
2017-2018



Хөтөлбөр, гадаад харилцаа1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сургуулийн өмнөх боловсрол

“Боловсролын чанарын шинэчлэл” төсөл

Сургалт семинар, зөвлөн туслах ажил 

Олимпиад, сайн хичээл

Соёл урлаг

Хөрөнгө оруулалт

Насан туршийн ба
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

Амжилтын буухиа



МЭНДЧИЛГЭЭ
	 Сэлэнгэ	 сайхан	 нутгийнхаа	 боловсролын	 салбарт	 ажиллаж	

байгаа	 нийт	 багш,	 сурган	 хүмүүжүүлэгчид,	 ахмад	 багш	 нар	 та	

бүхэндээ	Дэлхийн	багш	нарын	24,	Монголын	багш	нарын	52	дахь	

өдрийн	мэндчилгээг	өргөн	дэвшүүлье.	

	 2018-2019	 оны	 хичээлийн	 жилд	 аймгийн	 хэмжээнд	 34	

сургуульд	 19700	 гаруй	 сурагчид	 суралцаж,	 1000	 гаруй	 багш,	

сурган	хүмүүжүүлэгч,	сургуулийн	өмнөх	боловсрол	эзэмшүүлэх	42	

цэцэрлэгт	8313	хүүхэд	суралцаж,	1050	багш	ажиллаж	байгаа	бөгөөд	

Сүхбаатар	сумын	3	дугаар	цэцэрлэгийн	өргөтгөл,	Шаамар	сумын	

Дулаанхаан	тосгонд	75	хүүхдийн	цэцэрлэг	тус	тус	ашиглалтад	орж,	

сургуулийн	 өмнөх	 боловсролын	 хүртээмж,	 чанарыг	 нэмэгдүүлэн	

ажиллаж	байна.	

	 Аймаг	орон	нутгийнхаа	онцлог,	салбарын	яамнаас	дэвшүүлсэн	зорилготой	уялдуулан	“Бүх	

түвшинд	сургалтын	чанарыг	ахиулъя”	гэсэн	зорилгыг	аймгийн	хэмжээнд	дэвшүүлж,	“Ерөнхий	

боловсролын	сургуулийн	суралцагчийн	болон	сургалтын	чанарын	үнэлгээний	журам”,	“Ерөнхий	

боловсролын	сургууль,	цэцэрлэг,	албан	бус	насан	туршийн	боловсролын	төвийн	багш,	удирдах	

болон	бусад	ажилтны	ёс	зүйн	дүрэм”-ийг	хэрэгжүүлж	эхэлсэн.	

	 Багш,	 удирдах	 ажилтнууд,	 ажилтан	 та	 бүхэнд	 хичээлийн	 жилийн	 зорилго,	 зорилтоо	

бүрэн	 хэрэгжүүлэхийн	 тулд	 хүүхэд	 хамгааллын	 бодлогыг	 баримтлан,	 олон	 нийтийн	 оролцоог	

нэмэгдүүлж,	 хүүхэд	 бүрийг	 хөгжүүлэх,	 төлөвшүүлэх	 ажилдаа	 бүтээлчээр	 хандаж	 ажиллахыг	

хүсье.	

СЭЛЭНГЭ	АЙМАГ	БОЛОВСРОЛ,	СОЁЛ,	УРЛАГИЙН	ГАЗАР

ДАРГА																																																								Ч.ЖАРГАЛСАЙХАН
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Онцлох үйл явдал
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ХАРИЛЦАА

     Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжиж байна. 

	 Аймгийн	ИТХ-аар	батлагдсан	“Багш,	сурагч	солилцоо”	хөтөлбөрийн	хүрээнд	2017	оны	жилийн	
эцэст	 удирдах	 ажилтан-13,	 багш-193,	 сурагч-30,	 ажилтан	 21	 хамрагдсан	 бол	 2018	 оны	 эхний	 хагас	
жилийн	байдлаар	26	удирдах	ажилтан	105	багш,	32	сурагчийг	гадаад,	дотоодод	туршлага	судлуулах,	
уралдаан	тэмцээнд	оролцоход	нь	туслалцаа	дэмжлэг	үзүүллээ.	
	 Багш	нарын	амралтын	хугацаанд	сургууль	бүхэнд	10	орчим	багш,	ажилтнаа	туршлага	судлах	
гадаад,	дотоодын	аялалд	явуулах	зардлын	асуудлыг	төсвийн	ерөнхийлөн	захирагчтай	тохиролцсоны	
дагуу	шийдвэрлэж	өгсөн.	

