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Хураангуй: Энэхүү илтгэлээр боловсролын эрх зүйн харьцуулсан судалгааны хүрээнд Монгол Улсын болон 

ОХУ, БНСУ, Сингапур, Финлянд, Канад, Швед зэрэг улсын боловсролын хуулийн харьцуулсан шинжилгээг 

танилцуулах болно. Илтгэлийн хязгаарлагдмал байдлын улмаас дээрх улсын боловсролын хуулиудаас 

“Боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө” үзүүлэлтийн хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг 

харьцуулан шинжилж, үр дүнд нь боловсруулсан Монгол Улсын боловсролын хуулийг шинэчлэхтэй 

холбоотой зөвлөмж энэхүү илтгэлд тусгагдсан болно. Дурдсан үзүүлэлтийн хүрээнд улс бүрийн 

боловсролын хуульд заасан сургалтын агуулгатай холбоотой, сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө 

боловсруулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой мөн хичээл сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалттай 

холбоотой зохицуулалтыг харьцуулахыг хичээлээ.   

Түлхүүр үг: боловсролын эрх зүй, боловсролын хууль, зохицуулалт 

1. УДИРТГАЛ 

Монгол улс Боловсролын тухай хуулийг шинэчилэн баталснаас хойш өнөөдрийг хүртэлх 

хугацаанд 20 гаран удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулаад байна. Гэсэн хэдий ч боловсролын 

хөгжлийн глобал чиг хандлага, дэлхий дахинаа сургалтын арга, агуулга, суралцах орчны 

өөрчлөлт, мэдээлэл харилцааны технологийн тусламжтай сурах боломж эрс нэмэгдсэн зэрэг 

шинэ нөхцөлд иргэдийн хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн чанартай боловсрол эзэмшүүлэх 

нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан  хууль, эрх зүйн болон бодлогын орчноо тасралтгүй 

сайжруулах, боловсронгуй болгох шаардлага байна. 

Нөгөө талаас НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейнаас 2030 он хүртэлх хөгжлийн бодлогыг 

тодорхойлсон “Тогтвортой хөгжлийн зорилго”-ыг батлан дэлхийн нийтээрээ хэрэгжүүлж байна. 

Манай орны хувьд хөгжлийн энэхүү зорилтуудад баримжаалан 2050 он хүртэл хэрэгжүүлэх 

хөгжлийн зорилтуудаа тодорхойлсон бөгөөд  боловсролын хууль, эрх зүйн орчныг энэхүү үзэл 

баримтлалд баримжаалан шинэ хандлагаар авч үзэх, өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ үүссэн. 

Ялангуяа, боловсролын эрх зүйн баримт бичгүүдэд хөгжлийн асуудлаарх дараах тулгамдсан 

асуудлыг яаралтай тусгах шаардлагатай байна. Үүнд: (i) насан туршийн боловсрол олгох 

зохицуулалт; (ii) ялгаатай байдлыг оруулаад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийг тэгш 

хамруулах боломжийг хуулиар зохицуулж буй харилцаа, түүний бүтэц; (iii) боловсрол, 

сургалтын хөтөлбөр, агуулга; (iv) багшийн мэргэжлийн шаардлага; (v) боловсролын салбарын 

санхүүжилтийн механизм; (vi) алслагдсан бүс нутагт боловсролыг хэрхэн хүргэх гэх мэт 

асуудлаар эрх зүйн орчныг шинэчлэх, боловсронгуй болгох шаардлага байна.  

2. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО 

Дээрх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн энэхүү судалгаагаар монгол улсын боловсролын багц 

хуулийг тоймлон шинжилж, урьдчилан тодорхойлсон харьцуулах үзүүлэлтийн хүрээнд 

сонгосон улсуудын боловсролын хуультай харьцуулан шинжилж, нийтлэг онцлогийг тодруулан 

өөрийн хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгохтой холбоотой санал зөвлөмж 

боловсруулахад оршино.  

2.1. Судалгааны хамрах хүрээ, арга 

Доорх улсуудын боловсролын тухай хуулийг судална.  Үүнд: 
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- Монгол Улсын багц хууль (Боловсролын тухай хууль (2002); Сургуулийн өмнөх 

боловсролын тухай хууль (2008); Бага, дунд боловсролын тухай хууль (2002);  Дээд 

боловсролын тухай хууль (2002);  

- Канад Улсын Боловсролын тухай хууль (2002);  

- Финлянд Улсын Боловсролын тухай, Суурь боловсролын тухай (1998), Финлянд Улсын Их 

дээд сургуулийн тухай хууль (1997), 

- БНСУ-ын Бага, дунд боловсролын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, (2000, 

2004); Дээд боловсрлын тухай, Насан туршийн боловсролын тухай (1999), Тусгай хэрэгцээт 

боловсролын тухай хууль (2008) 

- ОХУ-ын Боловсролын тухай хууль (2012) 

- Сингапур улсын Боловсролын тухай хууль (2019) 

- Швед улсын Боловсролын тухай (2010), Дээд боловсролын тухай хууль (1992) 

2.2. Харьцуулах үзүүлэлт 

Судалгаанд харьцуулалтын аргыг хэрэглэсэн, үүний тулд харьцуулалт хийх нийтлэг 

үзүүлэлтийг боловсруулсан.  

