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ржигдар шөнө Улаанбаатар хотод шатахууны үнэ
дахиад л нэмэгджээ. Монголын хэрэглээний 80
хувийг эзэлдэг АИ-92 автобензинийг шатахуун
түгээх станцууд долоо хоногийн өмнөхөөс литрийг нь 70-90
төгрөгөөр нэмж 1855-1880 төгрөгөөр борлуулж байна. Мөн
дизелийн түлшний үнэ ч 30-40 төгрөгөөр нэмэгджээ.
Шатахууны үнэ өсөхөөр жижиглэн худалдааны, ялангуяа
өргөн хэрэглээний хүнсний барааны үнэ дагаж өсдөг.
Гэхдээ буурахаар нь дагаж буурдаггүй гажиг зуршилтай.
Ийнхүү шатахууны үнийн илд (сэлэм) гялалзан цавчихын

хэрээр, иргэдийн бодит орлогыг тасдан хаяж багасгадаг.
Шатахууны үнийн хэлбэлзэл үндсэн
гурван шалтгаантай. Энэ бол


Түлш шатахуунаа 100 хувь гаднаас авдаг



Төгрөгийн ханшийн савлагаа



Төрөөс шатахууны үнийг тогтоохыг оролдож
буйтай холбоотой.

МОНГОЛЫН ШАТАХУУНЫ ГАНЦ НИЙЛҮҮЛЭГЧ БА ПЛАТЦ ҮНЭ
МУ-ын газрын тосны бүтээгдэхүүний (ГТБ) бараг
ганцхан нийлүүлэгч нь “Роснефть” компани. Учир нь
энэ компанийн Ангарскийн газрын тос боловсруулах
үйлдвэр манай хойд хилийн төмөр замын боомтод
хамгийн ойрхон, тээвэрлэлт нь хамгийн бага
зардалтай учир, өөр хаанаас ч ирүүлсэн үнэ түүнтэй
өрсөлдөж чаддаггүй.
Таван жилийн өмнөөс монголын импортлогч
компаниуд “Роснефть”-тэй сар бүр заавал авах,
нийлүүлэх хэмжээгээ урьдчилан тохиролцох, урт
хугацааны гэрээ байгуулсан учир түлш шатахууныг
найдвартай, тасралтгүй хангах болов.
Харин шатахууны үнийг бол олон улсын зах
зээлийн ханштай холбож (Платц үнэ буюу Сингапурт
байршилтай ГТБ-ий үнийг мэдээлдэг байгууллага),
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өмнөх сарын дунджаар тогтоож иржээ. Ингэснээр
дараа сарын үнийг баримжаалах боломж бүрджээ.
Өмнө нь ОХУ-ын үйлдвэрлэгч үнээ сар бүр дураараа
тогтоодог, монголын импортлогч компани тус бүрд
ялгаатай үнээр гэрээ хийдэг байлаа. Хажуугаар нь
ОХУ-ын экспортын болон бусад татварын өөрчлөлт,
дотоодын зах зээлийнх нь үнийн хэлбэлзэл, төмөр
замын тарифын өөрчлөлт зэргээс хамаардаг байв.
2019 оны 4-р сарын хилийн үнэ өмнөх 3-р
сарынхаас АИ-80, АИ-92 автобензин тонн тутамдаа
71 ам.доллараар, 5-р сарынх нь 4-р сарын дунджаас
47 ам.доллараар нэмэгдсэн учир импортлогчид
ийнхүү үнээ өсгөж байгаа ажээ. Хэрвээ Платцын үнийн
хандлага өөрчлөгдөхгүй гэвэл 2019 оны 6-р сарын
бензиний үнэ 22 ам.доллараар, зуны дизелийн үнэ 17
ам.доллараар тус тус өсөх ажээ.
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ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНЭ БА АМ.ДОЛЛАРЫН ХАНШ
Газрын тосны бүтээгдэхүүний үнэ нь гол түүхий
эдээсээ буюу газрын тосны үнээс хамааралтай
(график1). Хоёр үнэ хоёулаа АНУ-ын доллараар
илэрхийлэгддэг. Олон улсын зах зээл дээр түүхий
газрын тосыг хамгийн том хоёр зах зээл буюу Европын
(Брентийн) ба АНУ-ын (WTI or West Texas Intermediate)
үнийг хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг. Хоёр үнэ маш олон
хүчин зүйлээс хамаарч, үргэлж өөрчлөгдөж байдаг.
Томоор нь багцалбал АНУ ба ОПЕК-ийн (газрын
тос экспортлогч орнуудын холбоо) харилцаа, мөн
Саудын Араб, ОХУ, БНХАУ болон тэдгээрийн харилцаа,
холбооны асуудлууд юм.
АНУ ба БНХАУ нь дэлхийн хамгийн том газрын тосны
хэрэглэгч, мөн АНУ (занарын Fracking технологийн
хүчээр) нь хамгийн том газрын тосны үйлдвэрлэгч
болоод байна. АНУ ба БНХАУ-ын хоорондын
худалдааны дайн хурцадвал дэлхийн эдийн засагт
сөргөөр нөлөөлж, эрэлт хэрэгцээ буурдаг, тэгэхээр
газрын тосны үнэ унадаг. Харин сүүлийн үед энэ
хоёр улс хоорондын худалдааны тарифын асуудлаа
эерэгээр шийдэх гэж байгаа тул дэлхийн эдийн засагт
сайнаар нөлөөлж, эрэлт нэмэгдсэнээр газрын тосны
үнэ өснө гэсэн хүлээлт үүсээд байна. АНУ-д занарын
технологиор газрын тосны олборлолт нь нэмэгдэж,
газрын тосны үлдэгдэл нөөц ихэсвэл үнэ буурч,
эсрэгээрээ үйлдвэрлэл нь буурах буюу эсвэл эрэлт

