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Сургуулийн өмнөх боловсрол

Төсөл, хөтөлбөр

Уулзалт, семинар, багш солилцоо

Олимпиад, уралдаан, тэмцээн

Соёл урлаг

Гадаад харилцаа

Хөрөнгө оруулалт

Насан туршийн боловрол, тогтвортой хөгжил

Амжилтын буухиа

БСУГ-ын 60 жилийн ой угтаж хийсэн ажил



МЭНДЧИЛГЭЭМЭНДЧИЛГЭЭ
	 Эрхэм	 хүндэт	 үе	 үеийн	 	 багш	 сурган	 хүмүүжүүлэгч,	 соёл,	

урлагийн	 ажилтнууд,	 тэдний	 мянга	 мянган	 шавь	 нар,	 Сэлэнгэ	

аймгийн	боловсрол	соёлын	салбарын	хөгжилд	үнэтэй	хувь	нэмэр	

оруулан	 бидэнтэй	 хамтран	 ажиллаж	 байгаа	 гадаад	 дотоодын	

төрийн	 болон	 төрийн	 бус	 байгууллага,	 иргэд	 ээ	 !	 Та	 бүхэндээ	

Монголын	 багш	 нарын	 53	 дахь,	 соёл	 урлагийн	 ажилтны	 26	

дахь	 баярын	 өдрийг	 тохиолдуулан	 чин	 сэтгэлийн	 мэндчилгээ	

дэвшүүлж,	Сэлэнгэ	аймгийн	ИТХ-ын	төлөөлөгчид,	аймгийн	Засаг	

дарга,	 түүний	 Тамгын	 газрын	 нэрийн	 өмнөөс	 болон	 хувиасаа	

ажил	 хөдөлмөрийн	 амжилт,	 амьдралын	 сайн	 сайхан	 бүхнийг	

хүсэн		ерөөе.	2018-2019	оны	хичээлийн	шинэ	жилд	“Бүх	шатанд	

сургалтын	 чанарыг	 ахиулах”,	 “Ард	 иргэдээ	 соён	 гэгээрүүлэх”	

зорилго	 дэвшүүлсэн.	Монгол	 Улсын	 Засгийн	 	 газрын	 үйл	 	 ажиллагааны	 	 хөтөлбөр”,	 Засгийн	

газрын	тогтоол,	сайдын	тушаал	шийдвэр,	“Сэлэнгэ	аймгийн	Засаг	даргын	2016-2020	оны	 	үйл		

ажиллагааны	хөтөлбөр”,	“Сэлэнгэ	аймгийн		эдийн		засаг,	нийгмийг	2018	онд	хөгжүүлэх	үндсэн		

чиглэл”,	үндэсний	ба	аймгийн	хөтөлбөрүүдийг	хэрэгжүүлэх,	боловсрол,	соёлын		үйлчилгээний		

хүртээмж	 чанарыг	 дээшлүүлэх,	 хүүхэд	 бүрийг	 хөгжүүлэх,	 сургууль,	 цэцэрлэг,	 соёл	 урлагийн	

байгууллагуудын	хамтын	ажиллагааг	өргөжүүлэх,	туршлага	солилцуулах,	удирдах	ажилтан,	багш,	

ажилтнууд,	уран	бүтээлчдийг	чадваржуулах	үйл	ажиллагаагаа	чиглүүлэн	дэвшүүлсэн	зорилгоо	

Багаараа,	 хамтаараа	 амжилттай	 хэрэгжүүлсэн	 гэж	 дүгнэж	 байна.	 Цаашид	 боловсрол,	 соёлын	

салбарыг	 хөгжүүлэх	 чиглэлээр	 баримталж	 буй	 аймгийн	 бодлого,	 шийдвэрийг	 хэрэгжүүлэх,	

хөрөнгө	оруулалтын	үр	дүнг	дээшлүүлэхэд	энэ	салбарт	ажиллаж	буй	Та	бүхний	манлайлагч	байх	

чадвар,	бүтээлч	санаачлага,	хичээл	зүтгэл,	сахилга	хариуцлага,	итгэл	үнэмшил,	мэдлэг,	ур	чадвараа	

тасралтгүй	дээшлүүлэх	хүсэл	эрмэлзэл,	үйлчлүүлэгчээ	дээдэлж	ёс	зүйтэй	байх	соёл	чухал	гэдгийг	

онцлон	тэмдэглэж	байна.	

	 Бид	хамтарч,	санаачилж,	үлгэрлэж,	манлайлж,	зүтгэж	байж	тавьсан	зорилтоо	амжилттай	

хэрэгжүүлж	чадна.	Үүний	төлөө	хүн	бүр	сэтгэл	гаргаж	ажиллацгаая.

Та	бүхний	маань	есөн	цагаан	хүсэл	сэтгэлчлэн	

бүтэх	болтугай.

СЭЛЭНГЭ	АЙМГИЙН	

ЗАСАГ	ДАРГА																																																								Ш.ОРГИЛ



МЭНДЧИЛГЭЭМЭНДЧИЛГЭЭ
 Сэлэнгэ нутгийнхаа боловсрол, хүүхэд багачуудынхаа 

хөгжлийн төлөө хамтын зүтгэл, сэтгэлээ зориулан ажиллаж байгаа 

эрхэм хүндэт үе үеийн багш нар, боловсролын салбарын удирдах 

ажилтан, албан хаагч, Монголын боловсролын хөгжилд жинтэй 

хувь нэмэр оруулан хамтран ажиллаж буй төрийн болон төрийн 

бус байгууллагууд, боловсролыг дэмжигч нийт иргэддээ Дэлхийн 

багш нарын 24, Монголын багш нарын 53 дахь өдрийн баярын 

мэндийг өргөн дэвшүүлж, эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн 

ерөөж мэндчилье. 

