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Эх дэлхийнхээ тогтвортой
байдлын төлөө

Тогтвортой хөгжил

Тогтворотой хөгжлийн зорилт

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол



Байгаль, нийгмийн аль ч түвшний, ямар ч төвөгтэй үйл явцад тухайн
системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахдаа түүний аюулгүй
байдлыг хадгалж, өнөөгийн болон хойч үеийнхээ “амьдралын
чанар”-ыг хэвийн түвшинд байлгах нь нэн чухал. Энэ нь тогтвортой
хөгжлийн үндэс суурь болно.
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Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт

Урт хугацааны бодлого

• “Хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт, түүний 

удирдлагын тухай хууль” 

(УИХ, 2020)

• “Алсын хараа 2050: Монгол 

Улсын урт хугацааны 

хөгжлийн бодлого”                       

(2020- 2050)

Дунд хугацааны бодлого

• Боловсролын салбарын 

хөгжлийн дунд хугацааны 
төлөвлөгөө                
(2021-2030)

• Монгол Улсыг 2021-2025 
онд хөгжүүлэх таван 
жилийн үндсэн чиглэл

• Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр

• Төрөөс боловсролын 
талаар баримтлах 

бодлого (2015-2024)

6Тогтовортой хөгжлийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр



Боловсролын урт хугацааны бодлого, төлөлөлтөд ТХБ-ыг чухалчлах нь:
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ТХБ-ын үзэл баримтлал туссан байдал

• ... Монгол Улсын хөгжлийн урт болон дунд
хугацааны бодлогын баримт бичгүүд болон
зарим эрх зүйн акт нь хоорондоо уялдаа холбоо
бүхий боловсруулагдсан сайн талтай...

Монгол Улсын боловсролын бодлого

• ... иргэн бүрийг насан туршид нь тэгш хамран
сургах, чанартай боловсрол эзэмшихэд бүх
талын боломж нөхцөл, дэмжлэг үзүүлэх...

“ТХБ-ын үзэл баримтлал туссан 

байдал: баримт бичгийн шинжилгээний 

тайлан”, 2020



Үндсэн болон 
нийтлэг 
асуудлууд

• Тэгш хамран сургалт, тэгш 
боломж 

• Насан туршдаа суралцахуй

• Чанартай боловсрол

• Жендэрийн тэгш байдал
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Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилт

Хүн бүрд чанартай 
боловсрол эзэмших 

эрх тэгш боломж 
бүрдүүлж, тэгш 

хамруулах 
тогтолцооны 

шинэчлэлийн үе

Чанартай 

боловсрол олгох, 

насан туршдаа 

суралцахуйн 

тогтолцоог 

бэхжүүлэх үе

Насан туршдаа 
суралцахуйг 

дэмжсэн нээлттэй 
боловсролын 

тогтолцоог 
бэхжүүлэх үе 
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I шат (2020-2030):

II шат (2030-2040):

III шат (2040-2050):

“Чанартай 
амьдралын 

баталгаа бүхий 
нийгмийн 

хамгаалалтай, аз 
жаргалтай 

амьдралын ээлтэй 
орчинд, гэр бүлийн 

амьдралын 
баталгаа, улс орны 

хөгжлийн суурь 
болсон чанартай 
боловсролыг хүн 

бүр эзэмших 
боломжийг 
бүрдүүлэн 

нийгмийн идэвхтэй, 
эрүүл монгол 

хүнийг хөгжүүлнэ”



Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

10

(i) Монгол хүний онцлог, давуу тал, үнэт 

зүйлийг тодорхойлох;

(ii) сургалтын хөтөлбөрийг монголын түүх, эх 

хэл, зан заншил, эх оронч үзэл хандлага, 

үндэсний өв уламжлалын агуулгаар 

баяжуулах;

(iii) бүх нийтийн эх хэлний боловсролыг 

дээшлүүлэх, хоол, хүнсний тухай боловсрол 

олгох;

(iv) сургалтын цахим платформ хөгжүүлэх;

(v) боловсролын чанарыг олон улсад үнэлүүлэх;



Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
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(i) цахим сургалтын платформ (агуулга, 

хөтөлбөр, хичээл)-ыг хөгжүүлэх;

