ДЭД МОДУЛЬ I-1
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НОГООН ХӨГЖИЛ,
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ
(Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш)
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ДЭД МОДУЛЬ I-1
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НОГООН ХӨГЖИЛ, ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ (ӨЧИГДӨР,
ӨНӨӨДӨР, МАРГААШ)
Сэдвийн
Хүн төрөлхтөн үүссэн цагаас өнөөг хүртэлх түүхийг эргэн харвал
харилцан адилгүй, онцлогтой хэд хэдэн үе шатыг дамжсан
хэрэгцээ
байдаг. Үүнийгээ хөдөө аж ахуйн эрин үе, үйлдвэрлэлийн эрин
үе, технологи, мэдлэгийн эрин үе гэх мэтээр нэрлэжээ.
Ингэхдээ хөгжлийг салбар тус бүрээр авч үзэн, эдийн засгийн
хөгжил, нийгмийн хөгжил гэх мэтээр саланги байдалд өөрчлөлт,
шинэчлэлийг хийдэг байсан. Салбар бүрт шинэчлэл хийхдээ
бусад салбартай уялдах байдлыг үл харгалзсанаас нийгэм,
эдийн засгийн хөгжлийн асуудалд гажиг үүсч, байгаль орчинд
сөрөг нөлөөг үзүүлэх болсон. Тухайлбал, нийгмийн хэрэгцээ
шаардлагыг хангахын тулд эдийн засгийг хөгжүүлэхдээ байгаль
орчны даац чадавхийг үл харгалзсанаас байгаль ахуйн тэнцвэр
алдагдаж, энэ нь хүн төрөлхтний ахуй амьдралд сөрөг нөлөөг
үзүүлэх болсон.
Тиймээс хүн төрөлхтөн оюун ухаанаа сорьж, хамтаар хэлэлцэн
байж, тогтвортой хөгжлийн замыг сонгон, тогтвортой хөгжил,
ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулах чиглэлээр дэлхий, бүс нутаг,
үндэсний хэмжээнд ажиллаж, уриалга, зөвлөмж, шийдвэрүүдийг
гарган хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь 2015 онд НҮБ-ын Ерөнхий
Ассамблейн чуулганаас дэвшүүлсэн “ТХБ-ын 17 зорилт” юм.
Монгол Улсын хувьд “Эхлээд хөгжье, дараа нь цэвэрлэе” гэсэн
өнөөгийн хандлагыг өөрчлөн, байгальд ээлтэй, хаягдал багатай,
үр ашигтай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, бүтээмжийг дээшлүүлж,
нийгмийн оролцоог хангасан, хүртээмжтэй эдийн засгийн
өсөлтийг бий болгон, хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах
хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна.
Зорилго

Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжийн үзэл санаа, ач холбогдлыг
ухаарч, ТХ/НХ-ийн дэлхийн хөгжлийн явц, цаашдын чиг
хандлагын талаар ойлголттой болох.

Суралцагчийн  Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил гэсэн ухагдахууны учир
утга, үзэл баримтлал, гол санааг ойлгох
эзэмших
 ТХ/НХ-ийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлогын
мэдлэг,
утга санааны талаар ерөнхий ойлголттой болох
чадвар
 ТХ-ийн үзэл баримтлал, гол санаануудыг тодорхой жишээн
дээр тулгуурлан тайлбарлаж чаддаг байх
 ТХ-ийн үйл явцыг эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, экосистемийг
хамгаалах болон бодлогын уялдаа холбоонд авч үзсэн
загварын учир утгыг тайлбарлах
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 Экологийн ул мөрийн талаар ерөнхий ойлголттой болох,
тайлбарлаж чаддаг байх

 Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлого, стратегийн 6

зорилтыг орон нутгийн онцлогийг тусгасан жишээнүүдээр
баяжуулан, амьдралд хэрэгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулах

Агуулга

Сэдэв
Тогтвортой
 Экологийн ул мөр
хөгжил ба
 Тогтвортой хөгжил
ногоон хөгжил  Ногоон хөгжил
Тогтвортой
хөгжлийн үзэл
баримтлалыг
таниулан,
ойлгуулах
дасгалын
ажлууд

 Амьдралыг тань өөрчлөж болох 10 асуулт
 Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны уялдаа
холбоо

 Тогтвортой ирээдүйг урьдчилан төсөөлөх нь
 Юу чухал болохыг шийдэх

Сургалтын
арга зүй

Төрөл
Мэдээлэл

Сургалтын
зорилтот
бүлэг

Энэхүү сургалтын модулийг бүх нийтийн насан туршийн
боловсролыг дэмжих хүрээнд бүхий л оролцогч талууд хэрэглэх
боломжтой.

