
133 

Суралцагчийн Үнэлгээний Журамд Хийсэн 

Эрх зүйн Шинжилгээний Үр Дүн 

Ч.Нямгэрэл1*, Н.Нэргүй2 

1МУИС, Шинжлэх Ухааны Сургууль, Химийн Тэнхим 

nyamgerel@num.edu.mn 

2Тэгш таван ухаан НҮТББ 

nergui_nerendoo@yahoo.com 

Хураангуй: Энэ судалгаагаар БСШУС-ын Сайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар баталсан 

“ЕБС-ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-д захиргааны хэм 

хэмжээний актынх нь хувьд эрх зүйн шинжилгээ хийж үнэлэлт өгөхийг зорилоо. Үүний тулд 

“Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөө ба үр дагаврыг үнэлэх” болон “Захиргааны хэм 

хэмжээний актын нөлөөллийн шинжилгээ хийх” аргачлалууд болон үнэлгээ, хэмжилттэй 

холбоотой олон улсын түвшний зарим судалгаатай танилцаж, 5 шалгуур үзүүлэлт бүхий эрх 

зүйн шинжилгээ хийх аргачлалыг боловсруулж, судалгааны объект болгож авсан журмыг 

шинжилж, гарсан үр дүнг нэгтгэн дүгнэв. Судалгаагаар нийт 13 “шинжилгээний хариу-

үнэлгээ”-ний 6 нь сөрөг, 7 нь эерэг агуулгатай гарч байна. Зарим нэр томьёог “нэр томьёоны 

хувьд” ч “танин мэдэхүйн хувьд” ч нэгдсэн ойлголт, агуулгаар хэрэглээгүй байгааг илрүүллээ. 

Зарим зохицуулалт, үйл ажиллагаа, чиг үүргийг томьёолохдоо бодит нөөц боломж, үүсч болох 

эерэг сөрөг үр дагавар, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй бусад хууль, захиргааны хэм 

хэмжээний акттай уялдах байдал зэргийг нягт нямбай хянаагүй байна. Журам батлагдмагц 

хэрэгжиж эхлэх боломжгүй нь тодорхой, урт богино харилцан адилгүй хугацааны бэлтгэл 

шаардагдах зохицуулалтыг мөрдөж эхлэх хугацааг бодитоор тодорхойлж, журамд тусгаагүй 

байна. 

Түлхүүр үг: суралцагчийн үнэлгээний журам, захиргааны хэм хэмжээний акт (ЗХХА), эрх зүйн шинжилгээ 

1. УДИРТГАЛ 

Энэхүү өгүүллээр Сургалтын байгууллагын үнэлгээ3, сурагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээ4 

болон багшийн ажлын үнэлгээ5-тэй холбогдох эрх зүйн зохицуулалтын ерөнхий төлөв байдлыг 

тодорхойлох агуулга бүхий захиалгат ажил6-ын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлаас “ЕБС-ийн 

суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-д хийсэн эрх зүйн шинжилгээний 

хэсгийг хэлэлцүүлж байна. 

Монгол Улсын нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдсөн 1990-ээд оноос эхэлсэн боловсролын салбар 

дахь өөрчлөлт шинэчлэл нь нийгмийн шинэ харилцаанд нийцүүлсэн бүхэл бүтэн тогтолцооны 

шинэчлэл байсан бөгөөд өнөөдөр ч энэ үйл явц гүнзгийрсээр байна. Тухайлбал, бага дунд 

боловсролын үндэсний стандарт, сургалтын хөтөлбөрүүд, сурах бичгийн хангамж, хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ болон багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх, тогтолцооны өөрчлөлт 

шинэчлэлийг харилцан уялдаатай хөгжлийн бодлого, стратегийг бодит үйл хэрэг болгон хувиргах 

талбар нь цэцэрлэг, ЕБС-иуд байсан. Бүх сургууль, цэцэрлэгүүд энэ бүх шинэчлэлийг сургуульд 

элсэх, суралцах хугацааг өөрчилж, 12 жилийн сургалтад шилжих сургуулийн бүтцийн 

 
3 БСШУС-ын Сайдын 2019 оны А/803 дугаар тушаалаар баталсан “Цэцэрлэг, ЕБС-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх журам” 
4 БСШУС-ын Сайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар баталсан “ЕБС-ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын 

үнэлгээний журам” 
5 “Хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам”-ын төсөл 
6 “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл” L3594-MON-ийн 

санхүүжилтээр БШУЯ болон судлаачдын багийн хооронд байгуулсан БШУ/29 ба БШУ/27 тоот гэрээ, түүний 

хавсралтын дагуу гүйцэтгэв. 
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өөрчлөлттэй нягт уялдуулан амжилттай хэрэгжүүлсэн билээ. 

СӨБ болон БДБ-ын бүх төрлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнүүд болон тэдгээрт 

оролцогч гол субьектүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн түвшин, чанарын ахицыг хэмжиж үнэлэх 

үнэлгээ нь тогтолцооны шинжтэй эн зэрэгцсэн цогц шинэчлэлийн үйл явцад харьцангуй 

“хоцрогдож, асуудалтай” хэсэг нь болсон байна. Ийм ч учраас БШУЯ-аас багш, сурагч, 

сургалтын байгууллагын үнэлгээний журамд эрх зүйн шинжилгээ хийлгэх дээр дурьдсан 

захиалгат ажлыг гүйцэтгүүлсэн юм. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Зарим судалгаанаас харахад ЕБС-ийн сурагчийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх, анги дэвших болон 

улсын шалгалтыг зохион байгуулахтай холбоотой 40 гаруй эрх зүйн баримт бичиг 1929 оноос 

хойш гарсан байна. Үүнээс 1936-2018 оны хооронд гарсан ЕБС-ийн сургалтад мөрдөгдөж 

байсан болон одоо мөрдөгдөж буй үнэлгээний 7 журамд хийсэн бодлогын түүхчилсэн судалгаа 

[2]-гаар 2018 онд БСШУ-ны Сайдын А/425 дугаар тушаалаар баталсан “ЕБС-ийн суралцагчийн 

болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам” нь монгол улсад хэрэгжүүлсэн суралцагчийн 

үнэлгээний бодлогын хөгжлийн “шинэ үе” буюу 4-р үеийг эхлүүлж байна гэж дүгнэжээ. Энэ нь 

үнэлгээнд баримтлах зарчим, үнэлгээний зорилго, үнэлгээний хэлбэр, үнэлгээний арга, дүн, 

эргэх холбоо, дүн шинжилгээ зэрэгтэй холбоотой заалтуудад хийгдсэн өөрчлөлттэй холбоотой 

байна. Эдгээрээс хамгийн томоохон, эргэлтийн шинжтэй бодлогын өөрчлөлт нь “шалгуурт 

суурилсан үнэлгээний тогтолцоо”- г хэрэгжүүлэх бодлогын шийдэл юм. 

ЕБС-ийн суралцагчийн үнэлгээний чиглэлээр нэлээд судалгаа хийгдсэн байдаг ч үнэлгээний 

журмыг захиргааны хэм хэмжээний акт (ЗХХА)-ынх нь хувьд шинжилж үнэлсэн судалгаа бараг 

үгүй байна. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Энэхүү судалгаа нь баримт бичгийн судалгааны төрөлд хамаарна. Хууль, эрхзүй болон 

нийгмийн шинжлэх ухааны уулзвар дээр хийх эрх зүйн шинжилгээ буюу үнэлгээ нь бодлого 

боловсруулагчдын хүчин чармайлт нь зорилгодоо хүрэх төрийн бодлого болж, хэр өргөн цар 

хүрээнд, гүн гүнзгий үйлчилж, ямар үр дүнгүүд болон хувирч буй талаар бодит нөхцөл байдлыг 

тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой байдаг. Бид энэхүү судалгаанд хэрэглэх аргазүй буюу 

хэмжилтийн хэрэгслийг боловсруулахдаа хууль, эрхзүйн хүрээн дэх холбогдох 

хэмжигдэхүүнүүд (dimensions) буюу бүрэлдэхүүн хэсгүүд (components)-ийг тодорхойлох, 

бодлого дахь хууль эрх зүйн элементүүдийг ангилах мөн тоон индикаторууд болон тооцоолол 

бүхий үр дүнгийн ангиллын схемийг ашиглан хуулийн талаарх үнэн зөв мэдээлэл гаргахад 

туслах хууль тогтоомжийг хэмжин үнэлэх практик удирдамж [3, 4]-ийг үндэслэсэн. 