нь ихсэж нөөц нь багасвал үнэ өсдөг. Энэ жил АНУын занарын үйлдвэрлэлийн өсөлт саарах шинжтэй
байгаа нь газрын тосны үнэ буурахгүй, харин ч
өсөх хүлээлт үүсгэж байна. Мөн АНУ-ын эдийн засаг
сайн үзүүлэлттэй байгаа нь үнэ өсгөх нөлөөтэй. Ам
долларын ханш чангарвал, түүхий газрын тосны үнэ
буурч байгаа мэт харагддаг.
ОПЕК болон ОХУ хамтран газрын тосны
үйлдвэрлэлийн хэмжээгээ царцааж байгаа нь, газрын
тосны нийлүүлэлтийг хязгаарлаж, нийлүүлэлтийн
илүүдлийг арилгаж, магадгүй бүр хомсдол үүсгэж
үнийг бууруулахгүй, эсвэл бүр өсгөхөд нөлөөлнө гэж
судлаачид таамаглах боллоо.
Иран болон Венесуэлийн эсрэг АНУ хориг тавьж
түүхий нефтийн экспортыг нь хаах бодлого барьж
байгаа нь үнэ өсгөхөд нөлөөлсөөр байна. Ер нь газрын
тосны экспортлогч Ирак, Иран, Ливи, Судан, Венесуэль
зэрэг улсуудад үймээн самуун гарахаар л үнэ өсдөг.
Бас зуны улирал эхлэж байгаа учир улсуудын ГТБ-ий
хэрэглээ нэмэгдэж үнэ ч дагаад өсдөг.
Ерөнхийдөө газрын тосны үнэ, ойрын хугацаанд
өснө гэсэн хүлээлт үүсжээ. Манай улсын хувьд АНУ-ын
доллар чангарахын хамтаар төгрөг бас сулрах хоёр
хандлага зэрэг гарч байгаа нь бараа импортлогчдыг
жижиглэнгийн үнээ нэмэхэд түлхсээр байна.

