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Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Боловсрол/Дээд боловсрол 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш эрх (ЖТЭ) 

Төслийн тодорхойлолт Тус төсөл дээд боловсролын салбар (ДБ)-т шаардагдаж байгаа 
шинэчлэлүүдийг хэрэгжүүлж, ДБ-ын хөтөлбөрүүдийн чанар ба 
бодит амьдралтай уялдсан байдал, ДБ-ын байгууллагууд (ДББ) 
болон салбарын засаглал, удирдлага, санхүүжилтийг сайжруулах, 
ДБ-н шударга хүртээмжийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн. Төслийн хүрээнд 
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх, хүнийн нөөцийг хөгжүүлэх, 
судалгаа, шинжилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр 
хангах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, бага хэмжээний барилгын ажил, 
төр-хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ)-ийг дэмжих, ДБ-ын бодлогын 
орчинг сайжруулах зэрэг ажлууд хийгдэнэ.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай өсөн хөгжиж, ДБ-ын хэрэгцээ 
ба нийлүүлэлт тэлсэн. Тус улсын урт хугацааны эдийн засгийн 
өрсөлдөх чадварыг хангахад ДБ хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх 
чиглэл болно хэмээн Засгийн газраас тодорхойлоод байна. ДБ-д 
хамрагдалтын нийт хувь 2000 оны 27 хувиас 2007 онд 47 хувь болж 
өссөн нь 1990-д онуудад олон тооны хувийн ДБ-ын байгууллагууд 
бий болсонтой холбоотой. Өдгөө нийт 100 гаруй ДББ үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа ч төгсөгчдийн ердөө 40 орчим хувь ажлын байртай 
байна. Хот хөдөөгийн ялгаа арилахгүй байгаа нь ДБ-ын салбар дахь 
Монгол Улсын өрсөлдөх чадварт нөлөөлж байна. Хөдөө орон нутаг 
дахь хүүхдийн боловсролд ядуурал ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж 
байгаа бөгөөд орлого багатай өрхүүд хүүхдээ хот суурин газар дахь 
ДББ-д элсүүлж чадсан ч төгссөний дараа ажлын байраар хангагдах 
баталгаа үгүй байна. Засгийн газрын алсын хараанд ДБ-ын 
тогтолцоог эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг цогцлоох, 
хүмүүсийн амьжиргааг дээшлүүлэх, нийгмийн эрх тэгш байдлыг 
хангах, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулахуйц үр өгөөжтэй 
байхаар тодорхойлсон. Гэтэл, өнөөгийн тогтолцоонд (i) чанар болон 
бодит амьдралтай уялдсан байдал хангалтгүй, (ii) засаглал ба 
удирдлага сул, (iii) санхүүжилт хүрэлцдэггүй, (iv) орлого багатай 
болон хөдөөгийн оршин суугчдын хувьд ДБ салбар дахь боломж 
хязгаарлагдмал зэрэг нийтлэг хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна.  

Төслийн үр нөлөө Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц, 
олон улсад өрсөлдөх чадвартай бэлтгэгдсэн их дээд сургууль 
төгсөгчдийн тоо нэмэгдэх нь төслийн үр нөлөө байна. 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Илүү сайжирсан, зөв удирдлагатай, шударга 
хүртээмж бүхий дээд боловсролын тогтолцоо 
бүрэлдэнэ. Төслийн хувьд салбарын нийт 
гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд салбар 
даяарх чадавхыг бэхжүүлэхэд голлон 
анхаарна.  

Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил:  БСШУСЯ, 
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний 
зөвлөл (БМИҮЗ), сонгогдсон ДББ-ын төлөөлөл 
8,521 (үүнээс 5,533 буюу 64.9% нь эмэгтэй) 
захиргааны ажилтан, менежер, дээд боловсролын 
мэргэжилтэн, шинжээч, багш, профессорууд ДББ-
ын олон улсын чанарын баталгаажуулалт, 
засаглал/удирдлага ба санхүүжилт, төгсөгчдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг мөшгих аргачлал, ажил 



олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, CDIO 
стандартын чиглэлээр 193 удаагийн дотоодын 
сургалтад хамрагдсан.  

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 Дээд боловсролын хүртээмж нэмэгдэнэ.  
 ДББ-ын менежмент, санхүүжилт сайжирна. 

 

 

 

 

  

 Дээд боловсролын хөтөлбөрүүдийн чанар, 
бодит амьдралтай уялдсан байдал сайжирна.  