Монгол Улсад хууль, УИХ-ын бусад шийдвэр (“хууль тогтоомж” гэх)-ийг санаачлах, 

боловсруулах ажлын үндэслэл, чанарыг сайжруулах, түүнд олон нийтийн оролцоог хангах, 

хууль тогтоомжийн төсөлд тавих шаардлагыг тодорхойлох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн 

үр нөлөөг үнэлэх замаар хууль дээдлэх ёсыг бэхжүүлэх зорилготой “Хууль тогтоомжийн тухай 

хууль” [5]-ийг 2015 онд батлан мөрдөж байна. Тус хуулийн “Хууль тогтоомжийн төсөл 

боловсруулах ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах” гэсэн 12.1-д тодорхой нэр бүхий 6 

аргачлалыг Засгийн Газраас баталж мөрдүүлэхээр хуульчилжээ. Тэдгээрээс “12.1.3. хууль 

тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлал”, “12.1.6. хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр 

дагаварт үнэлгээ хийх аргачлал” гэсэн 2 дэд заалт нь хуулийн хэмжилт, үнэлгээтэй холбоотой 

байгаа бөгөөд дээр дурьдсан 6 аргачлал [6, 7, 8, 9, 10, 11]-ыг Монгол Улсын ЗГ-ын 2016 оны 59 

дүгээр тогтоолоор батлан мөрдөж байна. 

УИХ-аас 2015 онд баталсан “Захиргааны ерөнхий хууль”-иар өнөөдөр Монгол Улсад нийтийн 

эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас захиргааны акт, 

захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах замаар иргэн, хуулийн 

этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь харилцаанууд зохицуулагдаж байна [12]. 

Хуулийн “Захиргааны хэм хэмжээний акт” гэсэн зургаадугаар бүлгийн “Захиргааны хэм 

хэмжээний актын төслийг бэлтгэх” гэсэн 1 дүгээр зүйлийн 61.4 дэх заалтад “Захиргааны хэм 
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хэмжээний актын төслийг бэлтгэх явцад нөлөөллийн шинжилгээг энэ хуулийн 61.6-д заасан 

аргачлалын дагуу хийж, түүнд дараах нөхцөл байдлыг тусгаж, танилцуулга бэлтгэнэ” гэж 

заажээ. Захиргааны тухай хуулийн 61.6-д заасны дагуу ХЗДХ-ийн Сайдын 2018 оны А/147 

дугаар тушаалаар “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал [13]”-ыг баталсан байна. Захиргааны 

тухай хууль болон ЗХХА-ын нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлалд тодорхойлсон зарчмууд 

нь үндсэндээ ижил байна. 

Уг судалгааг гүйцэтгэхдээ дээр дурьдсан, холбогдох эрх бүхий субьектүүдээс баталсан “Хууль 

тогтоомжийн төслийн үр нөлөө ба үр дагаврыг үнэлэх” болон “ЗХХА-ын нөлөөллийн 

шинжилгээ хийх” аргачлалуудыг үндэслэн дараах 5 шалгуурыг ялгаж, эрх зүйн шинжилгээний 

аргачлалыг боловсруулсан. 

1. Журмын зорилго хэрэгжих боломж 

2. Практикт хэрэгжих боломж 

3. Ойлгомжтой байдал 

4. Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал 

5. Харилцан уялдаж, нийцсэн байдал 

Шалгуур тус бүрт тохирсон хувьсагчид ба кодыг хэрэглэн тэдгээрээс шинжилгээний хариу-

үнэлгээг тодорхойлдог кодыг сонгох үндэслэл болох нөхцөлүүдийг тодорхойлох замаар 

журмын зүйл заалтуудыг харьцуулан авч үзэж, үнэлгээг хийсэн. Ойлгомжтой, залгамж 

холбоотой байх шалтгааны улмаас 5 шалгуур тус бүрийн хувьсагчид, код, код сонгох үндэслэл-

нөхцлийг судалгааны үр дүнгийн 4.1-4.5 хэсэгт үзүүллээ. Эрх зүйн судалгаанд кодчлол, 

дэлгэрэнгүй протокол нь судалгааны үйл явцын эхний үе шат төдийгүй дараагийн алхмууд 

болох хууль тогтоомжийн болон норматив зохицуулалтын эрхзүйн бичвэрүүдийг тоймлон 

сэргээх, эсвэл бусад бодлогод энэ аргаа нэвтрүүлэхийн аль алийг нь хөнгөвчилдөг. Иймээс бид 

боловсруулсан арга зүйн дагуу тухайн “Ш и н ж и л г э э н и й   х а р и у - ү н э л г э э ” тус бүрт 

түүний учир зүй, нотолгоог “Ү н д э с л э л , т а й л б а р ” хэсэгт бичиж, шаардлагатай тохиолдолд 

“С а н а л , з ө в л ө м ж ”-ийг боловсруулсан. 

4. ҮР ДҮН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Судалгааны объект болж буй БСШУС-ын Сайдын 2018 оны А/425 дугаар тушаалаар баталсан 

“ЕБС- ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам” (цаашид журам гэх) нь 7 

зүйл, 48 заалт, 9 дэд заалт бүхий хичээл, сургуулиас үндэсний түвшин хүртэл суралцагчийн 

мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх үйл ажиллагаа, харилцааг зохицуулах ЗХХА байна. 

4.1. Журмын зорилго хэрэгжих боломжийн тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх үндсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба  

тэдгээрийн код 

Код сонгох  

үндэслэл-нөхцөл 

Шалгуур 1. Журмын зорилго хэрэгжих 

боломж 
“Зорилго хэрэгжих боломж” нь тухайн ЗХХА-аар 

тавьж байгаа зорилгодоо хүрч чадах эсэхийг 

тооцон судалдаг шалгуур үзүүлэлт юм. ЗХХА-д 

тусгагдсан зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь 

хуулийн төслөөр тавьсан зорилгод хүрэх 

боломжтой эсэхийг үнэлэхэд ашиглана. 

“1.1. Журмын зохицуулалт, 

арга хэмжээнүүд нь журмын 

зорилгод хүрэх боломжтой" 

Бүрэн нийцэж 

байвал 

“1.2. Журмын зохицуулалт, 

арга хэмжээнүүд нь журмын 

зорилгод хүрэх боломжгүй" 

Бэрхшээл, 

зөрчилтэй байвал 

Журмын 5 зүйлийн 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 гэсэн нийт 7 заалтад журмын зорилго тусгагдсан 

гэж үзээд ерөнхий агуулгаар нь 4 зорилгыг багцалж тодорхойлсон. Үүнд: 

- Журмын 1.1 дэх “суралцагчийн мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, үр дүн, төлөвшлийг үнэлж, 

дүгнэх” гэсэн нь 1.2 дахь “сурлагын ахиц, амжилтыг үнэлж”, 3.1 дэх “мэдлэг, чадварын ахиц, 

төлөвшил, хандлагын өөрчлөлтийг тооцох”, мөн 4.1 “дэх мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн 

түвшинг тогтоох” гэсэнтэй ижил агуулгатай тул “Зорилго 1” гэж тодорхойлсон. 

- Журмын 1.2 дахь “сургалтын арга хэлбэр, зохион байгуулалтад тохируулга хийх” болон 

“сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулах”, 3.1 дэх “сургууль, 
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багшийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх” гэснийг нэгтгэн “Зорилго 2” гэж тодорхойлсон. 

- Журмын 1.1 дэх “хөндлөнгийн хяналт”, 1.2 дахь “сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр 

дүнг үнэлэх”, 5.1 дэх “сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн 

үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийх”, 5.2 дахь “сургалтын үр ашиг тооцох, сурлагын амжилтыг 

сайжруулах суурь мэдээлэл” гэснийг үндэслэн “Зорилго 3”-ыг тодорхойлсон. 

- Журмын 1.1 дэх “чанарын үнэлгээ хийх”, 1.2 дахь “боловсролын чанар, үр дүнг тодорхойлж, 

бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох”, 6.1 дэх “суралцагчийн мэдлэг, чадварын 

түвшинг үндэсний түвшинд тогтоох, сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг 

судлах, боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх” гэснийг үндэслэн “Зорилго 4”-ийг 

тодорхойлсон. 