Хүснэгт 1. Харьцуулах үзүүлэлт 

Д/д Үзүүлэлт Хамрагдах асуудал 

1.  

Боловсролын агуулга, 

сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөө 

- сургалтын агуулгатай холбоотой  

- сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

- хичээл сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт  

2.  
Багш бэлтгэх 

тогтолцоо 

- багшид тавих шаардлага, мэргэжлийн стандарт 

- багшийн мэргэжлийн зэргийн тогтолцоо 

3.  

Тусгай хэрэгцээ 

шаардлагатай 

суралцагчдыг тэгш 

хамруулах, тэгш  

боломж олгох 

- хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийн онцлог, суралцах 

чадамж, сонирхол, хэрэгцээнд тулгуурласан, уян хатан 

сургалтын хөтөлбөр (ганцаарчилсан), түүнийг 

хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хангасан сургалтын төлөвлөгөө, 

үнэлгээ 

- тусгай болон ялгаатай хэрэгцээт боловсролын багшийг 

бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх  

- ХБХ-ийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын 

орчин 

4.  

Насан туршийн 

боловсрол олгож буй 

зохицуулалт 

- насан туршийн боловсрол олгож буй арга, хэлбэр 

- НТБ-ын агуулга, хөтөлбөр 

5.  

Алслагдсан бүс нутагт 

боловсролын 

үйлчилгээ  

- боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй өвөрмөц 

бүлэгт чанартай, тэгш боловсрол олгох шийдэл, 

зохицуулалт 

- ялангуяа хөдөөгийн аймаг, сумын сургуульд суралцаж 

буй малчдын хүүхдэд чанартай боловсрол эзэмшүүлэх 

асуудал  

2.3. Илтгэлийн хязгаарлагдмал байдал 

- Судалгааг удиртгал хэсэгт танилцуулсанчлан сонгосон улсуудын боловсролын хуулийн 

хүрээнд 5 үзүүлэлтийн дагуу хийсэн болно. Харин энэхүү илтгэлээр “Боловсролын агуулга, 

сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө” үзүүлэлтийн хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг харьцуулан 

шинжилж, боловсруулсан санал зөвлөмжийг танилцуулна. 

- Сонгосон улсуудын шинжилгээнд авсан боловсролын хуулиудын албан ёсны монгол 

орчуулга олдоогүй бөгөөд тухайн улсын эрх бүхий байгууллагуудын албан ёсны цахим 

хуудасны материалыг эх сурвалж болгон ашигласан. 
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3. БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГА, СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАЙДАЛ 

3.1. Боловсролын агуулгын талаарх хуулийн зохицуулалт 

Сонгосон улсууд боловсролын (сургалт) агуулгыг ерөнхий болон тодорхой судлагдахууныг 

тогтоох байдлаар боловсролын хууль тогтоомжоор зохицуулсан байна. Тухайлбал, ОХУ-ын БХ-

д боловсролын агуулгад тавих шаардлага байдлаар тогтоосон бол Финлянд, Швед улс 

судлагдахуун болон судлагдахууны хүрээг зааж тогтоожээ. БНСУ-ын хувьд “БДБХ. 8.1, 13.1-3. 

Сургууль нь сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Сургуулийн хөтөлбөрийг 

Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтооно. Боловсролын сайд ... сургалтын хөтөлбөрийн стандарт, 

агуулгатай холбоотой ерөнхий зүйлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэгч нь Боловсролын сайдын 

тодорхойлсон сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон 

стандарт, агуулгыг тогтоож болно.” гэсэн зохицуулалттай байна. Тухайлбал, Финляндын Суурь 

боловсролын тухай хуульд “.... эх хэл, утга зохиол, хоёр дахь үндэсний хэл, гадаад хэл, байгаль 

орчны судалгаа, эрүүл мэндийн боловсрол, шашны боловсрол, ёс зүй, түүх, нийгмийн судалгаа, 

математик, физик, хими, биологи, газар зүй, биеийн тамир, хөгжим, урлаг, гар урлал, гэрийн 

эдийн засаг” судлагдахууныг заасан бол Шведийн хуульд “ гэр, эдийн засаг, гар урлал, швед 

эсвэл швед хэлийг хоёр дахь хэл болгон, харилцаа холбоо, ур чадвар, өдөр тутмын үйл 

ажиллагаа, бодит байдлын ойлголт зэргийг судлагдахуун, судлагдахууны хүрээ болгон заасан 

байна. Сурагчид болон сургууль сонгож болно. 

Дээрх зохицуулалтыг гол төлөв бага болон дунд (заавал эзэмших) боловсролын түвшинд хийсэн 

байна. Харин ОХУ-ынх боловсролын бүх түвшний агуулгатай холбоотой ерөнхий зохицуулалт 

байна. 

Сонгон авч үзсэн  улсуудын хуулийн зохицуулалтаас харахад СӨБ-ын сургалт, үйл ажиллагаа, 

агуулга, хөтөлбөртэй холбоотой дараах онцлог байна. Үүнд: 

- Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн салбарын оролцоотой зохицуулалт хийдэг. 

