
НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2022 ОНД  

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2022 оны 12 дугаар сарын 09      Улаанбаатар хот 

Нийслэлийн Боловсролын газраас 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Боловсролын 

тухай хууль тогтоомж, боловсролын талаарх төрийн бодлогыг сурталчилан тэдгээрийн 

хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, салбарын албан хаагчдыг авлига, 

албан тушаалын гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хууль эрх зүйн мэдлэг, ур 

чадварыг дээшлүүлэн, арга зүйн зөвлөгөө өгч төрийн бодлого, холбогдох хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллаа. 

Нэг. Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэлээр 

1.1. Боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд 

зохион байгуулах чиглэлээр Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2022 оны 1/125, 

1/210, 1/721  дүгээр албан бичгүүдээр дүүргийн Боловсролын хэлтэс, ерөнхий боловсролын 

сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж 

ажиллах чиглэл хүргүүлсэн.  

1.2. Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй 

хамтран Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар хамтран 

хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоо” төслөөр иргэдийн оролцооны хууль, эрх зүйн орчныг 

сайжруулах, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, олон нийтэд хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох 

үндсэн 3 зорилгын хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын ахлах ангийн 

сурагчдад зориулсан “Эрх зүйн мэдлэг олгох албан бус сургалтын хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх 30 “Сургагч багш”-ийг бэлтгэх сургалтыг 2022 оны 03 сард зохион байгуулсан. 

1.3. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүулэгч агентлаг Жендэрийн Үндэсний 

хорооноос санаачлан хэрэгжүүлж буй “Харилцан Хүндэтгэе” аяны хүрээнд 2022 оны 03 

дугаар сард олон нийтийн цахим сүлжээгээр болон танхимаар төрийн өмчийн 64 сургууль, 

133 цэцэрлэг дээр үйл ажиллагааг зохион байгуулж Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, Гэр 

бүлийн хүчирхийллийг үл тэвчих нийгмийн эерэг сэтгэлгээг бий болгох, Жендэрийн 

асуудлаар гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлж, зан үйлийг өөрчлөхөд тодорхой хэмжээгээр 

нөлөөлөх арга хэмжээний хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн багш ажилчид 781, эцэг эх асран 

хамгаалагч 11550 хүнийг хамруулж, Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизийн 

бэлтгэсэн “Хүндлэл дүүрэн гэр бүл” танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийг сургуулийн дотоод сүлжээ 

болон Фейсбүүкээр дамжуулан 5000 орчим багш, ажилчидад сурталчилж, бага ангийн 

сурагчдад жендэрийн талаарх зөв ойголт, суурь мэдлэг олгох зорилгоор “Хүүхдийн эрх” 

сургалтыг 3-12 дугаар ангийн 2318 сурагчдын дунд зохион байгуулан олон нийтэд түгээн 

дэлгэрүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаа. 

1.4. Авлигатай тэмцэх газраас сурагчдад шударга ёсны боловсрол олгох, 

төлөвшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах уралдааныг 2022 оны 2 дугаар сард 

ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын дунд зарлаж тус газраас хамтран оролцож 

нийт 120 гаруй багш бүтээлээ ирүүлж амжилттай зохион байгуулж ажиллаа. 

1.5. Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2022 оны 3/183 дугаар чиглэл хүргүүлэх 

тухай албан бичгээр нийслэлийн ерөнхий боловсролын зарим сургуулиудын анги удирдсан 

багш, эцэг эхийн зөвлөл, сургуулийн захиргааны шийдвэрээр сурагчдаас тодорхой арга 

хэмжээг зохион байгуулах /үсэглэлийн баяр, хонхны баяр, төгсөлт, уулзалт, анги дэвших 

болон улсын шалгалт авах, багш, ажилтнуудад бэлэг, дурсгалын зүйл авч өгөх, анги засвар, 

цэвэрлэгээ гэх мэт/ нэрийдлээр мөнгө хураан авч, захиран зарцуулдаг талаар сурагчдын 



эцэг эх, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлуудын хүрээнд Боловсролын ерөнхий газрын 

даргын 2022 оны 1/188 дугаар чиглэл, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн 

сайдын хамтарсан 2008 оны 56/64 дугаар “Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай” тушаалыг тус 

тус баримтлан ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлж ажиллаа. 

