сургууль 482 4.08 33 33 81 4.76 24 26 311 3.18 30 60

ЕБ-ын 3-р ахлах сургууль 456 3.86 31 31 68 3.99 20 29 316 3.23 30 62

Батцэнгэл сум ЕБ-ын ахлах сургууль 148 1.25 10 8 32 1.88 10 7 225 2.30 20 15

Тариат сум ЕБ-ын ахлах сургууль 281 2.38 28 28 42 2.47 12 11 263 2.69 25 28

Өндөр-Улаан ЕБ-ын ахлах сургууль 200 1.69 25 33 15 0.88 5 8 250 2.55 30 25

13 127 133 14 71 81 14 135 190

Аймгийн төв Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль 426 3.61 50 51 78 4.58 20 17 306 3.12 30 33

Хишиг-Өндөр ЕБ-ын ахлах сургууль 178 1.51 20 23 35 2.06 10 7 239 2.44 20 24

Могод ЕБ-ын дунд сургууль 53 0.45 10 16 21 1.23 6 7 186 1.90 10 7

Хялганат ЕБ-ын ахлах сургууль 173 1.46 20 14 37 2.17 10 13 238 2.43 20 16

Аймгийн төв ЕБ-ын ахлах сургууль-3 150 1.27 15 8 15 0.88 5 9 250 2.55 20 9

8 115 112 11 51 52 12 100 89

ЕБ-ын 4-р ахлах сургууль 725 6.14 80 76 129 7.57 38 37 350 3.57 40

ЕБ-ын 5-р ахлах сургууль 581 4.92 60 47 89 5.23 25 31 337 3.44 35

ЕБ-ын 14-р ахлах сургууль 851 7.21 140 123 102 5.99 30 42 340 3.47 35

ЕБ-ын 15-р ахлах сургууль 235 1.99 30 29 53 3.11 15 16 299 3.05 30

20 310 275 22 108 127 14 140 160

Тэмүүжин цогцолбор сургууль 648 5.49 90 94 78 4.58 23 22 328 3.35 35

Хан-Хэнтий цогцолбор сургууль 226 1.91 20 40 44 2.58 13 21 255 2.60 25

Дадал ЕБ-ын ахлах сургууль 169 1.43 20 25 33 1.94 10 25 242 2.47 20 56

Галшар ЕБ-ын дунд сургууль 29 0.25 10 7 13 0.76 7 9 119 1.22 10 6

Баян-Адарга ЕБ-ын ахлах сургууль 64 0.54 10 6 25 1.47 6 6 191 1.95 10 10

Жаргалтхаан ЕБ-ын ахлах сургууль 200 1.69 25 38 15 0.88 5 5 250 2.55 25 22

11 175 210 12 64 88 14 125 174

Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль 843 7.14 120 120 109 6.40 30 27 346 3.53 35

ЕБ-ын төрөлжсөн Авъяас сургууль 170 1.44 20 23 50 2.94 15 7 251 2.56 25

Рашаант ЕБ-ын ахлах сургууль 228 1.93 30 26 43 2.52 13 8 256 2.61 25 31

Цэцэрлэг ЕБ-ын ахлах сургууль 265 2.24 30 34 42 2.47 12 21 260 2.65 25 35

Хатгал ЕБ-ын ахлах сургууль 168 1.42 20 18 40 2.35 12 12 251 2.56 25 11

14 220 221 17 81 75 14 135 203

ЕБ-ын лаборатори 1-р сургууль 518 4.39 75 89 86 5.05 25 27 333 3.40 35

ЕБ-ын 2-р ахлах сургууль 335 2.84 40 29 60 3.52 18 20 284 2.90 30

Буянт ЕБ-ын ахлах сургууль 127 1.08 15 8 29 1.70 10 10 209 2.13 20 8

Мөнххайрхан ЕБ-ын ахлах сургууль 168 1.42 20 23 26 1.53 10 5 250 2.55 20 11

Манхан ЕБ-ын ахлах сургууль 200 1.69 20 15 15 0.88 10 11 250 2.55 20 12

11 170 164 13 73 73 14 125 137

11809 100.00 1538 1664 1693 99.41 503 559 9944 99.53 1030 1371

Төслийн сургууль Төслийн бус/хяналтын сургууль Сурагч n≤1120 Багш n≤500 Эцэг эх n≤1000

Төслийн ба төслийн бус/хяналтын сургуулийн түүврийн харьцаа

Сурагч Багш Эцэг эх Сурагч Багш Эцэг эх

УБ хот 4 2 6 УБ хот 74 31 202 334 216 80

Аймаг, сум 26 4 30 Аймаг, сум 998 463 885 94 33 68

Нийт 30 6 36 Нийт 1072 494 1087 428 249 148

СОЦИОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛ ТӨВ

Сум, дүүрэг

Аймгийн төв

Сурагчдын анкет

Аймгийн төв

Аймгийн төвОрхон

Төслийн сургууль

160

80

126

106

Нийт 

сургууль

Төслийн сургууль

Архангай

Баянгол дүүрэг

Булган

Хөвсгөл

Төслийн бус/хяналтын сургууль

Хэнтий

Нийт

Ховд

Аймгийн төв

Багш нарын анкет Эцэг эхчүүдийн анкет
Аймаг, хот

Улаанбаатар

Аймгийн төв

Үүнээс

Сургуулиуд

Төслийн бус/хяналтын сургууль