             Багш нарын мэдлэг,  чадварыг дээшлүүлэх ажлыг дотооддоо төдийгүй БНСУ, БНХАУ, ОХУ, Япон, 
улсын ЖАЙКА, КОЙКА зэрэг олон улсын байгууллагуудтай хамтран, харилцан туршлага солилцох, 
цэцэрлэгийн багш, ажилтныг багш солилцооны хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулснаар 
сургалтын чанарт ахиц гарч байна. Мөн БНСУ-ын Жэжү тусгай мужид болдог ОУ-ын хүүхэд залуучуудын 
чуулганд Монгол улсаа төлөөлөн Сэлэнгэ аймгаас 4 дэх жилээ амжилттай оролцож байна.

Гадаад	хамтын	ажиллагааны	хүрээнд	БНСУ-ын	Жэжү		тусгай	мужийн	Боловсролын	газрын	
дэмжлэгтэйгээр	Сүхбаатар	сумын	ерөнхий	боловсролын	II	сургуульд	мэдээллийн	технологийн	

сургалтын	иж	бүрэн	кабинетыг	тохижуулан	хүлээлгэн	өглөө		/2018.09.17/



Онцлох үйл явдал
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ 

БОЛОВСРОЛ

“СӨБ-ын	сургалтын		цөм		хөтөлбөр”-ийн	хүрээнд		
байгууллагынхаа	 	 үзэл	 	 баримтлалд	 	 тулгуурлан		
хүүхэд		бүрийг		хөгжүүлэх	“Цэцэрлэгийн		сургалтын	
хөтөлбөр”-ийг		боловсруулан		хэрэгжүүлж		байна.	

Хүүхдийн	 хөгжлийн	 ахицыг	 үнэлэх	 зорилгоор	
хүүхдийн	 хөгжлийн	 норм,	 нормативыг	 тогтоох	
ажиглалтын	 хуудасны	 онлайн	 болон	 локал	
программыг	 ашиглан	 	 онлайн	 түүвэр	 судалгааг	
явуулснаар	 хүүхдийг	 аль	 чадамжаараа	 давуу	
байгааг	 мэдэх,	 аль	 чадамжинд	 нь	 анхаарч	
ажиллахыг		оношлох	хэрэгсэлтэй	болсон.	

Монгол	 улсын	 Ерөнхий	 сайд	 У.Хүрэлсүхийн	
ивээл	дор	“Тогтвортой	хөгжил-Сургуулийн	өмнөх	
боловсрол”	 үндэсний	 зөвлөгөөнд	 АЗДТГ-НХХ,	
БСУГ,	 ГБХЗХГ,	 цэцэрлэгийн	 багш,	 удирдах	
ажилтан,	 арга	 зүйч	 нарын	 төлөөлөл	 бүхий	 18	
хүний	бүрэлдэхүүнтэй	оролцсон.	

 Дундад улсын ӨМӨЗО-ы Багшийн их сургууль, Шилийн гол аймгийн 3-р үндэсний 
хүүхдийн цэцэрлэг, Оросын холбооны Буриад улсын Журавлёнок, Берёзка, Сибирячок, 
Солнышко цэцэрлэгүүдтэй хамтран ажиллах гэрээнийхээ дагуу харилцан туршлага солилцох 
ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж байна.



	 2017-2018	 оны	 хичээлийн	 жилд	
Боловсролын	 салбарын	 мэдээллийн	 системийг	
сургуулийн	 өмнөх	 боловсролын	 салбарт	
нэвтрүүлж,	 мэдээллийн	 системд	 тайлан,	 тоо	
мэдээг	 үнэн	 зөв	 оруулах,	 хүүхэд,	 багш,	 албан	
хаагчдын	шилжилт	хөдөлгөөнийг	бүртгэх	ажлыг	
амжилттай	хэрэгжүүлж	байна.	

Хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах зорилтын           
хүрээнд:
-	Япон	улсын	Засгийн	газрын	хөрөнгө	оруулалтаар				
		Мандал	сумын	Түнхэл	тосгонд	150	хүүхдийн
-	Сүхбаатар	суманд	150	хүүхдийн
-	Хүдэр	суманд	орон	нутгийн	хөрөнгө	
		оруулалтаар	50	хүүхдийн
-	Сүхбаатар	сумын	8-р	багт	100	хүүхдийн	хүчин	чадалтай	өргөтгөл	тус	тус	ашиглалтанд	орсноор		
		цэцэрлэгийн	хамран	сургалт	тодорхой	хувиар	нэмэгдэж	байна.		

 2018 оны 04 дүгээр сард 
Тайландын вант улсын Чианг Май 
хотод зохион байгуулагдсан “Ази 
тивийн аварга шалгаруулах өсвөрийн 
шатарчдын тэмцээн”-ий 6 хүртэл 
насны ангилалд Сүхбаатар сумын 2 
дугаар цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн  
төгсөгч Төмөрчөдөрийн Түвшинтулга 
3 төрөлд 1-р байр эзэлж,  3 алтан 
медаль, 3 цомын эзэн болсон. 

 Аймгийн хэмжээний хүүхэд харах үйлчилгээний 12 төвийн 154 хүүхдэд зориулан 
БСШУСЯ-аас 112,1 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.

	 “Хүүхэд	 нэг	 бүрийг	
хөгжүүлэх	 сайн	 үйл	 ажиллагаа”,	
“Хүүхдийн	 төлөө	 хамтдаа”	
багшийн	 ур	 авьяас-2018,	 СӨББ-
уудын	 спортын	 нөхөрсөг		
уралдаануудыг	жил	бүр	уламжлал	
болгон	зохион	байгуулж	хэвшлээ.		



Онцлох үйл явдал
БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН 

ШИНЭЧЛЭЛ ТӨСӨЛ СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

 2017-2018 оны 
хичээлийн жилд БСШУСЯ-
наас Дэлхийн банкны 
хөнгөлөлттэй зээлийн 
санхүүжилтээр бага 
боловсролын сургалтын 
чанарыг ахиулах 
зорилгоор хэрэгжүүлж буй 
“Боловсролын чанарын 
шинэчлэл төсөл”-ийн 
“Сургуулийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөр”-ийн 3 дахь 
шатны төсөлд манай 
аймгийн 26 сургууль 
сонгогдон, 192,3 сая 
төгрөгийн санхүүжилт 
бүхий төслүүд амжилттай 
хэрэгжлээ. 
      Үүнд: эх хэлний 
чадварыг нэмэгдүүлж 
Монгол хэлний сургалтын 
чанарыг дээшлүүлэх-15, 

 М а т е м а т и к и й н 
сургалтын чанарыг 
сайжруулах- 6, Байгалийн 
ухааны сургалтын чанарыг 
дээшлүүлэх- 4, Хүүхдийн 
оролцоо, чөлөөт сэтгэлгээг 
хөгжүүлэх зорилго бүхий 
-1 төсөл хэрэгжиж, багш 
нарын арга зүйг дээшлүүлэх 
ажлын байран дахь 
сургалт, сурагчдын сурах 
үйл ажиллагааг дэмжсэн 
уралдаан, дугуйлан, 
хичээлээс гадуурх ажлууд 
зохион байгуулагдаж, 160 
гаруй сая төгрөгийн сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, тоног 
төхөөрөмжийн худалдан 
авалт хийгдэж, 10 сая орчим 
төгрөгийн сургалт явагдаж, 
20 гаруй сая төгрөгийг үйл 
ажиллагаанд зарцуулсан 
байна. 

Тарни багийн сургуулийн 
“ЗАН ҮЙЛИЙН ӨРГӨӨ” төсөл



 Мөн тус төслийн хүрээнд 2018 оны эхний хагаст Ерөнхий боловсролын 33 сургуулийн 
бага ангид 82,9 сая гаруй төгрөгийн 332 ширхэг ангийн номын сангийн тавиур, STEAM 
сургалтанд зориулан 24,1 сая төгрөгийн 215 ширээ, 48,2 сая төгрөгийн 860 сандал, нийт 155,2 
сая төгрөгийн эд хогшил нийлүүлэгдэн ашиглаж байна. 

