
 
 
 

 

 
 
Монгол Улс: Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх  

 

Төслийн нэр  Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх  

Төслийн дугаар 51103-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Батлагдсан  

Төслийн төрөл / 
Тусламжийн хэлбэр 

Техникийн туслалцаа  

Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр / Мөнгөн дүн 

TA 9376-MON: Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөөг 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх төсөл  
 

Ядуурал Бууруулах Японы Сан  600,000.00 ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн 
зорилт  
 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  
 

Өөрчлөлтийг 
чиглүүлэгч салбарууд  

Засаглал ба чадавхийн хөгжил  
Мэдлэгт суурилсан шийдэл  
Түншлэл  
 

Салбар / Дэд салбар  
 

Боловсрол - Боловсролын салбарын хөгжил  

Жендэрийн тэгш эрх 
ба жендэрийн үзэл 
баримтлалыг 

Жендэрийн тэгш байдлын зарим үзэл баримтлалыг тусгасан.  
 

Төслийн мэдээллийн тайлангийн энэхүү орчуулга нь 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны англи эхэд суурилсан болно. 

 



төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд тусгах нь  

Төслийн 
тодорхойлолт  

Санал болгож буй мэдлэг, техникийн туслалцааны дэмжлэг нь чадавхи 
бэхжүүлэх,  судалгаа ба хөгжил, боловсролын салбарын удирдлага, 
төлөвлөлтийг хөгжүүлэхэд бодлогын зөвлөмж өгч Монгол улсын 
Боловсролын салбарын мастер төлөвлөгөө (БСМТ)-г боловсруулахад  
дэмжлэг үзүүлэх юм.  Монгол Улсын Засгийн газар "Монгол Улсын 
Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлал 2030"-ын зорилтуудыг 
биелүүлэх замыг тодорхойлсон боловсролын салбарын урт хугацааны 
төлөвлөгөөг боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэхийг АХБ-
наас хүссэн юм.  АХБ 1990-ээд оны сүүлээс эхлэн Монгол Улсын 
боловсролын салбарын чухал хөгжлийн түнш байсаар ирсэн бөгөөд 
2006 онд анхны БСМТ-г боловсруулахад мөн 2009 болон 2015 онд 
дахин шинэчлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлсэн. 2017 оны 6 дугаар 
сард Засгийн газар ба АХБ техникийн туслалцааны зорилт,  хамрах 
хүрээ, хэрэгжүүлэх арга зам, зардал, зөвлөхүүдэд тавигдах 
шаардлагын талаар зөвшилцөж тохирсон. Энэхүү техникийн туслалцаа 
нь АХБ-ны 2017-2019 онуудад Монгол Улсад хэрэгжүүлэх Бизнес 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл юм. 

Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн 
стратегитай уялдсан 
байдал  
 

Монгол улсын боловсролын салбарыг олон улсын стандартад 
нийцүүлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын 10 жилийн (4+4+2) 
сургалтын тогтолцоог 12 жил (5+4+3) болгож, 2004-2015 оны хооронд 
10 гаран жил шинэчилсэн. Шинэчлэлийн явцад Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, спортын яам (БСШУСЯ) нь хөгжлийн түнш болон 
бусад оролцогч талуудтай хамтран анхны БСМТ-г боловсруулсан ба 
тус төлөвлөгөө нь тэдний оролцоог боловсролын салбарт хангах 
баримт бичиг болсон. Мөн БСМТ-ний хэрэгжилтийг хянах, 
боловсролын салбарын асуудлыг хөгжлийн түншүүдтэй хэлэлцэх үүрэг 
бүхий БСШУСЯ-аар ахлуулсан "Боловсролын салбарын доноруудын 
зөвлөлдөх механизм" (БСДЗМ) байгуулагдсан. БСМТ болон БСДЗМ нь 
салбарын түншүүдийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны давхардлыг 
багасгах, хамтын хүчин чармайлтыг бататгах, мөн бодлогын зүг чигийг 
урьдчилан мэдэхүйц, тогтвортой болгоход хувь нэмрээ оруулж, 
талуудын хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн.   