 

  

20 хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх ажлыг БМИҮЗ 
хийж байна. 2018 оны 1 ба 6 дугаар сард нийт 11 
хөтөлбөрийг магадлан итгэмжилсэн, үүнд: Хөдөө 
аж ахуйн их сургууль (ХААИС)-ийн Зоо-инженер, 
Агрономи, Байгаль орчны хамгааллын технологи 
болон Түүхий эдийн судалгаа ба технологийн 
хөтөлбөрүүд; Монгол улсын их сургууль (МУИС)-
ийн Мэдээллийн технологи, Электроникийн 
инженерийн хөтөлбөрүүд; Шинжлэх ухаан, 
технологийн их сургууль (ШУТИС)-ийн Оёдлын 
технологи, Архитектур, Аж үйлдвэрийн экологи, 
Хүнс тэжээлийн хөтөлбөрүүд; Монгол улсын 
багшийн их сургууль (МУБИС)-ийн Багш, бага 
ангийн боловсрол хөтөлбөр байна. Үлдсэн 9 
хөтөлбөрийн хувьд салбарын шинжээчид үнэлгээ 
хийж байгаа бөгөөд салбарын хорооны 
хэлэлцүүлгээр орохоор хүлээгдэж байна.  
 -  Одоогоор 7 хөтөлбөр олон улсын магадлан 
итгэмжлэл авсан нь (i) Монгол улсын анагаахын 
шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль (АШУҮИС)-
ийн Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухааны 
хөтөлбөр; (ii) Монгол улсын ШУТИС-ийн Геодезийн 
хөтөлбөр; (iii) МУИС-ийн Програмчлалын 
инженерийн хөтөлбөр (Мэдээллийн технологийн 
багц); (iv) ШУТИС-ийн Холбооны инженерингийн 
технологи хөтөлбөр (Утасгүй холбооны 
инженерингийн технологийн багц); (v) ХААИС-ийн 
Механик инженерийн хөтөлбөр байна.  
-  ХБНГУ-ын Инженеринг, Информатикс, 
Байгалийн ухаан, Математикийн боловсролын 
зэрэг олгох хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх 
агентлаг (АСИИН) болон БМИҮЗ-ийн хамтран 
хэрэгжүүлж буй ижилсүүлэх хөтөлбөр үр дүн 
сайтай байна. Ижилсүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 
2017 оны 5 дугаар сард байгууллагын, 
хөтөлбөрийн болон анхан шатны магадлан 
итгэмжлэлийн удирдамж, гарын авлагыг 
боловсруулсан. 2018 оны 6 дугаар сард БМИҮЗ-өөс 
байгууллагын, хөтөлбөрийн болон анхан шатны 
магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, магадлан 
итгэмжлэх журмуудыг сонгогдсон 6 ДББ-д 
амжилттай туршсаны үндсэн дээр баталсан. 
АСИИН-с дэмжлэгтэй зохион байгуулсан шинэ 
стандарт, журам, чанарын дотоод 
баталгаажуулалтын семинар, сургалтад нийт 492 
(үүнээс 359/72.9% нь эмэгтэй) мэргэжлийн 
зөвлөлийн шинжээя, сургуулийн багш профессор, 
захиргааны ажилтан хамрагдав.  
-  Төслийн хүрээнд тендерээр сонгон шалгаруулж 
дараах байдлаар буцалтгүй тусламж олгосон, 
үүнд: (i) Аж үйлдвэр ба ДББ-ын түншлэлийг 
дэмжих зорилгоор 6 ДББ-ын 104 судлаачид 13 
удаагийн буцалтгүй тусламж; (ii) гадаадын их 
сургуулиудтай хамтарсан судалгаа, чадавхыг 
бэхжүүлэх түншлэлд зориулан 3 удаагийн 
буцалтгүй тусламж; (iii) Улсын 6, хувийн 2 ДББ-ын 
143 судлаачид 17 удаагийн байгууллагын 
хөгжлийг дэмжих буцалтгүй тусламж; (iv) ДББ-ын 
судалгаа шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлэх 