Эдгээр 4 зорилго тус бүрийн хэрэгжих боломжтой эсэхийг тус тусад шинжлэх замаар 

шинжилгээг  гүйцэтгэсэн. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1 а 

“Зорилго 1. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж дүгнэх”-ийн хувьд: 

Код: “1.1. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжтой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Суралцагчийн үнэлгээний асуудал бүхэлдээ "Гурав. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн 

үнэлгээ" зүйлд туссан үнэлгээний төрөл, төрөл тус бүрийн агуулга, арга хэлбэрийг тодорхойлж, 

харгалзах үйл ажиллагаа, зохицуулалтыг тусгасан байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1б   

“Зорилго 2. Сургууль, багшийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх, сургуулийн үйл ажиллагаа, 

багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулах”-ийн хувьд: 

Код: “1.2. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3 дугаар зүйлийн заалтууд нь бүхэлдээ суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг 

үнэлэх зохицуулалтыг хийж байгаа бөгөөд "3.17. Ерөнхий боловсролын сургууль, боловсролын 

асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага багшид зөвлөн туслах зорилгоор суралцагчийн 

мэдлэг, чадварын түвшинд хөндлөнгийн үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийж болно. Энэхүү 

үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ нь тухайн байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

байна." гэснийг сургууль, багшийг нийтэд нь хамруулан "сургууль, багшийн үйл ажиллагааг 

үнэлж, дүгнэх, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах" зорилгод үйлчилсэн өргөн цар хүрээтэй 

үйл ажиллагаа гэж үзэх үндэсгүй юм. Харин "Дөрөв. Анги дэвших шалгалт, түүний зохион 

байгуулалт" зүйлийн заалтууд (4.3, 4.7) дахь "шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийх маягт, 

зөвлөмжийг" боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага боловсруулах бөгөөд 21 

аймаг, нийслэлийн дүүргүүд ямар жишиг баримталж байгаа нь энэхүү журмын хүрээнд 

тодорхойгүй байгаа нь сургалтын арга хэлбэр, зохион байгуулалтад тохируулга хийхэд чиглэсэн 

зөвлөмж өгөх эсэх тодорхойгүй байна үзэх үндэслэл болсон. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1в   

“Зорилго 3. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж, сургалтын чанар, үр дүнг 

сайжруулах”-ийн хувьд: 

Код: “1.2. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

4.5-д заасан сургуулийн комисс "5.10.2.шалгалт эхлэхээс 1 өдрийн өмнө энэхүү журмын 5.7-д 

заасан блюпринт, зөвлөмжийн дагуу улсын шалгалтын сэдэв боловсруулж, нууцлалыг 

хариуцах;" тул хөндлөнгийн үнэлгээ болж чадахгүй, мөн "5.10.3.шалгалтын дүн мэдээг 

боловсролын салбарын мэдээллийн системд оруулах ажлыг удирдан зохион байгуулж, хяналт 

тавих;", "5.10.6.шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгөх" тул 

"5.13.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь боловсролын салбарын мэдээллийн системд 

оруулсан улсын шалгалтын дүнд шинжилгээ хийж, " байгаагаас сургалтын хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах зорилго биелэхгүй гэж үзэж 
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байна. 

Үнэлгээ "хөндлөнгийн" байхын тулд шалгалтын даалгавар сонгох боловсруулахад тухайн анги, 

сургуульд хичээл заасан багш оролцоогүй байх ёстой [14] атал сургуулийн захирлын 

томилсон комисс (4.5)-ын гишүүд улсын шалгалтын сэдвийг боловсруулж, нууцлалыг 

хариуцаж (5.10.2) байгаа учраас хөндлөнгийн үнэлгээ болж чадахгүй юм. Шалгалтын дүн мэдээ 

буюу оноо, гүйцэтгэлийн хувийг боловсролын салбарын мэдээллийн системд оруулаад (5.10.3), 

харин шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгч (5.10.6) байгаа учраас 

боловсролын үнэлгээний байгууллагын хийх улсын шалгалтын дүн шинжилгээ (5.13) нь 

шалгуулагчдын авсан оноо, гүйцэтгэлийн хувиар хязгаарлагдах магадлал өндөр учраас 

сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулахад хувь нэмэр болох 

дүгнэлт, зөвлөмж гарахгүй, улмаар журмын харгалзах зорилго биелэхгүй гэж үзсэн. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 1г   

“Зорилго 4. Боловсролын чанар, үр дүнг тодорхойлж, бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй 

болгох”-ийн хувьд 

Код: “1.1. Журмын зохицуулалт, арга хэмжээнүүд нь журмын зорилгод хүрэх боломжтой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

"6.5.Чанарын үнэлгээг зохион байгуулах агуулгын хүрээ, шалгуурыг боловсролын үнэлгээний 

байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага хамтран жил бүрийн 01 

дүгээр сард багтаан тогтооно.", "6.7.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь чанарын 

үнэлгээний өгөгдлийн сан үүсгэх, дүн шинжилгээ хийж, тайлан, санал, дүгнэлтийг боловсролын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн 

байгууллага, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, арга зүйн байгууллага, боловсролын 

асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.", "6.8.Чанарын үнэлгээний үр 

дүнд үндэслэн энэхүү журмын 6.7-д заасан байгууллага бодлого боловсруулах, зөвлөн туслах 

ажлыг зохион байгуулна." гэснээс үзэхэд зарчмын хувьд зорилгод хүрэх боломжтой боловч 

журам батлагдсанаас хойших 2 жилд энэ зорилгод хүрсэн эсэх тухайд судлах шаардлагатай. 

Агуулгын хүрээ болон шалгуурыг БҮТ, БХ хамтран боловсруулж (6.5), сонгосон хичээлээр 

нууцлалтай боловсруулсан шалгалтын материалаар улсын хэмжээний түүврээс авсан 

шалгалтын гүйцэтгэлийн шинжилгээ, дүгнэлт (6.7)-эд суурилсан зөвлөн туслах ажил зохион 

байгуулж (6.8) байгаа тул Журмын 6 дугаар зүйлээр зохицуулж буй арга хэмжээ нь "суралцагчийн 

мэдлэг, чадварын түвшинг үндэсний түвшинд тогтоох (боловсролын чанар, үр дүнг 

тодорхойлж), сурлагын амжилтад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судлах, боловсролын бодлогын 

хэрэгжилтийг үнэлэх" гэсэн зорилгод хүрэх боломжтой гэж үзсэн. Гэвч 2018-2020 онд 

боловсролын салбарт хийгдсэн томоохон судалгааны тайланд 2018 он хүртэл хийгдсэн чанарын 

үнэлгээг "гүйцэтгэлийн хувь"-ийн хүрээнд авч үзсэн тайлбар голлож байна. Иймд журам 

батлагдсанаас хойших 2 жилд энэ зорилгод хүрсэн эсэх талаар судалгааг оновчтой төлөвлөж 

хийх шаардлагатай. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Энэ журам нь “Зорилго 2. Сургууль, багшийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх, сургуулийн үйл 

ажиллагаа, багшийн арга зүй, ур чадварыг сайжруулах”-ад чиглэх, зорих бус харин 

“суралцагчийн үнэлгээний үр дүнд хийсэн шинжилгээ нь сургуулийн үйл ажиллагаа, багшийн 

арга зүй, ур чадварыг сайжруулах мэдээлэл болно” гэсэн агуулгаар зохицуулах тодорхой заалтыг 

оновчтой томьёолж, сургалтын байгууллагын үнэлгээний журам болон багшийн ажлын 

үнэлгээний журамтай уялдуулахад сайтар анхаарах шаардлагатай. 

4.2. Практикт хэрэгжих боломжийн тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх үндсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба тэдгээрийн 

код 

Код сонгох үндэслэл- 

нөхцөл 

Шалгуур 2. Практикт хэрэгжих 
“2.1. Журмын зохицуулалтыг 

дагаж мөрдөх этгээдтэй" 

Бүх этгээд бүрэн, 

тодорхой заагдсан бол 
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боломж 
“Практикт хэрэгжих боломж” гэсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн 

“2.2. Журмын зохицуулалтыг 

дагаж мөрдөх 

этгээдгүй/тодорхой бус" 

Зарим этгээдийг 

орхигдуулсан эсвэл чиг 

үүрэг нь хоёрдмол утгаар 

томьёолсон бол 

ЗХХА-ын зохицуулалтыг дагаж мөрдөх 

буюу хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг, 

тухайлбал, хуулийн ЗХХА-ыг хэрэг-

жүүлэх этгээд байгаа эсэх, тэдгээр 

этгээдэд тухайн хуулийн зохицуулал-тыг 

хэрэгжүүлэх боломж, бололцоо (санхүү, 

хүний нөөц зэрэг) байгаа эсэхийг шалгаж 

тооцно. 

