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Инчоны Боловсрол 2030 тунхаглал, үйл ажиллагааны хүрээнд Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн 
тайлангийн үүргийг тодорхойлохдоо “ТХЗ-уудын ерөнхий хэрэгжилтийг хянан үзэх, тоймлон дүгнэх ажлын хүрээнд 
үүрэг хүлээсэн холбогдох талуудыг үндэсний болон олон улсын стратегийн хэрэгжилтийг тайлагнах” хариуцлагын 
хамт “ТХЗ 4 болон боловсролын асуудлыг тусгасан бусад ТХЗ-ын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, тайлагнах 
механизм болно”  гэжээ.

Энэхүү хэвлэлд ашигласан тодорхойлолт, нэр томьёо болон бусад материалын танилцуулга нь аливаа улс орон, 
газар нутаг, хот, бүс нутгийн хууль эрх зүйн байдал, түүний эрх бүхий байгууллага, удирдлага эсхүл түүний хил 
хязгаарыг тогтоох, хязгаарлах талаар ЮНЕСКО-ийн зүгээс ямар нэг байр суурь илэрхийлж буй хэрэг биш болно. 

Уг тайланд дурдсан баримтуудын сонголт, танилцуулга, түүнчлэн илэрхийлэгдэж байгаа үзэл бодол, байр суурийн 
хариуцлагыг гагцхүү Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайланг боловсруулсан баг хүлээх бөгөөд үүнд 
ЮНЕСКО-ийн байр суурийг илэрхийлээгүй бөгөөд тийм үүрэг хүлээгээгүй болно. Энэхүү тайланд илэрхийлсэн үзэл 
бодол, байр суурийн талаарх ерөнхий хариуцлагыг тайлан боловсруулсан багийн захирал хүлээнэ.
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Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлан нь жил тутмын хараат бус хэвлэл юм. Энэхүү тайланг 
боловсруулах ажлыг засгийн газрууд, олон талт хөгжлийн агентлагууд болон хувийн сангуудын нэгдэл санхүүжүүлж, 
ЮНЕСКО-ийн зүгээс зохих дэмжлэг үзүүлж, зохицуулалт хийсэн болно.
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Энэхүү хэвлэлийг Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) лицензийн дагуу Нээлттэй хандалтад 
байршуулсан болно (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Хэрэглэгчид энэхүү хэвлэлийн агуулгыг 
ашиглахдаа ЮНЕСКО-ийн Нээлттэй хандалтын сан (http://www.unesco. org/open-access/terms-use-ccbysa-en)-гийн 
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байх ёстой. Парис, ЮНЕСКО.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 
дараах хаягаар холбоо барина уу: 
Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн 
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боловсрол 
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2005 Бүх нийтийн боловсрол: Чанарыг чанд сахихуй 
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Тайлангийн хураангуй болон холбогдох бүх материалыг http://bit.ly/2020gemreport цахим хуудаснаас татаж авах 
боломжтой.
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Боловсролыг бүх нийтийн эрх болгох, энэ эрхийг хүн бүрийн хувьд бодитоор хэрэгжүүлэх нь хэзээ 
хэзээнээс илүү чухал болоод байна. Хурдтай өөрчлөгдөж буй манай дэлхий ертөнц технологийн 
эмх замбараагүй байдлаас эхлээд уур амьсгалын өөрчлөлт, зөрчил мөргөлдөөн, албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлт, үл тэвчих, үзэн ядалт зэрэг тэгш бус байдлыг улам бүр нэмэгдүүлж ирэх олон арван жилийн 
нөхцөл байдалд үр нөлөө үзүүлэх байнгын томоохон сорилтуудтай тулгарч байна.  КОВИД-19 цар тахал 
нь эдгээр тэгш бус байдлыг улам бүр ил тод болгож, нийгмийн хэврэг байдлыг гүнзгийрүүллээ. Бидний 
нийтлэг хүнлэг чанарт заналхийлдэг нийгэм дэх урт хугацааны зөрчлүүдийг арилгахад тусалж, хамгийн 
эмзэг, амьдралын боломж тааруу нэгнээ дэмжих хамтын үүрэг хариуцлага маань урьд өмнөхөөсөө илүү 
нэмэгдэж байна. 

Сорилт, бэрхшээлүүдтэй тулгарч буй энэ үед 2020 оны БХШД-ийн тайланд тусгагдсан боловсрол дахь 
тэгш хамруулалтын талаарх илгээлтүүд улам оновчтой болж байна. Боловсрол эзэмших боломж тэгш 
бус байсаар байгааг та бидэнд сануулж байна. Маш олон тооны суралцагчдад чанартай боловсрол 
эзэмшихэд хэтэрхий их саад бэрхшээл тулгарч байна. Таван хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуус тутмын нэг 
нь КОВИД-19 цар тахал гарахаас өмнө хүртэл боловсролын үйлчилгээнд огт хамрагддаггүй байсан. 
Цаашлаад доромжлол, хуучны хэвшмэл үзэл, ялгаварлан гадуурхалт нь олон сая суралцагчийг анги 
танхимд суралцах үйл явцаас хөндийрүүлж байна.    

Өнөөгийн хямрал нь үл хамрах явдлын төрөл бүрийн хэлбэрүүдийг цаашид дахин үргэлжлүүлэхээр 
байна. КОВИД-19 цар тахалтай холбогдуулан сургуулиуд хаагдсан нь дэлхий дээрх сурагчдын 90 гаруй 
хувьд нөлөөлсөн бөгөөд боловсролын салбарын түүхэнд урьд өмнө нь огт үзэгдэж байгаагүй эмх 
замбараагүй байдалд дэлхий ертөнц ороод байна. Амьдралын боломж хамгийн тааруу суралцагчид 
нийгмийн болон цахим хуваагдлаас шалтгаалан сурлагаар хоцрогдож, сургууль завсардах эрсдэлд 
ордог. Эрүүл мэндийн хямрал олон хүнийг, ялангуяа нэн ядуу охидыг дахин хэзээ ч сургуульдаа буцаж 
орохгүй байж болохоор орхигдуулдаг болохыг эбола вирусийн халдвар гарсан үе болон хуучны бусад 
сургамжууд бидэнд харуулсан.
 
Дэлхий нийтээрээ илүү тэгш хамруулсан боловсролын тогтолцоог дахин сэргээж бий болгохыг эрмэлзэж 
буй энэ үед энэхүү тайлангийн боловсролын салбарын бүх оролцогчдод өгч буй гол зөвлөмж бол бүхий 
л суралцагчдыг тэдний ялгаатай шинж байдал, нийгмийн гарал үүсэл эсвэл чадвараас нь үл хамааран 
бүрэн дүүрэн хамруулах тэгш хамруулсан боловсролын талаарх ойлголтын хүрээгээ тэлэх явдал гэдэг 
нь цагаа олсон байна.  

Тус тайланд үл хамрах явдлын оршин буй төрөл бүрийн хэлбэр, үүссэн шалтгаан болон энэ асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд бид юу хийж чадах талаар авч үзсэн билээ. Энэ утгаараа энэ нь илүү тэсвэртэй, 
тэгш нийгмийг бүтээх боломжийг бий болгохоор эрэлхийлэх явцдаа бидний анхааралдаа авах ёстой 
уриалга юм. Энэхүү бэрхшээлийн жинхэнэ бодит цар хүрээг ойлгох эсвэл хэмжихэд шаардлагатай илүү 
сайн тоо баримт, мэдээллийг цуглуулах уриалга юм. Яамд, засгийн газрын агентлагууд КОВИД-19 цар 
тахалд хариу арга хэмжээ авахдаа одоо хэрэгжиж буй үр дүнтэй бодлогуудын жишээн дээр тулгуурлан 
огтлолцож буй тэгш бус байдлуудыг бууруулахад хамтран ажиллах чадвартай гэдгийг харсанчлан энэ 
замаар төрийн бодлогыг улам илүү тэгш хүртээмжтэй болгох уриалга юм. 
 
Зөвхөн энэхүү тайлангаас суралцаж л бид ирээдүйд ямар замаар явах ёстойгоо ойлгох болно. Нэгдсэн 
үндэстний Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага нь суралцахуйг хэзээ ч тасалдуулахгүй байх 
явдлыг хангаж, улс орнууд болон боловсролын төлөөх нийгмийн бүлгийнхэнд туслахад бэлэн байгаа 
бөгөөд дэлхий нийтээрээ хүсэн хүлээж буй боловсролыг бид хамтдаа хөгжүүлж чадах юм.   

Цаг үеийн сорилтуудыг амжилттай даван туулахын тулд улам илүү тэгш хамруулсан боловсрол руу 
тэмүүлсэн шилжилтийг өөр зүг рүү чиглүүлшгүй бөгөөд – үүнийг хийхгүй байх сонголт гэж үгүй билээ. 

ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий захирал 
Одри Азулэй

Өмнөх үг
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Нийгмийн нэгдэл нягтралыг бий болгож, олон төрөл байдлыг магтан дуулах зорилгоор үзэл бодлын зөрүүгээ 
чөлөөтэй илэрхийлж, төрөл бүрийн хүмүүсийн дуу хоолойг сонсож болдог тэгш хамруулалт бүхий ардчилсан 
нийгмийг бий болгоход боловсрол чухал хувь нэмэр оруулдаг. 

Энэ жилийн Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлан нь боловсролын тогтолцоог бий болгохдоо 
бүтээгчид нь хэр их тэгш хамруулалттай бүтээнэ, тухайн тогтолцоо нь төдий чинээ тэгш хамруулсан байна гэдгийг 
бидэнд сануулж байна. Тэдгээр тогтолцоо, нөхцөл байдлаас үүдэн эмзэг байдал бий болж болох юм. Энэ нь 
хүмүүсийн хэрэгцээг харгалзаж үздэггүй газарт оршин тогтнодог.

Боловсрол дахь тэгш хамруулалт гэдэг нь суралцагч бүр өөрийг нь үнэлж, хүндэтгэж байгааг мэдэрч сургуульдаа 
хамаатай гэсэн тодорхой мэдрэмж  авах явдлыг хангах явдал юм. Хэдий тийм ч, тэрхүү туйлын зорилгод хүрэхэд 
олон саад бэрхшээл тулгарч байна. 

Ялгаварлан гадуурхалт, хэвшмэл ойлголт, хөндийрүүлэлт нь олон хүнийг үл хамрагдахад хүргэж байна. Үл хамруулах 
тэдгээр механизм нь жендэр, байршил, эд баялаг, хөгжлийн бэрхшээл, угсаа, хэл, шилжилт, нүүлгэн шилжүүлэлт, 
бэлгийн чиг баримжаа, эдэлсэн ял, шашин шүтлэг болон бусад итгэл үнэмшил, хандлагаас үл хамааран мөн 
чанартаа ижил байдаг.

Энэхүү тайлан нь тэгш хамруулалтын үндэс суурь байх ёстой бүх нийтийн хүртээмжийг хангахад гарч буй ялгааг 
болон боловсролын салбар дахь бүх ялгааг арилгах ажлаа үргэлжлүүлэн хийх ёстойг бидэнд сануулж байна. Гэхдээ 
"бүх нийт гэсэн бол бүх нийт л байх ёстой" гэсэн хандлагаар тэгш хамруулалтад хандана гэдэг нь хүүхдүүдэд өгдөг 
гутаан доромжилсон тодорхойлолтуудыг ч мөн ашиглахаа болихыг хэлж байгаа юм. Тэдгээр тодорхойлолтуудыг 
харгалзан суралцахуйн арга замыг сонгож хэрэглэх нь хүүхдүүдийн чадвар, чадамжийг хязгаарлаж суралцахуйн 
олон төрлийн арга хэрэглэснээр хүүхэд бүрийн хүртэх үр өгөөжийг үл тоомсорлож байгаа хэрэг билээ.

Иймээс боловсролын тогтолцоог хэрхэн боловсруулж байгаа нь нэн чухал асуудал юм. Улс орнууд өөрсдийн 
боловсролын тогтолцоогоо зөв чиглэлд хөгжиж байгаа эсэхийг тодорхойлохдоо юунд анхаарахаа сонгох 
боломжтой. Тэд тэгш хамруулалтын асуудлаа хэсэгчлэн шийдвэрлэх эсвэл багцаар нь шууд шийдвэрлэх арга замыг 
сонгож болно.

Туйлын зорилгод хүртэл нь бүрэн дүүрэн тэгш хамруулахад саад бэрхшээл, зөрчилдөөн тулгарах нь зайлшгүй. Одоо 
байгаа түвшнээсээ хөгжлийн хүнд бэрхшээлтэй сурагчид болон сурагч нэг бүрийн хэрэгцээнд нийцсэн тогтолцоо 
руу шилжих нь энгийн үйл хэрэг биш бөгөөд тэр байтугай боломжгүй ч зүйл байж магадгүй юм. Тиймээс энэхүү 
тайланд туйлын зорилгод хүрсэн бүрэн дүүрэн тэгш хамруулалт нь сул талтай байж болзошгүй гэдгийг үгүйсгээгүй. 
Тэгш хамруулахыг зорин урьдаас сайтар бодож төлөвлөсөн хүчин чармайлт нь хэсэг бүлгийн онцлог шинж чанарыг 
дагаж мөрдөх эсвэл үгүйсгэх, хэл яриаг устгаж болох албадлага болон хувирч болох талтай. Тэгш хамралт гэсэн 
нэрийн дор үйлчилгээнд хамрагдаагүй гадуурхагдсан бүлгийнхнийг хүлээн зөвшөөрч, тэдэнд туслах нь тэднийг 
улам гадуурхагдсан байдал руу мөн түлхэж болох билээ. Өөрчлөлтийг ямар хурдтай хийх вэ, илүү чинээлэг улс 
орнуудын хувьд анхнаасаа тусгаарлалт дээр суурилсан тогтолцоогоо эргэн харж өөрчлөх үү эсвэл ядуу буурай 
орнуудын хувьд тэгш хамруулсан тогтолцоог эхнээс нь цоо шинээр бүрдүүлэх үү гэдгийг шийдвэрлэхэд бодит 
бэрхшээлүүд ч мөн тулгарч байна. 

Гэвч энэхүү тайланд эдгээр сорилт бэрхшээлийг бүрэн дүүрэн ойлгохын тулд тэгш хамруулах боловсролыг яагаад 
даган мөрдөх хэрэгтэй гэдгийг нотлох үндэслэлүүдийг хайх нь зайлшгүй хэрэгтэй эсэх асуудлыг дэвшүүлсэн. Тэгш 
хамруулсан боловсролын үр өгөөжийн талаар мэтгэлцэх нь боолчлолыг эсвэл арьсны өнгөөр ялгаварлах явдлыг 
утсгахын үр шимийн талаар мэтгэлцэхтэй эн тэнцүү зүйл билээ. Боловсролд тэгш хамруулах нь үйл явц бөгөөд 
харин хүрэх эцсийн цэг биш билээ. Багшийн дохио зангаа, үйл хөдлөлд, сургалтын орчиндоо зориулан удирдлагын 
зүгээс боловсруулах сургуулийн ёс зүйн эрхэм чанарт, сургуулийн сонголт хийх боломжтой үед гэр бүлийн зүгээс 
шийдвэр гаргах арга замд төдийгүй, нийгэм бүхэлдээ ирээдүйдээ юу хүсэж байгаагаа шийдвэрлэхдээ хийх зэрэг 
олон өөрчлөлтийг энэхүү аяллын явцад мөнгө зарцуулахгүйгээр хийх боломжтой.  

Тэгш хамруулалт нь зөвхөн бодлого боловсруулагчдын сонголт биш юм. Дээрээс хэрэгжүүлэхийг шаардлаа гээд 
хэзээ ч хэрэгжихгүй. Тиймээс энэхүү тайлангийн уншигч таны хувьд танаас асууж буй асуулт бол та өнөөгийн 
сэтгэлгээг сөрөхөд бэлэн байгаа эсэх, мөн боловсрол хүн бүхэнд зориулагдсан тул боловсролд бүх нийтийг тэгш 
хамруулахын төлөө хичээх ёстой хэмээн шийдвэр гаргахад бэлэн байгаа эсэх юм.

БХШД-ийн тайлангийн зөвлөх хорооны дарга 
эрхэмсэг хатагтай Хелен Кларк 

Өмнөх үг
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Ялгаатай шинж байдал, нийгмийн гарал үүсэл болон чадвар нь сурч боловсрох боломжуудыг урьдчилан 
тодорхойлж байна.

Европ болон Хойд Америкийн өндөр орлоготой орнуудаас бусад бүх оронд дунд сургууль  дүүргэлтийн хувьд хамгийн 
чинээлэг өрхийн 100 хүүхэд тутамд хамгийн ядуу өрхийн ердөө 18 хүүхэд харгалзаж байна. Ихэвчлэн Сахар орчмын 
Африкийн 20-иод орны хөдөө орон нутагт ядуу өрхийн эмэгтэйчүүд дунд сургуулиа дүүргэсэн тохиолдол бараг 
байхгүй байна.

Сургуулиас завсардах эрсдэлд буй бүхий л суралцагчид ялгаварлан гадуурхалт, хуучны хэвшмэл үзэл, 
доромжлолын хувьд ижил төстэй байдалд байна.

Улс орнуудын 68% нь тэгш хамруулах боловсролын талаарх тодорхойлолттой бөгөөд эдгээрийн ердөө 57% нь хэд 
хэдэн эмзэг болон гадуурхагдсан бүлгийнхнийг хамруулсан байна. 

Ахиц дэвшил гарч байгаа ч боловсролын үйлчилгээний гадна үлдэж буй бүлгийнхний талаарх тоо баримт, 
мэдээллийг цуглуулах, тайлагнах эсвэл хэрэглэх явдал олон улс оронд хангалтгүй хэвээр байна.

Нийт улс орны 41% буюу дэлхийн нийт хүн амын 13%-ийг төлөөлж буй эдгээр орнууд нь 2015 оноос хойш боловсролын 
үндсэн үзүүлэлтүүдээр нарийвчилж гаргасан тоо баримт, мэдээллийг олон нийтэд нээлттэйгээр тайлагнах өрхийн 
түвшний судалгаагүй байна;  Хойд Африк болон Баруун Ази нь хамгийн бага хамралттай бүс нутаг юм. Хөгжлийн 
бэрхшээлийн талаарх Вашингтон бүлгийн богино асуумжаар гаргасан 14 улсын саяхны тоо баримтаас харахад 
сургуулийн гадна буй хүүхдүүдийн 15%-ийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эзэлж байна. 

Сая, сая хүүхэд суралцах боломжгүй байна.

Дунд орлоготой орнуудын хувьд сүүлийн 15 жилийн хугацаанд сургуульд хамрагдалт 25 хувиар нэмэгдсэн ч 
суралцагчдын ердөө дөрөвний гурав нь 15 нас хүртлээ завсардалгүй сургуульд суралцаж байна. Тэдгээрийн ердөө 
тал нь суурь мэдлэг эзэмшихээр сургуульд суралцсан байгаа ч энэхүү хугацаанд түвшин зогсонги байдалд орсон 
байна. Тэрчлэн боловсролын олон үнэлгээгээр сурагчдын сурлагын амжилтыг үнэлдэг бөгөөд Латин Америкийн 15 
улсад хийсэн бүсийн үнэлгээгээр олон хариултаас сонгох асуултад сурагчдын дөрөвний гурав нь тааж хариулсан 
суралцагчдаас илүү дээр байгаагүй ч унших чадварын хувьд хангалттай хэмээн үнэлэгдсэн байна. 

Боловсролд тэгш хамруулахад тулгарч буй гол бэрхшээл нь боломжтой, зайлшгүй шаардлагатай зүйл 
гэдэгт итгэх итгэл дутмаг байгаа явдал юм.

2018 онд сургалтын үйл ажиллагаагаа дундаас дээгүүр болон өндөр орлоготой 43 орны гурван багш тутмын нэг нь 
сурагчдын соёлын ялгаатай байдалд тохируулан нийцүүлээгүй гэж мэдээлжээ. 

Зарим улс орон тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоо руу шилжиж байгаа ч тусгаарласан байдал 
давамгайлсан хэвээр байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын хувьд улс орнуудын 25% (Ази, Латин Америк болон Карибын тэнгисийн улс 
орнуудын 40% гаруй) нь хууль эрхзүйн баримт бичигтээ боловсролыг тусгаарласан орчинд, 10% нь интеграцчилсан 
буюу ердийн сургууль дотор тусгаарласан байдлаар, 17% нь тэгш хамруулсан орчинд, үлдсэн нь тусгаарлах болон 
ердийн сургуульд хамруулахыг хосолсон байдлаар олгохоор тусгасан байна. ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудад цагаач 
сурагчдын 2/3-оос илүү хувь нь тэн хагас нь цагаач иргэдийн хүүхдүүд суралцдаг сургуулиудад суралцаж байна.

Санхүүжилтийг хамгийн их хэрэгцээ шаардлагатай нийгмийн бүлэгт онцгойлон зориулах хэрэгтэй.

ЭЗХАХБ-ын гишүүн 32 орнуудын ихэнх нь нийгэм-эдийн засгийн хувьд эмзэг сургууль, ангиуд нь мэргэшлийн хувьд 
доогуур түвшний багш нартай байх нь илүү түгээмэл байна. Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн үр дүнд 1990-ээд оноос хойш 
Латин Америкийн орнуудад боловсрол эзэмшсэн хугацаа 0.5-1.5 жилээр нэмэгдсэн байна. Дөрвөн улс тутмын нэг нь 
эмзэг бүлгийнхнийг дээд боловсрол эзэмшихэд нь туслах үйл ажиллагааны зохистой хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 
Бага, бага-дунд орлоготой улсуудын 40 орчим хувь нь КОВИД-19 хямралын үеэр сургууль завсардах эрсдэлтэй 
байгаа суралцагчдыг дэмжих арга хэмжээ аваагүй байна.

Багш нар, сургалтын материал, суралцах орчин нь олон талт ялгаатай шинж байдлыг хүлээн зөвшөөрч, 
дэмжихийн үр ашгийг ихэвчлэн үл ойшоодог.

Багш нарын 25 орчим хувь нь тусгай хэрэгцээт суралцагчидтай ажиллах чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх шаардлага 
байна гэдгээ 48 улс илэрхийлжээ. Дэлхий нийтэд ердөө 41 улс дохионы хэлийг албан ёсны хэл хэмээн хүлээн 
зөвшөөрсөн байна. Европын 49 орны 23 нь бэлгийн чиг хандлага болон жендэрийн өвөрмөц шинж чанарыг сургалтын 
хөтөлбөртөө тодорхойлон тусгаагүй байна.   

ГОЛ АГУУЛГА 
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ТТэгш хамруулсан, тэгш боломжийг хангасан 
чанартай боловсрол’-оор хангах болон 

‘бүх нийтийн насан туршдаа суралцахуй’-г 
хөхиүлэн дэмжих тухай Тогтвортой хөгжлийн 
зорилго 4-ийн үүрэг амлалт нь хөгжлөөс хэнийг 
ч үл хоцроохыг амласан Нэгдсэн үндэстний 
байгууллага (НҮБ)-ын Тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх 2030 хөтөлбөрийн нэг хэсэг билээ. Тус 
хөтөлбөрт ‘амьдралын боломж хамгийн тааруу 
бүлгийнхний хэрэгцээг хангасан шударга, тэгш 
боломжтой, хүлээцтэй, нээлттэй бөгөөд тэгш 
хамруулсан нийгэм бүхий дэлхий ертөнц’-ийг 
бий болгохыг амласан билээ.