1.6. Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран 2022 оны 4 дүгээр сард “Хуульчийн Про 

боно өдөр"-ийн хүрээнд дүүргийн Боловсролын хэлтсээр дамжуулан “Хүүхдийг гэмт хэргээс 

хамгаалах нь бидний үүрэг" сэдвийн хүрээнд нийслэлийн дүүрэг тус бүрт 3 ерөнхий 

боловсролын сургуулийг сонгон авч дунд, ахлах ангийн сурагчдад мансууруулах бодис, 

сэтгэцэд нөлөөлөх эм бодис, цахим тоглоомын эрүүл мэндэд үзүүлэх хор уршгийг таниулах, 

гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг нийслэлийн 6 дүүргийн ерөнхий 

боловсролын 24 сургууль дээр 2800 орчим хүүхдийг хамруулан зохион байгууллаа. 

1.7. Орон нутгийн засаг захиргаа дээд удирдлагаас хууль тогтоомжийн төсөлд санал 

авахаар ирүүлсэн хуулийн төслийг байгууллагын алба хаагчдад танилцуулж хариу 

хүргүүлэх, арга хэмжээний санал хүргүүлэх 3 удаа, шүүхийн байгууллагад төлөөлсөн болон 

шүүхээс хэрэг маргаан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбогдуулан 30 гаруй удаагийн албан 

бичиг, тайлбар мэдүүлэг боловсруулж, 21 удаагийн шүүх хуралдаанд оролцсон. 

1.8. Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний 

өдрийн байдлаар гарсан “А" тушаал 123, “Б" тушаал 86 , нийт 209 тушаал буюу захиргааны 

актуудыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулсан. 

1.9. Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын баталсан тушаалыг захирамжлалын 

баримт бичгийн мэдээллийн нэгдсэн сан буюу http://www.ublegal.mn/ цахим сайтад 

захиргааны актыг байршуулан, мэдээллийн санг эрхлэн хөтөлж хэрэглэгчдийг албан ёсны 

мэдээллээр хангаж ажилласан.  

1.10. Авлигатай тэмцэх газраас “Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах”, “Гэмт хэрэг 

гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах тухай" 3 албан бичиг ирсний дагуу хууль 

тогтоомжийн болон бусад актыг хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор дүүргийн 

Боловсролын хэлтэс, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт 

хууль эрх зүйн чиглэлээр зөвлөмж, чиглэл өгөх хурал 2 удаа зохион байгуулагдсан. 

1.10.1. Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, 

цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт Боловсролын салбарын багц хууль, Монгол Улсын 

хэмжээнд шинээр батлагдан гарч буй холбогдох хууль, дагалдан гарсан хууль 

тогтоомжийн шинэлэг зохицуулалтыг сурталчлан таниулах, авлига албан тушаалын 

гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль эрх зүйн мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлэх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, холбогдох хуулиудын хэрэгжилтийг 

эрчимжүүлэхэд чиглэгдсэн “Хууль эрх зүй ба боловсрол” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 

05 дугаар сарын 18-ны өдөр цагт цахимаар зохион байгуулж 390 албан хаагчийг 

хамруулан зохион байгуулсан. 

1.10.2. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч 

нарт 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн үйл ажиллагааг хууль 

тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, 

холбогдох чиглэл өгөх сургалтыг 2022 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион 

байгуулсан. 

1.11. Тайлангийн хугацаанд https://edoc.ulaanbaatar.mn/ програмаар 2022 оны 

жилийн эцсийн байдлаар байгууллагад нийт ирсэн 3904, явсан 2099 албан бичгүүдийг 

хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэж иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны 

зохицуулалтыг хангаж төрийн үйлчилгээг хүргэж ажиллаа.  

http://www.ublegal.mn/
https://edoc.ulaanbaatar.mn/


Үүнээс хуулийн мэргэжилтний хариуцах асуудлын чиглэлээр 57 албан бичиг 

бүртгэгдэж, хуулийн хүрээнд шийдвэрлэсэн. 

Хоёр. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

2.1. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг нийслэлийн боловсролын салбахын 

хэмжээнд хэрэгжүүлэх 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2022 оны 03 дугаар сарын 

11-ний өдөр нийслэлийн Боловсролын газрын даргаар 17 заалт бүхий төлөвлөгөөг 

батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлтийг 

гаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

2.2. Байгууллагын 42 албан хаагчдад Авлигатай тэмцэх газар, Авлигатай тэмцэх 

газрын дэргэдэх олон нийтийн төвийн пейж хуудсуудыг сурталчилж дэмжиж ажилласан 

бөгөөд дүүргүүдийн Боловсролын Хэлтсүүдэд 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 

1/557 дугаартай "Хамтран ажиллах тухай" албан бичгээр холбогдох зохион байгуулалтыг 

хангаж ажиллахыг үүрэг болгон ажиллаа. 