Нэр
Экологийн ул мөр

Хэрэглэгдэхүүн
Танилцуулга
Гарын авлага
Видео
Мэдээлэл
Тогтвортой хөгжил Танилцуулга
үндсэн ойлголт
Гарын авлага
Видео
Мэдээлэл
Ногоон хөгжил
Танилцуулга
Гарын авлага Видео
Дадлага ажил - 1
Тогтвортой хөгжлийн Дадлагын ажлын
үзэл баримтлалыг
хуудас
таниулан, ойлгуулах
дасгалын ажлууд
• Энэхүү модуль нь оролцогчдод ТХ/НХ-ийн үндсэн ойлголт,
хөгжлийн явц, цаашдын чиг хандлагын талаар ерөнхий ойлголт
өгөхөд чиглэх тул оролцогчдын өмнөх мэдлэг, туршлагын талаар
тандан асууж, суурь мэдээлэл өгч, дадлагын ажил хийлгэнэ.
• Дадлагын ажлыг хийхдээ оролцогч бүр ТХ/НХ-ийн хүрээнд
орон нутагт хэрэгжүүлсэн сайн туршлагаас хуваалцан, түүнд
тулгуурлан цаашдын үйл ажиллагаандаа ТХ/НХ-ийн үзэл
санааг тусгах, хэрэгжүүлэх боломжтой санааг дэвшүүлнэ.
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Сургалтын
үнэлгээ:

• Сургалтад оролцогчдын сэтгэл ханамжийн үнэлгээ
• Сургалтын явцад гарсан мэдлэг, чадварын ахиц, дэвшил
(оношлогоо)
• Сургалтын эхэнд болон төгсгөлд оролцогчдын мэдлэг,
чадварыг тандан, дүн шинжилгээ хийнэ.

ГАРЫН АВЛАГА

ЭКОЛОГИЙН УЛ МӨР
Ус, мод, хоол хүнс, цаас, цахилгаан,
шатахуун түлш, хувцас гэх мэт хүний
амьдралын бүхий л хэрэглээ нь байгаль
орчинд ямар нэг ул мөр үлдээж байдаг.
Хэрэглэсэн юм бүхний ард заавал муу
ул мөр үлддэг. Үүнийг ЭКОЛОГИЙН УЛ
МӨР гэнэ. Нарны аймагт хүн төрөлхтөн
оршин байх нөхцөл бүрдсэн цорын ганц
цэнхэр гариг нь бидний эх дэлхий билээ.
Дэлхий дээр 1 секундэд дунджаар 2,6 хүн төрж байдаг. Манай дэлхий 2000 онд
6 тэрбум хүнтэй байсан бөгөөд үүнээс хойш секунд бүрээр өссөөр 2016 оны 7
дугаар сарын 11-ний өдрийн НҮБ-ын Хүн амын сангийн мэдээлснээр дэлхийн
хүн ам 7,44 тэрбум хүрсэн. 1804 онд дэлхийн хүн ам 1 тэрбум орчим, түүнээс
123 жилийн дараа буюу 1927 онд 2 тэрбум, 60 жилийн дараа 1987 онд 5 тэрбум,
12 жилийн дараа1999 онд 6 тэрбумд хүрсэн байна. Дэлхийн хүн амын хэтийн
төлөв 2030 онд 8,5 тэрбум, 2050 онд 9,7 тэрбум, 2100 онд 11,2 тэрбум хүрэх
төлөвтэй байна.
(НҮБ-ын Хүн амын сангийн 2015 оны тайлан)
Хүн амын ийнхүү хурдацтай өсөлт нь их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүний эрэлт
хэрэгцээг бий болгож,
улмаар
төдий хэмжээний нийлүүлэлтийг хангах
үйл явцыг нэмэгдүүлснээр дэлхийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг шинэ шатанд
гаргах үндсэн шаардлага болж байна. 1 хүнд ногдох ДНБ дунджаар 1950 онд
2200 ам. доллар, 1980 онд 5000 ам.
доллар, 2000 онд 7200 ам доллар, 2005
онд 9500 ам. доллар байсан бол 2013 онд
13,000 ам. доллар болж өөрөөр хэлбэл
6 дахин нэмэгдсэн байна. Дэлхийн эдийн
засгийн өсөлт маш эрчимтэй явагдаж
байна.

Дэлхийн хүн амын өсөлтөөс харахад 2050
онд бидэнд 3 дэлхий хэрэгтэй.
(Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан 2015 он)
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