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Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ТХБ) төсөл тогтвортой хөгжлийн боловсролын
үзэл баримтлалыг боловсролын системд нэвтрүүлж Монголын нийгэм, эдийн
засагт төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байна. “Тогтвортой хөгжил” гэдэг нь
ирээдүй хойч үеийн хэрэгцээгээ хангах чадварыг алдагдуулахгүйгээр одоо үеийн
эрэлт хэрэгцээг хангах хөгжлийг хэлнэ. Энэ үүднээс байгаль орчинд ээлтэй, нийгэм,
эдийн засгийн хувьд тогтвортой ирээдүйг цогцлоох нэн шаардлагатай байгааг төр
засаг хүлээн зөвшөөрөөд байна.
Монгол улс энэхүү өөрчлөлтийн үйл явцын гол оролцогч болсноор тогтвортой
хөгжилд чиглэсэн институцийн болон бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт
хийж түүнийхээ үр шимийг хүртэх ач холбогдолтой. Боловсролын тогтолцоонд,
түүний дотор улсын 628 бага, дунд сургуульд энэхүү улсын хэмжээний нийгмийн
хөдөлгөөнийг дэмжин хөгжүүлж байна. Боловсролын байгууллагууд эргээд олон
нийт, ногоон бизнес эрхлэгчидтэй хамтран тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг
төлөвшүүлэх юм. ТХБ-ын үндэсний шинэтгэлийг Монгол улс өөрийн онцлогт
нийцүүлэн удирдан чиглүүлж байгаагаараа онцлогтой.

Газар зүйн хамрах хүрээ:
Монгол улсын хэмжээгээр
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Зорилтот бүлгүүд:
Сурагчид, багш нар, эцэг эхчүүд,
олон нийт, их дээд сургуулиуд,
иргэний нийгмийн байгууллагууд,
хувийн хэвшил

Эко сургуулиуд ногоон хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байна

ШХА-ийн зорилго:
Монгол Улсын нийгэм, эдийн
засгийн эрх тэгш, тогтвортой
хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг
зорино.

Үндэслэл
Уул уурхайн салбарын эрчимтэй хөгжлийн
үр дүнд Монгол улс дэлхийн хамгийн
хурдацтай хөгжиж буй орнуудын нэг болоод
байна. Гэвч эдийн засгийн өсөлт дангаараа
тогтвортой хөгжлийг бий болгодоггүй
гэдгийг
Монгол
улсын
хөгжлийн
сургамж харуулж байна. Эрдэс баялгаас
хамааралтай аж үйлдвэржилт нь экологийн
тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулах, байгаль
орчны бохирдол, усны хомсдол, газрын
доройтол, байгалийн нөөц шавхагдах
аюулд хүргэж байна. Монголын нийгэмд
хотжилт эрчимтэй явагдснаар нийгэм,
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соёлын эрс өөрчлөлтүүд гарч, өдөр тутмын
амьдралын баталгаа алдагдах, эд шүтэх
үзэл хөгжих асуудал тулгарч байна. Эдгээр
тулгамдсан асуудлаас үүдэн Монгол улс
хүрэн эдийн засгаас ногоон эдийн засаг,
эрх тэгш хөгжилд шилжихийн ач холбогдлыг
ойлгож эхлээд байна. Үүний тулд нийгэмд
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг
нэвтрүүлэх нь чухал. Монгол улсын Засгийн
газраас тогтвортой хөгжлийн боловсролыг
(ТХБ) төлөвшүүлэх, ногоон эдийн засаг бий
болгох өргөн хүрээтэй шинэтгэлийн үйл
явцыг эхлүүлээд байна.
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ТХБ-ын үзэл баримтлал
Аливаа нийгэм, улс үндэстний дасан
зохицох,
даван
туулах
чадавхийг
бэхжүүлэхэд
боловсрол
чухал
үүрэг
гүйцэтгэдэг. ТХБ нь тогтвортой байдлыг
байгаль орчин, нийгэм, эдийн засаг,
соёлын бүх дөрвөн хэмжээсээр авч үзсэнээр
боловсролын хөтөлбөр, тогтолцоог (арга
зүй, агуулгын хувьд) шинэчлэн тогтвортой
нийгэм байгуулах хүчин чармайлтыг
хөхиүлэн дэмждэг. Залууст нийгэм, эдийн
засаг,
экологи,
соёлын
асуудлуудаа

шийдвэрлэх чадвартай болгоход чиглэсэн
чанартай боловсрол олгох нь иргэд,
олон
нийтийг
тогтвортой
ирээдүйд
бэлтгэхэд чухал ач холбогдолтой. ТХБ нь
боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан
тогтвортой хөгжлийг дэмжихийн зэрэгцээ
нийгэм бүхэлдээ, түүний дотор эмзэг бүлэг,
төрийн болон бизнесийн байгууллагууд,
иргэний нийгэм, институцийн болон
эрх зүйн хүрээнд эрх тэгш, тогтвортой
байдлаар хөгжих, энэ талаарх олон нийтийн
мэдлэгийг дээшлүүлэх боломж олгодог.