Нийгэм, эдийн засаг, соёлын хүчин зүйлс нь 
боловсрол дахь тэгш боломж болон тэгш 
хамралтад хүрэх явдлыг дэмжиж эсвэл 
түүнд харшилж ч болох юм. Боловсрол 
нь суралцагчдын ялгаатай шинж байдлыг 
бэрхшээл биш, харин хувь хүний авьяасын 
бүхий л төрх, хэлбэр маягийг тодорхойлон 
тогтоох болон түүний хөгжих нөхцөлийг 
бүрдүүлэх сорилт хэмээн үзвэл тэрээр тэгш 
хамруулсан нийгмийг бий болгох эхлэлийн гол 
цэг нь болох болно. Харамсалтай нь амьдралын 
боломж тааруу бүлгийнхэн сургалтын  
хөтөлбөрт тусгагдахгүй байх, суралцахуйн 
зорилтууд нь тэдэнд хамааралгүй байх, сурах 
бичиг дэх хуучны хэвшмэл ойлголтуудаар 
тусгагдах, нөөц хуваарилалт болон үнэлгээнийн 
хувьд ялгаварлагдах, хүчирхийллийг тэвчин 
өнгөрөөх болон хэрэгцээгээ үл хайхрах зэрэг 
явдалд хүргэх их, бага зэргийн шийдвэр 
гаргасны улмаас боловсролын тогтолцооны 
гадна үлдэх эсвэл тус тогтолцооноос шахагдан 
гарахад хүрдэг байна. 
 
Улс төр, хөрөнгө нөөц, соёл зэрэг нөхцөлт 
хүчин зүйлс нь тэгш хамрах сорилтыг улс 
орнууд эсвэл бүлгүүдийн хувьд харилцан 
адилгүй болгодог. Үнэндээ нөхцөл байдлаас 
үл хамааран энэхүү сорилт нь хаана ч адил 
билээ. Улс орнуудын боловсролын тогтолцоо нь 
саад бэрхшээлүүдийг даван туулах, сургуульд 
хамрагдах хугацааг нэмэгдүүлэх болон 
суралцахуйг сайжруулахын тулд суралцагч нэг 
бүрийг хүндэтгэн харьцах хэрэгтэй. Эдгээр 
тогтолцоо нь төлөвлөлтийг хөнгөвчлөх болон 
боловсрол, сургалтын тусгайлсан хариу арга 
хэмжээ үзүүлэхийг шалтаг болгосон практик 
болон суралцагчдад хаяг зүүн ангилах явдлыг 
зогсоох хэрэгтэй. Тэгш хамралтад хүрэхийн тулд 
үүнийг нэг, нэг бүлгээр нь ээлж дараатайгаар 
хэрэгжүүлэх боломжгүй (Зураг 1). Суралцагчид 
өөр хоорондоо давхацсан олон янзын шинж 
чанаруудтай байдаг. Цаашилбал ямар ч шинж 
чанар нь урьдаас тогтоосон суралцах чадвартай 
хамааралтай байдаггүй.

ЗУРАГ 1. 
Бидэнд нийтлэг байдаг нэг зүйл бол бидний 
ялгаатай байдал юм

Эдгээр хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй байж болно

Үлдсэн эдгээр хүүхдүүд нь  
ядуу өрхийнх байж болно

Эдгээр хүүхдүүд боловсролын тусгай хэрэгцээтэй байж болно

Эдгээр хүүхдүүд ЛГ БТ И байж болно

Эдгээр хүүхдүүд цагаач, дотооддоо шилжин суурьшигч  
эсвэл дүрвэгч байж болно

Эдгээр хүүхдүүд үндэстний, шашны эсвэл хэлний цөөнх эсвэл 
уугуул омгийн иргэд байж болно

Эдгээр хүүхдүүд алслагдсан хөдөө орон нутагт амьдардаг  
байж болно

Эдгээр хүүхдүүд арьсны өнгө, каст зэргээс үүдэн  
гадуурхагдсан бүлгийнх байж болно

Эдгээр хүүхдүүд охид байж болно

Эдгээр хүүхдүүд жин ихтэй, дарамт шахалтад байдаг,  
хичээлээ тараад ажил хийдэг, анхаарал нь сарнидаг,  

өнчин, гэмт хэрэгт орооцолдсон, солгой, багтраа өвчинтэй, 
харшилтай ... байж болно

100 хүүхэд дотроос…

Харин хамгийн сүүлчийн  
энэ хүүхэд ямар бол?  

Тэр энд шинээр ирсэн!

Сайн уу!
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Боловсрол дахь тэгш хамралт нь нэн тэргүүнд үйл явц юм

Тэгш хамралт нь бүх нийтэд хамаатай. Тэгш хамруулах боловсролыг гол төлөв хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага болон тусгай сургууль эсвэл ердийн сургуулиар олгох боловсрол 
хоорондын харилцан хамааралтай холбон ойлгодог. 1990 оноос хойшх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
тэмцэл нь боловсролд тэгш хамруулах дэлхий нийтийн хэтийн төлөвийг тодорхойлсноор 2006 онд 
батлагдсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенц (ХБХЭТК)-ын 24 дүгээр 
зүйлд боловсролд тэгш хамрагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Гэхдээ 2016 онд батлагдсан тус 
конвенцын Ерөнхий зөвлөмж 4-т тэгш хамралтыг илүү өргөн хүрээнд авч үзжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийг ялгаварлаж буй тэр л тогтолцоо бусад хүмүүсийг хүйс, нас, оршин буй газар, ядуурал, 
хөгжлийн бэрхшээл, үндэс угсаа, нутгийн уугуул омгийн харьяалал, хэл, шашин, шилжин ирсэн эсвэл 
дүрвэсэн байдал, бэлгийн чиг хандлага буюу жендэрийн шинж байдлын илэрхийлэл, шоронд хоригдсон 
явдал, итгэл үнэмшил болон хандлагаас нь болж гадуурхаж байдаг. Хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагын 
ялгаатай бөгөөд олон талт байдлыг харгалзан үздэггүй зүйлс бол тогтолцоо болон орчин нөхцөл юм 
гэдгийг КОВИД-19 цар тахал ил тод болголоо. Дүрэм журмыг тогтоож, хэвийн байдал гэж юу болохыг 
тодорхойлж, ялгаатай байдлыг хэм хэмжээнээс гадуурх зүйл хэмээн үздэг зүйлс бол нийгэм болон 
соёлын сэтгэлгээ юм. Тусгай хэрэгцээ гэсэн ойлголтыг оролцоо болон суралцах явдалд тулгарах саад 
бэрхшээл гэсэн ойлголтоор солих шаардлагатай.

Тэгш хамралт бол үйл явц юм. Тэгш хамруулсан боловсрол нь тэгш хамруулсан нийгмийг бүрдүүлэх 
зорилгыг биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг үйл явц билээ. Боловсролын хувьд тэгш боломжийг 
тодорхойлохын тулд ‘тэгш байдал’ ба ‘тэгш боломж’ хоёрын ялгааг тодорхойлох шаардлагатай юм. 
Тэгш байдал гэдэг нь аливаа үйлийн нөхцөлт байдал юм (юу): орц буюу нөөц, гарц буюу анхдагч үр 
дүн эсвэл дам үр дүнд ажиглагдаж болох ямарваа нэгэн үр дүн юм. Тэгш боломж бол үйл явц юм 
(хэрхэн яаж): тэгш байдлыг баталгаажуулахад чиглэсэн үйл хэрэг юм. Тэгш хамруулах боловсрол нь 
үйл явц болон үр дүнгийн нэгдэл тул түүнийг тодорхойлох нь нилээд ярвигтай. Энэхүү тайлангаар тэгш 
хамралт бол үйл явц, тодруулбал хүн бүр өөрийн гэсэн үнэ цэнтэй, чадвартай бөгөөд нийгмийн гарал 
үүсэл, чадвар эсвэл онцлог шинж байдлаасаа үл хамааран хүндлэгдэх шаардлагатай гэсэн итгэл дээр 
суурилан ялгаатай шинж байдлыг хөхиүлэн дэмждэг үйлдэл хэмээн үзэх хэрэгтэй хэмээх нотолгоог 
гаргаж байгаа билээ. Гэвч тэгш хамралт нь аливаа үйлийн нөхцөлт байдал, үр дүн бас мөн. Энэхүү 
үр дүн ямар байх талаар олон талт үзэл бодлын улмаас ХБХЭТК болон Ерөнхий зөвлөмж 4-т үүнийг 
нарийвчлан тодорхойлоогүй билээ. 

Боловсрол дахь тэгш хамралт үр дүн болох нь: Бүх нийтэд чиглэсэн 
боловсролоос эхлэх хэрэгтэй

Ядуурал, тэгш бус байдал нь гол бэрхшээл юм. Туйлын ядуурлыг бууруулах чиглэлээр ялангуяа 
Азийн орнуудад ахиц дэвшил гарч байгаа ч дэлхий нийтэд насанд хүрсэн 10 хүн тутмын 1 нь, 10 хүүхэд 
тутмын 2 нь, Сахар орчмын Африкт 10 хүн тутмын 5 нь нэн ядуу байна. Орлогын тэгш бус байдал дэлхийн 
зарим хэсэгт нэмэгдэж байгаа эсвэл үүнийг буурч байгаа гэж үзсэн тохиолдолд улс орнуудыг хооронд 
нь болон дотор нь харьцуулан үзвэл орлогын тэгш бус байдал хэт өндөр хэвээр байна. Тэрчлэн хүний 
хөгжлийн гол үр дүнгүүд тэгш бус тархалттай байна. Бага, дунд орлоготой 30 улсад өрхийн амьжиргааны 
түвшнээр хамгийн ядуу бүлэгт хамаарах 20%-ийн өрхүүдийн 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн 41% хоол 
тэжээлийн дутагдалтай байгаа нь хамгийн чинээлэг бүлэгт хамаарах 20%-ийн өрхүүдийн хүүхдүүдтэй 
харьцуулахад хоёр дахин их байна. Энэ байдлын улмаас эдгээр хүүхдүүдийн боловсролын үр шимийг 
хүртэх боломжийг нь эрсдэлд оруулж байна.

Боловсролын оролцоон дахь  ахиц дэвшил зогсонги байдалд байна. 258 сая орчим хүүхэд, 
өсвөр үеийнхэн, залуус буюу сургуулийн насны нийт хүн амын 17% нь сургуульд суралцахгүй байна 
(Зураг 2). Боловсролд хамрагдалтыг өрхийн орлогын түвшнээр авч үзэхэд ихээхэн ялгаатай байна: 
Бага, дунд орлоготой 65 улсын хувьд өрхийн амьжиргааны түвшнээр хамгийн ядуу бүлэгт хамаарах 
20%-ийн өрхүүдийн хүүхдүүдийн боловсролд хамрагдалтыг хамгийн чинээлэг өрхийн хүүхдүүдийнхтэй 
харьцуулахад дундаж зөрүү нь бага сургуулийн насны хүүхдүүдийн хувьд 9 хувь, бүрэн бус дунд 
боловсролын насны өсвөр үеийнхний хувьд 13 хувь, бүрэн дунд боловсролын насны залуусын хувьд 
27 хувийн үзүүлэлттэй байна. Хамгийн ядуу өрхийн хүүхдүүд анги улирах, сургуулиас эрт завсардах 
нь илүүтэй байдаг тул сургууль төгсөлтийн хувьд өрхийн амьжиргааны түвшнээс үүдсэн ялгаа улам их 
байна. Харин бага сургууль төгсөлтийн хувьд 30 хувь, бүрэн бус дунд сургууль төгсөлтийн хувьд 45 хувь, 
бүрэн дунд боловсролын хувьд 40 хувийн үзүүлэлтийн зөрүүтэй байна. 



12

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЛХИЙН ТАЙЛАН

Ядуурал нь боловсролд хамрагдалт, анги 
төгсөлт болон суралцах боломжид нөлөөлж 
байдаг. Европ болон Хойд Америкаас бусад 
бүх бүс нутагт өрхийн амьжиргааны түвшнээр 
хамгийн чинээлэг бүлэгт багтах 20%-ийн 
өрхүүдийн 100 өсвөр насны хүүхэд тутамд 
харгалзах хамгийн ядуу 20%-д багтах өрхүүдийн 
дунд сургуульд суралцаж буй хүүхдийн тоо 87, 
дунд сургуулиа дүүргэж буй хүүхдийн тоо 37 
байна. Дунд сургуулиа дүүргэж буй хамгийн ядуу 
өрхүүдийн хүүхдүүдийн хувьд унших болон тоо 
бодох суурь чадвар эзэмшсэн хамгийн чинээлэг 
20%-д багтах өрхүүдийн 100 хүүхэд тутамд 
харгалзах тоо нь 50 байна (Зураг 3). Ихэнхдээ, 
эмзэг байдлын төрлүүд давхцаж байдаг. 
Боловсролд хамрагдах боломжгүй хүүхдүүд нь 
хэл, амьдарч буй газар нутаг, жендэр болон 
үндэстэн ястны байдлаас шалтгаалан эмзэг 
байдалд байх нь түгээмэл байдаг. Тоон мэдээлэл 
гаргасан хамгийн багадаа 20 орны хувьд хөдөө 
орон нутгийн ядуу өрхийн эмэгтэй хүүхэд бүрэн 
дунд боловсрол бараг эзэмшээгүй байна.

Боловсролд тэгш хамруулах 
ажлын үр дүнгүүд нь биет бус 
байж болох ч хий хоосон бус, 
харин ч жинхэнэ бодит байдаг

Бүх нийтээр боловсролд хамрагдах нь тэгш 
хамралтын урьдчилсан нөхцөл боловч хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон сургууль завсардах 

ЗУРАГ 2. Тэрбумын дөрөвний нэгтэй тэнцэх тооны хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуус сургуульд 
суралцахгүй байна 

a. Бага, дунд сургуулийн насны хүүхэд,  
өсвөр үеийнхэн, залуусын сургууль  
завсардалтын хувь, 1990–2018 он

б. Сургууль завсардсан бага, дунд сургуулийн 
насны хүүхэд, өсвөр үеийнхэн,  
залуусын тоо, 1990–2018 он

ДБХШ СтатХолбоос: http://bitly/GEM2020_Summary_fig2
Эх сурвалж: ЮСХ-ийн мэдээллийн сан

ЗУРАГ 3. Боловсролд хамрагдалт, анги төгсөлт 
болон суралцахуйн хувьд өрхийн амьжиргааны 
түвшнээс үүдсэн ялгаа их байна
Сонгогдсон улсуудад боловсролд хамрагдалт, анги 
төгсөлт болон унших ба тоо бодох суурь чадвар эзэмшсэн 
байдлаар, өрхийн амьжиргааны тэгш байдлын индекс, 
боловсролын түвшнээр, 2013–17

ДБХШ СтатХолбоос: http://bitly/GEM2020_Summary_fig3
Тайлбар: Түүвэрт Европ, Хойд Америкийн өндөр орлоготой 
улсуудыг хамруулаагүй болно.
Эх сурвалж: Өрхийн судалгаануудыг ашиглан БХШД-ийн 
Тайлангийн багаас хийсэн дүн шинжилгээ (хамрагдалт ба 
төгсөлт), ЮСХ-ийн мэдээллийн сан (суралцахуйн амжилт).
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эрсдэлд байгаа бусад амьдралын боломж тааруу бүлгийнхнийг боловсролд тэгш хамруулна гэдэг нь 
өөрөөр юуг илэрхийлэх талаар нэгдсэн ойлголт зөвшилцөл бага байгаа билээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг тэгш хамруулна гэдэг нь тэднийг сургуульд элсүүлэхээс 
илүү өргөн утгыг илэрхийлнэ. Сургуульд элсүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулсан ХБХЭТК нь  
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсролоос алагчлах эсвэл тусгай сургуульд тусгаарладаг 
уламжлалт хандлага төдийгүй тэднийг хичээлийн цагийн ихэнх хугацаанд тусгай ангид суулгадаг 
практикийг зогсоож илүү боловсронгуй болгох ёстойг илэрхийлсэн билээ. Гэвч тэгш хамралт гэдэгт 
сургуулиас үзүүлэх дэмжлэг, баримталдаг ёс зүйн эрхэм чанарт хийх илүү олон өөрчлөлт хамаарна. 
ХБХЭТК нь тусгай сургуулиуд нь тус конвенцийг зөрчиж байгаа хэмээн мэдэгдээгүй боловч  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн хорооны сүүлийн үеийн тайлангуудад энэ талаар нилээд 
дурдсан байна. ХБХЭТК нь бүрэн дүүрэн тэгш хамруулахад олон саад бэрхшээл тулгарч байгааг 
хүлээн зөвшөөрч засгийн газруудад тэгш хамруулах боловсролын үйлчилгээг хэрэгжүүлэх талаар эрх  
чөлөөг олгосон билээ. Олон орны засгийн газруудаас ХБХЭТК-оор хүлээсэн үүргүүдээ зөрчин 
хэрэгжүүлж буй үл нийцэх практик үйл ажиллагааг илрүүлэх хэрэгтэй бөгөөд ердийн сургуулиуд болон 
боловсролын тогтолцоонууд нь хэр уян хатан байх талаарх хязгаарлалтуудыг мөн хүлээн зөвшөөрөх 
хэрэгтэй.  

Тэгш хамруулсан боловсрол нь олон зорилготой. Бусад хүмүүстэй харилцах харилцааг хамгийн 
өндөр түвшинд хүргэх (бүх хүүхдийг нэгэн дээвэр дор байлгах) болон суралцах бололцоот чадавхыг 
хангах (сурагчдын хаана ч гэсэн хамгийн дээд зэргээр суралцах байдлыг хангах) талаарх туйлын 
зорилтуудын хооронд зөрчилдсөн зүйл байж болох юм. Төгс төгөлдөр тогтолцоонд ямар хурдтай хүрэх, 
шилжилтийн үед юу тохиолдох, хэрэгцээ шаардлагыг эрт илрүүлэх болон тусгай хаяг зүүн ангилах 
ба гадуурхан доромжлох эрсдэл хоорондын тэнцвэрт байдлыг хангах зэрэг нь анхаарал хандуулах 
шаардлагатай бусад асуудал юм.  

Нэгэн зэрэг олон зорилго тавин ажиллахад эдгээр нь харилцан дэмжсэн эсвэл зөрчилдсөн 
байж болох юм. Бодлого боловсруулагчид, хуульчид болон сурган хүмүүжүүлэгчид тэгш хамралттай 
холбоотой нарийн, тодорхой онцлог нөхцөл байдалд чиглэсэн асуултуудтай тулгардаг. Тэд боловсролыг 
тусгай сургуулиар олгох явдлыг хэвээр хадгалахад хөрөнгө оруулсан хүмүүсийн эсэргүүцэл болон 
зорилтот бүлгийнхний сайн сайхан байдалд хохирол учруулж болзошгүй огцом өөрчлөлтийн тогтвортой 
бус байдлын талаар мэдэж байх хэрэгтэй билээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хамруулах бэлтгэл 
хангаагүй, дэмжлэггүй эсвэл тэгш хамруулах үүрэг хүлээгээгүй ердийн сургуулиудад суралцуулах нь 
бодит байдлыг улам эрчимжүүлж, сургуулиуд болон боловсролын тогтолцоог илүү тэгш хүртээмжтэй 
болгоход сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. 
 
Бүрэн дүүрэн тэгш хамруулах явцад сул талууд байж болох юм. Зарим нөхцөл байдалд тэгш 
хамралт нь олонхыг дагаж мөрдөх дарамтыг санаандгүй байдлаар үзүүлж болох талтай. Тодорхой 
бүлгийн онцлог шинж чанар, практик туршлага, хэл, итгэл үнэмшлийн үнэ цэн буурч, эрсдэлд өртөж 
устаж доройтоход хүрч болох юм. Аливаа бүлгийн өөрсдийн соёлоо хадгалан үлдээх болон өөрсдийгөө 
тодорхойлох, илэрхийлэх эрхийг илүү ихээр хүлээн зөвшөөрдөг болсон билээ. Тэгш хамралтыг гадуурхал 
ялгаварлалын улмаас төдийгүй цөөнх нь тодорхой газар нутагт олонх байх тохиолдолд л тухайн бүлгийн 
онцлог шинж байдлууд хадгалагдаж, эрх мэдэл хангагдаж магадгүй гэж үзэн эсэргүүцэж болох талтай. 
Тэгш хамрах бодлогууд нь зарим нөхцөл байдалд нийгмийн эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхийн оронд 
нийгмийн гадуурхлыг дэвэргэж болох юм. Олонхын нөлөөнд оруулах явдал нь зонхилох гадуурхал 
ялгаварлалыг илүү хүчтэй болгож, цөөнхийн сул талыг нэмэгдүүлж болох талтай. Дэмжлэгийг тодорхой 
зарим бүлэгт онцгойлон хандуулах нь мөн л гадуурхан доромжлох, тусгайлан хаяг зүүн ангилах эсвэл 
тэгш хамралтын аятай бус хэлбэрт хүргэж болох юм. 

Мухардмал байдлыг шийдвэрлэхэд идэвхтэй оролцоо шаардлагатай. Тэгш хамруулах 
боловсролыг харилцан яриа, оролцоо, нээлттэй байдалд тулгуурлах хэрэгтэй. Тэгш хамралтын урт 
хугацааны төгс загварыг бодлого боловсруулагчид, сурган хүмүүжүүлэгчид тохиролцон өөрчлөх, 
шалгуурыг нь бууруулах эсвэл түүнээс өөр зүгт чиглүүлэх ёсгүйн зэрэгцээ энэ үйл явцын нөлөөнд 
өртөгсдийн хэрэгцээ шаардлага, эрхэм зүйлсийг хэрэгсэхгүй байж болохгүй. Хүний үндсэн эрх болон 
зарчмууд нь төгс тэгш хамралт бол ач холбогдолгүй зүйл биш болох талаарх үндэслэлээр хангах 
явцдаа боловсролын талаарх шийдвэрүүдийн хувьд баримтлах ёс зүйн бөгөөд улс төрийн чиглэлийг 
тодорхойлж байдаг. Ялгаатай, хувь хүнд чиглэсэн ганцаарчилсан дэмжлэгийг хангалттай түвшинд 
үзүүлэхэд шаргуу байдал, уян хатан чанар, урт хугацаанд мөрдөх хэтийн төлөвлөгөө шаардлагатай. 
Зарим хүүхдүүдэд тохирсон бөгөөд бусад хүүхдүүдийг үүнд дасан зохицохыг албадсан боловсролын 
тогтолцооны загварыг тушаал шийдвэр гарган амархан халах боломжгүй билээ. Нийгэмд зонхилох 
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хандлага, сэтгэлгээг сорьж үзэх ёстой. Хамгийн дээд зэргийн хүсэл зорилго, өндөр эрмэлзлэл байсан 
ч боловсрол дахь тэгш хамралтыг хангах нь бэрхшээлтэй байж болох юм. Тиймээс зарим хүмүүс тэгш 
хамруулах боловсролын хэт өндөр зорилгод хязгаарлалт тавьж, саад бэрхшээлүүд тулгарч буйг хүлээн 
зөвшөөрөн тэдгээрийг арилгах нь урагш алхах цорын ганц зам гэж үздэг.

Тэгш хамралт нь үр өгөөжөө өгдөг. Тэгш хамруулах боловсролын үйлчилгээг сайтар  төлөвлөн 
хүргэснээр сурлагын амжилт, нийгэм болон сэтгэлзүйн хөгжил, өөртөө итгэлтэй байдал болон үе 
тэнгийнхнийгээ хүлээн зөвшөөрөх явдалд ахиц гаргах боломжтой. Ердийн сургууль, ердийн анги танхимд 
өөр хоорондоо ялгаатай суралцагчдыг хамруулснаар доромжлол, хуучны хэвшмэл үзэл, ялгаварлан 
гадуурхал болон тусгаарлан ганцаардуулах байдлаас урьдчилан сэргийлж чадах билээ. Тэрчлэн тэгш 
хамруулах болон тусгай боловсролын зэрэгцээ хоёр бүтцийг арилгаж, үүнээс хэмнэгдэх боломжит 
зардлыг тэгш хамруулах боловсролын нэгдсэн тогтолцоонд илүү үр дүнтэйгээр ашиглах боломжтой 
юм. Гэвч тэгш хамруулах боловсролын талаарх эдийн засгийн үндэслэлүүд нь төлөвлөлтөд нэн чухал 
боловч хангалттай биш билээ. Зарим цөөхөн улсын боловсролын тогтолцоо нь төгс тэгш хамралтад 
нилээд дөхөж очсон нь шаардлагатай нийт зардлыг тооцох боломжтой болгож байгаа бөгөөд ийм 
тогтолцооноос гарах үр ашиг нь хойчийн олон үеийн туршид үргэлжлэх тул үүнийг тоогоор илэрхийлэх 
нь боломжгүй билээ.