 2019-2020 оны хичээлийн жилд аймгийн хэмжээнд 34 сургуульд 

....................гаруй сурагч суралцаж, 1000 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгч, 

сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх 42 цэцэрлэгт ................хүүхэд 

хамрагдан ......  ...... туслах болон бүлгийн багш, арга зүйч ажиллан сургалт хүмүүжлийн ажлыг зохион 

байгуулж байна.

 2014 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн Боловсролын цөм хөтөлбөрийг бүх түвшинд цогцоор нь 

эргэн харж сайжруулан, үүнтэй уялдан гарсан сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтэц, 

сургуулийн бие даасан байдал, багшийн хөгжлийг дэмжих, хүүхдийн хөгжил хамгааллыг хангах, 

сургалтын эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэх, эцэг эх олон нийтийн оролцоог дэмжих  чиглэлээр 

гарсан тушаал, шийдвэр, дүрэм, журмуудыг хэрэгжүүлэх болсон нь энэ хичээлийн жилийн онцлог 

болоод байна. 

 Манай аймаг боловсролын салбарт  тэргүүлэх ач холбогдол өгч  хүүхэд багачууд, сурагчдын 

сурч хөгжих эрхийн баталгааг хангаж, боловсролын хүртээмж, чанарт дорвитой ахиц гаргахыг 

зорин ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ өмнөх хичээлийн жилд дэвшүүлсэн “Бүх түвшинд сургалтын 

чанарыг ахиулъя” зорилгоо амжилттай, үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

 Ирээдүй хойч үе болсон хүүхэд бүрийг хөгжүүлж, элгэн халуун сэтгэлээр хүн ардаа гэгээрүүлэх 

ариун их үйлсэд тань амжилт хүсье.

Эрдэм ном дэлгэрэх болтугай

СЭЛЭНГЭ	АЙМАГ	БОЛОВСРОЛ,	СОЁЛ,	УРЛАГИЙН	ГАЗРЫН

ДАРГА																																																								Ч.ЖАРГАЛСАЙХАН



Онцлох үйл явдал
ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 

ЗОРИЛГО

 2018-2019 оны хичээлийн жилд дэвшүүлсэн “Бүх түвшинд сургалтын чанарыг ахиулъя” зорилгыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх  болон бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын 
цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, сургалтын чанарыг ахиулахад сургууль, цэцэрлэг 
бүр хүүхэд бүрийг оношлох, явцын, үр дүнгийн, хөндлөнгийн үнэлгээг  тогтмол хийж, үр дүнг тооцон 
ажилласан. 

БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ

 Хичээлийн жилийн эхэнд суралцагчийн 
мэдлэг, чадварын түвшинг тандах зорилгоор оношлох 
үнэлгээний шалгалтыг 2018 оны 10 дугаар сард бүх 
ангиас бүх хичээлээр, 2019 оны 04 дүгээр сард бүх 
хичээлээр зарим анги, бүлгээс авч дараах дүгнэлтийг 
хийлээ. Үүнд: Шалгуулагчдын ихэнх нь буюу 20.7 хувь 
нь буюу 7622 сурагч Y түвшин /60-69 хувь/-д, 19.6 хувь 
нь буюу 7199 сурагч YI түвшин /70-79 хувь/-д, 17.4 
хувь нь YII түвшин /80-89 хувь/-д шалгагдсан,  байгаа 
нь сурагчдын тухайн ангид эзэмшсэн байх мэдлэг, 
чадварыг хангалттай түвшинд эзэмшсэн гэж үзсэн.

 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол 
эзэмшигчдээс авсан төгсөлтийн шалгалтын 
дүнг нэгтгэн, өмнөх оныхтой харьцуулахад бага 
боловсрол эзэмшигчдийн шалгалтын гүйцэтгэл 
1.2% ахисан байхад суурь боловсролынх 
0.7%, бүрэн дунд боловсролынх 0.1% буурсан 
үзүүлэлттэй байгаа нь “Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын 
чанарын үнэлгээний журам” өөрчлөгдсөн, журмын 
дагуу шалгалтыг сургууль, суралцагч өөрөө 
сонгож өгөх болсонтой холбоотой гэж үзэж байна. 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

  2018-2019 оны хичээлийн 
жилд 3-4 нас, 4-5 нас, 5-6 насны 
хүүхдүүдийг 3 чадвар, 7 чадамжийн 
хүрээнд 6 түвшинд гарааны болон 
төгсгөлийн үнэлгээ хийж, ахиц 
амжилтыг тогтоож ажилласан. 3-4 
насныхны 47,2 хувь нь, 4-5 насныхны 
71,4 хувь нь, 5-6 насныхны 82,7 хувь 
нь улсын дундажаас дээгүүр байгаа 
нь “сургуулийн өмнөх боловсролын 
сургалтын цөм хөтөлбөр” сайн 
хэрэгжсэн гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. 