Тухайлбал, Сингапурт хувийн хэвшлийн СӨБ-ын асуудлыг Нийгэм, гэр бүлийн хөгжлийн 

Яамны харьяа Бага насны хүүхдийн хөгжлийн Агентлаг зохицуулдаг бөгөөд хувийн 

цэцэрлэгүүд өөрийн  сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулж, зөвшөөрөл авч, уг зөвшөөрөл нь 

баталгаа болдог  байна. БНСУ-ын СӨБХ-д ЭМЯ-ны сайд сургалтын болон хичээлээс 

гадуурх үйл ажиллагааны стандарт, агуулгыг тодорхойлоход үүрэгтэй байхаар заасан 

байна. 

- СӨБ-ын зохицуулалт нь эцэг, эхийн шийдвэрийг харгалзсан, сайн дурын, тэдэнд зөвлөсөн 

байдлаар зохицуулсан улс байна. Тухайлбал, Финляндын СБХ-д СӨБ эзэмших эсэхийг 

эцэг/эх шийдэх, гэхдээ сургуульд орохоос өмнө дор хаяж нэг жил СӨБ-д хамрагдсан байх 

заалтууд байна.  

- БНСУ-ын  СӨБ-ын хуулиар энэ түвшний боловсролын байгууллага нь хүүхдийн нас, насанд 

нь тохирсон агуулга, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зохицуулалт байна. Бусад улсын тухайд СӨБ-

ын сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг хуулиар заасан байгууллагаас баталсан эрх зүйн актаар 

зохицуулдаг байна. Тухайлбал, Сингапурын БЯ болон Бага насны хүүхдийн хөгжлийн 

Агентлагаас “Хүүхэд асрах төвүүдэд зориулсан бага насны хөгжлийн хүрээ” (2 сараас 6 нас 

хүртэл) баримт бичгийг боловсруулжээ. 

Сонгосон улсуудын Дээд боловсролын хуульд сургалт, судалгаатай холбоотой заалтууд байна. 

Тухайлбал, Швед улсын БХ-иар дээд боловсролын сургалт (course), сургалтын хөтөлбөрийг 

(study programmes)-ийг 3 циклтэй байхаар зааж, оюутны хөгжилд оруулах хувь нэмрийг 

тодорхойлжээ. 

Хүснэгт 2. Швед улсын ДБХ-иас (зүйл 8, 9, 9а) 

Цикл Хөгжүүлэх ур чадвар  

Эхний цикл - бие даасан, шүүмжлэлийн үнэлгээ хийх  

- асуудлыг бие даан тодорхойлох, шийдвэрлэх  

- ажлын байр болон амьдралын өөрчлөлтийг шийдвэрлэх бэлэн байдал 
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- эрдэм шинжилгээний түвшинд мэдээлэл цуглуулах, тайлбарлах, 

- мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, болон 

- мэдлэгээ бусдад, тэр дундаа энэ чиглэлээр мэдлэггүй хүмүүст хүргэх 

Хоёр дахь 

цикл 

- оюутнуудын мэдлэг чадвараа нэгтгэх, бие даан ашиглах чадварыг 

цаашид хөгжүүлэх, 

- нарийн төвөгтэй үзэгдэл, асуудал, нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх чадварыг 

хөгжүүлэх 

- бие даасан байдлыг шаарддаг мэргэжлийн үйл ажиллагаа эсвэл судалгаа, 

боловсруулалтын ажилд оюутнуудын чадавхийг хөгжүүлэх 

Гурав дахь 

цикл 

Гурав дахь удаагийн сургалт, сургалтын хөтөлбөр нь бие даасан судалгаа 

хийх шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлнэ. 

Монгол Улсын боловсролын хуулиудад боловсролын агуулгатай холбоотой дараах зохицуулалт 

байна.  

- СӨБХ, БДБХ-д “ ....боловсролын агуулга нь дараах зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ” гээд 

ерөнхий боловсролын түвшин бүрээр 4-8 зорилт заасан байна.  

- БДБХ-д агуулгатай холбоотой “ерөнхий боловсролын стандартаас давсан агуулга бүхий 

сургалтыг гүнзгийрүүлсэн сургалт гэнэ.” гэсэн заалт байна.  

- Дээд болон мэргэжлийн боловсролын агуулгыг мөн л зорилт хэлбэрээр заасан байх бөгөөд 

“дээд боловсролын агуулга нь нэгдмэл байна” гэжээ. 

Монгол Улсын боловсролын багц хуульд агуулгатай холбоотой “Боловсролын агуулга 

(БХ.3.1.3, БДБХ.4-6), стандартын агуулга (БДБХ.14.4), сургалтын агуулга (БХ.16.5.1, 

БДБХ.20.2.10, МБСХ.1.1, СӨБХ.5.1), хөтөлбөрийн агуулга (БХ.8.2)” гэх мэтээр олон янзын үг 

хэллэгийг ашигласан байна.  