Тэгш хамралт бол ёс суртахууны үүрэг хариуцлага юм. Тэгш хамруулах боловсролын үр өгөөжийн 
талаар мэтгэлцэх нь хүний эрхийн үр өгөөжийн талаар мэтгэлцэхтэй адил зүйл билээ. Тэгш хамралт 
бол тогтвортой нийгмийн урьдач нөхцөл юм. Үнэнч байдал, шударга ёс, тэгш боломж дээр суурилсан 
ардчиллын үеийн бөгөөд ардчиллын төлөөх боловсролын урьдач нөхцөл юм. Энэ нь ‘суралцагч нэг 
бүрт анхаарал хандуулах ба анхаарлаа тэгш хандуулах’ зарчмын хүрээнд саад бэрхшээлийг арилгахад 
чиглэсэн зохион байгуулалт бүхий ерөнхий бүтцийг тодорхойлдог. Тэгш хамралт нь тэрчлэн сургуулиудыг 
ганцхан хэмжээсээр үнэлж, санхүүжилтийг тэдгээрийн гүйцэтгэлтэй холбон хуваарилдаг тохиолдолд 
холбогдох шалгуурыг харгалздаггүй зөвшөөрдөг боловсролын тогтолцооны чиг хандлагыг эсэргүүцдэг 
байна.    

Тэгш хамралт нь бүхий л суралцагчдын суралцахуйг сайжруулдаг. Сүүлийн жилүүдийн суралцахуйн 
хямралыг хөндөн бичсэн нийтлэл нь бага, дунд орлоготой орнуудад сургуулийн насны хүүхдүүдийн 
дийлэнх нь үндсэн ур чадваруудын хувьд суурь мэдлэг, чадвар эзэмшээгүй байгаад анхаарал хандуулсан 
байна. Гэвч энэхүү нийтлэл нь бусдаас бүр ард хоцорсон улс орнуудын боловсролын тогтолцооны 
гажуудалтай шинж тэмдэг болох тогтолцооны гадна орхих, элитизм болон тэгш боломжгүй байдал 
зэргийг авч үзэлгүй орхигдуулсан байж болох талтай. 

ТХЗ 4-т улс орнуудыг тэгш хамруулах боловсролыг баталгаажуулах явдлыг онцлон анхааруулсан 
нь санамсаргүй явдал биш юм. Үл хамруулан гадуурхах явдлын илүү гүнзгий саад бэрхшээлүүдийг 
шийдвэрлэлгүйгээр гаргах механик шийдлүүд нь ердөө л сурлагын амжилтыг сайжруулахад л чиглэнэ. 
Тэгш хамралт нь багшлахуй болон суралцахуйн аргуудын суурь байх ёстой. 

2020 оны Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлан нь бодлогын үндсэн шийдлүүд, 
хэрэгжилтэд тулгардаг саад бэрхшээлүүд, зохицуулалтын механизмууд, санхүүжилтийн сувгууд 
болон тэгш хамруулах боловсролын хяналт-шинжилгээтэй холбоотой асуудлуудыг дэвшүүлсэн билээ. 
Ингэхдээ эдгээр асуудлуудыг аль болохоор цаг хугацааны туршид гарсан өөрчлөлтүүдийн хүрээнд хянаж 
авч үзсэн. Гэвч тэгш хамруулалт зэрэг олон талт асуудлыг дэлхийн хэмжээнд сайтар баримтжуулж 
амжаагүй байна. Энэхүү тайлангийн хүрээнд Афганистанаас эхлээд Зимбабве хүртэлх улс орон тус 
бүрийн мэдээллийг цуглуулж, тэгш хамруулах боловсролд тулгарч буй сорилтыг авч үзлээ. Эдгээр 
мэдээлэл нь Боловсролын дүр зураг нэртэй шинэ вэбсайт, PEER дээр байгаа бөгөөд энэхүү вэбсайтыг 
ашиглан улс орнууд ялангуяа нөхцөл байдал ижил төстэй байдаг бүс нутгийн түвшинд туршлагаа 
солилцож, нэг нэгнээсээ харилцан суралцах боломжтой юм. Эдгээр дүр зургийг 2030 он хүртэлх ахиц 
дэвшлийг чанарын хувьд хянан үзэх суурь үзүүлэлт болгон ашиглаж болох билээ. 

Энэхүү тайланд улс орнуудын ялгаатай нөхцөл байдал болон тэгш хамруулах боловсролын үйлчилгээг 
хүргэхэд тэдэнд тулгарч буй бэрхшээл сорилтууд; ялангуяа эмзэг байдлын шинж чанарууд давхацсан 
үед боловсролын үйлчилгээний гадна үлдэх эрсдэлд буй төрөл бүрийн бүлгүүд болон суралцагч хувь 
хүний хувьд тулгарч буй саад бэрхшээлүүд; үл хамруулах ялгаварлал нь биет, нийгмийн (хүн хоорондын 
болон бүлэг хоорондын харилцааны), сэтгэлзүйн болон тогтолцооных байж болох явдлыг хүлээн 
зөвшөөрсөн. Тайланд эдгээр сорилт бэрхшээлийг долоон чиглэлийн хүрээнд холбогдох бүлгүүдээр авч 
үзсэн бол эдгээр сорилтууд нь КОВИД-19 цар тахлын хүрээнд хэрхэн өрнөснийг товчхон авч үзлээ. 
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Заавал мөрдөх шаардлагатай хууль эрхзүйн баримт бичгүүд, заавал мөрдөх шаардлагагүй 
тунхаглалууд нь тэгш хамралтын талаарх олон улсын түвшний хүсэл эрмэлзлэлийг илэрхийлдэг. 
ЮНЕСКО-оос 1960 онд баталсан Боловсролын талаар алагчлахтай тэмцэх тухай конвенц, 1990 онд 
Тайландын Жомтейнд баталсан Бүх нийтийн боловсролын талаарх Дэлхийн тунхаглал нь улс орнуудыг 
‘боловсрол олгоход тэгш байдлаар хандах’ болон ‘үйлчилгээний гадна буй эмзэг бүлгийнхэн’-ийг 
‘суралцах боломжоор хангахад ялгаварлан гадуурхах’-гүй байх явдлыг баталгаажуулах чиглэлээр арга 
хэмжээ авахыг уриалсан билээ. 1994 онд Испанийн Саламанка хотод баталсан Тунхаглал болон Үйл 
ажиллагааны хүрээ нь бүх хүүхэд ‘аливаа хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлгүй бол суралцаж болдог сургууль’-д 
суралцах ёстой гэсэн зарчмыг дэвшүүлсэн ба энэхүү зарчим нь 2006 онд эрх болон батлагдсан билээ. 
Эдгээр нь улс орнуудын тэгш хамралт руу чиглэсэн ахиц дэвшлийг гол тулгуураа болгосон үндэсний 
хэмжээний хууль, бодлогуудад нөлөө үзүүлсээр ирсэн. 

Тэгш хамруулах боловсролын талаарх үндэсний түвшний тодорхойлолтууд нь илүү өргөн 
хүрээг хамрах хандлагатай байна. Энэхүү тайланг бэлтгэхэд зориулан хийсэн дүн шинжилгээнээс 
харахад улс орнуудын 68% нь тэгш хамруулах боловсролыг өөрийн хууль, бодлого, төлөвлөгөө эсвэл 
стратегиуддаа тодорхойлон тусгажээ. Улс орнуудын 57% нь тэгш хамруулах боловсролын талаарх 
тодорхойлолтдоо эмзэг бүх бүлгийг хамруулсан бол 17% нь зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу тусгай 
хэрэгцээтэй хүмүүсийг онцлон хамруулсан байна.
 
Хууль эрхзүйн баримт бичгүүд нь боловсролын үйлчилгээний гадна орхигдож болзошгүй 
эрсдэлт бүлгийнхнийг онцгойлон анхаарсан хандлагатай байна. Бүх суралцагчдыг боловсролд 
хамруулах өргөн хүрээ бүхий хэтийн зорилго улс орнуудын хууль эрхзүйн баримт бичгүүдэд ерөнхийдөө 
тусгагдаагүй байна. Улс орнуудын ердөө 10% нь ерөнхий эсвэл тусгай боловсролын тухай хуулиуддаа 
бүх суралцагчдын талаарх өргөн хүрээний заалтуудыг тусгажээ. Боловсролын яамдаас төслийг 
нь боловсруулсан хуулиуд нь тодорхой бүлгүүдэд чиглэсэн байх нь түгээмэл байна. Бүх орны 79% 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст чиглэсэн, 60% нь хэлний цөөнхийн бүлгүүдэд чиглэсэн, 50% нь 
жендэрийн тэгш байдлыг хангахад, 49% нь үндэстний цөөнх, уугуул иргэдийн бүлгүүдэд чиглэсэн 
хуулиудтай байна. 

Бодлогууд нь боловсролд тэгш хамруулах талаар илүү өргөн хүрээний хэтийн төлөвийг 
тодорхойлсон хандлагатай байна. Улс орнуудын 17% орчим нь бүх суралцагчдад хамаатай өргөн 
хүрээний заалтууд бүхий бодлоготой байна. Үндэсний боловсролын төлөвлөгөө, стратегиудын 75% нь 
бүхий л амьдралын боломж тааруу бүлгийнхнийг тэгш хамруулах зорилтыг тунхаг байдлаар тодорхойлох 
зэргээр заавал дагаж мөрдөх шаардлагагүй заалтууд ихтэй байх хандлагатай байна. Улс орнуудын 
ойролцоогоор 67% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг тэгш хамруулах үүргийг боловсролын яам 
болон бусад яамдад бараг ижил тэнцүү хуваарилсан бодлоготой байна.   

Хууль эрх зүйн болон бодлогын баримт бичгүүд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг ердийн 
сургуульд суралцуулах эсэх талаар ялгаатай байдлаар тодорхойлсон байна. Улс орнуудын 25% 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг тусгай сургуульд суралцуулахыг хуульчилсан ба энэ үзүүлэлт 
нь Ази, Латин Америк ба Карибын тэнгисийн орнуудад 40%-өөс өндөр байна. Улс орнуудын 10% 
орчим нь интеграцчилал буюу ердийн сургууль дотор тусгаарласан байдлаар, 19% нь тэгш хамруулсан 
орчинд, үлдсэн нь тусгаарлах болон ердийн сургуульд хамруулахыг хосолсон байдлаар боловсрол 
олгохыг хуульчилсан байна. Бодлогын хувьд тэгш хамралт руу илүү чиглэсэн байдлаар өөрчлөгдсөн 
байна: улс орнуудын 5% нь боловсролыг тусгай сургуулиар олгохыг бодлогодоо тусгасан бол 12% 
нь интеграцчилал, 38%  нь тэгш хамралтыг сонгосон байна. Хууль эрхзүй болон бодлогын баримт 
бичгүүдэд сайн зорилтууд тусгагдсан ч улс орнуудын засгийн газрууд эдгээрийн хэрэгжилтийг ихэнхдээ 
баталгаажуулахгүй байна.
 
Бодлогууд нь насны бүлгүүд болон боловсролын түвшингээр нийцтэй, тууштай байх хэрэгтэй. 
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн халамж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмж нь газарзүйн байршил, 
нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаараад нэлээд тэгш бус байдаг. Чанар, ялангуяа харилцан 

Хууль эрхзүй ба бодлого
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үйлчлэл, интеграцчилал, тоглоомонд суурилсан хүүхэд төвтэй сургалтын арга нь тэгш хамруулалтыг 
бас тодорхойлдог. Хүүхдүүдийн хэрэгцээг эрт илрүүлэх нь тохирсон хариу арга хэмжээг тодорхойлон 
төлөвлөхөд чухал ч тэгш хамруулах нэрээр ялгаатай байдалд тусгай хаяг зүүн ангилах нь амжилтыг 
нурааж болох билээ. Цыган хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийг хууль эрхзүйн хүрээнд хангах талаарх 
гомдлыг амжилттай шийдвэрлэснээс харахад зарим эмзэг бүлгийнхнийг тусгай хэрэгцээт ангилалд 
шалтгаангүйгээр оруулах нь ялгаварлан гадуурхсан үйлдэл юм. 

Сургуулиас эрт завсардах явдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бодлогууд нь хэд хэдэн 
чиглэлээрх асуудлыг хөндөх шаардлагатай. Боловсролын тогтолцоонуудын хувьд хоёр асуудлын 
нэгийг сонгон шийдвэр гаргах түвэгтэй байдал тулгарч байдаг. Анги улируулах нь сургууль завсардалт 
нэмэгдэхэд хүргэж байгаа ч дараагийн ангид шалгалтгүйгээр шууд дэвшүүлэх үед засан сайжруулах 
нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх зохион байгуулалттай арга зүй шаардлагатай. Үүнийг олон улс орнууд чухал 
гэж үздэг ч хэрэгжүүлж чаддаггүй. Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэх эсвэл гэрлэх насны хязгаарыг доогуур 
тогтоосон улс орнуудад хууль эрхзүй болон бодлогын баримт бичгүүд нь тэгш хамралттай нийцээгүй 
байж болох юм. Бангладеш улс нь ТХЗ 4-ийг биелүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай зүйл болох суралцах 
хоёр дахь боломжоор хангахад ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг цөөхөн улсуудын нэг билээ.

Засгийн газрууд суурь боловсролын дараагийн шатны боловсрол болон насанд хүрэгчдийн 
боловсролын талаарх бодлогуудыг илүү тэгш хамруулсан шинжтэй болгохыг зорьж байна. 
Техник мэргэжлийн боловсрол нь залуу эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зэрэг эмзэг 
бүлгийнхнийг хөдөлмөрийн зах зээлд тэгш хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Энэ салбарын 
хүчин чадлыг бүрэн ашиглахын тулд Малавид хэрэгжүүлсэнтэй адил суралцах орчинг илүү аюулгүй, 
хүртээмжтэй болгох шаардлагатай. Тэгш хамралтыг гол чиглэлээ болгосон дээд боловсролын 
салбарын арга хэмжээнүүд нь квот тогтоох эсвэл төлбөрийг бууруулах зэргээр амьдралын боломж 
тааруу бүлгийнхний хамрагдалтыг дэмжихэд илүү анхаарал хандуулж байна. Гэвч 71 орны 11% нь тэгш 
боломжийг дэмжсэн цогц стратегитай; ердөө өөр 11% нь тодорхой бүлгүүдэд чиглэсэн арга замаа 
боловсруулсан байна. Мэдээлэл, харилцааны технологиос илүү хараат болж буй улс орнуудын хувьд 
ялангуяа настай хүмүүсийг дижитал орчинд тэгш хамруулах нь гол сорилт бэрхшээл болоод байна.  

1.6 тэрбум суралцагчдад нөлөөлсөн КОВИД-19 хямралын эсрэг авсан хариу арга хэмжээнүүд 
бүх суралцагчдыг хамруулахад хангалттай анхаарал хандуулаагүй байна. Бага орлоготой 
орнуудын 55% нь бага, дунд боловсролд онлайнаар зайны сургалт явуулахыг сонгосон бол нэн буурай 
хөгжилтэй орнууд дахь айл, өрхүүдийн ердөө 12% нь гэртээ интернетийн холболттой байна. Энгийн 
технологи ашиглалаа ч гэсэн тасралтгүй суралцах нөхцөл байдлыг бүрдүүлж чадахгүй. Этиоп улс 
дахь хамгийн ядуу айл, өрхүүдийн 20% дотроос дөнгөж 7% нь радио эзэмшдэг байсан бол нэг ч өрх 
телевиз эзэмшдэггүй байжээ. Ерөнхийдөө бага, бага-дунд орлоготой орнуудын 40% орчим нь сургууль 
завсардах эрсдэлтэй суралцагчдыг дэмжээгүй байна. Франц улсад сурагчдын 8% нь хөл хорионд 3 
долоо хоног байсны дараагаар багш нараасаа холбоо тасарсан байна.

Боловсрол дахь тэгш хамралтын талаарх болон үүнийг хангах талаарх тоо баримт, мэдээлэл 
нэн чухал. Тэгш хамралтын талаарх тоо баримт, мэдээлэл нь суралцагчдын бүлгүүдийн хувьд 
суралцах боломж болон сурлагын амжилтын үр дүнгүүдийн хоорондын зөрүүг тодотгож, бусдаас 
ард хоцорч болзошгүй эрсдэлд буй бүлгүүд болон тэдэнд тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийн хүндрэл 
зэргийг тодорхойлох боломжтой. Ийм мэдээллийг ашиглаж засгийн газрууд тэгш хамралтын талаарх 
бодлогоо боловсруулж, хэрэгжилт болон хялбархан ажиглагддаггүй чанарын үр дүнгүүдийн талаарх 
мэдээллийг нэмж цуглуулж болох билээ.  

Эмзэг байдалтай холбоотой шинж чанаруудын талаар тохиромжой асуултууд боловсруулах нь 
хэцүү байх талтай. Хүн амын тооллого, судалгаагаар цуглуулсан хүн амын түвшин дэх боловсролын 
ялгаатай байдлын талаарх тоо баримт, мэдээллийн тусламжтайгаар боловсролын яамд ялгаатай 
байдлын талаар илүү мэдлэг, мэдээлэлтэй болж байдаг. Гэвч хэрхэн боловсруулснаас хамаараад 

Тоо баримт, мэдээлэл
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үндэстэн, ястны байдал, шашин шүтлэг, хүйсийн чиг хандлага болон жендэрийн шинж төрхийн 
илэрхийлэл зэрэг шинж чанарын талаарх асуултууд нь хувь хүний эмзэг шинж чанаруудыг хөндөж 
болох бөгөөд түвэгтэй байхын зэрэгцээ гадуурхагдсан байх гэсэн айдас төрүүлж болох юм. 

Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх асуултуудын боловсруулалт сайжирсан. Хөгжлийн 
бэрхшээлийг үнэн зөв хэмжих талаар санал нийлэх явц удаан хугацаанд үргэлжилсэн билээ. НҮБ-
ын Статистикийн хорооны Хөгжлийн бэрхшээлийн статистикийн талаарх Вашингтон бүлгээс насанд 
хүрэгчдэд зориулсан нэн чухал үйлдлийн ай болон үйл ажиллагаануудын талаарх асуултууд бүхий товч 
асуумжийг хүн амын тооллого, судалгаанд ашиглахыг 2006 онд санал болгосон билээ. Дараа нь НҮБ-
ын Хүүхдийн сангаас хүүхдэд зохиулсан тусгай модулийг боловсруулсан юм. Асуумжийн асуултууд нь 
хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх статистикийг нийгмийн загварт нийцүүлэн, харьцуулалттай холбоотой 
чухал асуудлуудыг шийдвэрлэж чадсан. Энэхүү асуумжийг хүлээн зөвшөөрч хэрэглэх хувь удаан ч 
гэсэн нэмэгдэж байна.  
 
Хөгжлийн бэрхшээлийн талаар гарч буй шинэ баримт нотолгоо нь илүү өндөр чанартай 
байгаа ч тогтмол гарахгүй хэвээр байна. 2017-2019 онд хийсэн Олон үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 
(ОҮТС)-нд оролцож хүүхдэд зориулсан тусгай модулийг өргөнөөр ашигласан 14 улсын түвшинд гарсан 
дүн шинжилгээнээс харахад хөгжлийн бэрхшээлийн тархалт 12% буюу санаа зовсон байдал болон 
сэтгэл хямралын хувь өндөр байгаагаас хамааран улс орнуудад 6%-аас 24% хүртэл хэлбэлзэлтэй 
байна. Эдгээр улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуус сургуулийн гадна буй хүн 
амын 15%-ийг эзэлж байна. Бага, бүрэн бус болон бүрэн дунд боловсролын насны үе тэнгийнхэнтэй 
нь харьцуулахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сургуулийн гадна байх нь тус тус 1, 4, 6 хувийн 
үзүүлэлтээр, мэдрэхүй, бие эрхтэн эсвэл оюун ухааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд тус 
бүр 4, 7, 11 хувийн үзүүлэлтээр өндөр байна.

Сургуулийн түвшний зарим судалгаа нь тэгш хамралтын талаарх илүү гүнзгий үзэл бодлыг 
харуулдаг. 2018 оны Олон улсын сурагчдын үнэлгээний хөтөлбөр (ОУСҮХ)-т 15 настай таван 
суралцагч тутмын нэг нь сургууль дээрээ гадны хүн шиг мэдрэмж төрдөг гэсэн ба энэ нь Бруней 
Даруссалам, Бүгд Найрамдах Доминикан Улс болон АНУ-д 30%-аас дээш үзүүлэлттэй байна. 
Судалгаанд оролцсон бүх улсын хувьд нийгэм-эдийн засгийн хувьд доогуур статустай бүлгийн 
суралцагчид сургууль дээрээ өөриймсөг мэдрэмж төрдөггүй гэжээ. Захиргааны мэдээллээр тэгш 
хамралтын талаарх чанарын үзүүлэлт бүхий баримт нотолгоог цуглуулж болох юм. Шинэ Зеланд улс 
нь үндэсний хэмжээндээ суралцагчдаас тэдэнд санаа тавьсан бөгөөд аюулгүй, хамгаалагдсан байдлыг 
мэдэрдэг эсэх болон тэдний эерэг харилцааг үүсгэж, тогтвортой байлгах, бусдын хэрэгцээг хүндэтгэх 
болон бусдад санаа тавих чадварын талаарх чанарын үзүүлэлтүүдийн хүрээнд хяналт-шинжилгээг 
системтэйгээр хийдэг. Бага болон дунд орлоготой орнуудын бараг тал хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
суралцагчдын талаар захиргааны мэдээлэл цуглуулдаггүй байна.

Тусгаарлан сургах аргыг хаана хэрэглэж байгаа нь тоо баримт, мэдээллээс харагдаж байна. 
Бразил улс бодлогодоо өөрчлөлт оруулснаар 2003 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 23% 
нь ердийн сургуульд суралцдаг байсан бол 2015 онд 81% болж өсчээ. Ази болон Номхон далайн 
бүс нутагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн бараг 80% нь, Киргизстанд 3%, Зүүн Тимор болон 
Тайландад 100% ердийн сургуульд суралцаж байгаа үзүүлэлт байна. Нэгдсэн бус мэдээ, баримтаас 
харахад охид, хэлний цөөнх, шашны бүлгийнхэн зэрэг тодорхой бүлгүүдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 
сургалт явуулдаг сургуулиуд байна. Эдгээр сургуулийн тэгш хамралтад оруулж буй хувь нэмэр нь 
хоёрдмол талтай байна. Тухайлбал, нутгийн уугуул омгийнхны сургуулиуд нь тэдний уламжлал, соёл, 
дадлыг хүндэтгэн дээдэлсэн орчныг бүрдүүлж чадах ч нөгөө талаар бусдаас тусгаарлагдсан байдлыг 
хэвээр үлдээнэ. ОУСҮХ зэрэг сургуулийн түвшний судалгаануудаас үзэхэд Чили, Мехсик зэрэг зарим 
улсад нийгэм-эдийн засгийн үзүүлэлтээр нь ялгаварлан тусгаарлан суралцуулах явдал их байгааг 
харуулж байна. Тухайлбал, дээрх хоёр улсад нийгэм-эдийн засгийн хувьд оролцоо ижил байх явдлыг 
хангахын тулд нийт сурагчдын тал хувьд нь сургуулийн хуваарилалтыг дахин хийдэг байна. Энэ 
төрлийн сургуулийн тусгаарлалт 2000–2015 онд бараг өөрчлөгдсөнгүй. 
 