Онцлох үйл явдал
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ 

БОЛОВСРОЛ

            2018-2019 оны хичээлийн жилд 42 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж, үндсэн сургалтаар 
7854 хүүхэд, хувилбарт сургалтаар 586 хүүхэд, хүүхэд харах үйлчилгээнд 144, СӨБ-д 8440 хүүхэд 
хамрагдаж, сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалт 86,5, цэцэрлэгийн хамран сургалт 80,5 
хувьтай байлаа. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж буй 5 настай 2168 хүүхдийн 95,3% нь үндсэн 
сургалтад, ээлжийн бүлэгт 18 хүүхэд, нүүдлийн бүлэгт 62, явуулын багшийн сургалтад 8 хүүхэд  байгаа 
ба  малчдын 229 хүүхэд СӨБ-ын үйлчилгээ авч байна.

 Сургалтын явц, хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээг бодитой хийн, үр дүнг сургалтын үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэн, хичээл, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг чанартай бэлтгэн зохион байгуулж, 
багшийн чадавх, бүтээлч хандлагыг дэмжин ажиллаж байна.

 Багшид онол арга зүйн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн сургалт, гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран туршлага 
солилцох ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд Цагааннуур, 
Мандал-2,3,4 дүгээр цэцэрлэг, Сайхан сумын 2 дугаар цэцэрлэг, Сүхбаатар сумын 1,3,4,7 дугаар 
цэцэрлэгүүд Оросын Холбооны Буриад улс, ӨМОЗО-ы цэцэрлэгүүдтэй туршлага солилцон ажилласан. 

 Аймгийн Засаг даргын тусламж дэмжлэгээр цэцэрлэгийн эрхлэгч нар Тайланд улсын Бангкок 
хотын цэцэрлэгээр зочлон  туршлага судлан, хэрэгжүүлэх боломжтой зүйлсээс санаа аван  өөрийн 
цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлэх их зүйлийг сурч мэдэж авсан. 



 Төвийн бүсийн 
сургуулийн өмнөх боловсролын   
байгууллагуудын туршлага 
солилцох зөвлөгөөнд 5 багш, 
арга зүйч туршлагаа түгээн 
дэлгэрүүлж, Цагааннуур сумын 
Улсын тэргүүний цэцэрлэг 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, 
бүтээлийн үзэсгэлэн гаргалаа.

 УИХ-ын гишүүн Н.Оюундарийн 
санаачилгаар “Хүүхдээ эерэг аргаар 
хүмүүжүүльe” сэдэвт сургалт, “Хүүхэд-
монголын баялаг” үндэсний зорилтот сургамжит 
цуврал лекцийг хүүхдийн сэтгэл зүйч багш 
Ш.Алтанцэцэг нартай хамтран 2500 гаруй эцэг 
эхчүүдийг хамруулж, оюуны хөрөнгө оруулалт 
хийсэн.

 БСШУСЯ-аас “Монголын багш нарын өдөр”-ийг угтаж зохион байгуулсан “Багшийн хөгжил-2018”  
бүтээлийн  улсын уралдаанд “Анхаа ба Ганбаа багш минь” бүтээлээр Сайхан сумын 2 дугаар 
цэцэрлэгийн У.Гэгээнхүслэн тусгай байр эзэлсэн.

 Хөгжмийн зохиолч М.Туяагийн санаачилсан “Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа” зорилтот төслийн 
хүрээнд Мандал сумын улсын тэргүүний 3 дугаар цэцэрлэг Төвийн бүсийн аймгуудын “Шилдэгийн 
шилдэг” цэцэрлэгээр шалгарсан төдийгүй аймагтаа жишиг болсон “Модон эко тоглоом”-ын хотхон 
байгууллаа.

 “Алтан цом” улсын хүүхдийн урлагийн их 
наадамд  Сүхбаатар сумын 2-дугаар цэцэрлэгийн 
авьяаслаг бүжигчин хүүхдүүд амжилттай оролцон 
Алтан медаль,  цомын эзэн болсон, Сүхбаатар сумын 
улсын тэргүүний  4 дүгээр цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн 
Б.Энэрэлт нь Соробон сампингийн “Улсын аварга” 
шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медаль хүртсэн байна.



Онцлох үйл явдал

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР
ЕБС-“БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН 

ШИНЭЧЛЭЛ” ТӨСӨЛ 

 Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн хүрээнд “БАГА АНГИЙН СУРАГЧДЫН ЭХ 
ХЭЛНИЙ АРГА ЗҮЙГ САЙЖРУУЛАХ, УНШИХ ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ” 
сэдэвт сургалтыг  БМДИ-тэй хамтран Сүхбаатар сумын 3 дугаар сургууль дээр зохион байгуулж 
, арга зүйг туршин  хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон 
Тарни, Баруунбүрэн,Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Сүхбаатар сумын 6, Алтанбулаг сумын ЕБС-ийн 
нийт 72 багш оролцов. Цаашид бүх багш нарт түгээхээр бэлтгэж байна.

