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“ТХБ-II” төслийн түшиц байгууллага-
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал 

ТХ, ТХЗ, ТХБ ба 

Mонгол Улсын хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт, хэрэгжилт, санаачилга  

үндэсний цахим зөвлөгөөн
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Илтгэгч: 



Агуулга 

• ТХБ-I, II төслийн тухай товч 

• ТХБ-ын төлөөх манлайлал ба 
институтчилал

• Цаашдын чиг хандлага
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ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

• Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-оор дамжуулан Монгол 
Улсын иргэдэд байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 
хариуцлагатай, тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой ирээдүйг 
бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх

ТӨСЛӨӨС ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ЕРӨНХИЙ ҮР ДҮН

• Бүх нийтийн ТХБ-оор дамжуулан Монгол Улсад орон 
нутгийн тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжлийн хэрэгцээнд 
суурилсан, үндэсний хэмжээний институтчилалын бүтэц, 
зохицуулалтын арга механизмыг бүрдүүлэх 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн  2 дугаар үе шат
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ТХБ-ыг хэрэгжүүлэх 
хэрэглэгдэхүүн 
аргачлалуудыг 

хэвлэмэл болон цахим 
хэлбэрээр өргөжүүлэн 
боловсруулсан байна

ТХБ-ын жишиг 
сургуулиудад ТХБ-ыг 

интеграцчилах үр 
дүнтэй арга, 
аргачлалыг 

хэрэгжүүлсэн байна

Оролцогч талуудын 
ТХБ-ыг хэрэгжүүлэх 

мэдлэг гүнзгийрч, 
чадавх бүрдсэн 

байна

Төслийн 

хүрэх үр дүн 
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Техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний баг

▪ Хэрэгжилтийн төлөвлөгөө боловсруулахад хамтарна;

▪ Удирдлагаар хангаж хэрэгжилтэд хяналт тавина; 

▪ Контент боловсруулалт, хөгжүүлэлт, мониторинг хийнэ;

▪ Тус тусын хэрэгжүүлэгч агентлагийн ажилтнуудын сургалтын 

хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гарган, дизайн боловсруулж, сургалт  зохион 

байгуулна;

▪ Шаардлагатай сургалтын материал боловсруулна;

▪ Дунд түвшний ажилтнуудыг менторын үйлчилгээ,мэргэжлийн 

зөвлөгөөгөөр хангана;

▪ Сургалтын агуулга, дизайн боловсруулж, зохион байгуулна;

▪ Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд оролцогч талуудыг 

зохицуулалтаар хангана. 

ШХА

БОАЖЯ

Удирдах 

зөвлөл

Удирдан чиглүүлэх

ШХА-аас гэрээлэх

Шууд удирдлага 

Чадавх бэхжүүлэх/Эргэх холбоо

БШУЯ

Олон улсын 

зөвлөх

БОМСТ ТББ Сургуулиуд

Аймгийн 

БСГ

Аймгийн 

БОАЖГ

НТБТ-үүд

Сургагч/багш 

нар

Иргэдийн 

манлайлал

Аймгийн 

захиргаа

Сурагчид

Боловсрол, байгаль орчны 

11 байгууллагуудын 

төлөөлөл 20-22 мэргэжилтэн

Олон нийт

ЭХ СУРВАЛЖ:  Төслийн баримт бичиг, 

Гэрээний хавсралт 

ТХБ-ын төлөөх түншлэлийн эхлэл
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Төслийн гол хамрах хүрээ-үндсэн чиглэл:

Боловсролын болон байгаль

орчны салбарын бүх түвшний

бодлого боловсруулах,

шийдвэр гаргах,

хэрэгжилтийг зохицуулах,

хяналт- шинжилгээ үнэлгээ

хийх албан тушаалтан

мэргэжилтнүүд;

Төслийн зорилтот аймаг,
дүүргийн ТХ-ин төлөөх
загвар сургуулиудын
удирдах ажилтан, багш,
бусад ажилтан, сурагчид,
эцэг эх, асран хамгаалагч,
иргэд, олон нийтийн;
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ТХБ-ын төлөөх ТЗЗҮБ-ийн 

хамтын ажиллагаа-эрх зүйн орчин 

Төслийн түшиц 

байгууллага ТЗЗҮБ

-ийн гишүүн 

байгууллага 

хоорондын хамтын 

ажиллагааны 

санамж бичиг

Санамж бичиг 

БСШУС-ын 

/хуучин нэрээр/ 

сайдын A/168 

дугаар тушаал

Сайдын тушаал 

ШХАГ- БСШУСЯ 

байгуулсан 

81064206 тоот гэрээ

. 