Боловсролын тусгай хэрэгцээг тодорхойлох нь маргаантай асуудлуудын нэг юм. Тусгай 
хэрэгцээг тодорхойлсноор багш нар сурагчдын хэрэгцээг мэдэх, тохирох дэмжлэг, тохируулгат арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Харин хүүхдүүдийн хувьд тэдэнд хуучинсаг хэвшмэл үзлээр 
хандах зан байдлыг өөгшүүлэн, анагаахын арга зүйг дэмждэг ангилалд хамааруулан үе тэнгийнхэн, 
багш нар болон сургуулийн удирдах ажилтнуудын зүгээс тусгайлан хаяг зүүн ангилах явдал багасах 
боломжтой. Португали улс нь саяхан тусгай хэрэгцээг тодорхойлохдоо ангилал ашиглахгүй байх 
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аргачлалыг хуульчилсан билээ. Суралцах бэрхшээлтэй гэж хаяглан хүлээлтийг доогуур түвшинд 
тавьснаар тухайн хүлээлтэд амархан хүрэх боломжтой болдог байна. Европ тивийн хувьд боловсролын 
тусгай хэрэгцээтэй хэмээн тодорхойлогдсон хүүхдүүд Шведэд хамгийн бага буюу 1%, Шотландад 
хамгийн их буюу 20%-ийг эзэлж байна. АНУ-ын хувьд тусгай хэрэгцээний ангиллаар хамгийн 
олон хүүхэд суралцах бэрхшээлтэй хэмээн тодорхойлогдсон бол Японд ийнхүү тодорхойлогдсон 
хүүхэд байхгүй байна. Иймэрхүү ялгаатай байдал нь улс орнууд боловсролын энэхүү ангиллыг 
тодорхойлохдоо ялгаатай байдлаар ханддагаас үүдэлтэй хэмээн тайлбарлаж болно: Уламжлалт бүтэц, 
санхүүжилт болон сургалтад тавигдах шаардлагууд нь ялгаатайгаас гадна бодлогын урьдач нөхцөлүүд 
нь өөр, өөр байдаг байна.

Засаглал ба санхүүжилт

Тэгш хамруулах боловсролыг баталгаажуулах нь дан ганц боловсролын бодлого 
боловсруулагчдын үүрэг биш юм. Үйлчилгээний уялдааг хангах явдал хүүхдүүдийн хэрэгцээг 
тодорхойлох арга зам төдийгүй үйлчилгээний чанар, өртөг зардлын үр ашигтай байдлыг сайжруулахад 
чухал юм. Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн нэг нь дараагийн үйлчилгээнд хамрагдахад холбон зуучлагчийн 
үүрэг гүйцэтгэдэг байх тохиолдолд уялдааг бүрэн хангах боломжтой. Европын 18 улсад тэгш 
хамруулах боловсролын ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн үйлчилгээний 
зураглалаас харахад боловсролын яамд нь багш, сургуулийн удирдлага, сургалтын материалтай 
холбоотой асуудлыг; эрүүл мэндийн яамд нь илрүүлэх анхан шатны оношилгоо, үнэлгээ, сэргээн 
засах үйлчилгээг; нийгмийн хамгааллын яамд нь санхүүгийн тусламж дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой 
асуудлыг хариуцаж байна.

Үүрэг хариуцлагыг олон талд хувааснаар хэвтээ түвшин дэх хамтын ажиллагаа, түншлэл, 
уялдаа холбоог хангах явдлыг баталгаажуулж чадахгүй. Урт хугацаанд мөрдөгдсөн хэм хэмжээ, 
уламжлал, төрийн үйлчилгээний хүнд суртал нь үйлчилгээг салангид замаар үзүүлдэг байдлыг эв 
зүйтэйгээр амархан халахад саад болж байдаг. Тэрчлэн хангалттай биш хөрөнгө нөөц нь бас нэг 
хүчин зүйл байж болох юм: Кени улс хөгжлийн брэхшээлтэй хүүхдүүдийн боловсролын хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутгийн түвшинд байгуулсан Боловсролын үнэлгээний нөөцийн төвүүдэд 
салбар дундын баг ажиллуулахаар төлөвлөсөн боловч тэдгээрийн гуравны нэгд нь тус багийн оронд 
ганцхан мэргэжилтэн ажиллаж байна. Хүлээх үүрэг хариуцлагуудыг ерөнхийд нь ойлгомжтой байдлаар 
тодорхойлсон боловч хэмжих боломжтой стандартууд байх шаардлагатай юм. Рванда улсад тэгш 
хамруулах боломжит байдлыг үнэлэх боломжийг хянан шалгагч нарын анги танхимын стандартуудыг 
боловсруулсан байна. Йорданд тусгай боловсролын төвүүдэд лиценз олгох, тэдгээрийг магадлан 
итгэмжлэх чиглэлээр байгууллага тус бүрээс салангид стандартуудыг батлан ашиглаж байгаа боловч 
энэ асуудлыг шинээр боловсруулсан 10 жилийн стратегийн төлөвлөгөөний хүрээнд шийдвэрлэхээр 
тусгасан болно.

Засгийн газрын байгууллагуудын олон түвшний хоорондын босоо тэнхлэгийн уялдаа болон 
дэмжлэг орон нутгийн удирдах байгууллагад хэрэгтэй байна. Засгийн газрууд нь үндэсний 
түвшний болон орон нутгийн удирдах байгууллагуудад шаардлагатай санхүүжилтийг бүрэн олгож, 
тэдний чадавхыг бэхжүүлэх ёстой. Бүгд Найрамдах Молдав Улсын ихэнх дотуур байртай улсын 
сургуулиудаас хүүхдүүдийг шилжүүлэх шинэчлэл хийхээр тусгагдсан боловч тэдгээр хүүхдүүдийг 
хүлээн авч буй орон нутгийн боловсролын байгууллага болон сургуулиудад хэмнэгдсэн санхүүжилт 
хуваарилагдаагүйгээс хэрэгжээгүй байна. Непал улсад хийсэн боловсролын салбарын хөтөлбөрийн 
дунд хугацааны үнэлгээний болон тэгш хамруулах боловсролын чиглэлээрх хамгийн анхны сургалтын 
хүрээнд засгийн газрын зарим орон тооны төвлөрлийг бууруулах ажлын хүрээнд шилжүүлсэн ч 
боловсролын үйлчилгээг хүргэх орон нутгийн чадавх сул байсан гэдгийг харуулжээ.

Боловсрол дахь тэгш боломж, тэгш хамралтын чухал хөшүүрэг бол санхүүжилт юм. 
Нэгдүгээрт, Засгийн газрууд, орон нутгийн удирдах байгууллагууд нь сургуулиудын харьцангуй давуу 
бус байдалд нөхөн төлбөр олгохын тулд татварын орлогыг ашиглан санхүүжилт хуваарилж ч болно, 
хуваарилахгүй ч байж болох юм. Аргентины төв засгийн газраас хөдөөгийн болон сургуулийн гадна 
буй иргэдийг тооцон үзэж орон нутгийн удирдах байгууллагуудад санхүүжилтийн багц дэмжлэг 
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хуваарилдаг байна. Аймгууд нь мөн өөрсдийнхөө орлогоос боловсролын салбартаа нэмж санхүүжилт 
хуваарилдаг байна. Энэхүү санхүүжилтийн хэмжээ нь ихээхэн зөрүүтэй байдаг учраас тэгш бус 
байдалд нөлөө үзүүлдэг байна. Хоёрдугаарт, боловсролын санхүүжилтийн бодлого, хөтөлбөрүүдээр 
дамжуулан суралцагчид болон тэдний гэр бүлийг мөнгөн хэлбэрээр (жишээ нь: тэтгэлэг) болон төлбөр 
(жишээ нь: сургалтын төлбөр)-өөс чөлөөлөх байдлаар тусгайлан чиглэсэн дэмжлэг үзүүлж болох 
юм. Дөрвөн улс тутмын нэг нь дээд боловсролд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлдэг үйл ажиллагааны 
хөтөлбөртэй байна. Гуравдугаарт, боловсролын бус тодорхой санхүүжилтийн бодлого, хөтөлбөрүүд 
нь боловсролд ихээхэн нөлөө үзүүлж болох юм. Латин Америкийн орнуудад урт удаан хугацааны 
туршид хэрэгжсэн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжүүд нь боловсролд хамрагдсан хугацааг 0.5-1.5 жилээр 
нэмэгдүүлсэн байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын тэгш хамруулсан боловсролыг санхүүжүүлэхэд сайтар 
анхаарах шаардлагатай. Санхүүжилтийн ерөнхий механизмыг тодорхой чиглэлт хөтөлбөрүүдээр 
дэмжсэн санхүүжилтийн хосолмол-замын аргыг хэрэглэх нь зүйтэй юм. Бодлого боловсруулагч 
нь үзүүлэх үйлчилгээний стандарт, зарцуулах санхүүжилтийг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэд тусгай 
хэрэгцээг тогтоох зардал нэмэгдэхэд шаардагдах хөрөнгө санхүүжилтийн хэмжээ өсөхтэй холбоотой 
сорилт бэрхшээлийг тооцож, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, санхүүжүүлэх болон олон төрлийн 
хэрэгцээний хүрээнд тохирох үйлчилгээг хүргэх чиглэлээрх арга замуудыг бий болгох хэрэгтэй. 
Тэрчлэн орон нутгийн удирдлагууд болон сургуулиудыг тусгай хэрэгцээтэй хэмээн оношлогдсон 
хүүхдүүдэд зориулан тусгай үйлчилгээг улам өргөжүүлэн төлөвлөх болон бусад бүлгүүд эсвэл 
санхүүжилтийн ерөнхий хэрэгцээнд зориулсан төсвөөр тусгаарлагдсан орчинг өргөжүүлэх явдлаас 
зайлсхийхийг нь шаардсан байдлаар үр дүнгүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй. Финлянд улс өөрчлөлтөө 
энэ чиглэлээр хийж байгаа билээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын боловсролыг хэрхэн санхүүжүүлж байгаа талаар 
чинээлэг орнууд ч гэсэн мэдээлэлгүй байна. Европын 18 улсын тэгш хамруулах боловсролын 
санхүүжилтийн зураглалыг гаргах төслөөр ердөө 5 улс нь холбогдох мэдээлэлтэй байгааг илрүүлжээ. 
Эдгээр улс орнууд нь түүх, тэгш хамруулах боловсролын талаарх ойлголт болон төвлөрлийг 
сааруулсан түвшнээрээ ялгаатай тул санхүүжилтийн төгс механизм байхгүй байна. Цөөхөн хэдэн улс 
ердийн сургуулиудын хувьд тусгай хэрэгцээтэй хэмээн тодорхойлогдсон сурагчдын тоог нэмэгдүүлэн 
хөөрөгдөх магадлалтай олон тооны шалгуур үзүүлэлтийг (жишээ нь: бэрхшээлийн төрлөөр) ашиглахаа 
больж санхүүжилтийн энгийн томьёог ашигладаг болжээ. Ихэнх улс орон хөрөнгө нөөц, барилга 
байгууламж болон чадавхыг бэхжүүлэх боломжуудыг хамтдаа ашиглах явдлыг дэмжиж байна.

Тусгай боловсролоос тэгш хамруулах боловсрол руу шилжих шилжилтийг санхүүжүүлэхэд 
ядуу буурай орнууд бэрхшээлтэй тулгарч байна. Зарим улс хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдаа 
тэгш хамруулахын тулд зарцуулах санхүүжилтээ нэмсэн байна. Маврики улс тусгай хэрэгцээт 
суралцагчдадаа зориулан сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн, тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 
нэг суралцагчид ногдох жилийн зардлаа 2018/19 оны төсөвтөө дөрөв дахин нэмэгдүүлжээ.  

Сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, үнэлгээ

Сургалтын хөтөлбөр сонголттой байх нь тэгш хамруулсан, ардчилсан нийгмийг дэмжиж 
болно, бас саад учруулж болно. Боловсролын агуулга, хэрэгжилтийн хувьд нэн чухал болохыг 
сургуулийн гадна үлдэх эрсдэлт бүх бүлэгт сургалтын хөтөлбөрүүдээр дамжуулан батлах хэрэгтэй. 
Зарим бүлгийн хувьд өөр хөтөлбөр эсвэл өөр стандарт хэрэглэх  нь тэгш хамралтад саад учруулж, 
доромжилсон байдлыг үүсгэдэг. Гэвч олон улс орнуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг тусгай 
хөтөлбөрөөр, дүрвэгч иргэдийг эх орондоо буцахыг нь дэмжиж тэднийг өөрсдийн улсын хөтөлбөрөөр 
сургаж, тааруу суралцаж байгаа хүүхдүүдийг удаашруулан хөнгөвчилсөн арга барилд шилжүүлэх 
хандлагатай байна. Хэд хэдэн нөхцөл байдал, сорилт бэрхшээлүүд үүсч байна: Босни ба Херцеговина 
дахь дотоодын дүрвэгчид; Перу дахь жендэрийн асуудлууд; Тайланд дахь хэлний цөөнхийн бүлгийнхэн; 
Бүгд Найрамдах Танзани Улс дахь Бурунди болон Конго улсын дүрвэгч иргэд; Канадын нутгийн уугуул 
иргэд. Европын 49 улсаас 23 нь бэлгийн чиг хандлага, жендэрийн шинж төрхийн илэрхийллийн талаар 
анхаарал хандуулаагүй байна. 
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Тэгш хамруулсан сургалтын хөтөлбөрүүд нь ач холбогдолтой, уян хатан байхаас гадна 
суралцагчдын хэрэгцээнд нийцсэн байх хэрэгтэй. Өмнөд Ази болон Сахар орчмын Африкийн 
улсуудад иргэдийн удирдлагын дор хийсэн үнэлгээний тайланд сургалтын хөтөлбөрт дэвшүүлсэн 
зорилтууд, сурлагын амжилтын хооронд томоохон зөрүү байгааг онцолжээ. Уганда улсад хийсэн 
бага боловсролын түвшний математикийн сургалтын хөтөлбөрийн судалгаанаас харахад сургалтын 
хөтөлбөрүүд нь давуу тал бүхий суралцагчид болон мэдлэгийн тодорхой төрлүүдэд анхаарал хандуулж 
хэрэгжилтийн түвшинд хот, хөдөөгийн хоорондын тэгш бус байдлыг нэмэгдүүлж байна. Мэдлэгийн 
зөрүүтэй байдал үүсэхээс зайлсхийх болон суралцах, ойлгох хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд ялангуяа 
бага боловсролын түвшинд эх хэлээрээ суралцах нь чухал билээ. Энэтхэгийн Одиша мужид олон 
хэлний боловсролын хөтөлбөрт 1,500 бага сургууль хамрагддаг ба сургалтыг 21 омгийн хэл дээр 
явуулж байна. Дэлхий нийтэд ердөө 41 улс дохионы хэлийг албан ёсны хэл хэмээн хүлээн зөвшөөрч 
эдгээрээс 21 нь Европын холбооны улсууд байна. Австралид суралцагчдын 19% нь тохируулгат 
сургалтын хөтөлбөрөөр суралцаж байна. Сургалтын хөтөлбөрүүд нь боловсролын хувьд хамгийн 
сүүлчийн хүрэх цэгт хүргэх биш харин үргэлжлүүлэн суралцах боломжуудад хүрэх замуудыг санал 
болгодог байх хэрэгтэй. 
 
Сурах бичгүүд нь хуучинсаг хэвшмэл ойлголтуудыг хэвээр хадгалан үлдээж болох талтай.
Үндэстэн ястан, хэл, шашны цөөнх, нутгийн уугуул омгийнхонтой холбоотой асуудлыг сурах бичгүүдэд 
тусгах нь ихэнхдээ түүхэн болон үндэстний нөхцөл байдлаас хамаардаг. Улс орнуудын хувьд цөөнхийн 
бүлэгт нөлөөлж буй хүчин зүйлст нутгийн уугуул иргэд байдаг эсэх; нэг болон түүнээс дээш тооны 
үндэстний бүлгийн хүн амзүй, улс төр эсвэл эдийн засгийн давамгай байдал; тусгаарлалт эсвэл 
зөрчилдөөний түүх; үндэстний бие даасан байдлын талаарх ойлголт, төсөөлөл; болон цагаачлалын 
гүйцэтгэх үүрэг зэрэг орно. Сурах бичгүүдэд цөөнхийн бүлгүүдийг бусад нь хүлээн зөвшөөрдөг эсвэл 
тэд өөрсдийгөө ‘бусад’ гэж үздэг байдлын түвшинг бууруулсан эсвэл нэмэгдүүлсэн байдлаар тусгадаг 
байж болох юм. Хүн амын тодорхой бүлгүүдийн холбогдох шинж чанаруудын талаарх зохистой бус 
зураг дүрслэл, тодорхойлолтууд нь дийлэнхийн бүлгийн бус суралцагчдад дутуу илэрхийлэгдсэн, 
үл ойлгогдсон, уцаарласан болон алслагдсан мэдрэмж төрүүлдэг. Олон улс оронд эмэгтэйчүүдийн 
илэрхийлэл сул байдаг бөгөөд тэдний талаарх хуучинсаг хэвшмэл ойлголт давуу байх нь олонтаа. Дунд 
сургуулийн англи хэлний хичээлийн сурах бичгүүдэд эмэгтэйчүүдийн эх болон зураг дүрслэлүүдэд 
дүрслэгдсэн байдал  Индонезид 44%, Бангладешт 37%, Пакистаны Пунжаб аймагт 24% байна. 
Тэрчлэн эмэгтэйчүүд илүү нэр хүнд багатай ажил хийдэг, бүрэг ичимхий байдалтайгаар дүрслэгдсэн 
байдаг байна.

Чанарын үнэлгээ нь тэгш хамруулсан боловсролын тогтолцооны чухал хэсэг юм. Засгийн 
газрын хувьд үнэлгээг ихэвчлэн дэндүү нарийн нягт зохион байгуулж, тодорхой зарим сургуульд 
элсүүлэх эсвэл тусгай боловсролын арга замаар суралцуулах эсэхийг тодорхойлж, тэгш хамралтын 
талаарх засгийн газрын үүрэг амлалтын хувьд зөрчилдсөн мэдээлэл илгээж байдаг. Жишээлбэл, 
олон улс орныг хамарсан томоохон хэмжээний үнэлгээнүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл суралцах 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хамруулахгүй байх хандлагатай байдаг. Үнэлгээг хийхдээ суралцагчдын 
гүйцэтгэх даалгавар дээр анхаарал хандуулах шаардлагатай бөгөөд даалгаврыг хэрхэн гүйцэтгэж 
байна, аль даалгаврууд нь хүнд байна, үр дүнг амжилттай байлгахын тулд зарим зүйлсийг хэрхэн 
тохируулан нийцүүлэх вэ гэдэгт ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Боловсролын аливаа шатны төгсгөлд 
хийдэг өндөр хариуцлагатай дүгнэлт үнэлгээнд ач холбогдол өгөх явдлаас татгалзаж боловсрол 
эзэмших бүхий л явцад хийгддэг хүлээлгэх хариуцлага багатай нөлөөлөх үнэлгээг илүү онцолсон 
байдалд шилжүүлэх нь тэгш хамруулах боловсролын зорилгод үнэлгээг нийцүүлэх хүчин чармайлтыг 
бэхжүүлж байна. Үнэлгээ өгөхөд шаардлагатай тохируулгат арга хэмжээ авах нь нэн чухал боловч 
энэ нь суралцагчдыг нэгэн загварт оруулах хандлага элбэг тул тохируулгат арга хэмжээний шударга, 
нийцтэй байдлыг тооцоход асуудал үүсч байдаг. Харин үүний оронд үнэлгээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
суралцагчдыг юу сурч мэдсэнээ харуулахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд илүү ач холбогдол өгөх хэрэгтэй юм. 
Сахар орчмын Африкийн долоон улсад сурагчийн үнэлгээний талаарх суурь мэдлэг эзэмшсэн нэг ч 
багш байхгүй байна.    

Тэгш хамруулсан сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг болон үнэлгээний шинэчлэлийн олон 
хүчин зүйлсийг хамтад нь авч үзэх хэрэгтэй. Чадавхыг бэхжүүлснээр холбогдох талууд хамтран 
ажиллах болон сайтар бодож төлөвлөх боломжтой болно. Холбогдох бүх талууд хандлага, үйл явцыг 
нэг зорилгын төлөө ажиллах боломжоор хангах түншлэлийг бий болгох хэрэгтэй. Сургалтын хөтөлбөр, 
сурах бичиг, үнэлгээг тэгш хамруулсан шинж чанартай болгох ажлыг амжилттай хийхийн тулд 
төлөвлөлт, боловсруулалт, хэрэгжилтийн үе шатны үйл ажиллагааны оролцоог хангах шаардлагатай. 
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Тэгш хамруулах боловсролын хувьд бүх багш бүх суралцагчдад заахаар бэлтгэгдсэн байх 
шаардлагатай. Багш нар суралцагч нэг бүрийг амжилтад хүргэх боломжоор хангах үнэт чанар, 
мэдлэг болон хандлага бүхий өөрчлөлтийн эзэд байж чадсан тохиолдолд л тэгш хамралт биеллээ 
олно. Багш нарын хандлага нь ихэнхдээ тэгш хамралтын зарчмын хувьд хүлээсэн үүрэг амлалт болон 
өөрсдийн бэлтгэлийн байдал болон боловсролын тогтолцоо нь тэднийг дэмжихэд хэр бэлэн байгаа 
талаарх эргэлзээг төрүүлдэг  байна. Багш нар нийгэм дэх ялгаварлал, хуучинсаг хэвшмэл ойлголтоос 
ангид биш байж болно. Тэгш хамруулах сургалтын арга зүй нь олон талт ялгаатай байдалд нээлттэй 
хандах, бүх суралцагчид анги танхимын хичээлийг амьдралын туршлагатайгаа холбон суралцаж болдог 
гэдгийг мэддэг байх шаардлагыг багш нарт тавьдаг байна. Багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх олон 
боломжуудыг энэхүү шаардлагын дагуу төлөвлөдөг ч зарим суралцагчдын согогтой, сурч чадахгүй 
эсвэл суралцах чадваргүй гэсэн удаан хугацаанд хүчтэй байсан үзэл бодлуудыг арилгахад багш нарыг 
суралцагч нэг бүрийн сурах чадвар нь нээлттэй гэдгийг мэдрүүлэх хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй 
болж магадгүй хэмээн үзэж байна.

Заах арга зүйн мэдлэг сул байгаа нь тэгш хамруулан сургахад бэлтгэлгүй байдалд оруулж 
болох юм. 2018 оны Багшлахуй ба суралцахуйн олон улсын асуумж судалгаагаар багш нарын 25% 
нь тусгай хэрэгцээт суралцагчдад сургалт явуулах чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх өндөр хэрэгцээтэй 
хэмээн хариулжээ. Сахар орчмын Африкийн франц хэлээр ярьдаг 10 орны хувьд 2 ба 6 дугаар 
ангийн багш нарын 8% нь тэгш хамруулах боловсролын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 
хамрагдсан байна. Өөр, өөр төрлийн суралцагчдад ялгаатай орчинд заах төрөл бүрийн багш нарыг 
бэлтгэж ирсэн хуучин тогтолцоог халах нь чухал билээ. Багш бэлтгэх тогтолцоо нь чанартай байхын 
тулд бүх суралцагчийг тэгш хамруулан сургахтай холбоотой сургалтын арга зүй, анги танхимын зохион 
байгуулалтаас эхлээд салбар дундын баг, сурлагын амжилтын үнэлгээний аргууд хүртэлх олон тооны 
асуудлыг авч үзэх ёстой. Мөн анги танхимын практик үйл ажиллагаанд шинэ ур чадвараа уялдуулан 
ашиглахад багш нарт дэмжлэг үзүүлэх дараагийн шатны дэмжлэгийг хамруулах хэрэгтэй. Канадын 
Нью Брунсвик аймагт тэгш хамруулах боловсролын цогц бодлогын хүрээнд аутизмын хүрээний 
эмгэгтэй суралцагчдад хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар багш нарт зориулсан сургалтыг нэвтрүүлсэн 
байна. 