2.3. Иргэдэд эрх зүйн мэдээ, мэдлэгийг цахим болон цахим бус байдлаар нээлттэй, 

хүртээмжтэй, хүргэх замаар бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлэх 

тогтолцоог бүрдүүлэн хэвшүүлж ажиллаж байна. 

Гурав. Хууль шүүхийн байгууллагад төлөөлсөн байдал 

3.1. Нийслэлийн Засаг дарга, Боловсролын газрын даргын итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгчөөр 5 хэрэгт шүүхэд төлөөлж оролцсон, Авлигатай тэмцэх газар болон 

Цагдаагийн байгууллагад 2 хэрэгт тайлбар мэдүүлэг өгч ажиллаа. Хууль шүүхийн 

байгууллагад төлөөлсөн болон шүүхийн шүүн таслах ажиллагаатай холбогдуулан 24 

удаагийн албан бичиг нотлох баримтыг боловсруулан хүргүүлж ажиллаа. 

Дөрөв. Гэрээ эрх зүйн чиглэлээр 

4.1.Иргэний хуулийн дагуу Нийслэлийн Боловсролын газраас иргэн болон хуулийн 

этгээдтэй байгуулсан ажил гүйцэтгэх болон хамтран ажиллах гэх зэрэг 56 гэрээний эрх зүйн 

үндэс санхүүжилтийн эх үүсвэр, үүргийн гүйцэтгэл, тооцоолол, хугацаа, техник алдаа 

зэргийг хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хяналт тавин ажиллаж байна. 

Тав. Ил тод байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр 

5.1. Нийслэлийн Боловсролын газарт 2022 онд иргэдээс нийт 1182 өргөдөл 

ирүүлсний 1150 өргөдлийг удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтэн, сургууль, 

цэцэрлэгүүдийн удирдлагатай хамтран албан тушаалтан бүр өргөдөл, гомдолд дурдсан 

асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үндэслэлтэй шийдвэрлэсэн. 

Өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд нь 6 хоног 0 цаг 3 минуттай шийдвэрлэн ажиллаж 

байна.    

5.2. Байгууллагын цахим хуудас /www.edub.edu.mn/-аар тайлант хугацаанд 

байгууллагын вэб хуудсаар 149, албан ёсны фэйсбүүк /like 50 мянга/ хуудсаар 328 мэдээ, 

мэдээлэл, 66 постер, 36 видео бичлэгийг бэлтгэн олон нийтэд хүргэж ажилласан байна. 

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд 84 удаагийн мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж, байгууллагын 70113039 дугаарын утсанд хандсан 3124 удаагийн дуудлагад 

холбогдох мэдээллийг өгч ажилласан. 

Монгол Улсын хэмжээнд шинээр батлагдан гарч буй холбогдох хууль, дагалдан 

гарсан хууль тогтоомжууд, мөн шинээр найруулагдан боловсруулагдсан Боловсролын багц 

хуулийн төслүүд, бусад холбогдох хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 10 хууль, холбогдох 

тогтоол шийдвэр 13, захирамж 18, тушаал 18 байршуулагдаж нийтэд түгээх ажлыг бүх 



нэгжүүд нийгмийн сүлжээгээр зохион байгуулж ажилласан байна. 

5.3. Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2020 оны 99 дүгээр захирамжийн дагуу “Эр эм 

хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан, 

Жендерийн үндэсний хорооны тайлангуудын жил, улирлын төлөвлөгөөг газар, хэлтсийн 

саналыг авч нэгтгэн боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж, 

төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг боловсруулан хүргүүлж ажиллсан. 

Зургаа. Бусад 

6.1. НЗДТГ, ТАЗ-с зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сургалт, Хууль 

эрх зүйн сургалт, ННЗБ-ын Өргөдөл гомдлын хариуцсан албан хаагчдын сургалт, Хүний эрх 

ба ялгаварлан гадуурхалт", "Гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа", Иргэний хэрэг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор төр, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн 

хамгаалах нь" сэдэвт удаагийн сургалтуудад хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

хамрагдсан. 

6.2. Иргэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн багш, 

ажилчидтай утас, имэйл, мэссеж зэргээр хууль зүйн зөвлөгөө өгч, тайлбар өгөх зэргээр 

ажиллаж байна. 
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