“2.3. Бүх этгээд нь журмын 

зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 

боломжтой" 

Хэнд ч бэрхшээл, зөрчил 

учруулахгүй бол 

“2.4. Зарим этгээд нь журмын 

зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 

боломжгүй" 

Заримд нь бэрхшээл, 

зөрчил учруулж байвал 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 2а   

Код: “2.1. Журмын зохицуулалтыг дагаж мөрдөх этгээд нь тодорхой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3 дугаар зүйлд хичээлийн явцад болон төгсгөлд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, 

төлөвшлийг үнэлэх үнэлгээний, 4 дүгээр зүйлд анги дэвших шалгалтын, 5 дугаар зүйлд улсын 

шалгалтын, 6 дугаар зүйлд чанарын үнэлгээний зохицуулалтыг, улмаар эцэг эх, асран хамгаалагч, 

багш, сургалтын менежер, сургуулийн захирал (сургууль, сургуулийн удирдлага), шалгалтын 

комисс, улсын шалгалтын комисс, боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага, 

боловсролын үнэлгээний байгууллага, боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, 

боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэсэн нийт 10 орчим 

этгээдийн хэрэгжүүлэх, мөрдөх зохицуулалтыг тодорхойлсон байна. Мөн журмын 7 дугаар 

зүйлээр ТББ, иргэний нийгмийн байгууллагыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг 

үнэлэх, шалгалт зохион байгуулахыг хориглосон байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 2б   

Код: “2.4. Зарим этгээд нь журмын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3.15, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.13 дугаар заалт дахь зохицуулалтыг бүрэн дүүрэн 

хэрэгжүүлэхэд харилцан адилгүй бэрхшээл, зөрчил учирна. 

“3.15.Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр суралцаж буй 

суралцагчийг тухайн төлөвлөгөө, хөтөлбөрт нийцсэн шалгуураар үнэлнэ. Шалгуурыг 

боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, боловсролын үнэлгээний байгууллага 

хамтран боловсруулна.”-д заасан шалгуурыг одоо хүртэл боловсруулаагүй байгаа тул энэ заалт 

зохих ёсоор хэрэгжээгүй гэж үзэх үндэслэлтэй. 

Одоогийн байдлаар “3.4.Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг боловсролын түвшин, 

анги, хичээл бүрээр боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, боловсролын 

үнэлгээний байгууллага хамтран боловсруулж, батална.”-д заасан шалгуурыг боловсруулаагүй 

байгаа тул энэхүү журам батлагдсан 2018 оноос хойш “4.2. Сургууль нь энэхүү журмын 3.4-т 

заасан байгууллагаас баталсан шалгуурын дагуу дараах чиглэлээр журмын 3.9-д заасан 

хэлбэрээс сонгож анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулна.” гэсэн заалт зохих ёсоор 

хэрэгжээгүй байна. 

Энэ судалгааны хүрээнд журмын хэрэгжилтийн талаар судалгаа, асуулга зохион байгуулах 

зорилго тавиагүй хэдий ч цөөн тооны багш нараас албан бусаар асууж, ярилцаж үзэхэд БҮТ-ийн 

“Даалгаврын нээлттэй сан”-аас өөр, “4.4.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн 

байгууллага нь ерөнхий боловсролын сургуулийн анги бүрийн сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн 

"Даалгаврын нээлттэй сан” бүрдүүлж, өмчийн бүх хэлбэрийн сургуульд хүргэх, түүнийг хэрэглэх 

арга зүйгээр хангах ажлыг хичээлийн жилийн турш зохион байгуулна.”-д заасан шиг даалгаврын 

нээлттэй сангийн тухай мэдээлэлгүй байна. 21 аймаг, УБ хотын 9 дүүрэгт “Даалгаврын нээлттэй 

сан” бүрдүүлэх нь хүний болоод санхүүгийн нөөцийн хувьд ихээхэн бэрхшээлтэй байх 
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магадлалтай тул журам хэрэгжсэн 2 жилд энэ заалтыг зохих ёсоор хэрэгжээгүй гэж үзэх 

үндэслэлтэй юм. Ийм сан бүрдүүлэхэд хэдий хугацаа шаардлагатай байх бол? Одоогоор хэдэн 

аймаг, дүүргийн хувьд “даалгаврын нээлттэй сан” бүрдүүлэх ажил ямар хэмжээнд хийгдсэн 

бол? Багш сурагчид идэвхтэй хэрэглэдэг болсон даалгаврын нээлттэй сан хэд байгаа бол? 

“нээлттэй”-гээр вэбэд байршуулах өртөг зардал, жил бүрийн урсгал зардлыг ямар эх үүсвэрээс 

гаргах вэ? гэх мэт олон асуулт урган гарч байна. 

Журмын 4.3 ёсоор 21 аймаг, нийслэлийн дүүргүүд "шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийх маягт, 

зөвлөмжийг" ямар жишиг баримталж боловсруулж байгаа нь энэхүү журмын хүрээнд 

тодорхойгүй байгаа тул “4.7.Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь анги 

дэвших шалгалтын үр дүнд шинжилгээ хийж, сургууль бүрд зөвлөмж боловсруулж, жил бүрийн 

8 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.” гэсэн заалт дахь зөвлөмж нь тухайн сургууль 

тус бүрийн сургалтын чанарыг сайжруулахад чиглэсэн байх эсэх нь эргэлзээтэй, улмаар “4.8. 

Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага нь анги дэвших шалгалтын дүнд 

үндэслэн зөвлөн туслах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ.” мөн “4.9.Сургууль 

энэхүү журмын 4.8-д заасан зөвлөмжид үндэслэн сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөн 

явуулна.” заалтууд ч зохих ёсоор бүрэн хэрэгжиж байгаа гэхэд эргэлзээтэй юм. 

Сургуулийн захирлын томилсон комисс (4.5)-ын гишүүд улсын шалгалтын сэдвийг 

боловсруулж, нууцлалыг хариуцаж (5.10.2) байгаа учраас “5.1.Улсын шалгалт нь бага, суурь, 

бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн 

үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ хийхэд чиглэнэ.” гэсэн заалт хэрэгжих боломжгүй буюу улсын 

шалгалт нь хөндлөнгийн үнэлгээ болж чадахгүй байна. 

Шалгалтын дүн мэдээ буюу оноо, гүйцэтгэлийн хувийг боловсролын салбарын мэдээллийн 

системд оруулаад (5.10.3), харин шалгалтын материал, тайланг сургуулийн архивт хүлээлгэн өгч 

(5.10.6) байгаа учраас “5.13.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь боловсролын салбарын 

мэдээллийн системд оруулсан улсын шалгалтын дүнд шинжилгээ хийж, жил бүрийн 10 дугаар 

сард багтаан, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон 

боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.” гэсэн заалт дахь 

боловсролын үнэлгээний байгууллагын хийх улсын шалгалтын дүн шинжилгээ нь 

шалгуулагчдын авсан оноо, гүйцэтгэлийн хувиар хязгаарлагдах магадлал өндөр учраас 

“5.2.Улсын шалгалтын үр дүн нь бага, дунд боловсролын сургалтын үр ашиг тооцох, сурлагын 

амжилтыг сайжруулах суурь мэдээлэл болно.” заалтын хэрэгжилтэд зөрчил үүснэ гэж үзсэн 

болно. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Улсын шалгалтын сэдвийг тухайн сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон “шалгалтын 

комисс” боловсруулдаг зохицуулалтыг өөрчилж жинхэнэ утгаар нь хөндлөнгийн үнэлгээ болгон 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Анги дэвших болон улсын шалгалтын үр дүнг үндэслэн сургууль 

багш нар арга зүйгээ хөгжүүлэх зөвлөмж өгч, зөвлөн туслах ажил зохион байгуулна гэсэн 

зохицуулалтыг илүү тодорхой болгох шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, "шалгалтын үр дүнд 

шинжилгээ хийх маягт, жишиг, зөвлөмжид тавигдах шаардлага" (одоогийн 4.3 заалтад БСГ тус 

бүр боловсруулахаар байгаа)-ыг боловсруулж, журмын хавсралтаар баталж болно. Хүний 

нөөцийг, мөн олон улсын туршлагыг, дотоодын бусад хүний нөөцийг судлан оновчтой 

менежмент хийх замаар дээрх зөрчил, бэрхшээлийг арилгах шаардлагатай. 