Хамтран ажиллах 

гэрээ

ТУХ-ны 2019/01 

дугаар шийдвэр
. 

Шийдвэр 

МУЗГ, ШХУ-ын 

засгийн газар 

хоорондын гэрээ
. 

Гэрээ-хэлэлцээр 

2019.12

2020.05

2020.06

2020.09

2019.07



ТХБ-ын төлөөх 3 түвшинт хамтын ажиллагаа 

ҮНДЭСНИЙ ТҮВШИН-ТЗЗҮБ

• 11 байгууллагын 22 гишүүн бүхий 
“Техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний 
баг (ТЗЗҮБ)" үндэсний хэмжээний үйл 
ажиллагааг зөвлөн чиглүүлж ажиллаж 
байна.

ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИН-ТЗЗОНБ

- 6 аймаг, 2 дүүрэгт байгуулагдсан 
“Техникийн зөвлөн зохицуулах орон нутгийн 
баг (ТЗЗОНБ)" нь 17 байгууллагын 114 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хамтран ажиллаж 
байна.

НЭГЖИЙН ТҮВШИН-ТХБСЗ

- Төслийн загвар сургууль бүр дээр 
“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын 
сургууль, сум/ хорооны зөвлөл (ТХБСЗ)” 
байгуулагдан 900 орчим хүн үйл ажиллагааг 
дэмжин ажиллаж байна.
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ТХ/НХ/ТХБ-ын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх салбар 
хоорондын түншлэл, хамтын ажиллагааг хангах ТЗЗҮБ-ийг 
ажлуулж салбарын хүний нөөцийн чадавхыг ногоон оффис, 
ногоон худалдан авалтын арга зүйг ашиглах замаар ТХБ-ын 
арга хандлага, зан үйл, соёлыг төлөвшүүлэх, нийтэд түгээн 
дэлгэрүүлэх

Аймаг дүүргийн ТХ/НХ-ийн хөтөлбарийг хэрэгжүүлэх 
салбар хоорондын түншлэл, хамтын ажиллагааг хангах 
тулд орон нутгийн ТЗЗБ ажлуулж, хүний нөөцийн чадавхыг 
ногоон оффис, ногоон худалдан авалтын арга зүйг 
ашиглах замаар ТХБ-ын арга хандлага, зан үйл, соёлыг 
төлөвшүүлэх, нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх  

Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлагыг нэвтрүүлэх
замаар сургуулийг тогтвортой хөгжлийн төлөөх загвар
сургууль болгон хөгжүүлэх

Монголын боловсролын тогтолцоонд  
ТХБ-ыг бүрэн нэвтрүүлэхэд мэргэжил 
арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үндэсний 
мэргэжлийн институци, сүлжээ бий 

болсноор тогтвортой үргэлжлэх чадавх  
бэхэжсэн байна. 

Орон нутгийн холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагууд,  гол албан хаагчдын 
ТХБ-ын чадавх бэхжсэнээр төрөөс 

санаачилсан үйл ажиллагааны 
тогтвортой байдал бий болно. 

ТХБ-ын загвар сургуулийн менежмент 
бий болж, үндэсний  хэмжээнд бусад 

сургуулиудад ТХБ-ыг нэвтрүүлэхэд гол 
хөдөлгөгч хүч болно.