3.2. Сургалтын хөтөлбөрийн зохицуулалт 

Сонгон судалсан  улсуудын боловсролын хууль тогтоомжоор сургалтын хөтөлбөрийн тухайд 

хоёр чиглэлээр зохицуулсан байна гэж үзэхээр байна. Эхний чиглэл нь боловсролын 

(сургалтын) хөтөлбөрийг хуулиар болон хуулиар эрх олгосон байгууллагын шийдвэрээр 

тогтоосон агуулга (судлагдахуун болон судлагдахууны хүрээ)-ын дагуу ихэнхдээ хуулиар эрх 

олгосон байгууллага боловсруулж баталдаг байна. Тухайлбал, Финлянд, Швед зэрэг улс 

судлагдахуун болон судлагдахууныг хүрээг хуулиар тогтоогоод, сургалтын хөтөлбөрийг 

хуулиар эрх олгосон байгууллага, этгээд баталдаг бол БНСУ, Канадын хувьд судлагдахуун 

болон судлагдахууны хүрээг тогтоох, сургалтын хөтөлбөр боловсруулахтай холбоотой эрх 

мэдэл Боловсролын сайдад байна. БНСУ-ын БДБХ-д “Сургууль нь сургалтын хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ёстой. Боловсролын сайд нь хуулийн ... заалтын дагуу сургалтын хөтөлбөрийн 

стандарт, агуулгатай холбоотой ерөнхий зүйлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэгч нь Боловсролын 

сайдын тодорхойлсон сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон 

стандарт, агуулгыг тогтоож болно.” гэж заажээ. Канадын БЯ нь цэцэрлэгийн боловсролоос 12-

р анги төгсөх хүртэлх хөтөлбөрийн цаг үеийн шаардлагыг хангасан, нийцтэй, хүүхдийн хөгжилд 

тохирсон байлгах үүднээс хөтөлбөрийн шинжилгээний цикл (curriculum review cycle) 

боловсруулсан байна. 

Хоёр дахь чиглэлд ОХУ-ын зохицуулалтыг хамруулж болохоор байна. ОХУ-ын БХ-д зааснаар 

боловсролын хөтөлбөрүүд нь боловсролын агуулгыг тодорхойлно. Харин боловсролын 

хөтөлбөрийн хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх нөхцөл, хүрэх үр дүн зэргийг мөн хуулийн §2-11-2-т 

заасан Холбооны улсын боловсролын стандартаар заадаг байна. Тухайлбал, дээрх заалтад 

Холбооны улсын боловсролын стандарт нь дараах шаардлагыг хангасан байна гэжээ: 

- Боловсролын үндсэн (основная) хөтөлбөрийн бүтэц .... түүний хамрах хүрээ; 

- Боловсон хүчин, санхүү, материал, техникийн болон бусад нөхцөлийг багтаасан 

боловсролын үндсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл; 

- Боловсролын үндсэн хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлэлт, хүрэх үр дүн.  

Мөн хуульд дараах сургалтын хөтөлбөрүүд байхаар заасан байна. Үүнд: 
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- Боловсролын үндсэн хөтөлбөрүүд нь: ерөнхий боловсролын хөтөлбөрүүд - сургуулийн 

өмнөх боловсролын, ерөнхий анхан шатны боловсролын, ерөнхий суурь боловсролын, 

ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрүүд;  

- Нэмэлт боловсролын хөтөлбөрт дараах зүйлс орно: ерөнхий боловсролын нэмэлт 

хөтөлбөрүүд - ерөнхий хөгжлийн нэмэлт хөтөлбөрүүд, мэргэжлийн өмнөх нэмэлт 

хөтөлбөрүүд; 

Дээд боловсролын түвшинд зарим улс тухайлбал,  

- БНСУ: “Их дээд сургуулиуд өөрийн сургуулийн зохицуулалтын дагуу сургалтын 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхээр заасан. Харин “дотоод, гадаадын их дээд сургуулиудтай 

хамтран хэрэгжүүлсэн аливаа сургалтын хөтөлбөрийг Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоох”-

оор зохицуулсан.  

- ОХУ: Дээд боловсролд бакалаврын хөтөлбөр, тусгай хөтөлбөрүүд, шинжлэх ухаан, сурган 

хүмүүжүүлэх чиглэлийн төгсөлтийн дараах хөтөлбөрүүд, резиденсийн хөтөлбөр, дадлагын 

хөтөлбөрүүд байхаар заасан. 

- Швед: ДБХ-д “Дээд боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаа нь судалгаа, дамжаа ба 

сургалтын хөтөлбөр хооронд нягт уялдаатай байхаар зохион байгуулагдана.” гэж заасан. 

Үүний зэрэгцээ судалгаанд дараах ерөнхий зарчмыг баримтлахаар тогтоосон.  

- судалгааны асуудлыг чөлөөтэй сонгож болно, 

- судалгааны арга зүйг чөлөөтэй боловсруулж болох бөгөөд 

- судалгааны үр дүнг чөлөөтэй нийтэлж болно. 

- Финлянд: Дээд боловсролын хөтөлбөр, их сургууль тус бүрээс олгох мэргэжлийн чиглэл, 

хөтөлбөрийг тухайн сургуулийн санал болгосны дагуу БЯ-ны тушаалаар батлахаар 

зохицуулсан.  

Монгол Улсын боловсролын багц хуульд боловсролын агуулгатай холбоотой дараах 

зохицуулалт байна.  