 “Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийн 4 дэх шатанд төслийн санал бичих орон нутгийн 
сургалтыг зохион байгуулж, “Бага боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулах” чиглэлээр 
ЕБС-ийн 60, БСУГ-ын 1 саналыг төслийн албанд хүргэж, БСУГ болон 14 сургуулийн нийт 
236,515,500 сая төгрөгийн 15 төсөл батлагдан сургуулийн захирлууд БСУГ-ын даргатай төсөл 
хэрэгжүүлэх гэрээ байгууллаа. Төслийг 2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлэхээр 
бэлтгэл хангаад байна.  

 Мөн Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр аймгийн төв болон 
сумын бүх сургуулийн бага ангийн бүлэг бүрт ангийн номын санд зориулан нийт 266,4 сая 
төгрөгийн 26825 ширхэг, сургуулийн номын санд 12,554,160 төгрөгийн 680 ширхэг хүүхдийн 
ном нийлүүлэгдэж, сургуулиудад хүлээлгэн өгөв. 

    

 

     



 2018-2019 оны хичээлийн жилд “Үдийн цай” хөтөлбөрт 10536 сурагч хамрагдаж, 506.3 сая 
төгрөгийн санхүүжилт хийгдэн 100% сургуулийн цайны газраас шууд нийлүүлэн хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлж байна.   
 Аймгийн ЗДТГ, ХХААГ-тай хамтран Хүнс хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан сургалт, үзүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж сургууль, цэцэрлэгийн 76 тогооч оролцож, үдийн цай болоод цэцэрлэгийн 
хүүхдэд нийлүүлж буй  хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж, ард иргэдэд давс багатай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг сурталчлан амталгаат худалдаа хийлээ.  

        ЖАИКА-ын санхүүжилтээр  МУБИС, Токиогийн Технологийн Сургууль, Сэлэнгэ  аймгийн БСУГ 
хамтран “Хөдөөгийн суурь боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээллийн технологийг оновчтой ашиглах 
нь” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

 “Боловсролын чанарын шинэчлэл” 
төслийн хүрээнд 2017 онд нийлүүлсэн STEM 
сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бага ангийн 
багш, сурагчид хэрхэн ашиглаж буй байдалтай 
танилцан БСШУСЯ –аас мониторонг хийлээ. 32 
сургуулийн  75% нь тусгайлсан анги танхимтай 
болж гэрчилгээжүүлсэн.  

 Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Монгол ногоо” төслийн хүрээнд БСШУСЯ болон тус 
төсөлтэй хамтран “Хүүхдийн хоол - эрүүл мэнд” сургалтыг зохион байгуулж, дотуур байрны болон 
цэцэрлэгийн 59 тогоочийг хамруулав. Энэхүү сургалтаар хүнсний ногоог зөв хадгалах, ашиглах арга, 
хямд төсөр аргаар амт чанар сайтай бүтээгдэхүүн хийх, эдгээр нь хүний биед ямар ач тустай болох 
талаар  онолын мэдлэг өгч, хоол үйлдвэрлэлийн дадлага хйилээ. 

“ҮДИЙН ЦАЙ” ХӨТӨЛБӨР

    

 

 



Онцлох үйл явдал
УУЛЗАЛТ, СЕМИНАР, 

БАГШ СОЛИЛЦОО

 Засгийн газрын гишүүн, Улсын их хурлын 
гишүүн, БСШУС-ын сайд Ё.Баатарбилэг, БХ-
ийн захирал Н.Лхагвасүрэн нар Сэлэнгэ аймагт 
ажиллаж, салбарын ажилтнуудтай уулзалт хийж, 
санал солилцон салбарын байгууллагуудын үйл 
ажиллагаатай танилцлаа. 

 Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны 72 тоот 
тогтоолоор батлагдсан “Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2019 оны хичээлийн 
жилд удирдах ажилтан-26, багш-105, сурагч-32 хамрагдлаа. Үүнд:
 ЕБС-ийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын солилцоог амжилттай  зохион байгуулж, 
арга туршлагаасаа суралцан хэрэгжүүлж байна.  

 “Багшийн хөгжил, байгууллагын 
менежмент” удирдах ажилтны сургалтыг 11 
дүгээр сарын 24-ний өдөр БМДИ-тэй хамтран 
зохион байгуулж, сургуулийн захирал, 
сургалтын менежер, БСУГ-ын мэргэжилтэн 
зэрэг 90 хүнийг оролцууллаа.

 ЕБС-ийн 1-4 дэх жилдээ ажиллаж буй 
залуу  багш нарын сургалтыг  зохион байгуулж 
бага ангийн 76, дунд, ахлах ангийн 63, нийт 139 
багш оролцлоо. 

 Цагааннуур сумын 
ЕБС-ийн бага ангийн багш  
Б.Цогзолмаа, Г.Нарангэрэл,  
Сүхбаатар сумын 4 дүгээр 
сургуулийн бага ангийн багш 
Г.Аззаяа, Ө.Нямаанямбуу 
нар солилцоо хийж хамтран 
арга туршлагаа хуваалцав. 



  Бага боловсролын багш нарт зориулан  МУБИС-ийн 
Багшийн сургуультай хамтран “ Хүн байгаль хичээлийн агуулга 
арга зүй” сургалт явуулахын 
зэрэгцээ БМДИ-ээс 
зохион байгуулсан  “Бага 
боловсролын байгалийн 
ухааны хичээлийн үр 
дүнг сайжруулах нь”  
уралдааныг аймагтаа 2 

үе шаттай зохион байгуулж, Сүхбаатар сумын 4  дүгээр 
сургуулийн бага ангийн багш Ц.Отгонцэцэг,  Мандал сумын 
3 дугаар сургуулийн бага ангийн багш Б.Саруул-Ирээдүй 
нар аймагтаа шалгарч,  дараагийн шатанд амжилттай 
оролцлоо. 