Заах арга зүйгээ суралцагчдын хэрэгцээнд нийцүүлэхийн тулд багш нарт ажлын тохиромжтой 
орчин, бас дэмжлэг хэрэгтэй. Камбожийн багш нар хэт олон суралцагчтай ангид хүүхэд төвтэй 
сургалтын арга зүйг ашиглах боломжгүй байдал, сургалтын нөөц хэрэглэгдэхүүний хомс байдал 
болон хэт өндөр түвшний зорилго дэвшүүлсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийн талаар асуудал дэвшүүлж 
байсан. Багш нарын хувьд сурлагын амжилтын үнэлгээний стандарт, агуулгын шаардлагуудад 
нийцүүлэн хичээлээ заах нь практик арга зүйгээ өөрчлөх илүү хэцүү байдалд хүргэдэг байж болох юм. 
Ялангуяа тусгаарласан тогтолцооноос тэгш хамруулах тогтолцоонд шилжих үед өөр, өөр сургуулиудад 
ажилладаг багш нарын хамтын ажиллагаа нь олон талт ялгаатай байдлын сорилт бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж чадна. Заримдаа нэг сургуульд ажилладаг багш нарын дунд ч ийм 
төрлийн хамтын ажиллагаа байдаггүй. Шри Ланкад ердийн ангид хичээл заадаг цөөн тооны багш нар, 
тусгай хэрэгцээт нэгжийн багш нартайгаа хамтран ажилласан туршлага байна.

Тусгай хэрэгцээт суралцагчдыг ердийн сургуульд суралцуулах болсноор туслах  ажилтнуудын 
тоо нэмэгдсэн ч дэлхий нийтэд үйлчилгээ дутмаг байна. Улс орнуудын багш нарын холбоодоос 
авсан асуумж судалгаанд хамрагдагсдын хариултаас харахад улс орнуудын хамгийн багадаа 15%-
д нь туслах ажилтнууд их хэмжээгээр дутагдалтай эсвэл огт байхгүй байна. Анги танхимын түвшинд 
сурагчдад дэмжлэг үзүүлэх ажилтан эсвэл туслах багш нэн хэрэгтэй байж болох юм. Гэвч тэдний 
үүрэг нь багшийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх явдал боловч тэд ихэнхдээ илүү их үүрэг хүлээн шаардсан 
орон тоон дээр ажилладаг. Мэргэжлийн хувьд тавигдах шаардлага өндөрссөн боловч мэргэжил 
дээшлүүлэлт ихэнхдээ сул байгаа нь чанар муутай суралцахуй, үе тэнгийнхний хоорондын саад 
бэрхшээлтэй харилцаа, чадвартай багш нарын хүртээмж бага байх болон доромжлол бүхий байдалд 
хүргэж болзошгүй. Австралийн боловсролын тогтолцоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын 
мэргэшсэн багш нараар заалгах асуудлаар мэргэжлийн бус туслах ажилтнуудад хэт өндөр итгэл 
хүлээлгэсэн байдлаас болж зарим талаар бүтэлгүйтсэн.

Багш нар ба боловсролын туслах ажилтнууд
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Багш нарын олон талт ялгаатай байдал нь хүн амын олон талт ялгаатай байдлаас ихэнхдээ 
доогуур байдаг. Энэ нь заримдаа эмзэг бүлгүүдийн гишүүдийг мэргэжил эзэмших, мэргэжил 
эзэмшсэнийхээ дараа сургуульд багшлах, мэргэжлээрээ үргэлжлүүлэн ажиллахад нь дэмжлэг 
үзүүлдэггүй бүтэц зохион байгуулалтын саад бэрхшээлүүдийн үр дагавар юм. Эдгээр багш нар 
өвөрмөц ойлголт хандлагын үүднээс ажиллаж, бүхий л суралцагчдын хувьд үлгэр жишээ авах хүн нь 
байснаар тэгш хамралтын тогтолцоог эрчимжүүлж чадна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэтхэгт 
хүн амынх нь 16%-ийг эзэлдэг тодорхой кастуудаас гаралтай багш нарын эзлэх хувь 2005 онд 9% 
байсан бол 2013 онд 13% болсон байна.

Тэгш хамруулах боловсролд тэгш хамруулсан сургуулиуд шаардлагатай. Сургуулийн ёс зүйн 
эрхэм чанар буюу – сургуулийн уур амьсгалыг бүрдүүлж байдаг ил болон далд мөн чанар, итгэл 
үнэмшил, хүмүүс хоорондын харилцаа – нь суралцагчдын нийгэм, сэтгэлзүйн хөгжил, сайн сайхан 
байдалтай холбоотой байсаар ирсэн. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага 
(ЭЗХАХБ)-ын гишүүн орнуудын сургууль дээрээ ‘өөриймсөг’ мэдрэмжтэй байдаг сурагчдын эзлэх хувь 
2003 онд 82% байсан бол 2015 онд 73% болж буурсан нь цагаач, дүрвэгч иргэдийн хүүхдүүдийн тоо 
нэмэгдсэн, үндсэн оршин суугчдын өөриймсөг мэдрэмжийн түвшин нь буурсантай холбоотой байна. 

Сургуулийн удирдлага нь сургуулийн алсын харааг тэгш хамралтад чиглүүлж чадна. 
Сургуулийн удирдлага тэгш хамруулсан сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, 
мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх боломжтой. Хэд хэдэн орны ердийн сургуулийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын багш нараас авсан судалгаагаар сургуулийн удирдлагын зүгээс 
дэмжлэг авсан багш нарын хувьд мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлага илүү бага түвшинд байна 
гэсэн үр дүн гарчээ. Сургуулийн удирдлагын хүлээх үүрэг маш өргөн хүрээтэй боловч улс орнуудын 
тавны нэг (Хорватад хоёрны нэг) нь удирдлагын зүгээс хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд үзүүлэх 
дэмжлэгийн талаарх сургалтад хамрагдаагүй байна. 47 улсын боловсролын тогтолцооны хувьд 
сургуулийн удирдлагын 15% (Вьетнамд 60%-аас илүү) нь тэгш боломж, олон талт ялгаатай байдлыг 
дэмжих чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх өндөр хэрэгцээ байна гэжээ.

Сургууль дээрх дээрэлхэх явдал, хүчирхийлэл нь үл хамрагдах байдлын шалтгаан болдог. 11-
15 настай суралцагчдын гуравны нэг нь сургууль дээрээ дээрэлхүүлж байсан байна. Нийгмийн хэм 
хэмжээ, стандартуудаас өөр гэж үзэгддэг бэлгийн, үндэстний болон шашны зэрэг цөөнхийн бүлгүүд, 
ядуу өрхийн хүүхдүүд, тусгай хэрэгцээтэй суралцагчид хүчирхийлэлд илүү ихээр өртдөг байна. Шинэ 
Зеландад лесби, гей, бисекс, трансжендэр, интерсекс суралцагчид бусдад дээрэлхүүлэх явдал 
гурав дахин өндөр байдаг. Угандад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 84%, хөгжлийн бэрхшээлгүй 
хүүхдүүдийн 53% нь үе тэнгийнхэн эсвэл багш, ажилчдын зүгээс үзүүлсэн хүчирхийлэлд өртөж байсан 
байна. Сургуулийн багш, ажилчдын хүлээх үүрэг хариуцлага, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд ангийн 
зохион байгуулалтын практик үйл ажиллагаа, заавар чиглэл өгөх үйлчилгээ, бодлогууд нь дээрэлхэлт, 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарлаа хандуулах талаар тусгасан байх шаардлагатай. 
Сурагчдад дэмжлэг үзүүлэх, хүндлэл бүхий уур амьсгалыг дэмжин хөгжүүлэх явдлыг сахилгын арга 
хэмжээгээр орлуулж болохгүй. 

Сургуулиуд нь аюулгүй, хүртээмжтэй, хүрч очиход боломжтой байх ёстой. Сургуульд очих 
зам харгуй, барилга байшингийн загвар, ариун цэврийн байгууламж нь ихэнхдээ хүртээмж, зохистой 
байдал, хэрэгцээнд нийцтэй байдлын зарчмуудыг хангадаггүй. Африк, Ази, Латин Америкийн 11 улсад 
охидын дөрөвний нэгээс илүү хувь нь сургуульдаа явах, гэртээ харих замдаа бараг хэзээ ч аюулгүй 
байдлыг мэдэрч байгаагүй гэжээ. Бурунди, Нигер, Самоад нэг ч сургууль ‘хөгжлийн бэрхшээлтэй 
суралцагчдад тохируулан өөрчилсөн дэд бүтэц, материал хэрэглэгдэхүүн’-гүй байна. Словакт бага 
сургуулиудын 15%, бүрэн бус дунд сургуулиудын 21% нь ийм стандартуудыг хангадаг байна. Улс 
орнуудын баримталдаг стандартууд ялгаатай бөгөөд сургуулиуд нэг стандартын хүрээнд тавигддаг 
бүх шаардлагыг бүрэн хангадаггүй тул улс орнуудыг харьцуулах найдвартай баримт нотолгоо бараг 
байхгүйгээс гадна хяналт-шинжилгээний чадавх сул, тоо баримт, мэдээллийг бие даасан байдлаар 
баталгаажуулахгүй байна. 

Сургуулиуд
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Хүртээмжтэй дэд бүтэц ихэнхдээ бүх хүнийг дэмжиж чаддаггүй. ХБХЭТК-ын хүрээнд нас, 
биеийн хэмжээ эсвэл чадвараас үл хамааран хүн бүрийн хэрэгцээг хангасан байдлыг нэмэгдүүлэхийн 
тулд түгээмэл загварыг хэрэгжүүлэхийг уриалсан билээ. Бүрэн хүртээмжтэй байгууламжийг барилгын 
ажлын бүрэлдэхүүнд эхнээс нь оруулах нь өртөг зардлыг 1%-иар, ажлыг дуусгасны дараа нэмж хийхэд 
өртөг зардлыг 5%-иар нэмэгдүүлдэг. Гадны тусламжийн хөтөлбөрүүд нь түгээмэл загварын зарчмыг 
түгээн дэлгэрүүлэхэд тусалсан. Австралийн дэмжлэгээр Индонезийн сургуулиуд нь хүртээмжтэй 
бие засах газрууд, шатны бариул, налуу замтай баригдсан бөгөөд засгийн газрын зүгээс энэхүү арга 
хэмжээг бүх сургууль дээрээ хэрэгжүүлсэн байна. 

Тохируулгат технологи нь оролцоо, эмзэг байдлыг тодорхойлно. Тохируулгат хэрэглэгдэхүүн 
гэдэг нь оролт (тохируулан өөрчилсөн компьютерын гар, оролтын хяналтын товчууд, яриа хөрвүүлэгч, 
диктафоны програм хангамж) ба гаралтын технологи (дэлгэц уншигч ба томруулагч, гурван хэмжээст 
хувилагч, брайлаар тэмдэглэл бичигч) юм. Хувилбарт болон нэмэлт дагавар харилцааны систем нь хэл 
яриаг орлодог. Тохируулгат сонсох систем нь дуу авианы ойлгомжтой байдлыг сайжруулж, арын дуу 
чимээг багасгадаг. Ийм технологийн дэмжлэгтэйгээр суралцагчдын сургууль төгсөлтийн хувь, өөртөө 
итгэх итгэл болон өөдрөг үзэл нэмэгддэг ч нөөцийн дутагдалтай байдал, багш нарыг бэлтгэх сургалтад 
хамруулдаггүй нь үр дүнтэй хэрэглэгдэж чадахгүй болгож байна.

Суралцагчид, эцэг эхчүүд, олон нийт 

Эмзэг бүлгийн суралцагчдын өмнөх туршлагыг бодолцож үзэх хэрэгтэй. Амьдралын боломж 
тааруу суралцагчдын санаа бодлыг тусгаарлахгүйгээр баримтжуулах нь хэцүү билээ. Суралцагчдын 
тэгш хамрагдалт нь эмзэг байдал, суралцдаг сургуулийн төрөл, өөр төрлийн сургуульд суралцаж 
байсан туршлага, тусгайлсан дэмжлэгийн түвшин болон хянуур байдал зэргээс хамаардаг. Эмзэг 
бүлгийн суралцагчдыг ердийн сургуульд суралцуулахад тэдэнд илүү их анхаарал тавих эсвэл дуу 
чимээгүй байх байдлаас шалтгаалан тусгаарласан орчинд суралцахыг хүсэж болох юм. Сурагчдыг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй үе тэнгийнхэнтэй нь хосоор ажиллуулах нь тэднийг хүлээн зөвшөөрөх, бусдын 
бэрхшээл зовлонг ойлгож чаддаг байдлыг нэмэгдүүлэх ч сургуулийн гаднах орчин дахь тэгш хамралтыг 
баталгаажуулахгүй билээ.

Хүн амын дийлэнх нь цөөнхийн болон эмзэг бүлгийн суралцагчдад хуучны хэвшмэл 
хандлагаар ханддаг. Сөрөг хандлагын улмаас эмзэг бүлгийнхэн бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх 
нь багасч, бусдаас хөндийрч, дээрэлхүүлэхэд хүрдэг. Турк дахь Сирийн дүрвэгчид сөрөг хэвшмэл 
хандлагатай нүүр тулсны улмаас сэтгэлийн хямрал, доромжлолд өртөж сургуулиас хөндийрсөн. 
Хуучны хэвшмэл хандлага нь суралцагчдын хүлээлт, өөртөө итгэх итгэлийг бууруулдаг. Швейцарьт 
охид өөрсдийгөө хөвгүүдтэй харьцуулахад шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл ба математикийн 
салбарт тохирох нь бага гэж үздэг нь эдгээр чиглэлээр суралцахаас татгалзахад хүргэдэг байна. Багш 
нар боловсрол дахь ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэж чадах ч бас үүнийг өөгшүүлдэг. Жишээ нь: 
Бразилийн Сао Пауло хотын математикийн багш нар цагаан арьст сурагчдыг тэдэнтэй ижил түвшний 
чадвартай, сахилга бат сайтай хар арьст сурагчдаас илүү үнэлэх хандлагатай байжээ. Хятадад багш 
нар хотын үе тэнгийнхэнтэй нь харьцуулахад хөдөөнөөс шилжиж ирсэн сурагчдад эерэг байдлаар 
хандах хандлага бага байна.

Эцэг эхчүүд тэгш хамруулах боловсролыг дэмждэг ч бас эсэргүүцэж байдаг. Эцэг эхчүүд 
жендэр, хөгжлийн бэрхшээл, үндэс угсаа, арьсны өнгө болон шашин шүтлэгийн хувьд ялгаварлан 
гадуурхсан итгэл үнэмшилтэй байж болох юм. Германд эцэг эхчүүдийн 15%, Хятадын Хонгконгт 59% 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бусад хүүхдүүдийг суралцахад нь саад болно хэмээн айдаг. Сонголт 
байгаа тохиолдолд эцэг эхчүүд эмзэг байдалтай хүүхдүүдийнхээ тухтай байдлыг баталгаажуулах 
боломжтой сургуульд явуулахыг хүсдэг. Ердийн сургуулиуд нь тэдний эрэлт хэрэгцээнд тохирсон 
үйлчилгээг үзүүлж чадна гэдэгт тэд итгэх хэрэгтэй. Сургуулиас суралцагчдын насны хувьд илүү хатуу 
шаардлага тавих тусам аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүд тэдний эрэлт хэрэгцээнд 
илүү нийцэх сургуулийг эрж хайх хэрэгтэй болж болох юм. Австралийн Квинсланд мужийн тусгай 
сургуулийн суралцагчдын 37% нь ердийн сургуулиудаас шилжиж ирсэн байдаг байна.
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Тэгш хамралт болон тусгаарлалтад эцэг эхчүүдийн сонголт нөлөөлдөг байна. Сонголт байгаа 
тохиолдолд эцэг эхчүүд оршин суугаа газрынхаа боломж тааруу сургуулиудыг сонгохоос зайлсхийж 
болох юм. Данийн хотуудад сургууль дээр цагаач өрхийн хүүхдүүдийн эзлэх хувь долоон хувиар 
нэмэгдэхэд хувийн сургуульд суралцах үндсэн иргэдийн хүүхдүүдийн эзлэх хувь нэг хувиар нэмэгдсэн 
байна. Лебанонд эцэг эхчүүдийн дийлэнх нь шашны хувийн сургуулиудад хүүхдүүдээ суралцуулахыг 
хүсдэг байна. Малайзад засгийн газраас нь сургуулиудаа тусгаарлахын эсрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж 
байгаа ч ястан үндэстнээр болон чанарын хувьд ялгаатай хувийн сургуулиуд нь сургуулиудыг үе 
давхаргатай болгоход нөлөө үзүүлсэн байна. Тэгш хамралтыг дэмжих ердийн сургуулийн зайн болон 
онлайн сургалтын боломжууд байгаа ч эцэг эхчүүд гэрийн сургалтыг сонгож өөрсдийгөө тусгаарладаг 
нь тэгш хамруулах боловсролыг хязгаарлаж байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд ихэнхдээ сэтгэлийн дарамттай байдалд 
байдаг. Эцэг эхчүүдэд эрт илрүүлэлт болон хүүхдүүдийнхээ нойр, зан байдал, асрамж халамж, ая 
тух, анхаарлыг хэрхэн удирдан зохицуулах талаар дэмжлэг хэрэгтэй байдаг. Өмнө хэрэгжиж байсан 
хөтөлбөрүүд нь тэднийг өөртөө итгэлтэй болох, бусад дэмжлэгт үйлчилгээг ашиглах болон хүүхдээ 
ердийн сургуульд хамруулахад нь тусалдаг. Харилцан дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүд нь эв санаа нэгтэй 
байх, өөртөө итгэлтэй байх байдлыг нэмэгдүүлж, мэдээллээр хангадаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэг 
эхчүүд ихэвчлэн ядуу, боловсролын түвшин доогуур байдаг бөгөөд хүүхдүүдийнхээ сургууль дээр очих 
эсвэл багш нартай хамтран ажиллахдаа үргэлж саад бэрхшээлтэй тулгарч байдаг. Вьетнамд эцэг 
эхчүүд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хүүхдүүдийнх нь сургуульд хамрагдалт бусад хүүхдүүдийнхээс 
16% доогуур байдаг байна.

Иргэний нийгэм нь тэгш хамруулах боловсрол эзэмших эрхийн өмгөөлөгч, тэмцэгчийн үүрэг 
гүйцэтгэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөх болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
өөрсдийн үүсгэсэн байгууллагууд, эцэг эхчүүдийн холбоод, хөгжил ба боловсролын чиглэлээр 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын төрийн бус байгууллага (ТББ)-ууд нь засгийн газрын үүрэг 
амлалт, эрхийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлийн ажлуудад хяналт-шинжилгээ хийж, тэгш хамруулсан 
орчинд сурч боловсрох эрхийн зөрчлийн эсрэг тэмцэж байна. Арменид ТББ-уудын идэвхтэй үйл 
ажиллагааны үр дүнд 2025 он гэхэд үндэсний хэмжээнд тэгш хамруулсан боловсролыг нэвтрүүлэх 
хууль эрхзүй, төсвийн хүрээг батлуулж чаджээ.

Иргэний нийгмийн бүлгүүд засгийн газартай гэрээ байгуулж эсвэл өөрсдийн санаачилгаар 
боловсролын үйлчилгээ үзүүлж байна. Эдгээр үйлчилгээ нь засгийн газрын хүрч чаддаггүй 
бүлгийнхэн (жишээлбэл, гудамжны хүүхдүүд)-ийг дэмжих эсвэл засгийн газраас үзүүлдэг үйлчилгээг 
хувилбарт байдлаар хүргэж болох юм. Гана улсын тэгш хамруулах боловсролын бодлого нь ТББ-уудыг 
хөрөнгө нөөц босгох, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх талаар нөлөөлөл үзүүлэх, дэд бүтцийн хөгжилд хувь 
нэмрээ оруулах болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд оролцохыг уриалсан байна. Афганистаны 
засгийн газраас орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгждэг олон нийтэд тулгуурласан 
боловсролын үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлдэг боловч зарим бүлгүүдэд зориулан ТББ-уудаас байгуулсан 
сургуулиуд нь боловсрол дахь тэгш хамралтыг биш харин тусгаарлалтыг дэмжих талтай байдаг. 
Тэдгээр нь үйл ажиллагаагаа төрийн бодлоготой нийцүүлж, төрийн үйлчилгээг давхар үзүүлэх болон 
хязгаарлагдмал төсвийн төлөө өрсөлдөж болохгүй юм.



25

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЛХИЙН ТАЙЛАН

Бүх нийт гэсэн бол бүх нийт л байх ёстой: Суралцагчдын олон талт ялгаатай байдал бол 
магтан сайшаах ёстой давуу тал юм

Дэлхий нийтээрээ тэгш хамруулах боловсролын талаар үүрэг амлалт авсан явдал нь зүгээр ч нэг 
гэнэтийн тохиолдол биш бөгөөд хүүхэд, залуус, насанд хүрэгч хүн нэг бүрийг өөрийн боломжит бүх 
чадвараа бүрэн дүүрэн дайчлан суралцах боломжийг олгох   чанартай боловсролын тогтолцооны 
суурь юм. Хүйс, нас, оршин суугаа газар нутаг, ядуурал, хөгжлийн бэрхшээл, үндэстэн ястны цөөнх 
болон нутгийн уугуул иргэн байх, хэл, шашин шүтлэг, цагаачлал эсвэл дүрвэлт, бэлгийн чиг хандлага 
буюу жендэрийн шинж байдлын илэрхийлэл, шоронд хоригдсон, итгэл үнэмшил, хандлага нь хэнийг 
ч боловсролд хамрагдан суралцахад нь ялгаварлан гадуурхах үндэслэл байж болохгүй. Үүнийг хангах 
урьдач нөхцөл нь суралцагчдын олон талт ялгаатай байдлыг бэрхшээл биш харин боломж хэмээн 
харах явдал юм. Тэгш хамралтыг тохиромжгүй зүйл гэж үзэх эсвэл хүмүүс суралцагчийн чадварын 
түвшин төрөлхөөсөө л тогтсон байдаг гэсэн тохиолдолд тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй. Боловсролын 
аливаа тогтолцоо нь бүх суралцагчийн хэрэгцээг хангадаг байх хэрэгтэй. 

Дараах зөвлөмжүүдэд 2030 онд хүрэхээр дэвшүүлсэн зорилтуудыг биелүүлэх дэлхий нийтийн 
боломжид аюул учруулж буй саад бэрхшээлүүдийн гол үндэс суурь болон тэгш хамралттай холбоотой 
өргөн хүрээний асуудлуудыг авч үзсэн болно. 

Тэгш хамруулах боловсролын талаарх ойлголтоо өргөжүүлэх шаардлагатай: Энэ 
нь ялгарах онцлог шинж, нийгмийн байдал эсвэл чадвараас үл хамааран бүхий л 
суралцагчдыг хамруулах ёстой. 

Тэгш хамруулах боловсролд хамрагдах эрх нь бүх нийтэд хамаатай боловч олон улс орны засгийн 
газрууд хууль, бодлого болон практик үйл ажиллагаагаа энэхүү зарчим дээр хараахан тулгуурлахгүй 
байна. Олон талт ялгаатай байдлыг хөхиүлэн дэмжихийн зэрэгцээ хүн бүр үнэ цэнтэй, чадвартай 
бөгөөд хүндлэгдэх ёстой гэдэгт итгэдэг боловсролын тогтолцоо нь бүх хүнийг дан ганц суурь зүйлсийг 
сурах биш, харин тогтвортой нийгмийг бий болгохын тулд дэлхий нийтэд хэрэгтэй байгаа илүү өргөн 
төрлийн ур чадваруудыг эзэмших боломжоор хангах ёстой. Энэ нь тэгш хамруулах боловсролын 
газар байгуулах тухай биш юм. Харин хэнийг ч ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хэнийг ч шоовдорлохгүй 
байх, тэдний янз бүрийн хэрэгцээнд тохируулан нийцүүлсэн бүхий л арга хэмжээг авах, жендэрийн 
тэгш байдлыг хангахын төлөө ажиллах тухай юм. Үйл ажиллагаанууд нь насан туршдаа суралцах 
явдлыг дэмжихийн тулд бага насны хүүхдүүдээс эхлээд насанд хүрэгчдэд хүртэл хамааралтай байх 
хэрэгтэй бөгөөд иймээс боловсролын салбарын төлөвлөгөөг боловсруулахад тэгш хамруулсан үзэл 
баримтлалыг мөрдөх хэрэгтэй.
 