Хамтран хэрэгжүүлэх түншүүд:
 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны
яам
 Байгаль орчин, ногоон хөгжил,
аялал жуулчлалын яам

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
ТХБ-ын үзэл санаа, ойлголтыг Монгол улсын боловсролын тогтолцоонд нэвтрүүлэхийн
зэрэгцээ тогтвортой хөгжил (ТХ), ногоон хөгжлийн (НХ) (институцийн, эрх зүйн, зохион
байгуулалтын) орчинг бүрдүүлэхэд оршино.
Холбоо барих:
ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН
• ТХБ-ын үзэл санааг нийт 628
сургуулийн (1-12 дугаар анги)
сургалтын хөтөлбөрт суулгасан байна.

нутгийн байгаль орчны асуудалд оролцох
оролцоог дээшлүүлэх, холбогдох зан үйлийн
өөрчлөлт гаргах үр дүнтэй хэрэгсэл болох нь
нотлогдоод байна.

• Шийдвэр гаргагчид, олон нийтийн
(насанд хүрэгсэд, залуучууд, эцэг
эхчүүд, иргэд олон нийт, аж ахуйн
нэгж байгууллагууд) ТХБ, ТХ, НХийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг
дээшлүүлж, төсөлд хамрагдсан аж
ахуйн нэгж, байгууллагуудад байгаль
орчны удирдлагын тотолцоог
нэвтрүүлж, ISO 14001 баталгаажуулалт
хийлгэсэн байна.

ХҮРСЭН БОЛОН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН
• Монгол улсын нийт 628 сургуулийн
сургалтын хөтөлбөрт ТХБ-ын үзэл санааг
нэвтрүүлж, сайжруулах ажил хийгдэж
байна;
• Хөтөлбөрт нийт 468,000 сурагч, 25,000
багш (үүнээс 81 хувь нь эмэгтэй) шууд
хамрагдаад байна;
• Байгуулагдаад
байгаа
117
эко
сургуулиудаар дамжуулан 2,680 багшийг
ТХБ-ыг дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр
сургана;
• ТХБ-ын үзэл санааг орон даяар дэлгэрүүлэн
хөгжүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын
Боловсролын их сургууль, Боловсролын
хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
институт, Насан туршийн боловсролын
төв зэрэг байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэн
чадавхийг нь бэхжүүлнэ;
• ТХБ-ын
зарчмуудыг
сургуулиудын
удирдлага,
үнэлгээний
тогтолцоонд
нэвтрүүлнэ;
• Сонгогдсон төрийн ба хувийн хэвшлийн
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд ISO14001
зэрэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
стандартын дагуу ногоон бизнес эрхлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ;
• Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал
жуулчлалын сайдаар ахлуулсан яамны
ажлын хэсэг тогтвортой хөгжлийн шалгуур
үзүүлэлтүүдийг хянан үзэж, ногоон
хөгжлийн бодлогын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг
гаргаж,
хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ;
• НҮББОХ, ОУХБ, НҮБАҮХБ, НҮБССХ зэрэг
НҮБ-ын байгууллагуудын санаачилсан
Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлд
Монгол улс нэгдсэн.
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ШХА-аас хэрэгжүүлсэн Эко сургууль
төслийн гол үр дүнгүүдээс
Монголын боловсролын тогтолцоонд ТХБ-ыг
оруулахыг хөхиүлэн дэмжигч гол оролцогч
нарын нэг Монгол дахь ШХА 2008 оноос эхлэн
Цөлжилтийг саруулах төслийнхөө хүрээнд
Эко сургуулиуд байгуулахад дэмжлэг үзүүлж
ирсэн. Улмаар хүүүхдүүд сургуулийнхаа эргэн
тойронд ногоон орчин байгуулах хөдөлгөөн
улсын хэмжээнд өрнөж Улаанбаатар хот, 11
аймгийн 177 сургуулийг хамрах болсон нь
нийт улсын сургуулиудын 21 хувийг эзлэж
байлаа. Эдгээр эко сургууль нь сурагчдын
байгаль орчны мэдлэгийг дээшлүүлэх,
сурагчид, багш нар, эцэх эхчүүдийн орон

ТХБ-ыг нэвтрүүлэхэд багш нарын үүрэг
оролцоо чухал. Дархан-Уул аймагт болсон
багш нарыг бэлтгэх сургалт
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Тогтвортой хөгжлийн
боловсрол төсөл
Мидтаун оффис, 4-р давхар
Энх тайвны өргөн чөлөө 15/2,
Олимпийн гудамж, Сүхбаатар
дүүрэг, Улаанбаатар хот,
Монгол улс
Утас: +976 75770989
+976 99900765;
И-мэйл: avid.enkhjargal@giz.de
Германы Олон улсын хамтын
ажиллагааны нийгэмлэгийн
Улаанбаатар дахь оффис
Найман зовхис төв, Сөүлийн
гудамж 21
Шуудангийн хайрцаг 1264,
Улаанбаатар 14251
Монгол улс
Утас: +976 70115340
Утас: +976 11 315342
И-мэйл: giz-mongolei@giz.de
Вэб хуудас: www.giz.de
Монгол дахь 		
Швейцарийн ЭСЯ-ны Хамтын
ажиллагааны газар
Скай плаза бизнес төв,
Олимпийн гудамж 12,
Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо,
Улаанбаатар хот
Ш/Х 37, Улаанбаатар 14210,
Монгол улс
Утас: +976 11 331 422
Факс: +976 11 331 420
И-мэйл: ulaanbaatar@eda.admin.ch
Вэб хуудас: www.swiss-cooperation.
admin.ch/mongolia
2