График-1
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАВХРУУЛСАН БОДЛОГО
Монголын төр засаг өргөн хэрэглээний олон
барааны үнийг тогтоож ард иргэдээ “халамжилдаг”.
Гэтэл энэ үйлдэл нь эцсийн дүндээ тус биш ус буюу
“баавгайн үйлчилгээ” болдог. Шатахууны үнийг
одоог хүртэл шатахууны онцгой албан татварын
(ОАТ) түвшинг өөрчлөн зохицуулж ирлээ. Шатахууны
үнийн дөрөвний нэгээс, заримдаа хагасыг нь хүртэл
эзэлдэг ОАТ-ыг хилийн буюу ам.долларын үнэ өсөхөөр
бууруулж, бууруулахаар өсгөж ирлээ. (График2)
Гэхдээ энэ татварыг хилийн үнийн тодорхой хувиар
тогтоохын оронд шууд тонн тутамд төгрөгөөр
тогтоодог учир, төгрөг чангарвал шатахууны үнэ
буурдаггүй.

Уг нь аливаа барааны үнийг зах зээл тогтоосон нь урт
хугацаандаа хэрэглэгчдэд илүү ашигтай, урьдчилан
таахад харьцангуй амархан, хүлээлтийн инфляцийг
бууруулна. Зөвхөн зах зээлийн бодит үнэ л хэрэглэгчдэд
үнэн мэдээлэл өгөх бөгөөд үнэ юунаас хамаарч буйг
хэрэглэгч ойлгосны дараа ойрын болон холын үйлдлээ
бодитой төлөвлөж чадна. Түлш шатахууны үнийг төр
биш, зах зээл тогтоовол импортлогч компаниудын
хооронд амьд өрсөлдөөнийг өдөөж, зардлаа хэмнэх
замаар шатахууны үнээ бууруулна.

График-2
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ҮНИЙН ӨСӨЛТӨӨС ХАМГААЛАХ БАМБАЙ
Монголын компаниуд дараа сарын үнэ нэмэгдэх
төлөвтэйг хараад өөрсдөө эрсдлээ хүлээж, аль
болох их хэмжээгээр захиалъя гэсэн ч агуулах савны
багтаамж бага. Олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг тус
бүрээр нь хадгалах ёстой учир нэг сараас илүүгээр
нөөцлөх боломжгүй. Дизель гэхэд л өвлийнхийг
нь дуусгаж саваа суллаад зуныхыг авах жишээтэй.
Чөлөөт өрсөлдөөн байхгүй, шатахууны бизнесийн
ашиг эрс багассан, зээлийн хүү өндөр тул сараар
нөөцлөх санхүүгийн боломж ховор. Мөн дараа сард
нь үнэ өсөх биш буурчихвал, өндөр үнэтэй нөөцийг
хямдруулж зарахаар алдагдал гарна.

(График3) Энэ үйлчилгээг авахын тулд тодорхой
төлбөр (premium) эхлээд төлнө. Даатгуулсан талд
үнэ өсчихвөл ашигтай, үнэ буурчихвал алдагдалтай.
Даатгасан талд эсрэгээрээ.

Аливаа эрсдлээс хамгаалах хүн төрөлхтний бодож
олсон арга бол даатгал. Барааны үнийн савалгаанаас
хамгаалах тэр даатгалыг гадаад худалдаанд хэджинг
(hedging) гэдэг. Хэджинг гэх энэ бамбай яаж ажилладаг
вэ? Тодорхой үнийн түвшин дээр тохиролцоо хийнэ.
Тохирсон хугацаа болохоор, үнэ өөрчлөгдсөн ч,
анх тохирсон үнээрээ л бараа авна, эсвэл зарна.

Хэджинг/опцион өндөр зардалтай учир олон
улсын трэйдинг компаниудаар дамжуулахаас өөр
эдүгээ сонголт алга байна. Төр засаг хэрэв үнэ хянах
бодлогоо үргэлжлүүлнэ гэвэл ОАТ-ын хөрөнгөөр сан
байгуулж, тэндээс энэ хэджинг хийж болох юм.