Үйлчилгээний гадна үлдэж буй бүлгийнхэнд санхүүжилтийг чиглүүлэх шаардлагатай: 
Сая, сая иргэд боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй үед тэгш хамралт гэж 
үгүй.

Боловсролд хамрагдахад саад болж буй хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн гэрлэлт, өсвөр насны охидын 
жирэмслэлт зэрэг бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд анхаарал хандуулсан хууль эрхзүйн орчин бий болсон 
үед л засгийн газрууд бүх суралцагчдыг тэгш хамруулсан суралцах орчинг дэмжих ерөнхий санхүүжилт 
болон үйлчилгээний гадна орхигдсон бүлгүүдийг аль болох эрт илрүүлж тусгай зориулалтын 
санхүүжилтийг хуваарилдаг хосолмол-замын аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. Сургуульд хамрагдангуут 
үзүүлэх эрт үеийн арга хэмжээ нь цаашид хөгжих болон суралцахад үзүүлэх хөгжлийн бэрхшээлийн 
боломжит нөлөөг ихээр бууруулах боломжтой.

Мэдлэг туршлага, нөөц бололцоогоо хуваалцах шаардлагатай: Тэгш хамралт руу 
шилжих шилжилтийг тогтвортой байлгах ганцхан зам юм. 

Тэгш хамралтад хүрэх нь олон талаараа удирдлага зохион байгуулалтын хувьд тулгарах сорилт юм. 
Олон талт ялгаатай байдлын асуудлыг шийдвэрлэх хүний болон материаллаг нөөц хомс бөгөөд 
тусгаарласан нөхцөл байдалд үйлчилгээ үзүүлдэг тогтолцооны улмаас эхнээсээ цөөхөн хэдэн газарт 
төвлөрсөн, тэгш бусаар хуваарилагдсан байдаг. Ердийн сургуулиуд болон албан бус боловсролын 

Зөвлөмж
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байгууллагуудад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх явдлыг баталгаажуулах хүн болон материаллаг нөөцийг 
уян хатан байдлаар шилжүүлэх механизм, хөшүүргүүд хэрэгтэй.  

Олон нийт, эцэг эхчүүдтэй идэвхтэй хамтран ажиллах шаардлагатай: Тэгш хамралтыг 
дээрээс хүчээр тулгах боломжгүй. 

Засгийн газрууд боловсрол дахь тэгш боломжийн талаарх бодлогуудыг боловсруулахад олон нийтийг 
сонголтынхоо талаар саналаа хэлэх нээлттэй боломжоор хангах, тэдний саналд ижил тэнцүү ач 
холбогдол өгөх хэрэгтэй. Сургуулиуд эцэг эхчүүдийн холбоо эсвэл сурагчдыг хосоор нь ажиллуулах 
тогтолцоогоор дамжуулан сургуулийн практик үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийн талаар 
сургуулийн доторх гаднах харилцаа, хамтын ажиллагаагаа сайжруулах,  хүн бүрийн санаа бодолд ач 
холбогдол өгөх хэрэгтэй.

Засгийн газрын яамд, салбаруудын бүх түвшинд хамтран ажиллах явдлыг 
баталгаажуулах шаардлагатай: Боловсрол дахь тэгш хамралт нь нийгэм дэх тэгш 
хамралтын дэд хэсэг юм. 

Тэгш хамруулах боловсролын талаарх үүрэг хариуцлагыг хамтран хүлээсэн яамд хэрэгцээг 
тодорхойлох, мэдээлэл солилцох, хөтөлбөрүүдийг төлөвлөх чиглэлээр хамтран ажиллах ёстой. 
Засгийн газраас орон нутгийн удирдах байгууллагуудад тэгш хамруулах боловсролын талаар хүлээсэн  
үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд нь санхүүгийн болон хүний нөөцийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.   

Төрийн бус байгууллагын хамтран зүтгэгчдэд асуудал дэвшүүлэх болон хоосон зайг 
нөхөх боломж олгох шаардлагатай: Гэхдээ тэд тэгш хамралт гэсэн нэг л ижил зорилгын 
төлөө ажиллахыг баталгаажуулах хэрэгтэй.

Засгийн газрын зүгээс боловсролын үйлчилгээ нь тэгш хамруулалтад хүргэж, стандартуудыг хангаж, 
үндэсний бодлоготой нийцтэй байх явдлыг баталгаажуулахын тулд ТББ-уудыг удирдлагаар хангаж, 
тэдэнтэй санал солилцож байх ёстой. Засгийн газрын зүгээс ТББ-уудыг засгийн газрын хүлээсэн 
үүрэг амлалтын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийх, сургуулийн гадна үлдсэн иргэдийн төлөө тэмцэх 
боломжтой нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 

Түгээмэл загварыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай: Тэгш хамруулсан тогтолцоо нь 
суралцагч нэг бүрийг чадвараа боломжит дээд түвшинд хүртэл хөгжүүлэхийг дэмжсэн 
байх явдлыг баталгаажуулсан байх хэрэгтэй. 

Бүх хүүхэд олон талт ялгаатай байдлыг хүндэтгэсэн, янз бүрийн суралцагчдын хэрэгцээнд нийцсэн 
нэгэн ижил төрлийн уян хатан, ач холбогдолтой, хүртээмжтэй, ойлгомжтой сургалтын хөтөлбөрөөр 
суралцах ёстой. Сурах бичгүүдэд ашигласан ярианы болон дохионы хэл дээрх өгүүлэмж, зураг 
дүрслэл нь хүн бүрийг тодотгон харуулахын зэрэгцээ хуучны хэвшмэл хандлагыг халсан байх хэрэгтэй. 
Боловсролын үнэлгээ нь нөлөөлөх үнэлгээ байж, суралцагчдыг юу сурснаа янз бүрийн арга байдлаар 
илэрхийлэхийг зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. Сургуулийн дэд бүтэц хэнийг ч гадна үлдээх ёсгүй бөгөөд 
технологийн асар их боломжийг ашиглах ёстой.
 

Боловсролын салбарын ажиллах хүчнийг бэлтгэж, чадавхжуулж, тэдэнд урам зориг өгч 
байх шаардлагатай: Бүх багш нар бүх суралцагчдад заах боломжтойгоор бэлтгэгдэх 
шаардлагатай. 

Тэгш хамралтын арга, аргачлал нь багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөрүүдийн 
хувьд тусгайлсан сэдэв биш харин үндсэн цөм хэсэг нь байх ёстой. Ийм хөтөлбөрүүд нь зарим 
суралцагчдыг согогтой бөгөөд сурч чадахгүй хэмээн удаан хугацаанд хүчтэй байсан үзэл бодлуудыг 
өөрчлөхөд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Сургуулийн удирдлагууд тэгш хамруулсан сургуулийн ёс 
зүйн эрхэм чанараа хэрэгжүүлж, үр дүнгээ мэдээлэх бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Боловсролын салбарт 
ажиллагсад мөн олон талт ялгаатай шинжтэй байх нь тэгш хамралтыг дэмждэг.
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Тэгш хамралтын тоо баримт, мэдээллийг анхааралтай, бусдад хүндэтгэлтэй хандсан 
байдлаар хянаж цуглуулах хэрэгтэй: Доромжилсон болон нэр зүүн ангилсан байдлаас 
зайлсхийх хэрэгтэй.

Эмзэг бүлгийнхэнд тулгарч буй бэрхшээлийн цар хүрээг ойлгон тодорхойлох зорилгоор хүн амын 
түвшний тоо баримт, мэдээллийг цогц байдлаар цуглуулахын тулд боловсролын яам нь бусад яамд, 
статистикийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах ёстой. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд 
Вашингтон бүлгийн богино асуумж болон Хүүхдийн үйлдлийн чадварын талаарх модулийг чухалчлах 
хэрэгтэй. Захиргааны тогтолцоо нь гадны тусламжийг төлөвлөх, тэгш хамруулах боловсролын 
үйлчилгээг үзүүлэхэд төсвийг тооцоход шаардлагатай тоо баримт төдийгүй, тэгш хамралтын 
хэрэгжилтийн талаарх тоо баримт, мэдээлэл цуглуулахыг зорих хэрэгтэй. Гэвч хэт нарийвчилсан эсвэл 
цогц тоо баримт, мэдээлэл цуглуулах явдлыг нэг ч суралцагчид хохирол учруулахгүй байх явдлаас 
дээгүүр тавьж болохгүй билээ.

Нэгнээсээ суралцах хэрэгтэй: Тэгш хамралтад шилжих нь хялбар биш. 

Тэгш хамралт бол ялгаварлал, гадуурхалтаас холдож, өөр өөр нөхцөл байдал болон бодит байдалд 
зохицон нийцүүлж болох ирээдүйг чиглэсэн шилжилт юм. Энэхүү шилжилтийн хурд, нарийн чиглэлийг 
хүчээр тулгаж болохгүй. Гэвч багш нарын сүлжээнүүд, үндэсний форумууд төдийгүй, бүсийн болон 
дэлхий нийтийн платформуудаар дамжуулан туршлагаа солилцох замаар ихийг сурах боломжтой юм.
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Улс орнуудын боловсролын хууль болон бодлогуудад системтэй хяналт-шинжилгээ хийх 
БХШД-ийн тайлангийн шинэ арга хэрэгсэл

education-profiles.org

Энэ арга хэрэгсэл нь ТХЗ 4-ийн хүрээний гол 
асуудлуудын талаар бусад улсаас суралцах болон 
бүсийн хэмжээнд бодлогын хэлэлцүүлэг ярилцлагыг 
дэмжих зорилготой. 
Эрх олгогдож зөвшөөрөгдсөн улс орны хэрэглэгчид 
энэхүү тайланд бичигдсэн зүйлсийн агуулгыг сүүлийн 
үеийн мэдээллээр баяжуулан засварлан шинэчилж 
болох бөгөөд контентыг татаж авах боломжтой.   

Эхний хувилбарт боловсрол, тэгш хамруулахтай 
холбоотой долоон чиглэлээр 160 гаруй улсаас 
авсан мэдээллийг нэгтгэсэн. Үүнд: тодорхойлолт, 
сургуулийн зохион байгуулалтын бүтэц, хууль тогтоомж, бодлого, засаглал, суралцах орчин, багш ба 
туслах ажилтнууд, хяналт-шинжилгээ. Боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгч төрийн бус байгууллагын 
хамтрагчид болон тэдний баримталдаг хууль эрх зүйн тухай мэдээллийн зураглалыг 2021 оны БХШД-
ийн тайлангийн хүрээнд бэлтгэх болно. 

ТХЗ 4-ийн хэрэгжилтийн гол чиг хандлагын талаарх мэдээллийг солилцох БХШД-ийн 
тайлангийн шинэ интерактив арга хэрэгсэл

education-progress.org

Энэ арга хэрэгсэл нь анх удаа БХШД-ийн тайлангийн 
уншигчдад ТХЗ 4-ийн хяналт-шинжилгээний 
гол үзүүлэлтүүдийн тоо баримт дээр ажиллах 
боломжийг олгож байна. Хүртээмж, тэгш боломж, 
суралцахуй, чанар, санхүүжилтүүд нь хамтдаа 
2030 онд хүрэх түвшингийн ахиц дэвшлийн нөхцөл 
байдлыг харуулна. 

Энэхүү арга хэрэгслийг долоон хэлээр ашиглаж 
болно. Үүнд ЮНЕСКО-ийн Статистикийн хүрээлэн 
зэрэг олон баримт бичгийн мэдээллийг нэгтгэсэн. 
Өмнөх БХШД-ийн тайлангуудын мэдээллийг 
мөн хамруулан интерактив байдлаар харж болох 
дүрслэлүүд нь улс орнуудыг бүсийн болон дэлхийн 
дундажтай харьцуулан харуулах боломжийг олгосон. 
Хэрэглэгчид цаашид судлах, хувилах, татаж авах, 
бусадтай хуваалцах, онлайнаар эсвэл танилцуулга 
илтгэл байдлаар ашиглахын тулд график дүрслэл, 
тоо баримтын файл үүсгэж болно.  
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ТХЗ 4-ийн хяналт-шинжилгээний хүрээнд хийсэн өөрчлөлтүүд. Агентлаг дундын шинжээчдийн 
бүлэг (АДШБ) 2019 онд ТХЗ-уудын үзүүлэлтүүдээрх энэхүү хяналт-шинжилгээний хүрээ болон дэлхийн 
хэмжээний 232 үзүүлэлтийг анх удаа хянан үзсэн билээ. ТХЗ 4-тэй холбогдох гол хоёр өөрчлөлтийг 
хийсэн.

Нэгдүгээрт, АДШБ-ээс төгсөлтийн хувийг зорилт 4.1-ийн дэлхийн хэмжээний хоёр дахь гол үзүүлэлт 
болгох ЮНЕСКО-ийн Статистикийн хүрээлэн (ЮСХ)-ийн саналыг баталсан. Уг саналд тус үзүүлэлтийг 
тооцоолохдоо Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлангаас санал болгосны дагуу цаг 
хугацааг баримталсан байдал, өөрчлөмтгий байдал, олон эх сурвалжтай зэрэг өрхийн түвшний 
судалгаануудтай холбоотой түгээмэл бэрхшээлүүдийг даван туулахын тулд статистикийн загварчлалыг 
ашиглах боломжийг нээлттэй үлдээсэн. Тус загварчлалыг ашигласны үр дүн нь энэхүү тайлангийн 
шинэ онлайн хяналт-шинжилгээний Education Progress боловсролын ахиц дэвшлийн вэбсайтын үйл 
ажиллагаа бөгөөд хэрэглэгчдийг тоо баримтыг ашиглан үндэсний, бүсийн болон дэлхийн дундажийн 
чиг хандлагыг ажиглаж, харьцуулалт хийх боломжоор хангадаг.   

Хоёрдугаарт, АДШБ-ээс хоёр удаагийн амжилтгүй оролдлого хийсэн ч тогтвортой хөгжил, дэлхийн 
иргэн байх (citizenship) асуудлыг сургалтын хөтөлбөрүүдэд тусгах боловсролын салбарын хүчин 
чармайлтын талаарх дэлхийн хэмжээний үзүүлэлт 4.7.1-ийг III үе шатны статус (тогтсон аргазүй 
байхгүй)-аас II шатны статус (тогтсон аргазүй бий ч улс орнууд мэдээллийг тогтмол боловсруулдаггүй)-т 
шилжүүлэн шинэчлэх хүсэлтийг баталсан. Тус үзүүлэлтийн явцыг тайлагнахад нилээд бэрхшээл 
тулгарсаар байгаа ч шинэчилсэн саналын хүрээнд улс орнууд субьектив хариултуудаа бататгахын 
тулд лавлагааны баримт бичиг гаргаж өгөх явдлыг баталгаажуулах зэргээр тодорхой дүрэм, журмыг 
тогтоосон.
 
АДШБ 2019 оны 3 дугаар сард 3-5 настай хүүхдүүдийн хөгжлийн талаарх дэлхийн хэмжээний үзүүлэлт 
4.2.1-ийн тайлагналтыг хариуцсан агентлаг болох НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн төлөвлөлтийн дагуу III үе 
шатнаас II үе шатанд шилжүүлэн шинэчилсэн. Иймээс одоо III үе шатны ТХЗ 4-ийн дэлхийн хэмжээний 
үзүүлэлтүүд байхгүй гэсэн үг бөгөөд байсан тохиолдолд АДШБ-ийн хийсэн хяналтын дүнд тэдгээр 
нь хасагдсан гэсэн үг юм. Дэлхийн хэмжээний 12 үзүүлэлтийг дэмжих 31 сэдэвчилсэн үзүүлэлт нь 
ТХЗ 4-т хүрэх ахиц дэвшлийн үнэлгээг баяжуулах зорилготой билээ. 2019 онд гаргасан тоо баримт, 
мэдээллээс харахад ЮСХ-ээс дэлхийн хэмжээний болон сэдэвчилсэн 43 үзүүлэлтээс 33 үзүүлэлтийн 
хүрээнд мэдээлэл боловсруулжээ.  

Ереванд болсон Техникийн хамтын ажиллагааны бүлгийн 2019 оны 8 дугаар сарын хурлаар ТХЗ 4-ийн 
долоон үзүүлэлтийн хувьд аливаа бүсийн түвшинд улс орон бүрийн хүрэх шаардлагатай хамгийн бага 
түвшинг тодорхойлох хамгийн чухал асуудлын талаар шийдвэрлэж санал нэгдсэн явдал юм. Жишээ 
нь: 2020 он гэхэд боловсролын долоон үзүүлэлтээр Европын холбооны улсуудын хүрэх түвшинг 
тодорхойлох, бенчмарк боловсруулах үйл явц бөгөөд 2030 он гэхэд хүрэх бенчмаркуудыг үйл явц 
тус бүрээр тогтоосон явдал юм. Тус саналыг ТХЗ-Боловсрол 2030 хөтөлбөрийн Удирдах зөвлөлөөс 
дэмжсэн бөгөөд бүсийн удирдах зөвлөлүүд ТХЗ 4-ийг 2020 онд хянан үзэх болно. 

ТХЗ 4-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийхэд дутагдаж буй голлох тоо баримт, 
мэдээллүүд. ТХЗ 4-ийн үзүүлэлтүүдийн ахиц дэвшилд хяналт-шинжилгээ хийхэд ашиглагддаг 
мэдээллийн гурван үндсэн эх сурвалж бий.

Тэгш байдлын индексийн талаарх дэлхийн хэмжээний 4.5.1 дэх үзүүлэлтийг хувь хүний шинж байдлаар 
тооцон гаргахын тулд төгсөлтийн хувь зэрэг боловсролын үзүүлэлтүүдээр нарийвчлан тооцох нь 
өрхийн түвшний судалгаануудын суурь болдог. Ийм асуумж судалгаануудыг ойр ойрхон хийх хэрэгтэй 
бөгөөд хэрэглэгдэж буй асуумжууд нь харьцуулах боломжтой, үр дүн нь нийтэд нээлттэй байх 
хэрэгтэй. Дээрх нөхцөлийг улс орнуудын 59% буюу нийт хүн амын 87%-ийг төлөөлөх улсууд хангаж 

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад 
тусгагдсан боловсролын асуудлуудад 
хяналт-шинжилгээ хийх нь
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байхад Хойд Африк, Баруун Азийн судалгаануудад хүн амын хамралт хамгийн бага хувьтай байна 
(46%). Улс орнуудын түвшин дэх хамралт Номхон далайн арлын улсууд хамгийн бага үзүүлэлттэй байна 
(29%).

Дэлхийн хэмжээний 4.1.1 дэх үзүүлэлтийн мэдээллийн эх сурвалж нь сурлагын амжилтын үнэлгээнүүд 
байдаг. Ихэнх улс олон орныг хамруулсан үнэлгээнээс гарсан үр дүнгүүдээ сонгон тайлагнаж байгаа 
ч үндэсний хэмжээний үнэлгээнүүдийг мөн ашиглаж байна. Жишээлбэл, унших суурь чадварын 
талаарх тоон мэдээллийг Хятад (бүрэн бус дунд боловсрол), Энэтхэг (бага боловсрол) улсууд үндэсний 
хэмжээний судалгаануудын үр дүнгээр тооцон тайлагнасан байна. ЮСХ-ийн мэдээллийн сангаас 
харахад Африкийн орнуудын 26% нь 2014 оноос хойшх хугацаанд хамаарах бага боловсролын 
эхний ангиудын унших чадварын талаарх тайлагнасан мэдээлэл нь тухайн насны хүн амын 28%-д 
хамааралтай байна. Тус бүс нутаг нь Боловсролын чанарын үнэлгээнд хяналт-шинжилгээ хийх үүрэг 
бүхий Өмнөд болон Зүүн Африкийн консорциумын дөрөв дэх удаагийн уулзалтаар улс орны түвшний 
тайлангуудаа нийтлэхдээ ихээхэн удаашралтай байгаа болон гарсан үр дүнгүүдийн үнэн бодит байдал 
нь эргэлзээтэй байгаа тухай мэдэгдсэн байна. ЮСХ-ээс зохицуулалтаар хангадаг Дэлхийн тоо 
баримт, мэдээллийн эвсэл нь тус бүс нутгийн хэмжээнд сурлагын амжилтын үнэлгээ хийхэд үзүүлдэг 
хандивлагчдын дэмжлэгийн талаарх мэдээлэл болон хандивлагчдын дэмжлэг санаачилгыг зохицуулах 
механизм байхгүй талаарх асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг хүлээсэн. 

Мэргэжлийн багшийн эзлэх хувийг тодорхойлох дэлхийн хэмжээний үзүүлэлт 4.с.1-ийн мэдээллийг 
захиргааны тоо баримт, мэдээллээс авч байна. Сахар орчмын Африкийн улсуудын 58% орчим нь 2016 
оноос хойш бага боловсролын түвшний мэдээллээ тайлагнаж байгаа боловч бүрэн дунд боловсролын 
түвшний мэдээллийг тэдгээрийн ердөө 25% нь тайлагнаж байна. Тус бүс нутгийн хамгийн их хүн 
амтай зургаан улсаас зөвхөн Бүгд Найрамдах Танзани Улс л бага боловсролын багш нарын тухай 
шинэчилсэн мэдээллийг хамгийн сүүлд буюу 2015 оноос хойш тайлагнасан байна. Мэргэжлийн 
багш гэж хэнийг хэлэх талаарх тодорхойлолт нь нарийн ойлгомжтой бус байгаагаас энэ талаарх тоо 
баримт, мэдээллийг боловсруулахад бэрхшээл тулгарч байна. ЮСХ-ээс энэ бэрхшээлийг ЮНЕСКО-
ийн Ерөнхий бага хурлаар 2019 онд батлагдсан багшийн олон улсын шинэ стандарт ангиллын хүрээнд 
шийдвэрлэх болсон.      

ЗОРИЛТ 4.1.        БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ

Төгсөлт бага боловсролын түвшинд 85%, бүрэн бус дунд боловсролын түвшинд 73%, бүрэн дунд 
боловсролын түвшинд 49% байна. Төгсөлтийн хувь нь хамрагдалтын хувиас ялгаатай байна: 
Төгсөлтийн хувь 2000 оноос удаан ч гэсэн байнга өссөн үзүүлэлттэй бол хамрагдалтын хувь 2000-
аад оны дунд үеэс хойш дорвитой өөрчлөгдөөгүй байна. Энэхүү зөрүүг цааш нь нарийвчлан судлах 
хэрэгтэй. 2018 оны байдлаар Сахар орчмын Африкт хамгийн олон тооны хүүхэд, өсвөр үеийнхэн  
болон залуус сургуулийн гадна байсан нь Төв болон Өмнөд Азийн үзүүлэлтийг давсан байна  
(Хүснэгт 1). Энэ чиг хандлага нь улам эрчимжих шинжтэй байна. 1990 онд Сахар орчмын Африкт 
сургуулийн насны хүн амын 12% амьдарч байсан бол 2030 он гэхэд 25% болж өсөх төлөвтэй байна. 
Энэ бүс нутагт тэрчлэн зохих наснаас дээш насны суралцагчид холбогдох анги бүлэгт хамрагдах 
тохиолдол хамгийн их байна.
 