(ii) сургалтын хөтөлбөрийг монголын түүх, 

эх хэл, соёл, зан заншил, эх оронч үзэл 

хандлага, үндэсний өв уламжлалын 

агуулгаар баяжуулах; 

(iii) бүх нийтэд харилцаа холбоо, мэдээллийн 

технологи, хүний эрх, жендэрийн 

боловсрол олгох;

(iv) боловсролын чанарыг олон улсад 

үнэлүүлэх;



Боловсролын салбарын дунд хугацааны төлөвлөгөө (2021-2030)
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“Монгол Улсын иргэний хөгжлийн хэрэгцээг 

хангахуйц чанартай, нээлттэй, тэгш 

хүртээмжтэй, уян хатан боловсролын 

үйлчилгээнд тулгуурлан мэдлэгт суурилсан 

нийгэм болон дижитал технологийн эринд 

ажиллаж амьдрах нийгмийн идэвхтэй 

оролцоо бүхий, тасралтгүй хөгжих 

чадамжтай, дэлхийд өрсөлдөхүйц иргэнийг 

цогцоор хөгжүүлэх”



Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого
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(i) иргэнийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш 

хамруулах, тэгш боломж олгох;

(ii) сургалтын агуулга, хөтөлбөр, стандартын 

хэрэгжилтийг үнэлэх, сургалтын 

хөтөлбөрт монголын түүх, хэл, соёл, 

үндэсний өв уламжлал, зан заншил, эх оронч 

сэтгэлгээ, үнэт зүйлсийн агуулгыг тусгах;

(iii) монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх;

(iv) боловсролын чанарыг үнэлэх;



Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн зорилго 
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“Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл”,
“Хүний хөгжил”-ийн асуудалд
чиглэж...

• “Үндэсний бахархал, эв нэгдэл”, 

• “Монгол хэл, бичиг”, 

• “Дэлхийн Монгол”, 

• “Цахим шилжилт”, 

• “Хүн бүрд чанартай боловсрол 
эзэмших тэгш боломж 
бүрдүүлэх, тэгш хамруулах 
тогтолцоог бэхжүүлэх” 

асуудлыг чухалчилсан... 
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Төрөөс боловсролын талаар 
баримтлах бодлого

Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 
таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-
2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулгад хамаарах 
байдлын илэрц (баримт бичиг бүрээр, тоогоор)

Хамааралгүй Агуулгын хувьд уялдсан



Боловсролын салбарын дунд хугацааны бодлогын болон эрх зүйн баримт бичгүүдэд суурилан 
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боловсролын багц 
хуулийн шинэчлэл

цаашид бүх түвшинд гаргах 
бодлого шийдвэрийн үндсийг 
боловсруулах, сайжруулах

жендэрийн тэгш 
байдлыг хангах бодлого

багш, ажиллагсдын хүйсийн 
харьцаа алдагдсан, ерөнхий 
боловсролд хөвгүүдийн 
сурлагын амжилт анхаарал 
татахуйц сул 

ТХ, ТХБ-ын 
хэрэгжилт, үр дүн

Монгол Улсад ТХ, ТХБ-ыг 
хөгжүүлэх чиглэлээр багагүй 
ажил хийж байгаа боловч 
хэрэгжилт, үр дүн 
хангалттай биш

талуудын хүлээх үүрэг, 
хариуцлага 

хэрэгжилтийг хангах 
байгууллага/институт, 
хэрэгжилтийг удирдах үйл 
явц, засаглалын асуудалд 
онцгой анхаарал хандуулах 



САЛБАР ДУНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

• Тогтвортой 
хөгжлийн 
боловсрол II төсөл

• Тогтвортой хөгжлийн
боловсролыг 
интеграцчилах үйл 
ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх

• Боловсролын 
хүрээлэн

• ТХБ-ын 
хэрэгжилтийг бүх 
түвшиндээ 
бататгах

• Байгаль орчны 
мэдээлэл 
сургалтын төв ТББ

• Техникийн зөвлөх, 
зохицуулах баг

• ТХБ-ын үзэл санааг 
түгээн дэлгэрүүлэх, 
олон талт үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах

• ТХБ-ыг нэвтрүүлэх, 
сургалтын агуулга 
боловсруулах, 
чадавхыг бэхжүүлэх



АНХААРАЛ 
ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА
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