- Сургуулийн өмнөх болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг өмчийн 

бүх хэлбэрийн боловсролын сургалтын байгууллага дагаж мөрдөнө. 

- “...боловсролын цөм хөтөлбөрийг боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага 

боловсруулж, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хянан 

батална.” Ерөнхий боловсролын сургуульд мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 

боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага боловсруулж, боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хянаж, батална. 

- Дээд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын хугацааг багц цагийг гүйцээн судлахтай холбон 

зохицуулсан.  

- Монгол улсын боловсролын багц хуульд боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөртэй 

холбоотой нэр томьёог дараах байдлаар олон янзаар хэрэглэжээ. Тухайлбал, “боловсролын 

цөм хөтөлбөр (БХ. 1.4., 11.5), сургалтын цөм хөтөлбөр (БХ. 3.1.18.), 8.2.сургалтын дүйцсэн 

хөтөлбөр (БХ. 8.2), 10.3.Боловсролын хөтөлбөр (БХ. 10.3.), 26.1.сургалтын хөтөлбөр (БХ. 

26.18, БДБХ.14.11.), 8.4.хөтөлбөр (ДБХ. 8.4)”.  

3.3. Боловсролын болон сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой зохицуулалт 

Улс орнууд боловсролын болон сурагчийн үнэлгээг боловсролын хуулиар ялган зохицуулсан 

байна. Боловсролын үнэлгээтэй холбоотой боловсролын үнэлгээний зорилгыг “боловсролын 

хөгжлийг дэмжих, суралцах нөхцөлийг сайжруулах, БХ-ийн зорилго хэрэгжиж байгааг 

баталгаажуулахад оршино гэж заасан байхын зэрэгцээ боловсролын байгууллага нь олгосон 

боловсрол, түүний үр нөлөөг үнэлнэ. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийхэд оролцоно (Финлянд)” гэсэн 

зохицуулалт байна.  

Харин сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой дараах зохицуулалт байна. Үүнд: 

- Сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг (Швед: Боловсролын 

салбарын бүх түншүүд, үүнд сайд, яам, зөвлөл зэрэг нь сурагчдын амжилт, сайн сайхан 

байдлыг дээшлүүлэх, сурагчийн амжилтын зөрүүг арилгах, мужийн санхүүжүүлсэн 

боловсролын тогтолцоонд итгэх итгэлийг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Зөвлөл (Board): 
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Суралцагчийн сурлагын амжилт, сайн сайхан байдлыг дэмжих, анхаарах үүрэгтэй. 

Финлянд: БЯ хараат бус Боловсролын үнэлгээний зөвлөлтэй (БҮЗ) байна. БҮЗ: хууль заасан 

судлагдахууны сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ мониторинг хийнэ. Үнэлгээний гол 

дүгнэлтийг нийтлэх болно.) заасан байна. 

- Сурагчийн үнэлгээний зорилгыг заасан. Тухайлбал, Финлянд “Сурагчдын үнэлгээний 

зорилго нь сурагчдын суралцах чадварыг дээшлүүлэх, өөрийгөө үнэлэх чадварыг 

хөгжүүлэхэд оршино.” гэж заажээ.  

- Сурагчийг “A, B, C, D, E, F үнэлгээгээр үнэлнэ. Хамгийн өндөр үнэлгээг А, хамгийн бага 

үнэлгээг Е-ээр үнэлнэ. Зөвшөөрөгдөөгүй үр дүнгийн зэрэглэлийг F гэж тэмдэглэнэ.” гэх 

мэт тодорхой заасан улс Швед байна. 

Боловсролын болон сурагчийн үнэлгээний талаар хуулиар эрх олгосон байгууллага тусгайлан 

журам батлах зохицуулалт нийтлэг байна. Тухайбал, Швед “Засгийн газар, Засгийн газраас 

томилсон байгууллага нь мэдлэгийн шаардлагын талаар журам гаргадаг” бол Финляндад 

“Үнэлгээ, түүний хөгжлийн талаарх бодлого, төлөвлөлтийг Засгийн газрын тогтоолоор батлана. 

Сурагчийн чадварын түвшин, ахиц дэвшлийг БҮЗ-ийн тогтоол, дүрэм журмаар зохицуулна” 

гэжээ. БНСУ-ын хувьд боловсролын байгууллага үнэлгээ хийх бөгөөд Сургалтын хөтөлбөр, 

үнэлгээний хүрээлэнтэй. 

Бага боловсролын хувьд “ТХБ-д хамрагдаж буй бүх сурагчаас эхлээд бүх сурагч үнэлэгдэх 

ёстой, хүүхдийн хөгжлийн талаар тасралтгүй хэлэлцүүлэг явуулна” гэх зэрэг зохицуулалт 

байна. 

Дээд боловсролын тухайд чанарын батагаажуулалтыг эрх олгосон байгууллага хийнэ. 

Хөтөлбөрийн III циклийн баталгаажуулалтыг сургууль хийхгүй (Швед). ИДС өөрсдийн сургалт, 

судалгаа, болон үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлнэ. Мөн тэдний үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Их, дээд сургуулиуд нь үнэлгээний үр дүнг нээлттэй байлгах 

ёстой (Финлянд). 