2018 оны ОУСҮХ-өөс харахад өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд өндөр орлоготой орнуудын үзүүлэлт  
бага зэрэг буурсан байна (таван суралцагч тутмын нэг нь чадварын суурь түвшнээс доогуур 
гүйцэтгэлтэй). Дунд орлоготой орнуудын дундаж үзүүлэлт зогсонги байдалтай (хоёр суралцагч тутмын 
нэг нь чадварын суурь түвшнээс доогуур гүйцэтгэлтэй) байгаа ч Бразил, Индонези, Уругвай зэрэг 
олон оронд 15 настай хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт нэмэгдсэн байгаа нь ахиц дэвшилтэй хэмээн 
тооцож болох юм. Гэвч энэхүү ахиц дэвшлийн хувь нь ТХЗ 4-т хүрэхэд шаардлагатай түвшнээс доогуур 
байна. Сурлагын амжилт хамгийн бага түвшинд буй хэсэгт анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тус тайланд 
олон улсыг хамруулсан үнэлгээнд чадварын суурь түвшнээс дээгүүр гүйцэтгэл үзүүлсэн суралцагчдын 
хувьд олон хариултаас сонгох даалгаврын гүйцэтгэл нь тааж хариулсан гүйцэтгэлээс ялгагдахгүй 
байх талтай байгаа тул тэдний тоог хэд хэдэн улсад бодит байдлаас өргөж гаргасан байх магадлалтай 
талаар санал гаргасан ‘суурийн нөлөө’-ний талаар шинэ нотолгоог дэвшүүлсэн.
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ЗОРИЛТ 4.2.        СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролд хамрагдалтын талаарх тоо баримт, мэдээллийн 
боловсруулалт нь насны бүлгийнхнийг хэрхэн тодорхойлсон, үйлчилгээ үзүүлдэг өөр, өөр байгууллагын 
зохион байгуулалтыг хэрхэн тооцсон болон эрт элсэлтийн талаарх улс орнуудын онцлог дүр зургуудаас 
хамаарна. Бага сургуульд элсэх наснаас нэг жилийн өмнө сургуульд элссэн хүүхдүүдийн албан 
боловсролд хамрагдалт 2018 онд 67% (дэлхийн хэмжээний үзүүлэлт 4.2.2; Джибаутид 9% байхаас 
эхлээд Куба болон Вьетнамд 100%) байсан. Бүгд Найрамдах Лаос Ард Улсад сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагдалт 2011 онд 38% байсан бол 2018 онд 67% болж өссөн бөгөөд энэ нь хамгийн 
хурдан өссөн ахиц дэвшлийн нэг юм. Хамгийн сүүлийн ОҮТС-ны тоон мэдээлэл бүхий 17 орноос 9 
оронд нь энэ насны бүлгийн хувьд бага боловсролд хамрагдаж буй хүүхдүүдийн тоо нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдүүдийн тооноос өндөр байна. Сургуулийн өмнөх боловсрол 
эзэмших хугацаа нь улс орнуудад ялгаатай буюу нэгээс дөрвөн жил хүртэлх хугацаатай байгаа бөгөөд 
энэ насны бүлгийнхний хамрагдалт 2018 онд 52% байсан; ба харьцаа нь Чад улсад 1% байхаас эхлээд 
Бельги, Гана улсуудад 115% байна (Зураг 4).

ОҮТС-ны тоон мэдээг хөгжлийн хувьд зохих түвшинд буй хүүхдүүдийн эзлэх хувь (дэлхийн хэмжээний 
үзүүлэлт 4.2.1)-ийн хэмжих хэмжүүр болох Бага насны хүүхдийн хөгжлийн индексийг тооцоход 
ашигладаг. Мали болон Нигери улсуудад хүүхдүүдийн дөнгөж 60% гаруй нь дөрвөн айн гурвынх нь 
хувьд хөгжлийн зохих түвшинд байна. Гэвч Малид хүүхдүүдийн 5%, Нигерид 10% нь нэг л айн хувьд 
хөгжлийн зохих түвшинд байгаа нь Нигерид тэгш бус байдал илүү байгааг харуулж байна.  

ХҮСНЭГТ 1. 
Сургуульд хамрагдалтын талаарх сонгогдсон үзүүлэлтүүд, насны бүлгээр, 2018

Бүс нутаг

Бага Бүрэн бус дунд Бүрэн дунд

Сургуулийн гадна буй 
хүүхдүүд

Сургуулийн гадна буй 
өсвөр үеийнхэн

Сургуулийн гадна 
буй залуус

(000) (%) (000) (%) (000) (%)

Дэлхий нийт 59,141 8 61,478 16 137,796 35

Сахар орчмын Африк 32,214 19 28,251 37 37,026 58

Хойд Африк ба Баруун Ази 5,032 9 3,998 14 8,084 30

Төв ба Өмнөд Ази 12,588 7 16,829 15 64,745 45

Зүүн ба Зүүн өмнөд Ази 5,697 3 9,016 10 17,870 21

Латин Америк ба Кариб 2,267 4 2,544 7 7,159 23

Номхон далай дахь арлууд 210 5 109 5 408 25

Европ ба Хойд Америк 1,133 2 731 2 2,503 7

Бага орлоготой 20,797 19 21,243 39 26,176 61

Дундаас доогуур орлоготой 30,444 9 30,706 17 87,730 44

Дундаас дээгүүр орлоготой 6,570 3 8,444 7 20,615 20

Өндөр орлоготой 1,330 2 1,085 3 3,275 8

Эх сурвалж: ЮСХ-ийн мэдээллийн бааз.
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ЗУРАГ 4. Ядуу орнуудад сургуулийн өмнөх боловсролын үр шимийг хүртэгчид цөөн байна

Бага насны хүүхдийн боловсролын хөгжил ба сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын бохир жин, улс орнуудын 
орлогын бүлгээр, 2018

Бага насны хүүхдийн  
боловсрол
Сургуулийн өмнөх  
боловсрол
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ДБХШ СтатХолбоос: http://bitly/GEM2020_Summary_fig4
Эх сурвалж: ЮСХ-ийн мэдээллийн бааз.
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ЗОРИЛТ 4.3.      ТЕХНИК, МЭРГЭЖЛИЙН, ДЭЭД БОЛОН НАСАНД  
                             ХҮРЭГЧДИЙН БОЛОВСРОЛ

Дээд боловсролд хамрагдалт сүүлийн жилүүдэд Хойд Африк болон Баруун Ази зэрэг бүс нутагт 
хамгийн хурдтайгаар өссөн ч улс орнуудын дунд ялгаа их байна. 2010-аад оны үед Морокко, Судан 
улсуудад залуучуудын 15% орчим нь дээд боловсролд хамрагдаж байсан бол 2019 онд Суданд 
хэвээрээ, харин Мороккод 36% болж өссөн байна. Алжир болон Саудын Араб улсад эмэгтэйчүүдийн 
хамрагдалт хурдтайгаар нэмэгдэж бараг гуравны хоёр хувьд хүрчээ.  

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын мэдээллийн бааз дахь хөдөлмөрлөх хүчний талаарх 
судалгаанууд нь насанд хүрэгчдийн боловсрол, сургалтад хамрагдалтын талаарх дэлхийн хэмжээний 
үзүүлэлт 4.3.1-д хяналт-шинжилгээ хийх мэдээллийн эх сурвалж бөгөөд энэхүү мэдээлэлд Европоос 
гадна 45 улс орон, бүсийг хамруулж байсан нь 106 болж өссөн байна. Насанд хүрэгчдийн хамрагдах 
боловсрол, сургалтын төрлүүд ба насны бүлгээрх стандарт асуултууд байхгүй болон судалгаа 
хийсэн хугацаа нийцэхгүй байгаа явдлууд шийдвэрлэгдээгүй байгаа сорилтууд юм. Үүнд: дэлхийн 
хэмжээний үзүүлэлт нь өнгөрсөн жилд хамаардаг байхад хөдөлмөрлөх хүчний талаарх олон судалгаа 
нь судалгаа хийхээс өмнөх сард хамаардаг. Баримтаас харахад дундаас дээгүүр орлоготой улсуудын 
хувьд судалгаа авахаас өмнөх сард боловсрол, сургалтад хамрагдалтын дундаж нь дөнгөж 3%-
аас дээгүүр байна (Зураг 5). 2016 оны Насанд хүрэгчдийн боловсролын судалгаагаар боловсрол, 
сургалтад хамрагдахад тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийг авч үзжээ. Хүмүүсийн санаа бодлоос үүдсэн 
саад бэрхшээлүүдийн талаар ерөнхийдөө сайн судалдаггүй боловч эдгээр нь бусад хүчин зүйлсээс 
илүүтэйгээр насанд хүрэгчдийн суралцахуйд нөлөөлөх хандлагатай байгаа бөгөөд судалгаанд 
хамрагдагчдын 60% нь боловсрол, сургалтад хамрагдах хэрэгцээ байхгүй гэжээ. Даниас бусад оронд 
эмэгтэйчүүдийн гэр бүлдээ хүлээх үүрэг хариуцлагатай зөрчилддөг учраас боловсрол, сургалтад 
хамрагддаггүй хэмээн хариулах хандлагатай байна.

Хорих газруудад байгаа бараг 11 сая хүний хэрэгцээнд нийцсэн хөтөлбөрүүд байхгүйн улмаас тэдний 
сурч боловсрох эрх хангагдахгүй байна. Хорих газрууд дахь боловсрол, сургалтын хөтөлбөр нь ихээхэн 
ач тустай билээ: 2013 онд АНУ-д хийсэн судалгаа нь засан хүмүүжүүлэх боловсролын хөтөлбөрт 
хамрагдсан хоригдлуудын хувьд ийм хөтөлбөрт хамрагдаагүй хоригдлуудтай харьцуулахад дахин гэмт 
хэрэг үйлдэх нь 13 хувийн үзүүлэлтээр бага байдгийг харуулжээ.   

ЗОРИЛТ 4.4.        ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ УР ЧАДВАР

Мэдээлэл, харилцааны технологи (МХТ)-ийн үндсэн ур чадварын талаарх тоо баримт, мэдээлэл 
нэмэгдэж байгаа ч эдгээр нь чинээлэг улс орнуудад илүү хамааралтай байна. Дэлхийн хэмжээний 
үзүүлэлт 4.4.1 нь МХТ-ийн 9 үндсэн ур чадварыг хамруулдаг бөгөөд бүх улс орнуудын гуравны нэгээс 
цөөн улсад насанд хүрэгчдийн хамгийн багадаа тал хувь нь дөрөв болон түүнээс дээш тооны ур 
чадварыг эзэмшсэн байна. Харин насанд хүрэгчдийн тэн хагас нь эдгээр ур чадвараас гурваас олныг 
эзэмшсэн гэж тайлагнасан бага болон дунд орлоготой ямар ч улс байхгүй байна. Энэ жил улс орнууд 
Олон улсын харилцаа холбооны нэгдлээс санал болгосон асуумж дахь ур чадварын жагсаалтад хувийн 
нууцлал, аюулгүй байдалтай холбоотой ур чадвар зэрэг өөрчлөлтийг хэрэглэхээр нэмж оруулсан 
болно. 

Европын улсуудын МХТ-ийн асуумж судалгаанууд нь дижитал ур чадваруудыг эзэмших болон сургууль, 
ажил, гэр бүлийн харьцангуй ач холбогдлын талаарх асуудлуудыг хамруулсан байдаг. МХТ-ийн ур 
чадварууд ажил үүрэг гүйцэтгэхэд чухал ач холбогдолтой ч судалгаанд оролцогчдын 10% нь 2018 онд 
МХТ-ийн тусгай сургалтад ажлын байран дээрээ хамрагдсан, 20% нь компьютер, программ хангамж ба 
аппликэйшний талаарх чадвараа сайжруулах ядаж нэг үйл ажиллагаанд хамрагдсан гэжээ. МХТ-ийн ур 
чадвараа ялангуяа залуус ихэнхдээ онлайн сургалтаар эсвэл бие даан хөгжүүлж байна. Хэдийгээр энэ 
нь зардал, цагийн хуваарь болон хаана амьдардгаас үүдэх бэрхшээлүүдийг даван туулахад тус болох ч 
хүйсийн хувьд зөрүүтэй байдалтай байна.

Зорилт 4.4 нь тэрчлэн аж ахуй эрхлэх ур чадваруудыг хөгжүүлэхтэй холбоотой. Африк болон Арабын 
улсууд дахь аж ахуй эрхлэгчдийн 90 гаруй хувь нь, Ази болон Номхон далайн бүс нутгийн орнуудад 
80 гаруй хувь нь албан бус салбарт ажиллаж байна. Эдгээр бүс нутгууд дахь сургалттай холбоотой 
шаардлагууд нь өсөж хөгжих боломж хязгаарлагдмал жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хэрэгцээнд 
тохирсон байх хэрэгтэй.
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ЗОРИЛТ 4.5.        ТЭГШ БОЛОМЖ

Дэлхийн дундажийн хувьд сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээд бүрэн дунд боловсрол хүртэлх 
түвшинд хүйсийн тэнцвэртэй байдал хангагдсан. Гэвч энэ нь улс орнуудын түвшин дэх зөрүүг далдалж 
байна. Бага орлоготой орнуудын жагсаалтыг дөрвөн хэсэгт хуваасны хамгийн сүүлийн  хэсэгт багтах 
улсуудад бүрэн дунд боловсролын түвшинд 100 хөвгүүн тутамд 60 охин харгалзахаар байна. Дундаас 
доогуур орлоготой улсуудад хүйсийн тэгш байдал хөвгүүдэд эсвэлд охидод илүү давуу тал олгосон 
байдалтай байна: хамгийн ихдээ эдгээр улсуудын жагсаалтын хамгийн сүүлийн дөрөвний нэг хэсэгт 
хамаарах улсуудад 100 хөвгүүн тутамд 92 охин, хамгийн дээд талын дөрөвний нэг хэсгийн улсуудад 
100 охин тутамд 91 хүү харгалзахаар байна. Энэхүү тайланд дан нэг хүйсийн суралцагчдыг хамруулдаг 
сургуулиудын дэлхийн хэмжээний тархалтын талаарх баримт нотолгоог хянан үзсэн. 

Өрхийн амьжиргааны түвшнээрх боловсролын ялгаатай байдал нь ерөнхийдөө хамгийн ядуу 20%-д 
багтах өрхүүд болон хамгийн чинээлэг 20%-ийн өрхүүдийн үзүүлэлтүүдийг харьцуулан тооцдог. Ядуу 
өрхүүд олон хүүхэдтэй байх хандлагатай байдаг тул нэг улсын хамгийн ядуу 20%-д багтах өрхүүдийн 
хүүхдүүдийг (жишээ нь: Афганистан) өөр нэг улсын хамгийн ядуу 25%-д багтах өрхүүдийн хүүхдүүдтэй 
(жишээ нь: Мьянмар) харьцуулах нь гажуудал үүсгэдэг байна.

ОҮТС-нд нэмж оруулсан Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх Вашингтон бүлгийн богино асуумж 
нь хөгжлийн бэрхшээлээс үүдсэн боловсрол дахь тэгш бус байдлын талаар илүү ихийг мэдэх 
боломжийг олгож байна. Хоорондоо ялгаатай асуултууд нь 17 нас хүртэлх насны бүлгүүд (Хүүхдийн 
үйлдлийн чадварын талаарх модуль дээр суурилсан асуултууд) болон 18 ба түүнээс дээш насныхны 
хувьд хөгжлийн бэрхшээлийн тархалт өөр, өөр хувьтай байгааг харуулж байна. 18 ба түүнээс дээш 
насныхны хувьд хөгжлийн бэрхшээлийн тархалтын хувь ойролцоогоор 90%-иар буурч болох юм. Энэ 
нь боловсролын үзүүлэлтүүдийн насны ялгаатай байдлыг оновчтой тайлбарлахад хүндрэл учруулдаг 
(жишээ нь: 17 – 19 насны бүлэг). 

Латин Америкийн орнуудад нутгийн уугуул иргэдийн талаарх харьцуулалт хийж болох тоо баримт, 
мэдээлэл байхгүй байна. Ихэнх улсад хүмүүс өөрсдийгөө ямар ястан, омог гэж илэрхийлж байгаагаар 
нь тооцдог бол зарим нь ялгарах онцлог болон хэлний талаарх албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн 
байдал зэрэг нэмэлт шалгуур үзүүлэлтийг хүн амын тооллого, судалгаанууддаа ашигладаг. Хүн 
амзүйн өөрчлөлтүүд нь үндэстэн, ястны хил хязгаарыг бүрхэг болгож, нутгийн уугуул иргэдийн 

ЗУРАГ 5. Насанд хүрэгчдийн боловсрол, сургалтад хамрагдах байдлын тооцоолол нь 
судалгаа хийсэн хугацаанаас хамаарч ялгаатай байна 

Албан ба албан бус боловсрол, сургалтын үйлчилгээнд хамрагдсан насанд хүрэгчдийн хувь, судалгаа 
хийсэн хугацаагаар, 2018 ба түүнээс хойш

ДБХШ СтатХолбоос: http://bitly/GEM2020_Summary_fig5
Эх сурвалж: Евростат ба ЮСХ-ийн мэдээллийн бааз.
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ялгарах онцлогийг нилээд хувирамтгай болгож байгаа нь өөр, өөр шалгуур үзүүлэлтүүд ашиглах 
үед боловсролын үзүүлэлтүүдийн үр дүнгүүдийг ялгаатай байдлаар гарахад хүргэж байна. Боливи, 
Гватемал, Мексик болон Перу улсуудын өрхийн судалгаануудад 15-17 насныхны сургуульд хамрагдалт 
нутгийн уугуул хэлээр ярьдаг иргэдийн хувьд өөрсдийгөө нутгийн уугуул иргэн хэмээн тодорхойлсон 
хүмүүсийнхтэй харьцуулахад 3-20 хувийн үзүүлэлтээр доогуур байна. 

ЗОРИЛТ 4.6.        НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БИЧИГ ҮСГИЙН ЧАДВАР

Дэлхийн хэмжээнд насанд хүрэгчдийн 86%, залуучуудын 92% нь бичиг үсэгт тайлагдсан байна. 
Эмэгтэйчүүдийн бичиг үсгийн чадвар харьцангуй бага хэвээр байгаа ч залуу үеийнхний хувьд энэ зөрүү 
арилж байна. Эдгээр тоон мэдээлэл нь 72 улсын шинэ тооцооллыг хамарсан ба эдгээрээс 21 улсынх 
нь үндэсний хэмжээний бичиг үсэгт тайлагдалтын өмнө нь тайлагнасан хувь нь 2010 болон түүнээс 
өмнөх хугацааных байсан билээ. Бага сургууль төгсөөгүй насанд хүрэгчдийн тоо харьцангуй удаанаар 
буурсан хэвээр байх ба 2030 он гэхэд бага боловсрол төгсөлт 100% болсон ч Африкт 2050-иад он 
хүртэл бага боловсрол эзэмшээгүй насанд хүрэгчдийн эзлэх хувь 10%-аас дээш хэвээр байж магадгүй 
юм. Энэ нь насанд хүрэгчдийн бичиг үсэгт тайлагдалт сорилт бэрхшээл хэвээр байсаар байна гэсэн 
үг билээ. Тоо баримт, мэдээлэл гаргасан 25 улсын хувьд хөгжлийн ямар нэгэн бэрхшээлтэй насанд 
хүрсэн иргэдийн бичиг үсэгт тайлагдалт нь насанд хүрсэн бусад иргэдийнхээс доогуур байгаа бөгөөд 
энэ зөрүү нь Малид 5% байгаагаас эхлээд Индонезид 41% хүртэл байна.    

Насанд хүрэгчдийн цогц чадамжийн олон улсын үнэлгээний хөтөлбөрийн гурав дахь удаагийн үр 
дүнгүүд нь дэлхийн хэмжээний үзүүлэлт 4.6.1-д шинэ нотолгоо баримтыг нэмж өгсөн. 2017 онд 
Мексикт насанд хүрэгчдийн 51%, Перуд 71%, Эквадорт 72% нь бичиг үсэгт тайлагдалтын хувьд суурь 
түвшнээс доогуур үзүүлэлттэй байжээ. АНУ-д тоо тооллын чадварын хувьд суурь түвшнээс доогуур 
үзүүлэлттэй насанд хүрэгчдийн хувь 2012-2014 онд 27.6% байсан бол 2017 онд 29.2% болж өсчээ. 

ЗОРИЛТ 4.7.        ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ БА ДЭЛХИЙН ИРГЭН БАЙХ 

2016/17 онд болсон зургаа дахь удаагийн зөвлөлгөөнөөр 1974 оны Зөвлөмжийн талаар хэлэлцсэн 83 
хариултын дүн шинжилгээ нь дэлхийн хэмжээний үзүүлэлт 4.7.1-ийн суурь болж байна. Улс орнуудын 
дөнгөж 12% нь тус Зөвлөмжийн баримтлах зарчмыг боловсролын бодлого, сургалтын хөтөлбөр, 
багшийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр, сурагчдын үнэлгээндээ бүрэн тусгасан байна. Цөөхөн оронд 
бодлого, сургалтын хөтөлбөрийн хүрээндээ тусгасан тогтвортой хөгжлийн агуулгаар бүх багш нараа 
сургадаг ба энэ чиглэлээр мөн сурагчдыг үнэлдэг байна. Бурунди, Колумби, Мьянмар зэрэг зарим 
улсад багш нар нь огт сургагдаагүй ч сурагчдыг энэ чиглэлээрх үнэлгээнд хамруулдаг байна (Зураг 6). 
Улс орнуудын 93% нь жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 34% нь хүчирхийлэл 
бүхий хэт туйлшралаас урьдчилан сэргийлэх, 29% нь дэлхийн иргэний боловсролын тухай заадаг 
байна.

Сургалтын хөтөлбөрүүдэд байгаль орчны тогтвортой байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлттэй 
холбоотой асуудлыг оруулах өөрчлөлт удаашралтай ч гэсэн хийгдэж байгаа талаарх баримт 
нотолгоо байгаа боловч ойлголтоос эхлээд хэрэгжилт хүртэлх сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлийн 
‘нийтлэг’ хугацааны талаар олон улсын түвшний тоо баримт, мэдээллийг системтэй байдлаар 
цуглуулахгүй байна. Шинэчлэл хэр удаан үргэлжлэх нь оруулах өөрчлөлтийн цар хүрээ, хэлэлцүүлэг, 
туршилт болон түүний үр дүнг баталгаажуулахаас шалтгаална. Өөрчлөлт шинэчлэлийг тав хүртэлх 
жилийн хугацаанд хийх хэрэгтэй байж магадгүй юм – харин улс төрийн маргаантай бөгөөд энэ нь 
шинэчлэлийн үйл явцын бүхий л үе шатанд хамааралтай үед илүү их хугацаа шаардлагатай болж болох 
юм. Өөрчлөлтийг хэт богино хугацаанд яаран хийх үед үр дүн нь сайн байдаггүй. Румынд цөөнхийн 
бүлгийнхний тухай түүхийн сурах бичгүүдийг хоёр жилийн дотор бэлэн болгосон боловч сурах 
бичгүүдийг сургалтад хэрэглэх үе болоход багш нар нь бэлтгэгдээгүй байжээ.

ЗОРИЛТ 4.A.      СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БА СУРГАЛТЫН 
ОРЧИН

Бага, дунд сургуулийн 335 сая охид сарын тэмдэг ирэх үед эрүүл ахуй сахих боломжгүй нөхцөлд 
суралцаж байна хэмээн тооцоолжээ. Ариун цэврийн байгууламжууд нь тэргэнцэртэй суралцагчдын 
хувьд хүртээмжгүй байх талтай байна. Эл Сальвадор, Фижи, Перу, Тажикистан болон Йеменд 
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сургуулиудын хамгийн багадаа 80% нь 
сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжуудтай 
боловч эдгээрийн 5% орчмыг нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй суралцагчид ашиглах боломжгүй 
байна.   
29 улсад цаг уурын нэн хэцүү байдал нь 
боловсрол эзэмшихэд сөрөг нөлөө үзүүлж 
байна. Зүүн өмнөд Азид агаарын хэмийн хувьд 
дунджаас дээгүүр 2 стандарт хазайлт бүхий 
газар нутагт амьдардаг хүүхдийг дундаж хэмтэй 
нутгийн хүүхэдтэй харьцуулахад сургуульд 
хамрагдах хугацаа нь 1.5 жилээр бага байх 
урьдчилсан тооцоо байна.

2020 оны 2 дугаар сарын байдлаар 2015 
оны Аюулгүй сургуулийн тунхаглалд 102 улс 
гарын үсгээ зурж нэгдсэн байна. Гэвч 2018 
оны сүүлчээр болсон мөргөлдөөний улмаас 
Афганистанд 1,000 гаруй сургууль хаагдаж, хагас 
сая хүүхэд сургуулийн гадна байна. Буркина 
Фасо, Мали, Нигер улсуудад нөхцөл байдал улам 
хурцадсаны улмаас 2017-2019 оны хооронд 
хаагдсан сургуулиудын тоо хоёр дахин өсөж, 
400,000 гаруй хүүхэд боловсролын үйлчилгээнд 
хамрагдах боломжгүй болжээ. 
 
132 улсад сургууль дээр бие махбодын шийтгэл 
оноохыг хориглосон байхад сургуулийн насны 
хүүхдүүдийн тэн хагас нь тус шийтгэлийг бүрэн 
хориогүй улс орнуудад амьдарч байна. Гэр бүл 
дэх бие махбодын шийтгэлийг эрс эсэргүүцэж 
байгаа явдал нь сургууль дээр бие махбодын 
шийтгэл оноох явдал доогуур байдагтай эерэг 
хамааралтай. Энэтхэг болон Бүгд Найрамдах 
Солонгос Улсад сургууль дээр бие махбодын 
шийтгэл үзүүлэх явдал төсөөлснөөс нилээд 
өндөр байна. 
 
1,000 хүн ам тутамд дунджаар 8 тээврийн 
хэрэгсэл оногддог бага орлоготой орнуудад 5-14 
настай 100,000 хүүхэд тутамд 6.2 хүүхэд осол 
аваарт өртөж байгаа бол 1,000 хүн ам тутамд 
дунджаар 528 тээврийн хэрэгсэл оногддог өндөр 
хөгжилтэй орнуудад 100,000 хүүхэд тутамд 1.7 
хүүхэд тээврийн осолд өртөж байна. 60 улсын 
бараг 250,000 км замыг хамарсан судалгаанаас 
харахад замуудын 80% нь тээврийн хэрэгслүүд 
40 км/цагаас дээш хурдтай зорчдог зам ба мөн 
явган зорчигчдод зориулсан зам байхгүй байна.  

ЗОРИЛТ 4.Б.      СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГ

Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан тусламж 
болон суралцагчдад зориулсан зардал 2018 
онд нийт 3.5 тэрбум ам.доллар болжээ. Дээд 
боловсролын түвшинд суралцаж буй нэг оюутанд 
ногдох сургалтын тэтгэлгийн дундаж ихээхэн 
ялгаатай бөгөөд оюутны тооны хувьд ойролцоо 

ДБХШ СтатХолбоос: http://bitly/GEM2020_Summary_fig6
Тэмдэглэл: Энд онцлог хариултын төлөв байдал бүхий улсуудыг 
харуулаагүй.
Эх сурвалж: ЮНЕСКО (2019).

ЗУРАГ 6. Зарим улсад багш нар тогтвортой 
хөгжлийн төлөөх боловсролын чиглэлээр 
сургагдаагүй ч сурагчид үнэлгээнд хамрагддаг байна

1974 оны Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн түвшин, ай болон 
төлөв байдлаар, 2016/17

Боливи; Герман; Япон; Кувейт; Латви; 
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Болгар; Камбож; Гүрж; Ирланд; Мальдив; 
Мали; Мальта; Мексик; Оман; Перу; 

Румын; Сенегал; Серби; Испани; Турк

Андорра; Армени; Камерун; Кот-д'Ивуар; 
Дани; Египет; Этиоп; Грек; Хондурас; 

Унгар; Морокко; Сингапур

Албани; Литва

Хойд Македон; Португали

Монако; Катар

Төв Африкийн БНУ; Тажикистан; Узбекистан

Аргентин; Канад

Бурунди; Колумби; Мьянмар

Чад; Эстон;Хайти; Иран,  
Исламийн БНУ; БНСУ

Бурунди; Колумби; Мьянмар

Монгол; Намиби; Тувалу

Австри; Ст Киттс/Невис

Эл Сальвадор; Уругвай

Айг тусгасан байдал

Бүрэн Тодорхой хэмжээнд Үгүй эсвэл бага зэрэг Мэдээлэл  
байхгүй
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улс орнуудын хувьд 100 болон түүнээс өндөр коэффицентийн зөрүүтэй байна. Нэг оюутанд ногдох 
хэмжээгээр хамгийн өндөр дүнтэй сургалтын тэтгэлэг нь зөвхөн тодорхой мэргэшлийн чиглэлээр 
гадаадад суралцах боломжтой арлын хөгжиж буй улсууд байна. Тэр дундаа Карибын тэнгис дэх арлын 
орнууд нь Номхон далай дахь арлын орнуудаас нэг оюутанд ногдох хэмжээний хувьд нилээд бага 
дүнтэй сургалтын тэтгэлэг авч байна. 

Энэ тайланд зориулан хийсэн судалгаанаас харахад хамгийн их хэмжээний тэтгэлэг олгодог 50 
байгууллагаас 2019 онд 30,000 сургалтын тэтгэлгийг Сахар орчмын Африкийн улсуудын оюутнуудад 
олгожээ. Тэтгэлэг олгодог 200 гаруй байгууллагын зураглалаас харахад эдгээр 50 байгууллага нь 
дэлхий нийтийн түвшинд оюутнуудад чиглэсэн нийт тэтгэлгийн 94%-ийг олгодог бөгөөд 56% орчим нь 
бакалаврын түвшнийх байна. 

Сахар орчмын Африкийн орнуудын оюутнуудад зориулсан сургалтын тэтгэлгүүдийн хувьд улс 
орнуудын засгийн газрын санаачилгууд зонхилдог бөгөөд харин Хятад улс жил бүр 12,000 гаруй 
оюутанд суралцах боломж олгодог цорын ганц улс болж байна. Дэлхийн хэмжээнд 2010 оноос хойш 
сургалтын тэтгэлгийн хэмжээ зогсонги байдалд орсон боловч Сахар орчмын Африкийн орнуудын 
оюутнуудад зориулсан тэтгэлгийн тоо 2015 оноос хойш өссөн ба ирэх таван жилд ч мөн үргэлжлэн 
өсөх хандлагатай байна. 

Сургалтын тэтгэлэг олгогчид ихэнхдээ тэгш хамралтын хувьд хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт тавих 
шалгуур үзүүлэлтгүй байна. Тус тайланг бэлтгэх ажлын зорилгоор санал солилцсон тэтгэлэг олгодог 
20 байгууллага, улсуудын хувьд ихэнх нь судлаачдын хувьд хүйсээс бусад шинж чанарын талаарх 
нарийвчилсан мэдээллээр хангах боломжгүй байв. Тэтгэлэгт хамрагдах өргөдөл бэлтгэх болон сонгон 
шалгаруулах үйл явц нь Сахар орчмын Африкийн орнуудын өөрсдийн бүс нутгаас гадуурх улсуудад 
суралцах орчин нь тэдний дассан орчноос нилээд ялгаатай орчин нь суралцах оюутнуудын 60%-ийнх 
нь хэрэгцээнд сайн нийцээгүй байна.   

ЗОРИЛТ 4.В.        БАГШ НАР

Дэлхийн хэмжээнд бага, дунд сургуулийн багш нарын 85% нь өөрсдийн улсынхаа тодорхойлолтын 
дагуу мэргэшсэн гэж үзэхээр байна. Энэ үзүүлэлт нь Сахар орчмын Африкт бага боловсролын хувьд 
64%, бүрэн бус дунд боловсролын хувьд 58% байна. Тус бүс нутагт сургуулийн өмнөх боловсролын 
багш нарын талаас бага хувь (49%), бүрэн дунд боловсролын багш нарын 43% нь сургагдан 
бэлтгэгдсэн байна. Багшийн хүртээмжийн талаарх тоо баримтыг зөв ойлгох нь туслах багш нарын 
талаарх мэдээллээс зарим талаараа хамаарч байна. Бага болон дунд орлоготой орнуудын тоо баримт, 
мэдээлэл нь туслах ажилтнууд хичээл заах үйл явцад оролцдог эсэхийг бараг тусгадаггүй. ЭЗХАХБ-
ын гишүүн орнуудын тоо баримт, мэдээлэл нь илүү нарийвчлалтай байдаг ба эдгээрээс харахад Чили, 
Их Британи зэрэг улс сургуулийн өмнөх боловсролын түвшинд туслах багш нарыг ихээр ажиллуулдаг 
байна. Ажиллах цагийн талаарх тоон мэдээллийг шинжлэхэд багшийн ажиллах цагийн хуваарилалтын 
талаар хангалттай мэдээлэл байхгүй байна. Цөөхөн тохиолдолд ажиллах болон хичээл заах цагийн 
талаар хуулинд нийцүүлсэн дүрэм журам нь бодит байдлыг тусгадаггүй байх талтай байна.    

ЭЗХАХБ-аас есөн орныг хамруулан хийсэн судалгаа нь сургуулийн өмнөх боловсролын багш 
нар өндөр түвшинд мэргэшсэн байж болох ч хүүхдүүдтэй ажиллах талаар сургагдаагүй байдгийг 
илрүүлжээ. Хүүхэдтэй ажиллах талаар сургагдаагүй багш нар Исландад 64% байна. Цалин хөлсний 
хувьд сэтгэл ханамжтай байдаггүй ч багш нар ажилдаа сэтгэл ханамж өндөр байдаг гэж мэдээлсэн ба 
энэ нь БНСУ-д 79%, Израйльд 98% байна. 



38

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЛХИЙН ТАЙЛАН

Жендэрийн тэгш байдал, уур амьсгалын өөрчлөлт болон түншлэлийн талаарх зорилтууд нь 
боловсролтой өргөн боловч таньж мэдэгдээгүй холбоо хамааралтай билээ. Уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй тэмцэх үр дүнтэй арга хэрэгслийн талаарх судалгаагаар охид, эмэгтэйчүүдийн боловсрол 
болон гэр бүл төлөвлөлтийг 80 шийдлийн зургаа болон долоо дугаарт эрэмбэлсэн байна. Энэхүү 
судалгаанд БХШД-ийн тайлангийн хүрээнд тооцоолон гаргасан нэг жилд дутагдаж буй 39 тэрбум 
ам.долларын санхүүжилтийн хоосон зайг нөхсөнөөр 2050 он гэхэд 51 гегатонн дулаан ялгаруулалтыг 
бууруулах боломжтой байгаа нь хөрөнгө оруулалтын хувьд ‘тооцох боломжгүй’ ашиг орлого болно 
хэмээн тооцоолсон байна. Нутгийн уугуул иргэд болон орон нутгийн иргэд халуун, дулаан бүсийн 
52 орны ой мод бүхий газар нутагт хуримтлагдсан нийт нүүрсхүчлийн хийн хамгийн багадаа 17%-
ийг өөрсдийн мэдлэгээ хамгаалах нь чухал болохыг харуулах замаар зохицуулж байдаг. 2017 оны 
байдлаар ЮНЕСКО-ийн гишүүн 195 орны 102 нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах боловсролыг 
дэмжих Уур амьсгалын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлэх санаачилгын хөтөлбөрийг боловсролын 
салбарыг төлөөлөн хариуцсан албан тушаалтныг томилсон байна. 
 
Жендэр нь бүхий л олон талт санхүүжилтийн түншлэлийн хувьд бүгдэд нь хамаатай тэргүүлэх 
асуудал боловч боловсрол ба уур амьсгалын хоорондын уялдаа хамаарал сул байна. 2015-2016 онд 
боловсролын тогтолцоо болон охидын боловсролыг хоол хүнс болон хоол хүнсний хаягдлын талаарх 
зан үйлийн өөрчлөлтүүд эсвэл газар ашиглалт, менежментийн талаарх нутгийн уугуул иргэдийн 
аргачлалын чиглэлээрх мэдлэг, сургалтын хувьд өргөжүүлэхэд чиглэсэн зардал дэлхий нийтийн уур 
амьсгалын санхүүжилтэд тусгагдаагүй байна.    

Бусад ТХЗ-уудад тусгагдсан  
боловсролын асуудлууд

Санхүүжилт

Дэлхий нийтийн түвшинд 2018 онд төрөөс боловсролд зарцуулсан зардлын дундаж нь ДНБ-ий 
4.4%, улсын төсвийн 13.8%-ийг эзэлсэн бөгөөд Боловсрол 2030 Үйл ажиллагааны хүрээнд эдгээр 
зарцуулалтын босго 4% ба 15% байхаар санал нэгдсэн билээ. Тоо баримт, мэдээлэл гаргасан 141 
орны 47 буюу гуравны нэг нь аль ч бенчмаркийг хангаагүй нь өмнөх жилтэй харьцуулахад дөрвөн 
улсаар нэмэгдсэн боловч тайлангаа ирүүлсэн улсуудын тоо долоогоор цөөрсөн байна. Санхүүжилтийн 
зарцуулалтын талаарх мэдээгээ тайлагнадаг орнуудын тоо жил бүр өөрчлөгдөж байгаа тул цаг 
хугацааны цуврал мэдээллийг нийцтэй байлгахын тулд тооцоолол хийх шаардлагатай. 2000-2018 онд 
ДНБ-д эзлэх боловсролын зардал өөрчлөгдөөгүй боловч бүс нутгаар авч үзэхэд ихээхэн ялгаатай 
буюу Латин Америк болон Карибт 1.7 хувиар өндөр байхад Хойд Америк болон Баруун Азид 0.5 хувиар 
доогуур үзүүлэлттэй байгааг харуулж байна (Зураг 7).

Боловсролд зориулсан тусламжийн хэмжээ томоохон донор орнуудын улсын нийт орлогын 0.3% 
орчимтой тэнцэж буй үзүүлэлт нь 2005 оноос хойш тогтмол хэвээр байна. Энэ хугацаанд тусламжийн 
хэмжээ нь бага орлоготой улсуудын ДНБ-д эзлэх түвшний хувьд буурч 2014 онд 7.9%-д хүрсэн бол 
2018 онд 9.1% болж өсжээ. 2018 онд боловсролд зориулсан тусламжийн хэмжээ 15.6 тэрбум 
ам.долларт хүрсэн нь түүхэн дэх дээд үзүүлэлт байв. Хэдий тийм ч, энэ дүнгийн хамгийн ихдээ 47% 
нь буюу 7.4 тэрбум ам.доллар нь хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа бага, бага-дунд орлоготой улсуудын 
суурь болон дунд боловсролд зарцуулагддаг. Боловсролд зарцуулах хүмүүнлэгийн тусламж 2012-2019 
онд тав дахин нэмэгдэж, 705 сая ам.долларт хүрчээ.
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ЭЗХАХБ нь тусламжийг тооцоолох 
тодорхойлолт болон аргазүйгээ өөрчилж 
байна. Шинээр хэрэгжүүлж буй Тогтвортой 
хөгжлийн төлөөх Албан ёсны нийт дэмжлэг 
нь боловсролын хувьд хэд хэдэн хамааралтай 
байхаар төлөвлөгдсөн байна. Боловсролын 
төлөөх дэлхийн түншлэл зэрэг олон талт 
механизмын хувьд шинээр ашиглах кодууд 
нь өмнө нь хуваарилагдаагүй улс орнуудын 
боловсролд үзүүлэх тусламжийн эзлэх хэмжээг 
бууруулах болно. Хүмүүнлэгийн тусламжийн 
хувьд салбарын түвшний мэдээлэл тусгайлан 
гарах болно. Дэлхийн хэмжээн дэх төрийн 
байгууллагын бараа худалдан авалт, бодлогын 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ болон судалгаанд 
зарцуулсан санхүүжилтийг мөн тусад нь 
тайлагнах ба харин зөвхөн концессийн зээлийн 
буцалтгүй тусламжийн хэсгийг нь л тусламж 
хэмээн тооцно.         

Улс орон ядуу байх тусам өрхийн түвшинд 
боловсролд зарцуулах зардал илүү өндөр 
байдаг. Цөөхөн хэдэн орны тоон мэдээллээс 
харахад Европ болон Хойд Америкт холбогдох 
дундаж ДНБ-ий 0.5%, харин Сахар орчмын 
Африкт 1.9% байна. Өрхийн зардал ихэвчлэн 
засгийн газраас хангалтгүй зарцуулсан 
зардлыг нөхөж байдаг: Өрхүүдийн боловсролд 
зарцуулсан зардал хамгийн багадаа ДНБ-ий 
2.5%-тай тэнцүү байгаа есөн орны зургаад нь 
засгийн газрын зарцуулалт 4%-аас бага байна. 
Өрхүүд зарцуулалтынхаа хувьд охиддоо эсвэл 
хөвгүүддээ илүү анхаарал хандуулсан байдлаар 
жендэрийн хувьд ялгаварлал үүсгэж байх 
талтай ч нөхцөл байдлаас хамаараад хэмжээ нь 
өөр, өөр байна. 

ЗУРАГ 7. Латин Америк болон Карибт 
боловсролд зарцуулах зардал хамгийн ихээр 
нэмэгдсэн байна 
ДНБ-д эзлэх боловсролын зардлын хэмжээ, 2000–2017

ДБХШ СтатХолбоос: http://bitly/GEM2020_Summary_fig7
Эх сурвалж: ЮСХ-ийн мэдээлэлд суурилан БХШД-ийн 
тайлангийн багийн хийсэн дүн шинжилгээ

Сахар орчмын Африк

Латин  
Америк/ 
vКариб

Европ/Хойд 
Америк

Хойд Африк/
Баруун Ази

Зүүн/Зүүн-
өмнөд Ази

Төв/Өмнөд Ази



2020 оны Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн тайлан нь амьдралын 
боломж тааруу хүүхэд, залуус болон насанд хүрэгчдийг боловсролоос ангид 
байлгаж эсвэл боловсролд хамрагдсан ч бусдаас тусгаарлах замаар ялгаварлан 
гадуурхаж байгаа нийгэм, эдийн засаг, соёлын бүтэц тогтолцооны талаар 
авч үзлээ. Тэгш хамруулах боловсрол эзэмших эрхийг хангах талаарх үүрэг 
амлалтаараа урамшиж улс орнууд олон талт ялгаатай байдлыг тогтолцооныхоо 
төвд тавихын тулд боловсрол дахь тэгш хамралтын талаарх хэтийн зорилгоо 
өргөжүүлэн дэвшүүлж байна. Гэвч хууль, бодлогууд сайн байсан ч тэдгээрийн 
хэрэгжилт ихэнхдээ эргэлзээтэй байна. 2030 он гэхэд биелүүлэхээр төлөвлөсөн 
зорилгуудад хүрэхээс яг арван жилийн өмнө бөгөөд тэгш бус байдлуудыг улам 
хурцатгасан КОВИД-19 хямралын үед гарч буй энэхүү тайлан нь суралцагч 
нэг бүрийн хэрэгцээнд ач холбогдол өгөхөөс татгалзах нь дэлхийн хэмжээний 
боловсролын чиглэлээр дэвшүүлсэн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг биелүүлэхэд 
бодит аюул занал учруулж байгаа явдал юм хэмээн үзэж байна.
 
Тэгш хамралт ба боловсрол: Бүх нийт гэсэн бол бүх нийт л байх ёстой тайланд 
засаглал ба санхүүжилт; сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, үнэлгээ; багш бэлтгэх, 
мэргэжил дээшлүүлэх боловсрол; сургуулийн дэд бүтэц; суралцагчид, эцэг 
эхчүүд, олон нийттэй харилцах харилцаан дахь практик үйл ажиллагаа нь тэгш 
хамралтад хүрэх үйл явцыг шийдвэрлэж чадах зэргээр тодорхойллоо. Тайланд 
мөн суралцагчийн олон талт ялгаатай байдлыг хөхиүлэн урамшуулах явдлыг 
хэрхэн давуу тал бөгөөд нийгмийн нэгдмэл байдлыг дэмжих хүч болгох талаарх 
бодлогын зөвлөмжүүдийг хүргэлээ. 

Шинээр хийсэн хоёр вэбсайт нь Боловсролын хяналт-шинжилгээний дэлхийн 
тайлангийн дөрөв дэх удаагийн дугаарын иж бүрдэл юм. Education Profiles  
(Боловсролын төрх) вэбсайт нь улс орнууд тэгш хамралтад хэрхэн хүрч байгааг 
харуулж, бодлогын хэлэлцүүлэг хийх, эх нөөцийн үүрэг гүйцэтгэх болно. Education 
Progress  (Боловсролын ахиц дэвшил) вэбсайт нь тоон мэдээлэл дээр шууд 
ажиллах болон ТХЗ 4-ийн үзүүлэлтүүдээс сонгон судлах боломжийг олгоно.  

Дээрээс хүчээр тулгасан тэгш хамралт хэзээ ч хэрэгжихгүй. Тиймээс 
2020 оны БХШД-ийн тайлангийн уншигчид та өнөөгийн сэтгэлгээг 
сориход бэлэн үү; боловсрол бол хүн нэг бүрийн төлөө буюу бүх нийт 
гэсэн бол бүх нийт л байх ёстой гэсэн шийдвэр гаргахад бэлэн үү 
гэдгийг асуумаар байна. 

БХШД-ийн тайлангийн Зөвлөх хорооны дарга 
Хелен Кларк 

Тэгш хамралт руу чиглэсэн шилжилтийг өөрчилж үл болно.  
Тэгш хамралтыг үл тоох нь дэлхийгээ улам сайхан болгохоор тэмцэж 
буй хэн нэгний зорилгыг эсэргүүцэж буйтай адил. Бид тэгш хамралтад 
бүрэн дүүрэн хүрч чадахгүй байж болох ч үүнийг үл хийх сонголт үгүй 
билээ.

ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий захирал 
Одри Азулэй

Хэрэв бид сургуулиуд дээр 
хүртээмжтэй байдал ба тэгш 
хамралтыг хэрэгжүүлэхийг шахаж 
шаардахгүй бол хэд хэдэн үеийг 
тэр чигт нь тусгаарлалт бол 
олон талт ялгаатай иргэдийн 
хувьд ‘асуудал’-ыг шийдвэрлэх 
боломжит шийдэл хэмээн итгэл 
төрүүлэн төлөвшүүлэхэд хүргэнэ. 

АНУ-ын Миамигийн их 
сургуулийн Хуулийн сургуулийн 
оюутан Ариана Абоулафиа

Сургууль дээрээ тэгш хамрагдсан 
мэдрэмж төрүүлэхэд надад 
тусалсан хамгийн чухал алхам 
бол намайг илүү чадвартай 
суралцагчидтай суралцах нэг 
орчинд оруулсан явдал байсан 
юм. Би бусдын л адил хүндлэгдэж, 
бусдын л адил шийтгэл хүртэж 
байсан. Энэ нь миний өөрийгөө 
бусдаас дор гэж үзэж байсан 
үзлийг арилгасан.

Бүгд Найрамдах Ардчилсан  
Конго Улс КОНЕПТ 
Кикүди Марк

Тэгш хамруулах боловсрол бол 
хүний эрхийг боловсролын 
тогтолцоонд шингээх зүй ёсны үйл 
явц билээ. Энэ нь шаардагдаж буй 
хэрэгцээ юм.

Энэтхэг улс, Хөтөлбөрийн 
удирдагч ба зөвлөгч  
Перси Кардозо

Бид хүүхдүүддээ ялгаатай байдлыг 
сөрөг зүйл гэхээсээ илүүтэй 
илүү сайн хүмүүс, илүү сайн 
суралцагчид, илүү сайн иргэд 
байхын тулд бидний суралцаж 
болох зүйл гэдгийг заах хэрэгтэй. 

Португалийн Парентс 
Интернэйшнл байгууллагын 
Удирдах зөвлөлийн гишүүн 
Херминио Корриа

Тэгш хамралт ба боловсрол: 
Б ү х  н и й т  г э с э н  б о л  б ү х  н и й т  л  б а й х  ё с т о й