зорилгоор 12 ДББ-ын 312 багш, оюутанд 60 
удаагийн буцалтгүй тусламж; (iv) оюутнуудын 
санаачлагуудыг дэмжих 117 удаагийн буцалтгүй 
тусламж. 
-  Төслийн зүгээс сургуулийн заах, суралцах 
орчинг сайжруулах зорилгоор дараах дэмжлэг 
үзүүлсэн, үүнд: (i) 2014 онд хөдөөгийн 7 ДББ-г 
оффисын тавилга, тоноглолоор хангасан; (ii) 8 
ДББ-д урсгал засвар хийсэн; (iii) 6 ДББ-г 
лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан; (iv) 
2016 онд 5 ДББ-г зайн сургалтын төхөөрөмжөөр 
хангасан; (v) ШУТИС-ийн Механик, тээврийн 
сургуульд 6 төрлийн аппликэйшн нийлүүлж, 
МУБИС-д зайн сургалтын төв байгуулсан; (vi) 2018 
онд хөдөөгийн 2 ДББ-г лабораторийн тоног 
төхөөрөмж, хэрэгслээр хангасан.  
- БСШУСЯ-аас 2016 оны 8 дугаар сарын 3-д 
харилцаа холбоо, сүлжмэл эдлэл, аж үйлдвэрийн 
автоматжуулалтын технологийн хөтөлбөрүүдэд 
CDIO (Бодож сэтгэх-Зохион бүтээх-Туршин 
хэрэгжүүлэх-Ажиллуулан ашиглах) стандартыг 
нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээрийг ШУТИС-тай байгуулсан. Гэрээний 
эхний шатыг 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-д 
хэрэгжүүлж дууссан ба 2018 оны 3 дугаар сарын 
16-д БСШУСЯ, АХБ, ДББууд, мэргэжлийн холбоод 
болон ажил олгогчдын төлөөлөл уулзаж, хаалтын 
хурлаа хийсэн. Энэхүү нэгдүгээр шатанд ШУТИС, 
МУИС, ХААИС-ийн 160 багш профессор 
Сингапурын Политехникийн Хүрээлэнтэй хамтран 
зохион байгуулсан сургалт, семинарт хамрагдсан 
ба улс, хувийн 36 ДББ-ын 2000 орчим багш CDIO 
стандарт ба аргазүй эзэмшүүлэх сургалтад 
оролцсон. CDIO-г бататган гүнзгийрүүлэх шат 2018 
оны 4 сард эхэлсэн бөгөөд тус шатны зорилго нь 
CDIO Заах, суралцах аргачлалын хэрэглээг 
бататган гүнзгийрүүлэхдээ боловсрол-технологийн 
хэрэглээ, салбар дамнасан төсөл, CDIO 
санаачлагуудыг тогтвортой үргэлжүүлэх багш 
нарын чадавх зэрэгт онцгой анхаарах юм. Энэ 
шатанд 6 их сургууль (ШУТИС, МУИС, ХААИС, 
МУБИС, ҮБХИС, СУИС)-ийн багш (29 буюу 58% нь 
эмэгтэй) нарыг СDIO чадавхыг бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаанд хамруулахаар төлөвлөсөн.  
- 2016 онд 6 ДББ (МУИС, МУБИС, Инженер, 
технологийн дээд сургууль, Этүгэн их сургууль, 
Шинэ анагаах ухааны сургууль, Гурван эрдэнэ 
дээд сургууль)-д Хараат Бус Судалгааны Хүрээлэн 
(IRIM)-ээс боловсруулсан аргазүйн дагуу 
Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, Ажил 
олгогчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, 
Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг мөшгих 
судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. БМҮИЗ-ийн магадлан 
итгэмжлэх журмын дагуу бүх ДББ-ууд сургалтын 
хөтөлбөрүүдийнхээ чанарыг баталгаажуулах 
зорилгоор улс даяарх Хөдөлмөрийн зах зээлийн 
судалгааны үр дүнд суурилан Ажил олгогчийн 
сэтгэл ханамжийн судалгаа болон Төгсөгчдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг мөшгих судалгааг хийх 
үүрэгтэй. IRIM ХХК-аас 2017 оны 9 дүгээр сараас 
2018 оны 3 дугаар сарын хооронд ДББ-дад тус 
аргазүйг эзэмшүүлэх цуврал сургалт зохион 
байгуулсан.   
- 2018 оны 1 дүгээр сарын 24-нд БСШУСЯ 5 шинэ 
зайн сургалтын төвийг нээсэн. Цахим сургалтын 
зөвлөхүүд зайн сургалтын төвүүдэд нөхцөл 