Монгол улсын хувьд дараах зохицуулалт байна. Үүнд: 

- Бага/дунд: Боловсролын стандартын хэрэгжилтийг багшийн үнэлгээ, сургуулийн 

шалгалтын болон хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагын дүнгээр тодорхойлно. 

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн боловсролын үнэлгээний журмыг боловсролын 

асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

- багшийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанар, үр дүнд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

ажлыг арга зүйн удирдамжаар хангах; 

- Дээд: ..... боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон 

журмын дагуу үнэлж, дүгнэнэ. Боловсролын магадлан итгэмжлэл нь боловсролын 

сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанарт 

хараат бус үнэлгээ хийж, ахиц дэвшлийг дэмжин, мэргэжлийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөх 

ажиллагаа мөн. 

- Нэр томьёо олон янз: “боловсролын агуулгын стандарт”, “боловсролын стандарт” 

3.4. Сургалтын төлөвлөгөө, хугацаатай холбоотой зохицуулалт 

Сурагчийн судлах цаг, хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацаа, хичээллэх өдөр, амралтын 

хугацаа зэргийг боловсролын хууль тогтоомжоор зохицуулж байна. Хичээлийн жилийн эхлэх, 

дуусах, үргэлжлэх хугацааг ихэнхдээ хуулиар, харин хичээллэх өдрийн тоо болон сургалтын 

төлөвлөгөөг  хуулиар эрх олгосон байгууллага этгээд тогтоодог байна. Тухайлбал,  

- БНСУ: Хичээлийн жил 3-р сарын 1-ээс эхэлж жилийн дараа 2-р сарын эцэс хүртэл 

үргэлжилнэ. (хуулиар), Цэцэрлэгийн хичээлийн өдөр 180 ба түүнээс дээш өдөр байна 

(Ерөнхийлөгчийн зарлигаар) 

- Швед: Бага сургуулийн сурагч бүр дор хаяж 6 890 цаг хичээллэнэ. (.......) 

- Финлянд: Суурь боловсролын хичээлийн жил 8 сарын 1-нээс 7 сарын 31 хүртэл байна. 

Хичээлийн жилд 190 өдөр хичээллэнэ. .... сургалтын хөтөлбөрийн зорилтыг хангаж 

чадаагүй тохиолдолд дээд тал нь 6 өдөр нэмж болно. (хуулиар) Засгийн газар сургалтын 

төлөвлөгөөг батална (сурагчдад зөвөлгөө өгөх цагийг багтаасан) 
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Дээд боловсролын сургалтын төлөвлөгөө болон сургалтын хугацаатай холбоотой дараах 

зохицуулалт байна.  

- БНСУ: Хичээлийн жил, хичээллэх болон амралтын өдрийг Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 

тогтоосон хүрээнд сургуулийн дүрэм журмаар тогтооно. Үүнд мөн хичээлийн цаг, зээлийн 

систем, кредит цаг зэргийн зохицуулалт хамаардаг байна. Мөн дээд боловсрол эзэмших 

хугацааг түвшин бүрт тогтоосон байна. Тухайлбал, 

- Бакалаврын зэрэг олгох сургалт: Дөрвөөс зургаан жил хүртэлх хугацаа: Сургалтын 

хугацааг зургаан жил болгох тохиолдол Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоогдсон байх; 

- Бакалавр, магистрын зэрэгтэй хосолсон сургалт: Зургаан жилээс доошгүй хугацаа: 

Оруулсан хугацаа нь бакалавр, магистрын зэрэг олгох сургалтын хугацаатай тэнцүү 

байх ёстой; 

- Магистр, докторын зэргийн сургалт: Хоёр жилээс доошгүй хугацаагаар; 

- Магистр, докторын хосолсон сургалт: Дөрвөн жилээс багагүй байхаар заасан, 

Сургуулийн жилийн хугацаа нь магистр, докторын сургалтад хамрагдах нийт 

хугацаанаас бага байж болохгүй. 

- Финлянд: Мөн БНСУ-тай адил дээд боловсрол эзэмших хугацааг “Бакалаврын сургалтын 

норматив хугацаа: 3-3.5 хичээлийн жил”  

Монгол Улсын хувьд сонгосон улсуудын адилаар хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацаа, 

амралтын хугацаа зэргийг боловсролын хууль болон хуулиар эрх олгосон байгууллагын 

шийдвэрээр зохицуулж байна. Тухайлбал, бага дунд боловсролын хичээлийн жилийн үргэлжлэх 

хугацааг хуулиар, СӨБ-д боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

харин дээд боловсролд тухайн сургалтын байгууллага өөрөө тогтоохоор хуульд заасан байна.  

Сургалтын төлөвлөгөөг мөн хуулиар эрх олгосны дагуу боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага баталдаг бөгөөд үүнд судлагдахуун бүрийн судлах цагийг тусгаж 

байна. Хичээллэх өдөр болон сурагчдын амралтыг долоо хоногоор боловсролын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага баталдаг. 

3.5. Боловсрол/сургалтын хэлний талаарх зохицуулалт 

Судалгаанд сонгосон улсуудаас ОХУ, Финлянд, Швед зэрэг улсууд боловсрол/сургалтын 

хэлний талаар тодорхой зохицуулалтыг хуульдаа тусгажээ.  