Худалдааны эргэлт маш том, олон улсын түүхий
эдийн трэйдэр компаниуд энэ бамбайг үргэлж
ашигладаг. Гэхдээ үнэ өөр болсон ч авах эсэхээ сонгох
сонголттой (option) даатгал ч бий. Үнэ буурчихвал,
буурсан үнээр нь авна гэвэл дахиад л илүү төлбөртэй.
Гэхдээ буурсан үнээр авч, өрсөлдөгчидтэйгээ адилхан
үнээр зарахгүй бол зах зээлээ алдана.

2019.05.02

График- 3
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО,
ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ - ДАВУУ ТАЛ
АМЬДРАЛЫН ЧАНАР

Утга

Эрэмбэ

1.1.01

Хүн ам зүйн ачаалал

Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд ногдох
тэжээгчдийн тоо

1.3.11

Цэцэрлэгийн багш нарын ур чадвар

Санал асуулга

1.2.02

Нас баралтын ерөнхий коэффициент

1000 хүнд ногдох нас баралтын тоо

5 (тоо)

1

1.1.04

Орон гэргүй өрх

Нийт өрхөд эзлэх хувь

0.01%

1

1.2.12

Эрүүл амьдрах дадал, зуршил

Санал асуулга

7.21

2

Утга

Эрэмбэ

18.14%

2

АМЬДРАХ ОРЧИН
2.1.13

Автобусны буудлын хүртээмж

Гэрийнх нь ойролцоо автобусны буудал
байдаггүй иргэдийн хувь

2.1.21

Ахуйн үйлчилгээний хүртээмж

Санал асуулга

2.2.03

Дулааны хангамж

Дулааны төвлөрсөн системд холбогдсон
өрхийн хувь

2.3.08

Тусч байдал

Санал асуулга

2.1.20

Томоохон үйлчилгээний төвийн
хүртээмж

Санал асуулга

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

49 (тоо)
8.04

(1-10оноо)

(1-10оноо)

5.90

(1-10оноо)

52.36%
8.21

(1-10оноо)

1
1

2
3
3

5.96

3

Утга

Эрэмбэ

(1-10оноо)

3.1.05

Гэмт хэргийн хохирол нөхөн төлүүлэлт

Хувь

61.22%

1

3.3.02

Ердийн галлагаатай өрх

Ердийн галлагаатай өрхийн эзлэх хувь

34.22%

2

3.3.11

Автомашинаас татгалзах

Санал асуулга

3.3.08

Ус хэмнэлт

Санал асуулга

3.1.06

Гэмт хэрэгт холбогдогчид

1000 хүнд ногдох

ЗАСАГЛАЛ
4.3.04

Хүн амын насны бүтцийн хандлага

Нийт хүн амд 18-34 насны залуусын эзлэх
хувь

4.3.10

Ирээдүйдээ итгэлтэй байдал

Санал асуулга

4.1.02

Төсвийн орлого (%)

Дүүргүүдийн нийт дүнд эзлэх хувь

4.3.11

Амьдралдаа сэтгэл хангалуун байдал

Санал асуулга

4.2.15

Цахим засаглал - хороо

Санал асуулга

ЭДИЙН ЗАСАГ

6.02

(1-10оноо)

8.49

(1-10оноо)

2
3

6 (тоо)

3

Утга

Эрэмбэ

30.75%

2

8.58

(1-10оноо)

17.36%
8.29

(1-10оноо)

2
3
3

6.49

3

(1-10оноо)

Утга

Эрэмбэ

63.32%

1

5.2.01

Хөдөлмөрийн насны хүн ам

Нийт хүн амд 16-59 насны хүн амын
эзлэх хувь

5.2.02

Ажиллагчид

Нийт хүн амын тоонд эзлэх хувь

44.72%

1

5.2.04

Ажиллах хүчний оролцооны түвшин

Хувь

74.87%

1

5.3.01

Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ,
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын төвлөрөл
нийслэлийн дүнд эзлэх хувь