 БСШУСЯ, “Боловсрол” телевиз хамтран бага ангийн багшийн ажил, мэргэжлийн 
онцлогийг нийгэмд таниулах, шилдэг арга зүй, ур чадвартай манлайлагч багш нарыг 
урамшуулан дэмжих зорилготой “Би багш” уралдаант шоу нэвтрүүлгийг зохион байгуулж, 
2 дахь шатанд Мандал сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш 
Б.Энхтуул, мөн тус сумын 3 дугаар сургуулийн бага ангийн багш Ц.Аюуш нар шалгарч, сүүлийн 
шатны шалгаруулалтад оролцож байна. 

 2018-2019 оны хичээлийн жилд БМДИ, Юнител групп хамтран зохион байгуулсан “Ёс 
зүйгээрээ үлгэрлэе” улсын уралдаанд манай аймгийн багш нар идэвхтэй оролцож, Орхон 
ЕБС-иас 2 баг оролцож нэг, гуравдугаар байр, Хөтөл ЕБС-ийн багш нар 2-р байр эзэллээ. Мөн 
хамгийн өндөр оноотой 5 оролцогчийн 3 нь манай аймгийн багш нар байлаа.  

   
   
  
   
   
                           

 Орхон ЕБС бага ангийн багш  Э.Энхтуяа, Л.Орхончимэг, Б.Эрдэнэчимэг, Монгол хэлний 
багш Д.Оюунтуяа, Математикийн багш Ө.Алтанцэцэг, Англи хэлний багш Н.Уранмандал, 
Сайхан сумын ЕБС-ийн англи хэлний багш Ц.Хонгорзул, М.Алтаннаран, Д.Цэвээнсүрэн  



Онцлох үйл явдал
ОЛИМПИАД, УРАЛДААН, 

ТЭМЦЭЭН  

Техник технологийн улсын 
XXIII олимпиадын дизайн 
зураг зүйн төрлөөр мөнгөн 

медальт Орхонтуул II 
Б.Билэгсайхан 

Газар зүйн улсын олимпиадын 
мөнгөн медаль, Сүхбаатар I 
сургууль, багш М.Баасанхүү

Орос хэлний улсын олимпиадын 
алтан медаль, Сайхан сум Хөтөл 

ЕБС, багш Э.Оюун-Эрдэнэ

Техник технологийн улсын XXIII 
олимпиадын авто загварын 

төрлөөр алтан медаль 
Мандал III  сургач Х.Баттулга

Техник технологийн 
улсын XXIII олимпиадын 
усан загварын төрлөөр 

мөнгөн медальт Мандал I 
Х.Манлайбаатар

Сэтгэх чадварын улсын XVII 
олимпиадын мөнгөн медаль, 
Сүхбаатар I сургууль, сурагч 

Б.Билгүүн

 2018-2019 оны хичээлийн жилийн улсын төрөлжсөн олимпиадын 
2-ын давааг зохион байгуулж,  55 ангиллаар 870 сурагч, 445 багш 
оролцсон ба аймгийн аварга багш, сурагчдаас улсын олимпиадад дараах 
амжилтуудыг үзүүллээ.

Техник технологийн улсын XXIII олимпиадын мөнгөн медальт баг хамт олон

Математикийн олимпиадын II давааг Билиг ДБ сургууль амжилттай зохион 
байгуулав.



 “Үндэсний бичиг, соёлын өдрийг тохиолдуулан “Үндэсний бичиг үсэг-тусгаар тогтнолын 
баталгаа” үйл ажиллагааг Аймгийн Нийтийн номын сантай хамтран зохион байгууллаа. Энэхүү арга 
хэмжээнд АЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга Б.Энхбат, БСУГ-ын дарга Ч.Жаргалсайхан, ЗГХЭГ-ын референт 
Б.Батсайхан, БСШУСЯ-ны дээд боловсролын мэргэжилтэн Х.Батсайхан нар оролцож, “Үндэсний өв 
соёлоо эрхэмлэгч байгууллага, хамт олон”-ы шагналыг гардуулан өглөө. Төрийн болон төрийн б ус 
16 байгууллагын 200 гаруй төрийн албан хаагч амжилттай оролцов. 

 Арабын эмират улсын Дубай хотноо болсон JUNIOR MODEL 
INTERNATIONAL - 2018 тэмцээний олон улсын “Топ модел” Сүхбаатар 
сумын 2 дугаар сургуулийн 5б ангийн сурагч Л.Үүрийнцолмон 
Гүрж улсын Тбилиси хотноо болсон “Дэлхийн бяцхан мисс -2019 “ 
тэмцээний Гранпри шагналыг монголдоо анх удаа авчран дэлхийн 
шилдгийн шилдэг миссээр тодорлоо.