Гэвч, байгууллагын манлайллын асуудлаас үүдэн 2010 оны эхээр 
БСДЗМ нь зогссон ба БСМТ-ний хамрах хугацаа 2015 онд дууссан. 
Түүнээс хойш бодит үнэлгээ, хөгжлийн түншүүдтэй хэлэлцэн гарсан 
боловсролын салбарын төлөвлөгөө гараагүй бөгөөд салбарын 
оролцогч талуудыг нэгтгэх, асуудал болон ахиц дэвшлийг хамтран 
хэлэлцэх нэгдсэн механизм байхгүй байна. Боловсролын салбарыг 
нарийвчилсан судалгаа, үнэлгээнд суурилан төлөвлөн удирдах, 
боловсролын салбарын бодлого, шинэчлэлийг илүү найдвартай, 
хариуцлагатай, тогтвортой хөгжүүлэх чадвар, тогтолцоо сул байна.  
Түүнчлэн, БСШУСЯ болон харьяа байгууллагуудын ажилтан 
ажиллагсад хангалтгүй, удирдлага болон мэргэжилтнүүдийг тогтмол 
сольдог нь асуудлыг улам нэмэгдүүлж байна.  

Салбарын урт хугацааны төлөвлөгөө байхгүйгээс Монгол улс эдийн 
засгийн хүндрэлтэй байгаа өнөө үед боловсролын салбарт улам их 
асуудал тулгарч байна.  2009 оноос хойш цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 
тоо жилд 10%-25%-иар, сургуулийн насны хүүхдийн тоо 8%-иар 
нэмэгдсэн байтал энэхүү өсөлтийг харгалзсан шаардлагатай хөрөнгө 



оруулалтыг боловсролын салбарт хийгээгүй байна. Улмаар сургууль 
болон цэцэрлэгийн элсэлт хүчин чадлаасаа хэтэрч, сургууль болон 
цэцэрлэгийн нэг ангид 30 гаруй  (заримдаа 40, 50) сурагч ногдож, 
Улаанбаатар хотын болон аймгийн төвүүдийн зарим сургууль хоёр 
болон гурван ээлжээр ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 
тоо 2019 он хүртэл, сургуулийн насны хүүхдийн тоо 2025 он хүртэл 
өсөх хандлагатай байгаа тул урт хугацааны төлөвлөлт, ирээдүйд 
чиглэсэн хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол сургуулийн өмнөх, бага болон 
дунд боловсролын элсэлтийн түвшин буурч болзошгүй байна. Урт 
хугацааны төлөвлөлтгүй байдлаас үүдэн 2016-2017 оны хичээлийн 
жилд дунд сургуулийн ахлах ангид (10-12 дугаар анги), ялангуяа 
цөөхөн сурагчтай сургуулиудад сонгон суралцах хичээлийг 
нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байсан.  Эдгээр сөрөг нөлөөг багасгах, 
ирээдүйд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгоор 2017-2019 
онд Монгол улсад хэрэгжүүлэх бизнес төлөвлөгөөнд шинэ зээлийн 
төсөл боловсруулахаар тусгаад байна.  

Эдийн засгийн өсөлт удааширсан нь хүний нөөцийн хөгжил, чадварын 
ач холбогдлыг улам нэмэгдүүлж байна. Залуучуудын дунд 
ажилгүйдлийн түвшин улам нэмэгдэж, дунд болон дээд боловсролтой 
төгсөгчид ажилд орох боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна. Түүнчлэн, 
одоогийн эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал эдийн засгийг 
төрөлжүүлэхийн тулд шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарт 
хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгааг, мөн дээд боловсролын 
салбарт судалгаа, шинжилгээ хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан болон 
технологийн салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулах нь тэргүүлэх 
чиглэл болоод байгааг илтгэж байна. Эдгээр асуудлуудыг шийдэхэд 
урт хугацааны хамтын хүчин чармайлт шаардлагатай байна.  