Макро 

түвшин 

/ТЗЗҮБ/

Мезо 
түвшин 

/ТЗЗОНБ/

Микро 

түвшин 

/Сургууль/

Бүх түвшний хамтын ажиллагаа-түншлэл
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ТХБ-ын үндэсний хөтөлбөр-зорилт, 
холбогдох заалтууд 

Боловсролын 
салбарын сургалт, 

судалгааны 
байгууллагын хүний 

нөөцийг ТХБ-ын 
чиглэлээр бэлтгэх, 

мэргэшүүлэх, 
чадавхжуулах

Байгууллагуудад Байгаль 

орчны менежментийн 
тогтолцоо MNS болон 

ISO 14000 багц 
стандартыг нэвтрүүлэх, 
дэмжлэг үзүүлэх, сайн 
туршлагыг дэлгэрүүлэх

Тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх үйл хэрэгт хувь 

нэмэр оруулах 
залуучуудын манлайлал, 

идэвх оролцоо, 
санаачилгыг хөхиүлэн 

дэмжих

Салбар бүрт ТХБ-ын 
үндэсний хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх нэгж, 
ажилтныг ажиллуулах, 

ТХБ-ыг  эзэмшүүлэх, түгээн 
дэлгэрүүлэх ажлыг 
түншлэл, хамтын 

ажиллагааны хүрээнд 
зохион байгуулах  

Зорилт-1

Зорилт-2

Зорилт-3

Зорилт-4
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ТХБ-ын үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт-
ТХБ-ыг боловсролд институтчилэх суурь 
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Боловсролын тогтолцоонд: 

- Тогтвортой хөгжлийн боловсролын интеграцчилалыг гүнзгийрүүлж, тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн
боловсролын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн менежмент, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх

- Боловсрол, байгаль орчин, мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны болон мэргэжил, арга зүйн бүх түвшний
институц, ерөнхий боловсролын сургуулийн менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх

- Төслийн хүрээнд бий болсон үр дүн туршлагыг үндэсний 
хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх бүтэц, зохион байгуулалт хүний 
нөөц бэлтгэгдсэн байна. 

- Төслийн гол үр дүнгүүд салбарын бодлого, эрх зүйн баримт 
бичгүүдэд тусгагдаж албажсан  байна.  

Оролцогч 
байгууллагуудын хүний 

нөөцийн ТХБ-ын талаарх 
мэдлэг,чадвар гүнзгийрч, 

зан үйл, хандлагад нь эерэг 
өөрчлөлт гарсан байна. 

Мэргэжлийн байгууллагад 
нь “Ногоон оффисийн 

соёл” ба “Ногоон худалдан 
авалт”-ын соёл төлөвшиж 

эхэлсэн байна. 

ТХБ-ыг боловсролын 
салбарт интеграцчилах 
хүний нөөц бүрэлдэж, 

чадавхжсан байна. 

Боловсрол, Байгаль орчин, 
мэргэжлийн хяналт зэрэг 
салбар хоорондын болон 

үндэсний,  орон нутаг, нэгж 
байгууллагуудын уялдаа 

холбоо хангагдаж,  хамтын 
ажиллагаа бэхжсэн байна.

ТХБ-ыг 
Боловсролын 

салбарт  
институтчилэх 
бүтэц, зохион 

байгуулалтын суурь 
тавигдсан байна.



Цаашдын чиг хандлага
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“Дэлхийн том хичээл –
Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол” хэлэлцүүлэг

“Тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх түншлэл – Орон 

нутгийн манлайлал” сэдэвт 
олон нийтийн форум

“Хүүхдийн эрх – эрүүл, 
аюулгүй ногоон орчин”
сэдэвт хяналтын болон 

боловсролын 
байгууллагуудын 

хамтарсан хэлэлцүүлэг

“Бүх түвшний тогтвортой 
хөгжлийн боловсролд 

тулгарч буй онол, 
практикийн асуудлууд 

ОУЭШХ”

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,            

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН 

ЯАМ 

БОЛОВСРОЛ,            

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 

ЯАМ 

БОЛОВСРОЛЫН 

ХҮРЭЭЛЭН

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

БОЛОВСРОЛЫН САН  (FEE)-ИЙН 

ГИШҮҮН 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

МЭДЭЭЛЭЛ СУРГАЛТЫН 

ТӨВ НҮТББ

“Өсвөр үеийнхний дуу 
хоолой – байгаль орчны 

залуу сурвалжлагч” хүүхэд 
залуучуудын хэлэлцүүлэг

“ТХ, ТХЗ, ТХБ ба Монгол 
улсын хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
санаачилга” сэдэвт нэгдсэн 

хэлэлцүүлэг

“Тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх загвар сургууль –
Жижиг төсөл санаачилга”

нэгдсэн хэлэлцүүлэг



АНХААРАЛ 
ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА
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