4.3. Ойлгомжтой байдлын тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх 

үндсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба тэдгээрийн код 
Код сонгох 

үндэслэл-нөхцөл 

Шалгуур 3. Ойлгомжтой 

байдал 

“3.1. Журмын зохицуулалтыг хэрэглэх, 

хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний нэр 

томьёо, агуулга нь ойлгомжтой" 

Бэрхшээл, зөрчилгүй 

бол 



140 

“Ойлгомжтой байдал” гэсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 

ЗХХА-ын зохицуулалт түүнийг 

хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдийн хувьд 

ойлгомжтой, логик 

“3.2. Журмын зохицуулалтыг хэрэглэх, 

хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний нэр 

томьёо, агуулга нь ойлгомжгүй" 

Бэрхшээл, зөрчилтэй 

бол 

“3.3. Журмыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдэд түүний зохицуулалтын логик 

дараалал ойлгомжтой" 

Логик алдаа, 

зөрчилгүй бол 

дараалалтайгаар 

боловсруулагдсан эсэхийг 

шалгана. 

“3.4. Журмыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдэд түүний зохицуулалтын логик 

дараалал ойлгомжгүй" 

Логик алдаа, 

зөрчилтэй бол 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 3а   

Код: “3.2. Журмын зохицуулалтыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний нэр томьёо, 

агуулга нь ойлгомжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3.3 заалт дахь “шалгуурт суурилсан үнэлгээ”, 3.7 заалт дахь “рубрик/явцын үнэлгээний 

арга, хэлбэр/”, 3.11 заалт дахь “үнэлгээний түвшиний шалгуур” гэсэн нэр томьёоны агуулга нь 

субьектүүдэд ойлгомжгүй байна. 

Энэ журам мөрдөгдөж эхэлснээр ЕБС-д сурагчийн мэдлэг чадварын үнэлгээ нь “шалгуурт 

суурилсан үнэлгээ” рүү шилжсэн “үсрэнгүй” шилжилт хийсэн билээ. Гэтэл журамд 

“3.3."Шалгуурт суурилсан үнэлгээ” нь суралцагчийн амжилтын түвшинг хүрэх үр дүнтэй 

харьцуулан үнэлэхэд чиглэнэ.” гэсэн ганцхан заалттай, журамд заасан үнэлгээний төрөл 

хэлбэрүүдэд хэрхэн хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй, журмыг дагалдаж гарсан удирдамж, гарын 

авлага дахь мэдээлэл ч төдийлөн бүрэн, тодорхой биш байна. 

Журмын “3.7.Явцын үнэлгээг хичээлийн явцад суралцагчийн суралцах үйлийг дэмжихэд чиглэсэн 

ажиглалт, асуулт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг, бие даах ажил, рубрик, суралцагчийн өөрийн болон 

бусад суралцагчийн үнэлгээ гэх мэт арга, хэлбэрээр багш хийнэ. Явцын үнэлгээг сургалтын 

баримт бичиг /багшийн журнал/-т стандарт бус тэмдэглэгээгээр тэмдэглэж болно.” гэсэн 

заалтаас рубрикийг явцын үнэлгээний арга, хэлбэр гэж ойлгогдохоор байна. Гэтэл рубрик бол 

хэлэлцүүлэг, эссэ, илтгэл, биечлэн гүйцэтгэх зэрэг янз бүрийн хэлбэрийн үнэлгээнд хэрэглэдэг 

“оноожуулах хэрэгсэл” юм. 

Журмын “3.11.Үр дүнгийн үнэлгээ нь тухайн хичээл, судлагдахууны агуулгын хүрээнд дараах 8 

түвшинтэй байна.” заалтаар зохицуулж буй үр дүнгийн үнэлгээний 8 түвшин, тэдгээрийн 

шалгуур нь байгалийн ухаан суурьтай, ахлах боловсролын түвшинд тодорхойлогдсон бөгөөд 

хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй, маргаантай байгааг “Боловсролын суурь мэдээллийн тайлан, 2019 

[15, p. 245]”-д дурьдсан байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 3б   

Код: “3.3. Журмыг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх субьектүүдэд түүний зохицуулалтын логик 

дараалал            ойлгомжтой” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмаар зохицуулж буй асуудлуудын логик дараалал нь түүнийг хэрэглэх, хэрэгжүүлэх 

субьектүүдэд ойлгомжгүй, эсвэл зөрчилтэй байх магадлал судлаачийн хийсэн баримт бичгийн 

судалгааны хүрээнд илрээгүй болно. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Гэвч журмыг хэрэглэж, хэрэгжүүлдэг субьектүүдээс урьдчилан боловсруулсан асуулга судалгаа авах 

болон бусад төрлийн судалгаа авах нь логик дарааллын болзошгүй зөрчлийг илрүүлэх, улмаар 

энэхүү журмыг шинэчлэн боловсруулах, эсвэл тодорхой зүйл заалтыг өөрчлөх зэрэгт чухал үндэслэл 

болох боломжтой юм. 

4.4. Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын тухайд 
 

ЗХХА-ын үр нөлөөг үнэлэх үндсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба 

тэдгээрийн код 
Код сонгох үндэслэл-нөхцөл 
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Шалгуур 4. Хүлээн зөвшөөрөгдөх 

байдал 

“4.1. Журмын 

зохицуулалтыг иргэн, 

хуулийн этгээд хүлээн 

зөвшөөрөх боломжтой" 

Иргэний эрх чөлөөг 

хязгаарлаагүй мөн байгууллагад 

шинээр хүлээлгэсэн үүрэг нь 

түүний чиг 

“Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал” гэсэн 

шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн 

ЗХХА-ын зохицуулалт иргэд, байгууллагад 

хэрхэн нөлөөлөх, түүнийг эдгээр этгээдүүд 

(ЗХХАкт шууд нөлөөлөх иргэн, хуулийн 

этгээд) хүлээн зөвшөөрөх эсэхийг шалгана. 

Өөрөөр хэлбэл, тухайн зохицуулалтаар 

иргэний эрх чөлөөг хязгаарлаж байгаа эсэх, 

байгууллагад шинээр үүрэг хүлээлгэсэн эсэх, 

эсхүл тухайн ЗХХА-ыг хэрэгжүүлэх 

байгууллагын үйл ажиллагаанд нийцэх 

эсэхийг шалгана. 

 
үүрэг, үйл ажиллагааны аль 

алинтай нь нийцэж байвал 

“4.2. Зарим субьект нь 

журмын зохицуулал-

тыг  хүлээн зөвшөөрөх 

боломжгүй" 

Иргэний эрх чөлөө, эсхүл 

байгууллагын чиг үүрэг, үйл 

ажиллагааны аль нэгтэй нь 

нийцээгүй бол 

“4.3. Журмын 

зохицуулалтыг иргэн, 

хуулийн этгээд хүлээн 

зөвшөөрөх боломжгүй" 

Иргэний эрх чөлөөг хязгаарласан 

мөн байгууллагад шинээр 

хүлээлгэсэн үүрэг нь түүний чиг 

үүрэг, үйл ажиллагааны аль 

алинтай нь нийцээгүй бол 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 4 

Код: “4.2. Зарим субьект нь журмын зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын 3.11, 4.4, 5.10.2 заалтуудыг холбогдох зарим субьект хүлээн зөвшөөрөхгүй байх 

магадлалтай. 

Журмын хэрэгжүүлэгч субьектээс асуулга судалгаа авах, ярилцлага зохион байгуулах гэх мэт 

бусад хэлбэрийн нотлох баримт цуглуулах судалгааг хийх боломжгүй байсан тул судлаачийн 

зүгээс хувийн туршлага, баримт бичгийн судалгаанд үндэслэн дээрх дүгнэлтийг хийсэн болно. 

Бага ангийн багш нар, нийгэм хүмүүнлэгийн ухаан, урлаг гоо зүй, эрүүл мэнд, биеийн тамирын 

мэргэжлийн багш нар журмын 3.11 дэх заалтаар тодорхойлсон үнэлгээний түвшний шалгуурыг 

хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй. Учир нь “3.11.Үр дүнгийн үнэлгээ нь тухайн хичээл, 

судлагдахууны агуулгын хүрээнд дараах 8 түвшинтэй байна.” заалтаар зохицуулж буй үр 

дүнгийн үнэлгээний 8 түвшин, тэдгээрийн шалгуур нь байгалийн ухаан суурьтай, ахлах 

боловсролын түвшинд тодорхойлогдсон байна. 