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Тогоочдын холбоо хамтран “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
ажилчдын анхдугаар зөвлөгөөн, ажил мэргэжлийн уралдаан”-ыг  зохион байгуулж, цэцэрлэг, сургуулийн 
51 тогооч оролцож, “Тогоочдын мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-д 10 сумын 24 тогооч 2 төрөлд 
авьяас чадвараа сорин, “Шилдэг зохион байгуулалттай баг”-аар Хүдэр сумын тогооч нар, хоол 
үйлдвэрлэлийн төрөлд Сайхан сумын Хөтөл ЕБС-ийн тогооч Ц.Нямаа тэргүүн байр, алтан медаль, 
Шаамар сумын ЕБС-ийн тогооч Ш.Энхжаргал дэд байр, мөнгөн медаль, Түшиг сумын цэцэрлэгийн 
тогооч Ц.Цогзолмаа гуравдугаар байр эзэлж, хүрэл медалийн эзэд болсон.

 2017 онд Аймгийн Засаг дарга 
Ш.Оргилын санаачилгаар “Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдын  
“Үдийн цай” хөтөлбөр, дотуур байрны 
хэрэгцээнд зориулан Япон улсын 
Нагояа хотын өргөмжит консулаас нийт 
5990 ширхэг аяга, таваг нийлүүлэгдэв. 

 Бага ангийн 375 багшид “БОЛОВСРОЛЫН 
ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ” төслийн 6.9 сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр  Төрийн хэлний зөвлөлөөс эрхлэн 
гаргасан “Монгол хэлний журамласан үгийн товч 
тайлбар толь бичиг”-ийг түгээв.

ҮДИЙН ЦАЙ ХӨТӨЛБӨР



Онцлох үйл явдал
СУРГАЛТ СЕМИНАР

ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ АЖИЛ

 2017-2018 оны хичээлийн жилд үндэсний үндсэн сургалтад 306 багш, ажилтныг, орон 
нутгийн болон ажлын байранд дээрх сургалтад давхардсан тоогоор 13807 багшийг хамруулж, 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэн ажиллалаа. 

 “Суурь боловсролын чанарыг ахиулахад 
мэдээллийн харилцааны технологийг оновчтой 
ашиглах нь” төслийн үндэсний сургагч багшийн 
сургалтад мэргэжилтэн Д.Нарантуяа, мэдээллийн 
технологийн багш Т.Мөнхсайхан, Б.Мөнхзаяа, 
Э.Түвшинзаяа нар оролцлоо. 2018.09.10-15

    2019-2020 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэх 
“Аюулгүй амьдрах ухаан” сургалтын хөтөлбөр 
батлагдаж, сургагч багшийн сургалтанд БСУГ-
ын газарзүй, бага боловсрол хариуцсан 
мэргэжилтнүүд оролцов. 2018.09.17-20

2018-2019 оны хичээлийн жилээс эхлэн эрүүл 
мэндийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхээр багш нараа бэлтгэлээ.

Жил бүр 1-р анги даан ажиллах багш нарын 
сургалтыг зохион байгуулж байна. 
2018-2019 оны хичээлийн жилд 1-р ангийн 75 
бүлэг хичээллэж байна. 



	 Удирдамжийн	дагуу	2017	оны	12	дугаар	сард	Ерөө,	2018	оны	03	дугаар	сард	Хараа,	05	дугаар	
сард	Сэлэнгэ	бүсийн	сургууль,	цэцэрлэгүүдэд	зөвлөн	туслах	чиглэлээр	ажиллаж,	212	цагийн	хичээл,	
үйл	ажиллагааг	ажиглаж,	744	багш,	ажилтанд	мэргэжил,	арга	зүйн	зөвлөгөө	өгч	ажиллав.	

Ерөө

Хараа

Сэлэнгэ	

Хичээл	үйл	ажиллагааг	
ажиглах			82	цаг

Хичээл	үйл	ажиллагааг	
ажиглах			65	цаг

Хичээл	үйл	ажиллагааг	
ажиглах			65		цаг

Мэргэжил	арга	зүйн	
зөвлөгөө	108	багш,	

ажилтанд

Мэргэжил	арга	зүйн	
зөвлөгөө	250	багш,	

ажилтанд

Мэргэжил	арга	зүйн	
зөвлөгөө	386	багш,	

ажилтанд



Онцлох үйл явдал
ОЛИМПИАД, 

ЗӨВЛӨГӨӨН,ТУРШЛАГА 

Сүхбаатар	сумын	ерөнхий	боловсролын	
1	дүгээр	сургуулийн	багш	М.Баасанхүү	
Газарзүйн	улсын	олимпиадаас	хошой	

алтан	медаль
	/баруун	гар	талд/

Мандал	сумын	ерөнхий	боловсролын	2	дугаар	
сургуулийн	10	дугаар	ангийн	сурагч	М.Мөнх-
Эрдэнэ	Технологийн	улсын	олимпиадаас	

мөнгөн	медаль	

Сүхбаатар	сумын	ерөнхий	
боловсролын	2	дугаар	сургуулийн	
9	дүгээр	ангийн	сурагч	Т.Халиун	

Биологийн	улсын	олимпиадаас	хүрэл	
медаль	

Элсэлтийн	шалгалтад	Монгол	
хэлний	хичээлээр	800	оноо	авсан	
Сайхан	сумын	Номгон	ерөнхий	
боловсролын	сургуулийн	төгсөгч	

А.Энх-Эрдэнэ

Элсэлтийн	шалгалтад	Монгол	
хэлний	хичээлээр	800	оноо	

авсан	Сүхбаатар	сумын	ерөнхий	
боловсролын		II	сургуулийн	
төгсөгч	Н.Хатан-Эрдэнэ

Мандал	сумын	ерөнхий	боловсролын	
3	дугаар	сургуулийн	төгсөгч		
Г.Отгонхуяг	Түүхийн	улсын	
олимпиадаас	мөнгөн	медаль	

	 2017-2018	 оны	 хичээлийн	
жилд	улсын	 төрөлжсөн	олимпиадын	
2-ын	 давааг	 51	 ангиллаар	 явуулахад	
928	 сурагч,	 434	 багш	 оролцож,		
улмаар	 улсын	 олимпиадад	 аймгийн	
аварга	 багш,	 сурагчдаас	 1	 алт,	 2	
мөнгө,	 1	 хүрэл	 медаль	 хүртсэн	
амжилт	үзүүллээ.	



	 Сэлэнгэ	 аймгийн	 ерөнхий	
боловсролын	 лаборатори	 4	 дүгээр	
сургуулийн	 бага	 ангийн	 сургалтын	
менежер	Л.Оюунтүлхүүр,	биологийн	
багш	 Г.Цолмон,	 Сүхбаатар	 сумын	
ерөнхий	 боловсролын	 1	 дүгээр	
сургуулийн	 бага	 ангийн	 сургалтын	
менежер	 Г.Баярмаа,	 ахлах	 ангийн	
сургалтын	 менежер	 Н.Дэлгэрцэцэг,	
Сүхбаатар	 сумын	 ерөнхий	
боловсролын	 2	 дугаар	 сургуулийн	
биологийн	 багш	 Х.Нямцэрэн	 нар	
шинээр	Монгол	улсын	“Зөвлөх	багш”	
мэргэжлийн	зэрэгтэй	боллоо.

“ТОГТВОРТОЙ	ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ	БОЛОВСРОЛ”	улсын	хоёрдугаар	зөвлөгөөн	болж,	боловсролын	байгууллагын	
ажилтан,багш,удирдлагын	төлөөлөл	оролцов.



Онцлох үйл явдал
СОЁЛ УРЛАГ

 БСШУСЯ, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газраас зохион байгуулсан  
“Нүүдэлчин Монгол-2018” ,“Соёлын биет бус өвийн их наадам”-д Сэлэнгэ аймгаас 18 ардын авьяастан, 
гар урчууд шалгаран оролцсоноос “Соёлын биет бус өвийг өндөр түвшинд өвлөн тээгч”-ээр Жавхлант 
сумын иргэн Л.Халтмаа шалгарч, тэргүүн байр эзэллээ.

 БСШУСЯ, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар, Мандал сумын ЗДТГ 
хамтран “Шилдэг уран бүтээл, уран бүтээлч шалгаруулах улсын 4-р уралдаан”-ыг амжилттай зохион 
байгууллаа. Тус уралдаанд Сэлэнгийн долгио чуулга “Чоно ба 7 ишиг” хүүхдийн дуулалт жүжиг, “Эх 
Сэлэнгийн дуулал” концерт, Мөнгөн хараа чуулга “Баатар ван Наваан-Юндэн” бүжгийн жүжиг, Соёл-
Эрдэнэ концертоор амжилттай оролцож, Мөнгөн хараа чуулга бүжгийн жүжгээр 2-р байр эзэлж, 15 
номинацид, “Сэлэнгийн долгио чуулга” дуулалт жүжгээр 2-р байр эзэлж, 13 номинацид шалгарсан 
амжилтыг үзүүллээ.



             2018 оны 04 сарын 26-ны өдөр “Дэлхийн номын өдөр”-г тохиолдуулан  Боловсрол, соёл, 
урлагийн газар, Мандал сум дахь Нийтийн номын сан хамтран, сумдын Соёлын төвийн номын санчдын 
мэргэжлийн түвшин тогтоох ур чадварын уралдааныг зохион байгууллаа.

1-р байр Бугант тосгоны  
Соёлын төвийн номын санч 
Т.Мөнгөнчимэг
2-р байр Ерөө сумын 
соёлын төвийн номын санч 
Ш.Оюунчимэг
3-р байр Сант сумын 
Соёлын төвийн номын санч 
М.Жаргалсайхан
4-р байр Цагааннуур сумын 
Соёлын төвийн номын санч 
Ц.Сүглэгмаа
5-р байр Номгон тосгоны 
Соёлын төвийн номын санч 
Х.Цэвэлмаа нар тус тус 
эзэллээ. 

         Аймгийн Засаг даргын ивээл дор “Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн наадмыг 3 үе 
шаттайгаар зохион байгуулж, 24 сургуулийн 112 үзүүлбэрт нийт 500 гаруй хүүхэд багачууд авьяас 
чадвараа сорин өрсөлдөж, шилдгүүдийг шалгаруулаа.

 Аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр Боловсрол, Соёл урлагийн газар, “Сэлэнгийн 
долгио чуулга” хамтран “МУСТА Л.Баасанхүүгийн нэрэмжит өсвөрийн хөгжимчдийн аймгийн 
анхдугаар уралдаан”-ыг зохион байгуулахад 14 сумын 18 сургуулийн 140 гаруй авьяаслаг 
сурагчид бага, дунд, ахлах насны хамтлаг төрлүүдээр оролцож, авьяас чадвараа сорин 
өрсөлдлөө.



Сайхан	сумын	Хөтөлд	480	суудалтай	сургуулийн	барилга,
Мандал,	Цагааннуур,	Орхонтуул,	Дулаанхаан,	Алтанбулаг,	сумдад	нийт	
450	хүүхдийн	ортой	цэцэрлэгийн	барилгууд	
Сүхбаатар	сумын	4	дүгээр	цэцэрлэгийн	барилгын	өргөтгөл
Хушаат	сумын	цэцэрлэгийн	өргөтгөл
Ерөө	сумын	Бугант	тосгоны	соёл,	спортын	цогцолбор          

Шаамар	I	цэцэрлэг	/дотор	засвар/																																	80,0	сая
Баруунбүрэн	сургууль,	дотуур	байр	/их	засвар/								173,0	сая
Сант	цэцэрлэг	/их	засвар/																																													189,6	сая
Сайхан	Номгон	сургууль,	дотуур	байр		/их	засвар/			200,0	сая
Алтанбулаг	I	цэцэрлэг		/их	засвар/																														119,0	сая
Жавхлант	сургууль,	дотуур	байр	/их	засвар/													465,5	сая
Тарни,	Дарьт	цэцэрлэг																																																				26,5	сая

БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР, ДУЛААН САНТЕХНИК  /1.253,6 САЯ/

Онцлох үйл явдал
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ЭД ХОГШИЛ, ТАВИЛГА  /336,4 САЯ/

ШИНЭ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ /4.667,1 САЯ/



 Баруунбүрэн	 сумын	 сургууль,	 дотуур	 байр,	
Түшиг	 сумын	 соёлын	 төв	 ОНСТ	 өргөтгөл,	 Ерөө	
сумын	сургууль,	Сант,	Сайхан	Номгон	тосгоны	соёлын	
төв,	 Түшиг	 сумын	 сургуулийн	 их	 засвар,	 Зүүнбүрэн	
сумын	 сургууль,	 Түнхэл,	 Баруунбүрэн,	 Хушаат,	
Орхонтуул	сумын	соёлын	төвийн	дээвэр,	агааржуулалт,	
сантехникийн	засвар,	Түшиг	сумын	сургууль,	Зүүнбүрэн,	
Сайхан	сумын	11,	20	-р	цэцэрлэгийн	дулаан,	сантехник,	
Баруунбүрэн	 	 сумын	 цэцэрлэгийн	 гадна	 пассад,	 Хэрх	
сургуулийн	цонх

	 Сухбаатар	 сумын	 4-р	 цэцэрлэгийн	
тоглоомын	талбай,	Аймгийн	нийтийн	номын	сан,	
Сэлэнгийн	 долгио,	 Мандал	 сумын	 3-р	 сургууль,	
Түшиг		сумын	цэцэрлэг,	Жавхлант	сумын	сургууль,	
цэцэрлэгийн	 тоног	 төхөөрөмж,	 	 Ерөө	 сумын	
соёлын	төвд	тавилгын	шинэчлэл	тус	тус	хийгдлээ.

	 “Боловсролын	 чанарын	 шинэчлэл”	 төсөл,	 Япон	 улсын	 Өвсний	 үндэс	 төсөл,	 БНСУ-ын	Жэжү	 тусгай	
мужийн	Боловсролын	газар,	Койка	ОУ-ын	байгууллага,	Тогтвортой	хөгжлийн	боловсрол	төсөл,	Дэлхийн	зөн	
олон	улсын	байгууллага,	ВТНЕТ	төрийн	бус	байгууллага,	Улсын	их	хурлын	гишүүн	Ж.Эрдэнэбат,	Д.Эрдэнэбат,	
Н.Оюундарь,	ЗГ-ын	гишүүн	ЗТАЖ-ын	дэд	сайд	асан	н.Цогтгэрэл	болон	аж	ахуй	нэгж	байгууллагууд,	төгсөгчид,	
эцэг	эх,	иргэдийн	хандив.												

АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, 
ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

22	төсөл	хөтөлбөрт		1.024,8	сая

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, ХАНДИВ ТУСЛАМЖ /369,4 САЯ/



Онцлох үйл явдал
НАСАН ТУРШ БОЛОВСРОЛ, 
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 

БОЛОВСРОЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ

71

66

 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Сүхбаатар сумын 1, 2, 3, 4,  Сайхан сумын 11, 20, 24, 
Мандал сумын Олимп, Нархан, Хэрх, Бугант тосгон, Баянгол, Цагааннуур сумын цэцэрлэгүүд, Сүхбаатар 
сумын 1, 2, Орхонтуул сумын 1-р, Мандал сумын 1, 2, 3-р,  Хэрх тосгоны, Түшиг, Баянгол, Ерөө сумын 
сургуулиуд  “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ АЙМГИЙН ШИЛДЭГ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ”  боллоо.

 2017-2018 оны хичээлийн 
жилд Насан туршийн боловсролын 
6 чиглэлээр хийх ажлын аймгийн 
нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган  БСУГ-ын 
даргаар батлуулж, насан туршийн 
боловсролын нэгж бүр сумын төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран  хэрэгжүүлж ажиллаж 
байна.

 БОАЖЯ, БСШУСЯ, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг 
хамтран хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” 
төслийг Монгол улсын боловсролын тогтолцоонд нэвтрүүлэхэд 
идэвх зүтгэл гарган “ЭКО СУРГУУЛЬ” хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлж байгааг үнэлж, Мандал сумын 1, 3, Баянгол, Хушаат 
сумын ерөнхий боловсролын сургууль тус бүрд 3.9 сая нийт 15.8  
сая төгрөгний судалгаа шинжилгээний багаж, хэрэгсэл олгож, 
сургуулиуд сургалт, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.     

 2017-2018 оны хичээлийн жилд  
19 сургууль, 16 цэцэрлэг хүлэмжтэй,  13 
сургууль,  16 цэцэрлэг байгалийн ухааны 
туршилтын талбайтай,  9 сургууль, 13 
цэцэрлэг ногооны талбайтай  болоход  нийт 
3815971 төгрөгийг зарцуулж, ТХБ-ын үзэл 
санааг тусгасан сургалт, үйл ажиллагаа 
явуулах боломжийг бүрдүүллээ.

 “Тогтвортой хот суурин ба ой - хүүхэд залуучууд” сэдэвт 
нийтлэл, гэрэл зургийн  уралдааныг сургууль бүр амжилттай 
зохион байгуулан Мандал сумын 1, 2, Ерөө, Түшиг, Сүхбаатар 
сумын ЕБС-ийн сурагчид улсад 1, 2, 3 болон тусгай байрын 
шагнал хүртсэн нь сургуулиуд “Эко сургууль” ОУ-ын сүлжээнд 
хамрагдан, тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг сургалт, үйл 
ажиллагаандаа тусган ажилласны үр дүн юм. 



ӨААШТ-ий 3 төрлөөр алтан медальт 
Сүхбаатар сумын II сургуулийн сурагч 

Т.Түвшинтулга /Шатар/

Өсвөрийн дэлхийн аваргын хүрэл 
медальт Сүхбаатар сумын VI 
сургуулийн сурагч З.Содбилэг

/Жюү жицү/ 

ЗААШТ, ӨААШТ-ий 
мөнгөн медальт дэлхийн 
шатрын холбооны дэд 

мастер, Сүхбаатар сумын 
IV сургуулийн сурагч 

Т.Номиндалай 
/шатар/

ӨААШТ-ий тэмцээний 
мөнгөн медальт, 

Хөтөл ЕБС-ийн сурагч 
Б.Содбаатар

/шатар/  

ӨААШТ-ий багийн төрөл 
мөнгөн медальт 

Сүхбаатар сумын II 
сургуулийн сурагч 

Д.Цэлмүүн 
/шатар/

ӨААШТ-ний хүрэл 
медальт, ДАШТ-ий тусгай 
байрын шагналт, Спортын 

сургуулийн сурагч 
Д.Отгонжаргал

/чөлөөт бөх/

Өсвөрийн дэлхийн аваргын хүрэл 
медальт Сүхбаатар сумын II 

сургуулийн сурагч Б.Мөнх-Эрдэнэ
/Жюү жицү/ 

Онцлох үйл явдал
АМЖИЛТЫН БУУХИА

Өсвөрийн дэлхийн аваргын мөнгөн 
медальт Сүхбаатар сумын II 

сургуулийн сурагч Б.Шинэтулга
/Жюү жицү/ 

	 Манай	аймгийн		ЕБС-ийн	сурагчид	тив,	дэлхийн,	олон	
улсын	болон	улсын	аварга	шалгаруулах	тэмцээнүүдэд	ажилттай	
оролцож	байна.: 

Шатар
Зуун буудалт 
даам
Үндэсний сур
Үндэсний бөх
Жудо 
Самбо
Чөлөөт бөх
Бокс
Цана, тэшүүр

Төрөл
Волейбол
Сагсан бөмбөг
Хөл бөмбөг
Шайбтай хоккей
Теннис
Мото спорт
Таеквондо
Хөнгөн атлетик
Гандбол



Идэрчүүдийн	Улсын	аварга	шалгаруулах	
тэмцээний	хүрэл	медальт	

Сэлэнгэ	аймгийн	охидын	шигшээ	баг
/Волейбол/

“Багш-2018”	спортын	тэмцээний	дэд	байр
/Хараа	бүс/

“Багш-2018”	спортын	тэмцээний	гутгаар	байр	
/Орхон	бүс/

БСШУСЯ-аас	зохион	байгуулсан	“Шилдэг	уран	
бүтээл,	уран	бүтээлч	шалгаруулах	улсын	IV	
уралдаан-	“Мөнгөн	хараа”	чуулга	“Баатар	ван	
Наваан-Юндэн”	бүжгэн	жүжиг	-Дэд	байр	/13	

шилдэг	номинаци/

БСШУСЯ-аас	зохион	байгуулсан	“Шилдэг	
уран	бүтээл,	уран	бүтээлч”	шалгаруулах	улсын	
IV	уралдаан	“Сэлэнгийн	долгио	чуулга	“Чоно	
ба	долоон	ишиг”	хүүхдийн	дуулалт	жүжиг	/15	

шилдэг	номинаци/

“Багш-2018”	спортын	тэмцээний	тэргүүн	байр,	
/Бэлчир	бүс/


