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“Боловсролын засаглал дахь  

нийгмийн эгэх хариуцлага” бодлогын форум  

 

Хөтөлбөр  
 
Хаана: Улаанбаатар зочид буудал, Хөх асар танхим  

 8:30 – 9:00 Бүртгэл  

Нээлт 9:00 – 9:15 

 

 Ж.Батсуурь, БСШУС-ын сайд  

 Жеймс Андерсон, Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь суурин 

төлөөлөгч  

 

Хэсэг 1. 

Боловсролын 

салбар дахь 

иргэдийн 

оролцоо, 

нийгмийн эгэх 

хариуцлага 

9:15 – 10:30 

   

 Боловсролын салбарын бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 

хянаж үнэлэхэд эцэг эх, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоо 

(20’)  

тохиролцсоноор, БСШУСЯ  

 “Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” 

төслийн өөрчлөлтийн онол (20’)   

Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшл төв ТББ-ын тэргүүн  

 “Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” 

төслийн 2016 оны үйл ажиллагаа (20’)  

Ц.Халиун, Глоб Интернэшл төв ТББ-ын төслийн менежер  

 Аймгуудын БСУГ, ЕБС-тай хамтран ажиллах Санамж бичиг 

байгуулах (15’) 

Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн БСУГ-ын дарга нар, аймаг, 

сумын 10 ЕБС-ийн захирал  

 

 10:30 – 10:50 Цайны завсарлага 

Хэсэг 2.  

Бидний 

туршлага: 

Нийгмийн эгэх 

хариуцлагын 

арга хэрэгсэл 

хэрэгжүүлсэн нь  

10:50 – 12:10 

 

 Төсөв, худалдан авах ажиллагааг нягтлах аргачлал 

хэрэгжүүлсэн үйл явц, үр дүн (10’)  

Т.Хонгорзул, Архангай аймгийн “Мэдлэгийн сүлжээ” ТББ-ын 

тэргүүн  

 Сайн сургуулийг дэмжих аргачлал хэрэгжүүлсэн үйл явц, үр дүн 

(15’)  

Г.Ганцэцэг, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн 

үндэсний эвслийн хөтөлбөрийн ажилтан  

 Сургуулийн эцэг эх, багшийн холбоо (СЭЭБХ) байгуулсан үйл явц, 

үр дүн (15’)  

Д.Энхмандах, Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын СЭЭБХ-ны 

зохицуулагч   

 Асуулт хариулт (40’)  
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Хэсэг 3. 

Боловсролын 

засаглалд 

иргэдийн 

оролцоог 

нэмэгдүүлэх, ил 

тод байдлыг 

сайжруулах 

зөвлөмж 

танилцуулах  

12:10 – 13:00  

 “Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага” 

төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд боловсруулсан зөвлөмж 

танилцуулах (20’) 

Д.Тунгалаг, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн 

үндэсний эвслийн ерөнхий зохицуулагч  

Ч.Энхбаяр, Глоб Интернэшнл төв ТББ-ын ажилтан  

 Асуулт хариулт (30’)  

 13:00 – 14:00 Өдрийн хоол  

Хэсэг 4. 

Боловсролын 

төсөв, худалдан 

авах үйл явцад 

иргэдийн 

оролцоо - 

Хэлэлцүүлэг 

14:00 – 15:30 

 

Чиглүүлэгч: Ч.Энхбаяр, Глоб Интернэшнл төв ТББ-ын ажилтан   

 Хэлэлцүүлэг 1. Сургуулийн төсвийн үйл явцад эцэг эх, иргэдийн 

оролцоо  

Оролцогчид:  

БСШУСЯ, СЯ, аймгийн БСУГ-ын дарга, аймаг, сумын ЕБС-ийн 

захирлууд 

 

 Хэлэлцүүлэг 2. Сургуулийн худалдан авах ажиллагааны үйл 

явцад эцэг эх, иргэдийн оролцоо  

Оролцогчид:  

БСШУСЯ, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, 

аймгийн БУСГ-ын дарга, аймаг, сумын ЕБС-ийн захирлууд  

 

 15:30 – 15:50 Цайны завсарлага  

Хэсэг 5. 

Сургуулийн эцэг 

эх, багшийн 

холбоотой 

хамтран 

ажиллах нь    

15:50 – 16:35 

 

Чиглүүлэгч: Д.Тунгалаг, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний 

нийгмийн үндэсний эвслийн ерөнхий зохицуулагч  

 Хэлэлцүүлэг 3. Сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоо  

Оролцогчид:  

Аймаг, сумын ЕБС-ийн захирлууд  

 

16:35 – 17:30 

 

Чиглүүлэгч: Б.Болорсайхан, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” 

Иргэний нийгмийн үндэсний эвслийн дэд зохицуулагч  

 Дасгал: Оролцооны 8 шат  

 

17:30 – 17:50 

 

 “СЭЭБХ ба сургуулийн захирал хамтран ажиллах арга замууд”  

танилцуулга   

Г.Ганцэцэг, “Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн 

үндэсний эвслийн хөтөлбөрийн ажилтан  

 

 17:50 – 18:00 Хаалт  

 