21.61%

1

5.3.03

Зах зээлийн багтаамж

23.77 %

1

Нийслэлийн хүн амд эзлэх хувь
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ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ТАЙЛАН 2019

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ - СУЛ ТАЛ
АМЬДРАЛЫН ЧАНАР

Эрэмбэ

1.2.10

Халдварт өвчний тархалт

1000 хүнд ногдох халдварт өвчнөөр
өвчилсөн хүний тоо

21 (тоо)

9

1.3.06

Сурагч-багшийн харьцаа
(төрийн өмчийн цэцэрлэг)

Нэг үндсэн багшид ногдох сурагчийн
тоо

44 (тоо)

9

1.2.07

Эмнэлгийн ая тухтай байдал

Санал асуулга

7.18 (1-10оноо)

7

1.3.05

Сурагч-багшийн харьцаа
(төрийн өмчийн ЕБС)

Нэг үндсэн багшид ногдох сурагчийн
тоо

25 (тоо)

7

1.2.06

Эмнэлгийн үйлчилгээ

Санал асуулга

6.44 (1-10оноо)

6

Утга

Эрэмбэ

4.12 (1-10оноо)

9

АМЬДРАХ ОРЧИН
2.2.10

Замын чанар

Санал асуулга

2.2.08

Хог зайлуулах үйлчилгээ

Хатуу хог хаягдлаа үйлчилгээний
байгууллагаар зайлуулдаг өрхийн хувь

58.99%

9

2.2.01

Цахилгаан эрчим хүчний
хангамж

Цахилгааны эх үүсвэргүй өрхийн хувь

1.83%

8

2.2.11

Явган хүний зам

Санал асуулга

3.96 (1-10оноо)

8

2.1.18

Ногоон байгууламж

Санал асуулга

3.15 (1-10оноо)

7

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
3.1.04

Гэмт хэргийн илрүүлэлт

Хувь

3.2.01

Аюулгүй орчин

Санал асуулга

3.1.12

Гудамж, олон нийтийн газар
гарсан хэрэг

1000 хүнд ногдох

3.3.09

Дуу чимээний бохирдол

Санал асуулга

3.1.09

Хулгайн гэмт хэрэг

1000 хүнд ногдох

ЗАСАГЛАЛ

Утга

Эрэмбэ

22.50%

9

4.78 (1-10оноо)

8

5 (тоо)

8

5.09 (1-10оноо)

8

8 (тоо)

8

Утга

Эрэмбэ

4.2.06

Дүүргийн үйл ажиллагааны
хүнд суртал

Санал асуулга

5.77 (1-10оноо)

9

4.2.01

Нийслэлийн үйл ажиллагаа

Санал асуулга

4.18 (1-10оноо)

8

4.2.07

Дүүргийн албан хаагчдын
авлигад өртөх байдал

Санал асуулга

6.11 (1-10оноо)

8

4.2.14

Хорооны үйл ажиллагааны
хүнд суртал

Санал асуулга

6.12 (1-10оноо)

8

Санал асуулга

3.85 (1-10оноо)

7

Утга

Эрэмбэ

2.52 (1-10оноо)

8

7.04%

5

4.2.05

Дүүргийн үйл ажиллагааны ил
тод байдал
ЭДИЙН ЗАСАГ

5.1.03

Үнийн өсөлт

Санал асуулга

5.2.03

Ажилгүйдлийн түвшин

Хувь

1
Сайн

8

Утга

Эрэмбэ:
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ДЭЭД
БОЛОВСРОЛ

ХЭРЭГТЭЙ ЮУ?

Д

элхийн эдийн засгийн форумын
үеэр “Баян болон ядуу хүмүүсийн
хоорондох ялгаа асар их нэмэгдэж,
дэлхийн хамгийн баян найман хүний
эзэмшиж байгаа баялаг 3,6 тэрбум хүний
эзэмшиж байгаа баялагтай тэнцлээ.”
гэдгийг дурдсан. Ийм хурдтай өргөжин
тэлж байгаа орлогын тэгш бус байдал нь
нийгмийн гадуурхалд хүргэж, нийгмийн
нэгдэл нягтралыг алдагдуулахад түлхэц
болж байна. Орлогын хэт ялгаатай
байдлыг шийдэх гарц нь боловсрол юм.