ОХУ-ын БХ-ийн 2.14 “Боловсролын хэл – Язык образование” хэсэгт дараах гол зохицуулалтыг 

тусгасан байна. 

- Боловсролыг ОХУ-ын төрийн хэлээр баталгаатай олгохоос гадна боловсролын тогтолцооны 

боломжийн хүрээнд сургалт, хүмүүжлийн хэлийг сонгож болно. 

- Боловсролын үйл ажиллагааг ОХУ-ын төрийн хэлээр явуулна. 

- ОХУ-ын бүгд найрамдах улсын төрийн хэлийг заах, сургах ажлыг ОХУ-ын бүгд найрамдах 

улсын хууль тогтоомжийн дагуу нэвтрүүлж болно. Энэ нь ОХУ-ын албан ёсны хэлийг заах, 

сурахад саад учруулах ёсгүй. 

- ... зарим боловсролын хөтөлбөрт заасны дагуу боловсролыг гадаад хэлээр авах боломжтой. 

- СӨБ-ын шатанд хүүхдүүдийн эцэг эхийн (хууль ёсны төлөөлөгчдийн) хүсэлтээр 

боловсрол/сургалтын хэлийг сонгож болно. 

Финлянд улсын СБХ-ийн боловсролын агуулга (sec11) хэсэгт сургалтын хэл, сурагчдын эх 

хэлний талаарх заалтуудтай мөн сургалтын хөтөлбөр (sec15) хэсэгт нэр бүхий хэлээр сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан байхыг заадаг. Сурагчийн эх хэл, дохионы хэл дээр 

сургалт явуулах заалттай.  

Швед улсын БХ-д (13 дугаар бүлэг) “Саами сургууль”-ийн зохицуулалтыг тусгасан. Уг хуулиар 

энэхүү сургууль нь 6 жилийн сургалттай. Мөн хуулийн холбогдох бүлэг бүрт “Үндэстний 

цөөнхийн аль нэгэнд харьяалагддаг сурагчид эх хэлнийх нь боловсролыг олгох ёстой”-г заасан. 

Тухайлбал, “10 дугаар бүлэг. Бага сургууль” бүлэгт “Швед хэлээс өөр эх хэлтэй асран 

хамгаалагчтай сурагчдад энэ хэл дээр эх хэлний сургалтыг явуулна” гэжээ. Дээрх 2 улс мөн дээд 

боловсролын сургалтын болон шалгалтын хэлний талаар зохицуулалттай байна. 
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4. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

Илтгэлийн хязгаарлагдмал байдлын хүрээнд танилцуулснаар энэхүү илтгэлээр зөвхөн 

“Боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө” үзүүлэлтийн хүрээнд цуглуулсан 

боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө/цагтай холбоотой эрх зүйн 

зохицуулалтыг авч үзэж, дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсрууллаа.  

Шинжилгээг үндэслэн дараах нийтлэг зохицуулалт байна гэж үзэхээр байна. Үүнд: 

- Аль ч улс боловсролын агуулга, сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөө болон 

сурагчийн судлах цаг, хугацаатай холбоотой зохицуулалтыг хийсэн байна. 

- Олонх улс боловсролын агуулга буюу судлагдахуун болон судлагдахууны хүрээг хуулиар 

тогтоосон байдаг бол ОХУ агуулгад тавих шаардлагыг хуульчилсан байна. Харин Монгол 

Улс боловсролын агуулгыг зорилт хэлбэрээр заасан байх ба “Боловсролын агуулга, 

стандартын агуулга, сургалтын агуулга, хөтөлбөрийн агуулга” гэх мэтээр үг хэллэгийг 

ашигласан байна. 

- Сонгосон бүх улсын хувьд сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөөг хуулиар эрх 

олгосон байгууллага боловсруулж батлах зохицуулалттай нь Монгол Улсын 

зохицуулалттай адил байна. Зарим улс сурагчийн судлах цаг, хичээллэх хугацааг хуулиар 

тогтоосон байна. 

- Сонгосон улсуудын хуулийн зохицуулалтаас харахад СӨБ-ын сургалт, үйл ажиллагаа, 

агуулга, хөтөлбөртэй холбоотой дараах онцлог байна. Үүнд: 

- Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн салбарын оролцоотой зохицуулалт хийдэг.  

- СӨБ-ын зохицуулалт нь эцэг, эхийн шийдвэрийг харгалзсан, сайн дурын, тэдэнд зөвлөсөн 

байдлаар зохицуулсан улс байна.   

- Дээд боловсролын хуулиудад боловсролын агуулгыг сургалт/судалгаа байхаар заасан 

байна. 

- Ихэнх улс боловсролын болон сурагчийн үнэлгээтэй холбоотой зохицуулалтыг ялгаж 

заасан байх ба боловсролын болон сурагчийн үнэлгээний талаар хуулиар эрх олгосон 

байгууллага тусгайлан журам батлах зохицуулалт нийтлэг байна.  

- ОХУ, Финлянд, Швед зэрэг улсууд боловсрол/сургалтын хэлний талаар тодорхой 

зохицуулалтыг хийсэн байна.  

Зөвлөмж  

Сургуулийн өмнөх боловсролын зохицуулалтын хүрээнд:  

- Бага насны хүүхдийн боловсрол, хөгжилтэй холбоотой нийгмийн хамгаалал болон эрүүл 

мэндийн байгууллагын оролцоог хуульд тусгайлан заах, тухайлбал, аюулгүй байдал, 

сургалтын бус үйл ажиллагаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн салбарын оролцоог заах 

боломжтой. 

- Эцэг, эхийн шийдвэрийг харгалзан жилд СӨБ-д хамрагдах өдөр, цагийг тогтоох боломжтой.  

- Харин сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангах үүднээс сургуульд элсэхээс 1 жилийн өмнө 

заавал СӨБ-д хамрагдсан байхыг хуульчлах боломжтой. 

 Бага, дунд боловсролын зохицуулалтын хүрээнд:  

- Хуульд боловсролын агуулгыг зорилт байдлаар заасныг эргэн харах хэрэгтэй. 

- Судлагдахуун болон судлагдахууныг хүрээг хуулиар болон хуулиар эрх олгосон 

байгууллага, этгээд тогтоох заалт оруулах боломжтой. 

- Судлагдахууныг сонгон судлах заалтыг ялангуяа, бүрэн дунд боловсролын түвшинд хуульд 

тусгах хэрэгцээ байгааг анхаарахыг зөвлөж байна. 

- Хуульд “боловсролын агуулга” гэсэн нэр томьёог хэрэглэхийг санал болгож байна. 

- Нэр томьёог нэг мөр болгох шаардлагатай. 

- Хуульд “сургалтын хөтөлбөр” гэсэн нэр томьёог хэрэглэхийг санал болгож байна. 

- Сурагчийн судлах судлагдахуун, тэдгээрийн цаг зэргийг сургалтын төлөвлөгөөгөөр 

зохицуулж байгааг эргэн харах шаардлагатай. Эдгээрийг хуулиар зохицуулж байгаа 

туршлагыг нутагшуулах боломжтой. (Зөвлөмж 12.6.3.) 
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- Наад зах нь сурагчийн судлах цаг эсвэл хичээллэх өдрийн тоог хуулиар тогтоох (энэ нь 

боловсролын чанартай холбоотой тул) шаардлагатай. 

- Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний талаарх хуулийн зохицуулалтын хувьд сонгосон 

улсуудын зохицуулалттай адил, эрх олгосон байгууллага боловсруулж баталгаажуулж 

байна. Хэрэгжилтийг хангах нь чухал юм. 

- Үнэлгээтэй холбоотой зохицуулалтыг бие даасан бүлэг болгон зохицуулах шаардлагатай. 

- Боловсролын болон суралцагчийн үнэлгээг ялгаж тодорхойлох, үнэлгээний зорилгыг 

тодорхой заах нь зүйтэй. 

- Үнэлгээ, чанарын баталгаажуулалтыг боловсролын бүх түвшин болон арга хэлбэрийг 

харгалзалгүйгээр хөндлөнгөөс болон тухайн байгууллагаас хийх заалт оруулах, үнэлгээ 

хийх хөндлөнгийн байгууллагад тавих шаардлага хэн, хэрхэн тогтоохыг хуулиар заах 

боломжтой. 

- Хуульд “сурагчийн үнэлгээ-student assessment”, “боловсролын үнэлгээ-educational 

evaluation” гэсэн нэр томьёог нэг мөр хэрэглэх боломжтой. 

- Боловсролын багц хуулиуд дахь стандартын талаарх заалтыг эргэн харах шаардлагатай 

бөгөөд үүний тулд боловсролыг хэрхэн стандартчилах талаар боловсрол судлаачидтай 

зөвлөлдөх, мөн боловсролыг стандартчилж буй олон улсын туршлага, сургамжийг дахин 

судлахыг зөвлөх байна.   

- Боловсролын (сургалтын) хэл болон хэл/соёлын ялгаатай (тусгай) хэрэгцээт суралцагчийн 

боловсрол/сургалтын хэлтэй холбоотой зохицуулалтыг хуульд тусгах хэрэгцээ байна.  

- Үндэсний цөөнхийн хүүхэд бага боловсролыг эх хэлээрээ эзэмшиж байгааг хуульчлах мөн 

эх хэлний хичээл судлах боломжийг нээсэн зохицуулалт шаардлагатай бөгөөд ингэхдээ 

Швед зэрэг улсын БХ-д буй хязгаарлалтуудаас туршлага авч зохицуулах боломж байна. 

Дээд боловсролын зохицуулалтын хүрээнд: 

- Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах түвшний 

боловсролыг эзэмшсэн байхыг тодорхой заах боломжтой (тухайлбал, ямар түвшний 

боловсрол эзэмшсэн байх, судалгаа хийх чадвар г.м). 

- Дээд боловсролын түвшин бүрт суралцах наад захын хугацааг тодорхой заах, шаардлагатай. 

- Тэргүүлэх салбарын мэргэжилтэн тухайлбал багш бэлтгэж буй бакалаврын боловсролын 

хугацааг тусгайлан зааж буй зохицуулалтыг нутагшуулах боломжтой. 
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