Мөн 4.4 дэх заалтыг боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага хүлээн 

зөвшөөрөх эсэх эргэлзээтэй. Хүний нөөцийн болоод санхүүгийн нөөцийн хувьд 21 аймаг, УБ-

ын Боловсролын соёлын газар “ … ерөнхий боловсролын сургуулийн анги бүрийн сургалтын 

хөтөлбөрт нийцсэн "Даалгаврын нээлттэй сан” бүрдүүлж, өмчийн бүх хэлбэрийн сургуульд 

хүргэх, түүнийг хэрэглэх арга зүйгээр хангах ажлыг хичээлийн жилийн турш зохион 

байгуулна.” боломж, зардлын тооцоог журам боловсруулах үед хийсэн эсэх “сонирхолтой” 

байгаагийн зэрэгцээ даалгавар боловсруулахад гарах зардлыг ямар эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх 

нь тодорхойгүй байна. Мөн “5.8.Боловсролын үнэлгээний байгууллага нь бага, суурь, бүрэн дунд 

боловсролын анги бүрийн сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн "Даалгаврын нээлттэй сан” /цаашид 

“даалгаврын сан” гэх/ бүрдүүлэх, шинэчлэх, баяжуулалт хийх ажлыг хариуцна.”-д заасан 

даалгаврын сангаас ялгагдах ялгаа тодорхойгүй байна. Судлаачийн болоод хэрэглэгчийн хувьд 

журмын 4.5-д зааснаар захирлын тушаалаар байгуулагдсан, тухайн сургуулийн багш, менежер 

оролцсон комисс “5.10.2.шалгалт эхлэхээс 1 өдрийн өмнө энэхүү журмын 5.7-д заасан 

блюпринт, зөвлөмжийн дагуу улсын шалгалтын сэдэв боловсруулж, нууцлалыг хариуцах;”-ийн 

дагуу шалгалтын сэдэв боловсруулж авсан улсын шалгалтыг “хөндлөнгийн үнэлгээ” гэж хүлээн 

зөвшөөрөх боломжгүй юм. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Журамд заасан “үнэлгээний түвшиний шалгуур (3.11)”-ыг үнэлгээний онол, арга зүйн 

нарийвчилсан судалгааны үндсэн дээр оновчлон тодорхойлох шаардлагатай. Үүний тулд 

үнэлгээний чиглэлээр онол арга зүйн судалгаа хийж, шалгуурт суурилсан үнэлгээгээр 

суралцагчдад дүн тавих шалгуурыг боловсруулах зарчимыг оновчтой сонгох шаардлагатай 

байгаа бөгөөд сүүлийн үед нэлээд ажиглагдах болсон “энэ улсад ингэдэг”, “тэр улсад тэгдэг” 
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гэх мэтээр тухайн асуудалд, тухайн цагт тохиромжтой мэт санагдсан жишээ, загварыг сургалтын 

хөтөлбөрийн нэгдсэн зарчим, үзэл баримтлалыг судлахгүйгээр “сохроор” түүж эвлүүлдэг 

байдлаас татгалзах хэрэгтэй байна. Үүгээр олон улсын харьцуулсан судалгааг үгүйсгэсэн хэрэг 

огт биш юм. Гагцхүү ул суурьтай судлах ёстойг сануулж буй хэрэг юм. 

4.5. Харилцан уялдаж нийцсэн байдлын тухайд 

ЗХХА-ын үр нөлөөг 

үнэлэх үндсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн төрлүүд 

Хувьсагчид ба  

тэдгээрийн код 
Код сонгох үндэслэл-нөхцөл 

Шалгуур 5. Харилцан 

уялдаж, нийцсэн 

байдал       “Харилцан 

уялдаа” гэсэн шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрээнд 

тухайн ЗХХА-ын зүйл, 

заалт өөр хоорондоо болон 

хүчин төгөлдөр үйлчилж 

байгаа бусад хууль 

тогтоомжтой нийцсэн 

эсэх, мөн төрийн 

байгууллагын чиг үүрэгтэй 

давхардсан, зөрчилдсөн 

эсэх, тухайн чиг үүргийг 

төрийн байгууллага 

зайлшгүй хэрэгжүүлэх 

шаардлага-тай эсэх, уг чиг 

үүргийг төрийн бус 

байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх боломжтой 

эсэхийг шалгана. 

“5.1. Журмын зүйл, заалтууд өөр 

хоорондоо нийцсэн" 

Тухайн журмын зохицуулалт дотроо 

зөрчилгүй бол 

“5.2. Журмын зүйл, заалтууд өөр 

хоорондоо нийцээгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт дотроо 

зөрчилтэй бол 

“5.3. Журмын зүйл, заалтууд нь 

бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн" 

Тухайн журмын зохицуулалт бусад 

хууль тогтоомжтой зөрчилгүй бол 

“5.4. Журмын зүйл, заалтууд нь 

бусад хууль тогтоомжтой 

нийцээгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт бусад 

хууль тогтоомжтой зөрчилтэй бол 

“5.5. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн байгууллагуудын чиг 

үүрэгтэй нийцсэн" 

Тухайн журмын зохицуулалт төрийн 

байгууллагуудын чиг үүрэгтэй 

давхцаагүй/ зөрчилдөхгүй бол 

“5.6. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн байгууллагуудын чиг 

үүрэгтэй нийцээгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт төрийн 

байгууллагуудын чиг үүрэгтэй 

давхцсан/ зөрчилдөж байвал 

“5.7. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн бус байгууллагуудаар 

гүйцэтгүүлэх боломжтой" 

Тухайн журмын зохицуулалт ТББ-ын 

гүйцэтгүүлэхийг хориглоогүй бол 

“5.8. Журмын зүйл, заалтууд нь 

төрийн бус байгууллагуудаар 

гүйцэтгүүлэх боломжгүй" 

Тухайн журмын зохицуулалт ТББ-ын 

гүйцэтгүүлэхийг хориглосон бол 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 5а   

Код: “5.2. Журмын зүйл, заалтууд өөр хоорондоо нийцээгүй 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р . 

Журмын 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 заалтууд, 3.8, 3.11, 5.5 заалтууд хоорондоо тус тус нийцээгүй. 

Журмын “3.4.Хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурыг боловсролын түвшин, анги, хичээл 

бүрээр боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага, боловсролын үнэлгээний 

байгууллага хамтран боловсруулж, батална.” заалтад хэрэглэгдсэн нэр томьёо, агуулгыг 

бодож үзвэл энэхүү “хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур” нь улсын шалгалтад илүү 

хамааралтай байхаар байна. Учир нь “5.1. Улсын шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд 

боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сурлагын амжилтад хөндлөнгийн үнэлгээ, 

хяналт-шинжилгээ хийхэд чиглэнэ.” болон “5.2. Улсын шалгалтын үр дүн нь бага, дунд 

боловсролын сургалтын үр ашиг тооцох, сурлагын амжилтыг сайжруулах суурь мэдээлэл 

болно.” заалтаар сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургалтын үр ашиг тооцох суурь 

мэдээллийг улсын шалгалтын үр дүнгээр тодорхойлно гэсэн агуулга илэрхийлэгдэж байна. 

Гэтэл суралцагчийн мэдлэг, чадвар эзэмшилтын түвшинг тогтооход чиглэсэн анги дэвших 

шалгалт (4.1 заалт)-д “хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур”-ыг мөрдөхийг “4.2. Сургууль 

нь энэхүү журмын 3.4-т заасан байгууллагаас баталсан шалгуурын дагуу дараах чиглэлээр 

журмын 3.9-д заасан хэлбэрээс сонгож анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулна.” болон 

“4.3.Журмын 3.4-т заасан байгууллагаас баталсан шалгуур болон "Анги дэвших шалгалтын 

блюпринт” /цаашид блюпринт гэх/, шалгалт зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж, шалгалтын 

үр дүнд шинжилгээ хийх маягт, зөвлөмжийг боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн 

байгууллага жил бүрийн 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ерөнхий боловсролын сургуульд 

хүргүүлнэ.” гэсэн заалтуудаар зохицуулж, харин улсын шалгалтыг зохицуулж буй 5 дугаар 

зүйлд огт дурьдсангүй. Журмыг бүхэлд нь судалж үзээд ч “хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх 
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шалгуур”-ын талаар тодорхой ойлголт олж авч чадсангүй. 