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ
Хүмүүсийн
орлогын
хэмжээ
эзэмшсэн
боловсролын түвшнээс нь шууд хамаардаг нь \Pastore, Francesco 2010\ судалгаагаар тогтоогдсон.
Сургуульд суралцсан жил нэмэгдэх бүрт ихэнх
шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын хувьд
дунджаар 7,2%-оос их хэмжээний үр ашгийг хувь
хүнд авчирдаг байна. Түүнчлэн тус судалгаагаар
сургуульд суралцах жил нэмэгдэх бүр 35-аас
доош насны хүмүүсийн цалингийн хэмжээ 9%аар илүү байгааг тогтоожээ.
Их, дээд сургууль болон Мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвийн (МСҮТ) төгсөгчдийн
ажлын байрны хэлбэрт томоохон ялгаа байгааг
судалгаа харуулж байна. Их, дээд сургууль
төгсөгчдийн 93.7 хувь нь байнгын ажил эрхэлж
байхад, энэ үзүүлэлт МСҮТ төгсөгчдийн хувьд
72.1 хувь байна. МСҮТ нь их дээд сургуультай
харьцуулахад түр болон улирлын чанартай
ажлын байранд шаардлагатай ур чадвараар
мэргэжилтэй ажилтныг илүү олноор бэлтгэдэг
учраас МСҮТ төгсөгчдийн дунд түр болон

улирлын чанартай ажил эрхлэгчдийн хувийн
жин өндөр 14.0 хувь байна гэсэн судалгааг
Хөдөлмөрийн судалгааны институт гаргажээ.
Хүн амын тоогоор манай улстай ойролцоо
Ирланд улс 2020 он гэхэд нийт ажиллах хүчнийхээ
45%-ийг 4-5 дугаар түвшний, 48%-ийг 6-10 дугаар
түвшний, үлдсэн 7%-ийг 1-3 дугаар түвшний
болон түүнээс өндөр ур чадвартай болгох
зорилтыг өмнөө тавьжээ. Үүний тулд 2020 он
гэхэд ур чадвар өндөртэй цагаачдыг татах гэнэ.
Тэр дундаа шинжлэх ухаан, инженер, харилцаа
холбооны технологи, судалгаа боловсруулалтын
ур чадвартай хүмүүсийг илүү чухалчилж байна.
2020 он гэхэд дэлхий даяар өндөр түвшний
дээд боловсролтой хүний нөөцийн дутагдал
38–40 сая, техникийн дээд боловсролтой хүний
нөөцийн дутагдал 45 саяд тус тус хүрч, харин
бага боловсролтой хүний илүүдэл 95 саяд
хүрнэ гэдгийг McKinsey Global Institute 2012 онд
тодорхойлжээ.
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БОЛОВСРОЛ

Өнөөдөр хүүхэд бүр бие даасан, өөртөө
итгэлтэй, өөрийнхөө “ирээдүйн бүтээлч менежер”
болох зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.
Биеийн хүчний хөдөлмөрийн хэрэгцээ багассаар

байгаа өнөө үед боловсролгүйн улмаас ажилгүй,
хөрөнгөгүй “доод анги” нэмэгдэх тусам орлогын
ялгаа, хуваагдал даамжирсаар л байх болно.