 Жюү-жицүгийн дэлхийн аварга “Шинэ бадрах дэвжээ“-ний бөх Б.Шинэтулга, Г.Батцэцэг, 
Мөнгөн медальт С.Шинэхүү, Хүрэл медальт Г.Мөнхтуяа

 Хүүхдийн 6-р их наадмаас Мандал IV сургуулийн багш Д.Алтантуяа дасгалжуулагчтай 
таеквондогийн баг 4 алт, 2 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртэж багаараа тэргүүн байр, спортын мастер 
О.Наранбаатар, А.Амартүвшин дасгалжуулагчтай  волейболын хөвгүүдийн баг мөнгө, охидын баг 
хүрэл медаль, багаараа 2-р байр эзэллээ . 



Онцлох үйл явдал
АМЖИЛТЫН БУУХИА

 2018-2019 оны хичээлийн 
жилд Цагааннуур сумын ЕБС-ийн 
химийн багш С.Баярсайхан МУ-
ын “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгтэй 
болж, Мандал сумын Хэрх тосгоны 
V цэцэрлэг “Улсын тэргүүний 
цэцэрлэг”-ээр шалгарлаа.

 Сэлэнгэ аймгаас 
3 жил дараалан Монгол 
улсын “Оны шилдэг 
хүүхэд” тодорлоо.
 2019  оны  ” Шилдэг 
хүүхэд”-ээр Сүхбаатар 
сумын IV сургуулийн 
11а ангийн сурагч 
Эрхэмбаярын Амгалантөр 
“Техник сэтгэлгээ, шинэ 
санаачилга” төрөлд  
шалгарлаа.

2019 он
№ Тамирчдын нэрс Сургууль Төрөл 

1 Г.Ганбаяр Хэрх ЕБС хөнгөн атлетик Ч.Мөнхбаатар Алтанбулаг БТ багш 
2 Э.Хулан Мандал 4 таеквондо
3 Б.Соёлэрдэнэ Мандал 4 таеквондо
4 Б.Учрал Мандал 4 таеквондо
5 У.Болорэрдэнэ СБ 2-р сургууль таеквондо
6 Ч.Элбэг Мандал 4 Бокс Г.Ганхуяг БТСГ-ын дасгалжуулагч

7 Б.Тэнгис Спорт сургууль Волейбол О.Наранбаатар Спорт сургуултийн 
захирал

8 Б.Маргадэрдэнэ Орхонтуул Чөлөөт бөх
9 Ш.Энхбаясал Мандал Чөлөөт бөх
10 Х.Ялалт Мандал 1 таеквондо
11 М.Энхцацрал Мандал 3 таеквондо

12 Мөрөн Мандал 1 3x3 Сагсан бөмбөг М.Гансүх 
Мандал 1-р сургууль БТ 
багш

13 М.Нандинэрдэнэ Сант Самбо бөх 
14 С.Луу-хүү Сант Самбо бөх 

15 Ш.Энхбаясгалан Мандал 1 Жудо Г.Сарангоо
Шинэ бадрах дэвжээний 
дасгалжуулагч

16 Б.Сүхбат Түнхэл Цана Б.Ганбат 
Түнхэл сургуулийн БТ 
багш

17 Б.Сарангэрэл Спорт сургууль Волейбол А.Амартүвшин 
Спорт сургуултийн 
Волейболын багш 

18 Д.Хишигдэлгэр Орхонтуул Чөлөөт бөх
19 Г.Ганхөлөг СБ 1-р сургууль Чөлөөт бөх
20 Б.Энэрэл СБ 1-р сургууль Бокс
21 П.Батчимэг СБ 5-р сургууль Бокс

22 Э.Төгөлдөр Мандал 4 таеквондо Д.Алтантуяа
Мандал 4-р сургууль БТ 
багш

23 Э.Хүрэлдаваа Сант Самбо бөх Б.Оюунтөмөр БТСГ-ын дасгалжуулагч
24 Б.Баярбаясгалан Шаамар Жудо Д.Сэргэлэн
25 Дүүрэнхишиг Мандал шатар 
26 Т.Номиндалай СБ 4-р сургууль шатар 

27 Ж.Сүбэдэй алтан 
медаль Алтанбулаг

28 Б.Дашхишиг 
мөнгөн медаль Мандал 3

29 О.Одбаяр хүрэл  
медаль Ерөө

30 Н.Төгөлдөр СБ 6-р сургууль Теннис Мягмарсүрэн СБ 6-р сургуулийн шатрын 
багш

Монголын хүүхдийн спортын VI их наадмаас нийт 6 алт, 10 мөнгө, 11 хүрэл медаль хүртэж 21 аймгаас 9-р 
байр, пара төрлөөр 12-р байранд шалгарлаа.

Дасгалжуулагч багш 

Хүрэл  медаль

Алтан медаль

Д.Алтантуяа Мандал 4-р сургууль БТ 
багш  

Мөнгөн  медаль

Д.Алтантуяа Мандал 4-р сургууль БТ 
багш  

Пара 

Г.Амархүү

Б.Оюунтөмөр 

Г.Амархүү

БТСГ-ын дасгалжуулагч

БТСГ-ын дасгалжуулагч

БТСГ-ын дасгалжуулагч

Г.Ганхуяг

Дифлимп

БТСГ-ын дасгалжуулагч

Ө.Баточир СБ 2-р сургуулийн шатрын 
багш

хөнгөн атлетик Ч.Мөнхбаатар Алтанбулаг БТ багш 

 Сэлэнггийн долгио чуулгын дэргэдэх 
сурагчдын “Таванхан” морин хуурын хамтлаг 
Азийн ардын урлагийн наадамд 2-р байр 
эзэлж Дэлхийн ардын урлагийн наадамд 
оролцох эрхийн бичгээ гардан авлаа



Онцлох үйл явдал
НАСАН ТУРШ БОЛОВСРОЛ, 
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 

БОЛОВСРОЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ

71

66

 “Одон орон судлалын олон улсын байгууллага үүссэний 100 жил”, “Саран дээр хүн буусны 50 
жил”-ийн ойг угтан Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран олон улсын эрдэмтдийн “Байгалийн ухаан”-
ны сургалтыг Баянгол, Баруунбүрэн, Сайхан, Номгоны ЕБС-ийн багш, сурагч, иргэдийн дунд зохион 
байгууллаа.