2016 онд УИХ-аар батлагдсан "Монгол Улсын Тогтвортой Хөгжлийн 
Үзэл Баримтлал 2030"-д боловсролын салбарыг тогтвортой хөгжлийн 4 
дэхь зорилттой уялдуулан 2030 он хүртэл хөгжүүлэх тухай дэлгэрэнгүй 
заалт, зорилтуудыг тусгасан. Гэсэн хэдий ч одоогоор эдгээр 
зорилтуудыг биелүүлэх тодорхой арга хэмжээнүүдийг тусгасан, 
хянасан иж бүрэн төсөв бүхий ямар нэгэн нарийвчилсан төлөвлөгөө 
байхгүй байна. Түүнчлэн, баримтанд тулгуурласан урт хугацааны 
боловсролын салбарын төлөвлөлт байхгүйгээс хөгжлийн түншүүдийн 
уялдаа холбоо сул байна. Тиймээс БСШУСЯ, харьяа байгууллагууд, 
хөгжлийн түншүүд, оролцогч талууд хамтран шинэ БСМТ-г 
боловсруулах нь тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, Монгол улсын 
боловсролын салбарын хөгжилд салбарыг хамарсан, өргөн цар 
хүрээтэй, системтэй арга барилыг нэвтрүүлэх боломжийг нээх ач 
холбогдолтой юм.  

Төслийн үр нөлөө  Боловсролын хүртээмж, чанар, ач холбогдол сайжирсан байх  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн  Боловсролын системийн төлөвлөлт болон 
удирдлага бэхжсэн байх  

Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил  
 



Хэрэгжилтийн явц  
 

Төслийн үр дүн, үйл ажиллагаа  
 

БСМТ-г боловсруулах удирдлагын болон 
зохицуулалтын механизм бий болсон байх  
Боловсролын салбарт гүнзгийрүүлсэн судалгааг 
хийж олон улсын туршлагыг судалсан байх  
БСМТ болон төсвийн баримт бичгийг 
боловсруулсан байх   

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

 

Газарзүйн байршил  
 

 

Хамгааллын бодлогын ангиллууд 

Байгаль орчин  
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  
 

 

Уугуул иргэд  
 

 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн үед  
 

Төслийн хэрэгжилтийн үед  
 

Хариуцагч талууд  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан  Асако Маруяама  

АХБ-ны хариуцсан газар  Зүүн Азийн газар  

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс  Зүүн Азийн Газрын Хот байгуулалт ба нийгмийн салбарын хэлтэс  

Хэрэгжүүлэгч байгууллага  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам  
Засгийн газрын III байр, 514 тоот, Бага тойруу-44, Сүхбаатар 
дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах 2017 оны 7 дугаар сарын 28 



Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

2017 оны 6 дугаар сарын 18 - 23 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал - 

Төслийг батлах 2017 оны 9 дүгээр сарын 15  

Сүүлд хийгдсэн төслийн хэрэгжилтийн хяналт - 

Төслийн мэдээллийн тайланг шинэчилсэн огноо  2017 оны 9 дүгээр сарын 18 

TA 9376-MON 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 
огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

2017 оны 9 
сарын 15 

  2019 оны 12 
сарын 31 

-  -  

 

Санхүүжилтын төлөвлөгөө / Ашиглалт  
 

Зарцуулалт – өссөн 
дүнгээр  

АХБ  Хамтарсан 
санхүүжилт  

Хамтрагч тал  Нийт  Огноо  Дүн  

Засгийн 
газар  

Төслөөс үр 
шим хүртэж 
буй хүмүүс  

Төслийн 
спонсор  

Бусад  

0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 2017-9- 15 0.00 

 
 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл агуулагддаг 
бөгөөд энэхүү баримт нь тогтмол шинэчлэгддэг баримт бичиг тул зарим нэг мэдээлэл тайлангийн 
эхний хувилбарт байхгүй ч дараагийн хувилбарт орж болно. Төлөвлөж буй (батлагдаагүй) төслийн 
талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай.  
 
АХБ нь Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээлэл болгон хүргэж байгаа 
бөгөөд үүнд аливаа баталгааг олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын чанарт ихээхэн анхаардаг хэдий ч 
энэхүү тайланд агуулагдсан мэдээллийг “байгаагаар нь” буюу арилжааны шаардлага хангах, 
тодорхой зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын эрхэд халдахгүй байх гэх мэт аливаа шууд 
болон шууд бус баталгааг өгөхгүйгээр толилуулж байна. АХБ нь тайлан дахь мэдээллийн үнэн зөв, 
бүрэн бүтэн байдлын талаарх ямар нэгэн баталгаа эсхүл мэдэгдлийг хийгээгүй болно. 
 