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫГ ХҮЧЭЭР ЦӨӨЛӨХ ҮҮ?
Чанаргүй их дээд сургуулиудын тоог цөөлөх
шалгалт хийнэ, эрхийг нь цуцална гэж төрийн
тэргүүнээсээ эхлээд, салбарын сайд нь сүржин
мэдэгдэл хийхэд олон нийт алга ташин хүлээж

ажиглалт” сэдэвт зөвлөмждөө “Монгол Улсын
ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн
85-90% нь дээд боловсролын байгууллагад
элсэж байгаа нь золтой завшаан бөгөөд энэ нь

авах нь “нуухыг нь авах гээд нүдийг нь сохлохтой”
ижил үйл болох вий. Яагаад гэж асуух байх. Эцэг
эх, суралцагчид жил ирэх тусам хэрсүүжиж сайн
муу, чанартай чанаргүй сургуулийг ялгаж салгах
чадвартай болж, элсээд орсон ч таалагдахгүй
бол сургуулиа, хөтөлбөрөө солих, өөрчлөх бүх
эрх нь хувь хүнд нээлттэй, дотоодын болон
гадаадын сургуулийг сонгох, элсэх арга зам,
шалгуураа хэнээс ч илүү мэддэг учир сонголтыг
тэдэнд үлдээх нь хөгжлийн зарчим.

хүн амыг бүхэлд нь хөгжүүлэх сайн хөрс суурь
болж чадна. Энэ боломжийг ашиглан чанартай
боловсролоор ирээдүйг туулах чадвартай
иргэдийг хөгжүүлэхэд анхаарлаа хандуулах
шаардлагатай болж байна” хэмээн онцолсон
байдаг.

2018 оны 9-р сард орон нутгаас ирсэн нэгэн
оюутнаас “яагаад энэ их сургуулийг сонгосон бэ?”
гэж намайг асуухад “хувийн өмчийн сургууль
эзэнтэй тул хариуцлагатай, төрийн сургуулиуд
эзэнгүй” гэж хэлэхийг сонсоод үнэхээр өөр
үеийнхэн бий болж байгааг ойлгож байсан. Ард
иргэдээ, залуу үеэ дутуу үнэлж, дарамт шахалтыг
дээд боловсролын салбарт бий болгох нь хүнд
суртал, авлига, хээл хахууль, эрх мэдэл, танил
талын сүлжээг өргөтгөхөөс өөрийг үл чадна.
Тэгээд ч 2019, 2020 онд ЕБС төгсөгчид өмнөх
үеийнхээс 1.5-2 дахин бага байх учир зах зээлийн
зарчмаараа хөтөлбөр, сургалт сайтай, алсын
хараатай, зөв бодлого, менежменттэй сургууль
аяндаа ялгарч хөгжинө.
2015 оны 4-р сард олон улсад нэртэй судлаачид
болох Кай Мин Чен, Жамил Салми нар “Монголын
дээд боловсролын шинэчлэл: Урьдчилсан
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Дээд боловсролын хөгжил нь зөвхөн эдийн
засгийн асуудал биш юм. Эдийн засгийн хүрээнд
тавьж буй зорилго, зорилтыг боловсролын
хүрээний зорилго, зорилттой ижилсүүлэн,
нэгдмэл болгох нь чухал. Хойч үе маань хурдацтай
өөрчлөгдөж буй дэлхийд урьдчилан таамаглах
боломжгүй саад, бэрхшээлийг даван туулах
чадвартай, хувийн болон нийгмийн амьдралдаа
хариуцлагатай иргэн болж төлөвших учиртай.
Тэгш бус байдал газар авах эрсдэл нүүрлэж буй
энэ цаг үед хүн бүхэнд ижил боломж олгоход
дээд боловсрол шийдвэрлэх үүрэгтэй. Тиймээс
дээд боловсрол олгох үүрэг нь нийгмийн
өөрчлөлт, сорилтод зөвөөр зохицон амьдрах
чадвартай иргэнийг суралцахад чиглүүлэхээс
гадна ард иргэдэд насан туршийн боловсрол
олгох чиглэлээр өргөжиж байна.
Стэнфордын их сургуулийн багш Paul Kim “21-р
зуунд бичиг үсэггүй хүн гэж дахин шинээр сурч
чаддаггүй хүнийг хэлнэ” гэжээ.
2019 оны 5-р сар
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