 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэгийг 2 удаа хийж, өвчлөлийн судалгааг 
гарган, эрүүл мэндийн карт хөтлөн, хүүхдийг эрүүлжүүлэх ажлуудыг хийж цэцэрлэгийн хүүхдийн өвчлөл 
37.2%, сургуулийн сурагчдын өвчлөл 9.1%-иар буурууллаа.

 2018-2019 оны хичээлийн жилийн жилд  Албан бус 
- Насан туршийн боловсролын төв болон нэгжээр дүйцсэн 
хөтөлбөрийн сургалтанд  нийт 386  суралцагч суралцаж
 Бага боловсрол олгох сургалтанд – 81 суралцагч
 Суурь боловсрол олгох сургалтанд – 156 суралцагч
 Бүрэн дунд боловсрол олгох иргэдийн сургалтанд –149 
суралцагч тус тус боловсрол нөхөн эзэмшиж байна

 Тогтвортой Хөгжлийн Боловсролын 17 зорилгын хүрээнд 
Юнескогийн санаачилсан “ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ”-д  
сургуулиуд нэгдэн, 608 багш  тус бүр нэг хөтөлбөр бэлтгэн 516 
хичээл зааж, нийт 12464 сурагч, 824 багш хамрагдлаа.

 Алтанбулаг, Баруунбүрэн, Хүдэр, Баянгол, Бугант, 
Жавхлант, Ерөө, Мандал сумын 2, 3-р Сүхбаатар сумын 
4, 6-р, Орхонтуул 2-р, Сайхан, Хушаат сумын сургуулиуд 
“ХҮЛЭМЖ”, “НОГООНЫ ТАЛБАЙ”, “ТУРШИЛТЫН 
ТАЛБАЙ”-г шинээр байгуулж, Алтанбулаг сумын сургууль 
Аймгийн ОНХС-ийн 35 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
хөдөлмөр-амралтын зуслантай боллоо. 

 Сүхбаатар сумын 4, 7–р, Алтанбулаг сумын 2-р , Сайхан 1, 
3-р, Бугант, Хэрх 5-р , Мандал сумын 1-р, Баянгол, Хушаат, 
Орхонтуул 1-р, Шаамар 1-р, Жавхлант сумын цэцэрлэгүүд  
“ХҮЛЭМЖ”, “НОГООНЫ ТАЛБАЙ”, “ТУРШИЛТЫН ТАЛБАЙ”, 
Сайхан сумын 3-р, Хүдэр, Шаамар 1-р цэцэрлэгүүд “ЗООРЬ” 
шинээр барьж, сайжруулахад нийт 11.896.500 төгрөг 
зарцууллаа.



Онцлох үйл явдал
СОЁЛ УРЛАГ

 “Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн 
түүх, соёлын хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн улсын 
тооллого хийж, нийт 
3172 дэсийн 4477 ширхэг 
үзмэрийг дахин бүртгэн 
баримтжуулав.

 “Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах нь” сургалт Баруунбүрэн сумын Соёлын 
төвд зохион байгуулагдав.

 Гадаадын болон дотоодын 2200 гаруй ардын авъяастан, уран бүтээлчдийн дунд зохион 
байгуулагдсан “Азийн ардын урлагийн наадам”-д Сэлэнгэ аймгаас Ардын дуу бүжгийн Сэлэнгийн долгио 
чуулга, Дуу бүжгийн Мөнгөн хараа чуулга, Ерөө, Жавхлант, Сүхбаатар, Сайхан сумд, Дулаанхаан 
тосгоны нийт 92 уран бүтээлч, ардын авъяастан оролцож АДБ-ийн Сэлэнгийн долгио чуулгын дуучин 
Б.Цолмон 3-р байр, хөгжимчин З.Одонтунгалаг 3-р байр, Таванхан морин хуурын хамтлаг 2-р байранд 
тус тус шалгарсан.

 Ардын дуу бүжгийн Сэлэнгийн долгио чуулгын уран бүтээлчдийн ур чадварын түвшин тогтоох 
шалгалт боллоо. 



 УИХ-н гишүүн Н.Оюундарийн 
ивээл дор Ахмад багш нарын 
анхдугаар “УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ”-
ыг 7 төрлөөр зохион байгуулж, 
“Шилдэг баг”-г шалгарууллаа. 

 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдрөөр Сэлэнгэ нутгийн уугуул дуучин 
Ш.Хүрэлбаатарын “Мөрөөдлийн зүг” тоглолтыг  
зохион байгуулж Сүхбаатар сумын ЕБС-ийн 9-12-р 
ангийн 1000 сурагчдад үзүүлэн, бэлэг барилаа. 