Журмын “3.8.Үр дүнгийн үнэлгээг сурлагын амжилтын үр дүнг хэмжих зорилгоор бүлэг сэдвийн 

төгсгөл болон хагас жил /II улирлын төгсгөл/, хичээлийн жилийн эцэс /IV улирлын төгсгөл/-т 

хийнэ. Анги дэвших, улсын шалгалт нь үр дүнгийн үнэлгээ байна.” заалтаар аль үнэлгээ, ямар 

шалгалтыг “үр дүнгийн үнэлгээ” гэж үзэхийг, “3.11.Үр дүнгийн үнэлгээ нь тухайн хичээл, 

судлагдахууны агуулгын хүрээнд дараах 8 түвшинтэй байна.” заалтаар үр дүнгийн үнэлгээний 

түвшиний шалгуурыг тодорхойлж өгсөн. Гэтэл улсын шалгалтын үнэлгээнд “үнэлгээний 

түвшиний шалгуур”- ыг хэрэглэхийг тусгайлан “5.5.Улсын шалгалтын үнэлгээг энэхүү журмын 

3.11-д заасан үнэлгээгээр үнэлнэ.” гэж зохицуулж өгсөн нь “үнэлгээний түвшний шалгуур”-ын 

хэрэглэгдэх хүрээг эргэлзээтэй болгож байна. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Нэгдүгээрт, дээр дурьдсан 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 заалтуудын хоорондын нийцлийг сайжруулах 

оновчтой шийдлийг гаргахад анхаарах шаардлагатай. 

Хоёрдугаарт, анги дэвших шалгалтад “үнэлгээний түвшиний шалгуур”-ыг хэрэглэхийг 

зохицуулсан заалт оруулах, эсвэл 3.8 болон 3.11 заалтаар зохицуулалт хангалттай 

тодорхойлогдсон гэж үзэж 5.5 заалтыг хүчингүй болгох замаар үндэслэл, тайлбар хэсэгт 

дурьдсан эргэлзээтэй байдлыг шийдвэрлэж болно. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - үн  э л г э э - 5б   

Код: “5.3. Журмын зүйл, заалтууд нь бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Энэхүү журмыг баталсан Сайдын тушаалд Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр 

зүйлийн  9.1, 9.2, 9.3 дахь хэсгийг үндэслэсэн болохыг тодорхойлсон байна. Үүнд: 

9.1. Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшил, сурлагын ахиц, өөрчлөлтийг сургалтын явцад 

болон анги дэвших, сургууль төгсөхөд нь шалган үнэлж боловсролын стандартын 

хэрэгжилтийг дүгнэнэ. 

9.2. Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг багшийн үнэлгээ, сургуулийн шалгалтын болон 

хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагын дүнгээр тодорхойлно. 

9.3. Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг дүгнэх журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн  

Засгийн газрын гишүүн батална. 

Иймд энэ судалгааны хүрээнд Бага, дунд боловсролын хуультай нийцсэн гэж үзэх боломжтой 

юм. Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх хэсэгт “Захиргааны хэм хэмжээний 

акт гэж хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллагаас нийтээр заавал дагаж 

мөрдүүлэхээр гаргасан, гадагш чиглэсэн, үйлчлэл нь байнга давтагдах шинжтэй шийдвэрийг 

ойлгоно.” гэж заасны дагуу тухайн захиргааны хэм хэмжээний актыг гаргах үндэслэлийг 

шинжлэх ёстой [13]. Гэтэл хуулийн дээрх гурван зүйлд болон Боловсролын тухай хуульд 

“сурагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг ... үнэлэх журам батлах”-ыг “шууд” томьёоллоор нь 

Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрхэд оруулаагүй 

байна. Тиймээс Бага, дунд боловсролын хуулийн 9.3 дахь хэсэгт заасан “Боловсролын 

стандартын хэрэгжилтийг дүгнэх журам”-д хамааруулан А/425 тушаалаар “ЕБС-ийн 

суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ыг баталсан байна гэж үзээд 

“Журмын зүйл, заалтууд нь бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн” гэсэн дүгнэлт гаргасан. 

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн дээрх заалтуудад томьёолсон “боловсролын 

стандартын хэрэгжилт” гэдэг үнэлгээний зорилгыг тодорхойлж байгаа нэр томьёо нь өнөөдөр 

хүчин төгөлдөр мөрдөж буй Боловсролын тухай ерөнхий хуульд байхгүй байна. Боловсролын 

тухай ерөнхий хуульд 2016 онд оруулсан өөрчлөлтөөр боловсролын стандарт, хөтөлбөр, 

үнэлгээний харилцан хамаарлын талаарх эрх зүйн шийдлүүд хоёрдмол утгатай, зөрчилтэй 

болгосон энэ байдал [16, p. 32] нь асуудлыг энэ шалгуураар үнэлэх шинжилгээний хариу-

үнэлгээг тодорхойгүй болгож байна. Энэ утгаараа бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн гэж үзэхэд 

“асуудалтай” байна. Иймээс “боловсролын стандарт”- ыг хэрхэн ойлгож байгааг, улмаар тус 

журам нь “Захиргааны ерөнхий хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 

59.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон байх нь акт гарах хууль зүйн 
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үндэслэл болно.” гэсэн шаардлагыг хангах эсэх нь бүрэн дүүрэн тодорхой байж чадахгүй байгааг 

дурьдах ёстой. Гагцхүү энэ удаагийн судалгааны үндсэн хүрээнээс хальсан томоохон асуудал 

(магадгүй бие даасан судалгаа) гэж үзлээ. 

С а н а л , з ө в л ө м ж 

Цаашид Боловсролын тухай хууль, Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн зөрчлийг арилгахаас 

эхлээд Суралцагчийн үнэлгээний журмын үндсэн нэр томьёог жигдлэх, “шалгуурт суурилсан 

үнэлгээ”-г хэрэгжүүлэх үзэл баримтлалын түвшний цоо шинэ шийдэл хийхтэй холбоотойгоор 

сурагчийн мэдлэг, чадварын үнэлгээний талбарын нэр томьёог бүхэлд нь тогтолцоонд нь авч 

үзэх, боловсролын салбарт нэгдсэн ойлголттой болох нэр томьёо тайлбар боловсруулах 

шаардлагатай байна. Жишээлбэл, бага, дунд боловсролын хууль [17] (9 дүгээр зүйл)-д 

хэрэглэгдсэн “боловсролын стандартын хэрэгжилт”, “багшийн үнэлгээ”, “сургуулийн шалгалт”, 

“хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага7” зэрэг нэр томьёо тус журамд огт байхгүй бол, журамд 

“мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, 1 удаа (1.1-д)”, “сурлагын ахиц, амжилт, 1 удаа (1.2-д)”, “мэдлэг, 

чадварын ахиц, 1 удаа (3.1-д)”, “мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн ахиц амжилт, 1 удаа (3.10-д)” гэх 

мэтээр олон хувилбарт нэр томьёо хэрэглэсэн байна. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 

аргачлалд “4.1.1.нэр томьёо нь хуулийн төсөл боловсруулахад хуулийн үзэл санааг илэрхийлэх 

гол хэрэгсэл болдог ” гэж зааснаас гадна нэр томьёо нь “4.1.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хууль, 

бусад хуульд хэрэглэсэн нэр томьёог хэрэглэх;”, “4.1.1.2.нэг нэр томьёогоор өөр өөр ойлголтыг, 

нэг ойлголтыг өөр өөр нэр томьёогоор илэрхийлэхгүй байх;” байх зэрэг хэд хэдэн шаардлагыг 

хангасан байх ёстой [7]. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 5в   

Код: “5.5. Журмын зүйл, заалтууд нь төрийн байгууллагуудын чиг үүрэгтэй нийцсэн” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Боловсролын тухай хуулийн 16.1 дэх зүйлд заасан Боловсролын судалгаа, арга зүйн 

байгууллагын чиг үүрэг, 17.1 дэх зүйлд заасан Боловсролын үнэлгээний байгууллагын чиг 

үүрэгтэй, 281.1 дэх зүйлд заасан аймаг, нийслэлийн боловсролын газар (Боловсролын асуудал 

эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага)-ын бүрэн эрхтэй [18], Бага, дунд боловсролын тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйл дэх ЕБС- ийн захирлын нийтлэг эрх, үүрэгтэй, 22 дугаар зүйл дэх 

Багшийн эрх, үүрэгтэй [17] тус тус нийцэж байна. 

Ш и н ж и л г э э н и й х а р и у - ү н э л г э э - 5г   

Код: “5.8. Журмын зүйл, заалтууд нь төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх боломжгүй” 

Ү н д э с л э л , т а й л б а р 

Журмын “7.1.Аливаа төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага боловсролын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, 

чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, шалгалт зохион байгуулахыг хориглоно.” заалтаар хориглосон. 

5. ДҮГНЭЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Журмыг судалгаанд зориулан сонгосон хууль тогтоомжийн үр нөлөө ба үр дагаврыг үнэлдэг 5 

шалгуураар үнэлэхэд тодорхой код бүхий нийт 13 “шинжилгээний хариу-үнэлгээ”-ний 6 нь 

сөрөг, 7  нь эерэг агуулгатай гарч байна. 

Журам батлагдмагц хэрэгжиж эхлэх боломжгүй нь тодорхой, урт богино харилцан адилгүй 

хугацааны бэлтгэл шаардагдах зохицуулалт (даалгаврын нээлттэй сан бүрдүүлэх - 4.4 болон 5.8, 

хичээл, сургалтын үр дүнгийн үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэх - 3.4 болон 4.2, 4.3)-ыг мөрдөж 

эхлэх хугацааг бодитоор тодорхойлж, журамд тусгаагүй нь сөрөг үнэлгээ өгөх нэг үндэслэл болж 

байна. 

БСГ, БХ, БҮТ, БМДИ, ЕБС зэрэг журмаар зохицуулж буй харилцаанд оролцож буй төрийн 

 
7 2012 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар Бага, дунд боловсролын хуулийн 9 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оруулж 

[17], Боловсролын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийг нэмсэн [18] бөгөөд 2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
хуулиар Боловсролын тухай хуулийн 17.1, 17.2 хэсгийг өөрчлөн найруулсан байна. Ингэхдээ “үнэлгээний байгууллага”-

ын нэршил энэ хоёр хуульд өөр өөрөөр байгааг анхааралгүй өнгөрсөн бололтой. 
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байгууллагуудын хэрэгжүүлэх чиг үүргийг боловсролын тухай хуулинд чиглэл бүрээр 

“харьцангуй ерөнхий” заасан байдаг тул судлаачдын хувьд энэ удаагийн судалгаанд “төрийн 

байгууллагуудын чиг үүрэгтэй нийцсэн” гэж дүгнэж байна.  

Зарим нэр томьёо (хөндлөнгийн үнэлгээ, мэдлэг, чадварын ахиц амжилт, сурлагын ахиц амжилт, 

хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага-үнэлгээний байгууллага, шалгуурт суурилсан үнэлгээ, 

үнэлгээний шалгуур, рубрик г.м.)-г журмын дотор болон журам, эрх зүйн баримт бичгүүдийн 

хооронд “нэр томьёоны хувьд” ч “танин мэдэхүйн хувьд” ч нэгдсэн ойлголт, агуулгаар 

хэрэглээгүй байна. Энэ нь үнэлгээний журмыг практикт хэрэгжүүлэхэд багш, сургалтын 

менежер болон бусад субъектэд ойлгомжгүй, хүндрэлтэй асуудлыг үүсгэж байх өндөр 

магадлалтай бөгөөд “журмын хэрэгжилтийн явц, үр дүн”-гийн зэрэг нарийвчилсан судалгаагаар 

тодорхойлох шаардлагатай асуудал юм. 

Зарим зохицуулалт, үйл ажиллагаа, чиг үүрэг (даалгаврын нээлттэй сан бүрдүүлэх, түгээх г.м.)-

ийг томьёолохдоо бодит нөөц (хүний, санхүүгийн, техник технологийн) боломж, үүсэж болох 

эерэг сөрөг үр дагавар, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж бусад хууль, захиргааны хэм хэмжээний 

акттай уялдах байдал зэрэгт нягт нямбай хандаагүй байна. Тухайлбал, ЗХХА-ын төсөл бэлтгэх 

явцад нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал [13]-ын дагуу шаардлагатай хүний нөөц, техник, 

эдийн засгийн тооцоо зэргийг хийгээгүйгээс бидний судалгаагаар “практикт хэрэгжих 

боломжгүй” гэсэн шинжилгээний хариу-үнэлгээ өгөхөд багагүй нөлөө үзүүлсэн “Боловсролыг 

асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага ... даалгаврын нээлттэй сан бүрдүүлж, ... түүнийг 

хэрэглэх арга зүйгээр хангах ажлыг хичээлийн жилийн турш зохион байгуулах (4.4)” гэсэн 

заалтыг энэхүү журамд тусгасан байж болох юм. Энэ мэтчилэн хэрэгжүүлэхэд ямар нэг 

хэлбэрийн бэрхшээл, зөрчилтэй гэж тодорхойлсон зохицуулалт, үйл ажиллагаа, чиг үүрэг тус 

бүрийг хэрэгжилтийн түвшинд зохих аргачлал [9, 10, 11, 12]-ын дагуу нарийвчлан судлах нь 

зүйтэй байна. 

6. ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТАЛ, ЦААШДЫН СУДАЛГАА 

Энэ удаагийн судалгааг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний онол, арга зүйн талын асуудлыг хүчтэй 

хөндөлгүйгээр зөвхөн хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актыг үнэлэх 

аргачлалын хүрээнд гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны зорилго, хамрах хүрээ зэргээс хамааран 

бусад хууль тогтоомжтой нийцсэн байдал (шалгуур 5 дахь)-ыг үнэлэхдээ нэгдүгээрт, 

боловсролын салбарын бусад хууль тогтоомжоор хязгаарласан, хоёрдугаарт, зүйл, заалт дахь 

томьёололд хийсэн баримт бичгийн шинжилгээгээр хязгаарласан, гуравдугаарт, “давхар 

шийтгэлгүй” гэсэн зарчим баримталсан болно. 

Дээр дурьдсан захиалгат ажлын хүрээнд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, 

сургалтын байгууллага (цэцэрлэг, ЕБС)-ын үйл ажиллагааг үнэлэх болон багшийн ажлыг үнэлэх 

журамд нэгэн ижил арга зүйгээр эрх зүйн шинжилгээ хийж, тэдгээрийн шалгуур, индикаторууд, 

хэмжилтийн зохицуулалтын талаар нэгдсэн дүгнэлт гаргасан бөгөөд тэдгээрийг салбарын 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний түвшинд авч үзэж танилцуулах нь оновчтой хэмээн үзээд энэхүү 

илтгэлд эдгээр журмын хоорондох нийцлийг тусгайлан тусгаагүй болно. 

Захиргааны ерөнхий хууль: “69.1.Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага 

өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа захиргааны хэм хэмжээний 

актад жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн тайланг цаашид 

авах арга хэмжээний талаарх саналын хамт хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагад хүргүүлнэ.” гэсний дагуу 2018 оноос хойш 2.5 жил мөрдөгдөж буй энэхүү журамд 

үнэлгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар тодорхой шийдвэр гаргах нэн шаардлагатай. 

Боловсролын тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгаар боловсролын стандарт, түүний 

хэрэгжилтийг үнэлэх зохицуулалтыг нэг мөр болгохын зэрэгцээ тус журамд заасан “хичээл, 

сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуур (3.4)”, “үнэлгээний түвшиний шалгуур (3.11)”, “Тусгай 

хэрэгцээт боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт нийцсэн үнэлгээний шалгуур (3.15)”, 

“чанарын үнэлгээний шалгуур (6.5)” гэсэн 4 шалгуур болон цөм хөтөлбөрийн “үнэлгээний 

зорилт, үнэлгээний шалгуур”-ын харилцан уялдаа холбоог тодорхой болгох шаардлагатай. 
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Ингэхдээ боловсролын үнэлгээний онол, арга зүй, олон улсын чиг хандлагын талаар дорвитой 

судалгаа хийж, боловсролын яамны баримтлах бодлого, үзэл баримтлалаа тодорхой болговол 

дараа дараагийн олон жилийн үйл ажиллагаа зүй зохистой байх болно. Энэ судалгааны хүрээнд 

журмын 3 дугаар зүйлд заасан “оношлох үнэлгээ”, “явцын үнэлгээ”, “үр дүнгийн үнэлгээ”-г 

хэрэгжүүлэхэд багш нарт тулгамдаж байгаа асуудал бэрхшээлийг огт авч үзээгүй болно. Энэ нь 

“хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх”, “хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх” төрлийн 

судалгаа юм. Журам батлагдсанаас хойш болон бараг зэрэгцээд хоёр ч гарын авлага, удирдамж 

[19, 20] гарсан байдаг. Эдгээр нь хэрэглээнд өргөн хүрээгээр ашиглагдаж, журмын 

хэрэгжилтийг нэгэн утгатай дэмжиж, багш нарт арга зүйн дэмжлэг болж чадаж байгаа эсэхийг 

тогтоох ёстой. Иймээс сургуулийн практикт багш нар уг журмыг хэрэгжүүлэхэд гарч буй 

бэрхшээлийг тодорхойлох, ололтыг бататгах чиглэлээр үндэслэл бүхий аргазүйгээр бие даасан 

судалгаа хийх шаардлагатай. 
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