байдлын дүн шинжилгээ хийж, орон нутаг дахь 
төвүүд дээр ажиллан, судалгаа хийсний дараа 
зайн сургалтын тохиромжтой аргазүй, зохион 
байгуулалтын хэлбэрийн талаар зөвлөмж өгсөн. 
Ийнхүү, цаашид эдгээр төвүүдийн цахим 
сургалтын орчин болох “e-learning.edu.mn” цахим 
сургалтын платформыг хөгжүүлэх ажил хийгдэж 
байна. Зайн сургалтын төвүүдийн 2018-2020 оны 
үйл ажиллагаа, зохицуулалтын талаарх Сайдын 
тушаал 2018 оны 8 дугаар сарын 22-нд гарсан.  
- 2018 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 6 зөвлөхөөс 
бүрдсэн баг Дээд боловсролын удирдлагын 
мэдээллийн систем (ДБУМС)-ийг хөгжүүлэхээр 
ажиллаж байна. Хөгжүүлэлтийн ажил 2018 оны 8 
дугаар сарын 31-ний байдлаар 41 хувьтай байгаа 
бөгөөд тус систем төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 7 
дугаар сарын 1-нд бэлэн болох төлөвтэй байна.  
- Жендэрийн асуудал хариуцсан ажлын хэсгийн 
боловсруулсан Дээд боловсролд хамрагдалтын 
судалгаа, дүн шинжилгээний тайлан болон Монгол 
Улсын их дээд сургуулиудын элсэлтийн үйл 
ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай зөвлөмжийг БСШУСЯ 2018 оны 3 дугаар 
сарын 20-нд хүлээн авсан.  

Газарзүйн байршил Улс даяар 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин C 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Төслийн хүрээнд одоогийн байгууламжуудад хийгдэх бага 
хэмжээний барилга засварын ажлын байгаль орчны сөрөг 
нөлөөллийг бүрэн арилгах зорилгоор төслийн төлөвлөлтийн шатанд 
хийсэн байгаль орчны менежментийн хялбаршуулсан төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж байна.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Байгаль орчин, шилжүүлэн суурьшуулалтын нөлөөлөл гарахгүй 
бөгөөд газар чөлөөлөх, оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх 
ажиллагаа төлөвлөгдөөгүй.  

     Уугуул иргэд Уугуул иргэдэд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үүсэхгүй. Төслийн хүрээнд 
ашиглаж буй зорилтот аргачлалыг улс даяар нутагшуулах бөгөөд 
энэ нь уугуул иргэдэд нааштай үр дүн өгнө.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төсөл боловсруулах шатанд холбогдох бүхий л оролцогч талтай 

зөвшилцсөн ба санал зөвлөмжийг нь төслийн төлөвлөлтөд тусгасан.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Үйл ажиллагаагаа уялдуулах, туршлага солилцох үүднээс БСШУСЯ 
ба ТХН нь бусад оролцогч талууд болох дээд боловсролын 
байгууллагууд болон дээд боловсролын салбарт хэрэгжиж буй 
төслүүдтэй зөвлөлдөх уулзалт, семинар зохион байгуулдаг. ТХН нь 
төслийн хэрэгжилтийн долоо хоног бүрийн явцын мэдээллийг 
БСШУСЯ-нд хүргүүлдэг.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Лонжидын Итгэл 

(ilonjid@adb.org)  
АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 

    

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2010 оны 8-р сарын 10 



Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2010 оны 8-р сарын 30-аас 2010 оны 9-р сарын 14  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   

    Төслийг батлах    2011 оны 7-р сарын 28 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2017 оны 10-р сарын 25 

 

 
 
2766 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл - 
2766-МОН 

2011 оны 7-
р сарын 28 

2011 оны 9-р 
сарын 9 

2012 оны 1-р 
сарын 10 

2017 оны 6-р 
сарын 30 

2020 оны 6-р 
сарын 30 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийглэгдэх дүн) 

Огноо АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 22.22 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 20.00 2018 оны 9-

р сарын 25 

13.62 0.00 68.08% 

 Хамтрагч тал 2.22 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 9-
р сарын 25 

13.75 0.00 68.77% 

Гэрээний нөхцөлийн биелэлт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай  Хангалттай 

 

 
Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 17 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2018 оны 3-р сарын 26 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2017 оны 9-р сарын 28 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2017 оны 3-р сарын 28 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2016 оны 9-р сарын 26 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2016 оны 3-р сарын 31 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2015 оны 9-р сарын 11 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2015 оны 3-р сарын 31 Галсанчоймболын Цолмонгэрэл Лонжидын Итгэл  
  2014 оны 9-р сарын 30 Галсанчоймболын Цолмонгэрэл Лонжидын Итгэл  
  2014 оны 3-р сарын 27 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2013 оны 9-р сарын 27 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2013 оны 3-р сарын 27 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2012 оны 10-р сарын 23 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  
  2011 оны 12-р сарын 14 Лонжидын Итгэл Эйсука Тажима  

 