 Монгол улсын “Соёлын 
ажилтнуудын урлагийн анхдугаар 
наадам”-д Ерөө сумын Соёлын 
төвийн хамт олон аймгаасаа 
шалгаран оролцож “Хамтлаг 
хөгжим”-ийн төрөлд ТЭРГҮҮН байр 
эзэлсэн амжилтыг үзүүллээ.

 БСУГ-ын 60 жилийн 
ой угтан Аймгийн сургууль, 
цэцэрлэгийн багш нарын дунд 
“Багш дуулж байна” уралдааныг 
зохион байгуулж шилдэг 5 
багшийг шалгарууллаа.

 Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын Байгууллагын Сэлэнгэ ОНХөтөлбөртэй хамтран зорилтот 
сум болох Шаамар, Дулаанхаан, Жавхлант, Ерөө, Бугант, Хүдэр, Орхон, Сант, Сүхбаатар сумдын 
ЕБСургуулиудын дунд “Зөнгийн одод-Миний эх орон” сэдэвт хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг 
шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулж 11 хамтлагийн 225 хүүхэд оролцов.



Онцлох үйл явдал
ГАДААД ХАРИЛЦАА

 Аймгийн засаг даргын нөөцөөс хүүхдийг хөгжүүлэх үйлсэд амжилт үзүүлсэн 34 сургуулийн 340 
багшийг Манжуур хотод, ЕБС-ийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг Тайланд улсын Банконг хотод, 
нягтлан бодогч нарыг Гуанжу хотноо аялуулан, нийгмийн ажилтнуудыг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хайлаар 
хотод болсон *Хүүхэд хамгааллын олон улсын сенфозум”-д оролцуулан туршлага судаллаа. 

 БНСУ-ын   Жэжү тусгай мужийн Боловсролын газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд манай 
аймагт зочлон  Сүхбаатар сумын 4-р сургуульд 90284 долларын /234,8 сая гаруй төгрөг/ өртөг бүхий 
“Мэдээллийн технологийн”   иж бүрэн кабинет, Сүхбаатар сумын сургуулиудад ус цэвэршүүлэгчтэй , 
буцалгагч аппаратыг нийлүүллээ. 

 БНСУ-ын KОЙКА олон улсын байгууллагын World Friends Korea Солонгосын Их сургуулиудын 
Нэгдсэн сайн дурын ажлын холбооноос томилогдсон дунд хугацааны оюутны 6 дахь удаагийн багийнхан 
ажиллаж байна

 БНСУ-д жил бүр 
уламжлал болон зохион 
байгууллагддаг “Жэжүгийн 
хүүхэд залуучуудын олон 
улсын форум”-д Сэлэнгэ 
аймгийн багш сурагчдын 
төлөөлөл 4 дэх жилдээ 
оролцов.



Онцлох үйл явдал
БСУГ 60 ЖИЛ

“Хүүхдийн хөгжилд- эцэг эхийн оролцоо” аймгийн зөвлөгөөнийг Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн газар, Эрүүл 

мэндийн газар, ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ-тэй хамтран зохион байгуулав. 

“Аймгийн	ахмад	багш	нарын	II	
зөвлөгөөн”-ийг	зохион	байгууллаа.	



Сайхан сумын Хөтөлд 480 суудалтай сургууль, 
Цагааннуур сумын 150 ортой цэцэрлэгийн,
Орхонтуул сумын Рашаант тосгонд 75 ортой цэцэрлэгийн барилга,
Ерөө сумын Бугант тосгоны соёл, спортын цогцолбор,
Алтанбулаг, Жавхлант сумдын сургууль, цэцэрлэгийн засвар

Сант суманд 100 ортой, Түшиг суманд 60 ортой, Орхон суманд 75 ортой 
дотуур байрны барилга
Жавхлант сумын соёл, амралт, биеийн тамирын талбай
Баянгол суманд 400 суудалтай соёлын төв, Алтанбулаг суманд спорт 
заалын барилга
Мандал сумын 3-р сургууль, Зүүнбүрэн сумын сургууль, Сүхбаатар 
сумын 4-р сургууль,  Мандал сумын Олимп цэцэрлэгт өргөтгөлийн 
барилга  
Сүхбаатар сумын 7-р багт  200 ортой цэцэрлэг, Сүхбаатар сумын 3-р 
багт 150 ортой цэцэрлэгийн барилга 

Цагааннуур сумын бага сургуулийн барилгын их засвар  
Орхонтуул сумын 2-р сургуулийн дээврийн их засвар  
Орхонтуул сумын 1-р сургуулийн их засвар
Хушаат сумын сургуулийн барилгын их засвар
Сүхбаатар сумын 3-р сургуулийн дээврийн засвар
Сайхан сумын Хөтөл 11-р цэцэрлэгийн их засвар
Сайхан сумын Соёлын ордны барилгын их засвар
Цагааннуур сумын спорт заалны барилгын их засвар 

Шинэ хөрөнгө оруулалтаар 12 төсөл арга хэмжээнд 13.544.0 сая төгрөг

Их засварт /2116,9 сая/ 

2018-2019 онд шилжих хөрөнгө оруулалтаар 5 төсөл арга хэмжээнд  9.291.1 сая төгрөг 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ


