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МэндчилгээМэндчилгээ
 
 Сэлэнгэ нутгийн хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд, 

багш сурган хүмүүжүүлэгчид, нийт иргэд та бүхэндээ 

Дэлхийн багш нарын 26, Монголын багш нарын 54 

дэх өдрийн мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. 

 2019-2020 оны хичээлийн жилд манай 

аймгийн боловсролын салбар ололт, амжилт дүүрэн 

байлаа. 3 цэцэрлэг, 1 сургууль шинээр нээгдэж, 

суралцагчдын сурч хөгжих орчныг бүрдүүлэхэд ахиц 

гарган ажиллалаа.  

 Багшийн ажил, мэргэжлийн онцлогийг 

нийгэмд таниулах, шилдэг арга зүй, ур чадвартай 

манлайлагч багш нарыг урамшуулан дэмжих, багш 

мэргэжлийн нийгмийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх 

зорилготой “Би багш” үндэсний уралдаант шоу 

нэвтрүүлгийн шилдгийн шилдэг багш, цахим 

сургалтын технологийг нэвтрүүлэх арга зүйн уралдааны 

шилдгээр 4 багш, шилдэг илтгэлийн уралдааны 

тусгай байр, тамирчин багш нар маань спортын 

наадмын цомын эзэн болсон зэрэг олон амжилтуудыг 

гаргасан билээ. 2019 онд Мандал сумын Хэрх тосгоны 

цэцэрлэг “Улсын тэргүүний цэцэрлэг”-ээр, Чанарын 

үнэлгээний шалгалтын дүнгээр төрийн өмчийн 1, 

төрийн бус өмчийн 1 сургууль улсын хэмжээнд эхний 

20-д шалгарсан нь манай аймгийн боловсролын 

салбарын ажлын чанар, үр дүн бөгөөд багш, сурган 

хүмүүжүүлэгчид, эцэг эх, асран хамгаалагчдын хамтын 

ажиллагаа, хичээл, зүтгэлийн илэрхийлэл юм.  

 2020-2021 оны хичээлийн жилд ерөнхий 

боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд “Хүүхэд бүрийн 

сурч төлөвших нөхцөлийг бүрдүүлж, багш бүрийг 

хөгжүүлэхэд хамтран ажиллая” гэсэн зорилгын 

хүрээнд 5 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 

энэхүү зорилтын хүрээнд багш, сурагчид танхимын 

болон танхимын бус сургалтын бүхий л хэлбэрүүдийг 

ашиглан өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, 

байгууллагын зөв менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах болно. 

Номын хур бууж, эрдмийн далай 
бялхах болтугай

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН 

ГАЗРЫН ДАРГА                                                   Ч.ЖАРГАЛСАЙХАН
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Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрт үнэлгээ хийн 
сайжруулан хэрэгжүүлж, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх тоглонгоо суралцах 
арга зүйг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

  

2019-2020 оны хичээлийн жилд аймгийн 
хэмжээнд 8419 хүүхэд сургуулийн өмнөх 
боловсролын үйлчилгээнд хамрагдан, 
сургуулийн өмнөх боловсролын хамран 
сургалт 86.5 хувьд хүрч, улсын дундажтай 
харьцуулахад /84,2/  2.3  хувиар ахисан  
үзүүлэлттэй байна. 

 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Сургуулийн өмнөх 
боловсрол

 Мандал сумын Хэрх тосгоны 
цэцэрлэг БСШУ-ны сайдын 111 тоот 
тушаалаар батлагдсан “Улсын тэргүүний 
цэцэрлэг”-ийн болзол, шалгуур 
үзүүлэлтийг ханган ажиллаж батламж 
үнэмлэхээ гардан авлаа. 

Баянгол сумын 1 дүгээр цэцэрлэг 
“Аймгийн  шилдэг цэцэрлэг”-ээр 
шалгарлаа. 
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Дэлхий дахинд шинэ төрлийн коронавирус дэгдэж,  МУЗГ-ын тогтоол, Улсын онцгой 
комиссын шийдвэрээр бүх шатны сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой 
холбогдуулан гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор БСШУСЯ, Боловсролын 
хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс 1700 минутын 170 теле хичээлийг хүүхэд, 
эцэг эхчүүдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж, хүүхүүд маань гэрээсээ теле хичээлдээ хамрагдлаа.    

 Багш ажилчид сургалтын үйл ажиллагаа 
түр зогссон үед төрөл бүрийн сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн хийж, бие биенээсээ суралцах 
туршлага судлах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан. 

 Нийслэлийн Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагын удирдах ажилтнуудтай 
туршлага солилцон ажиллалаа. 
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 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлын хүрээнд   
БМДИ-ийн сургалтад  92, БСУГ-аас зохион байгуулсан танхимын сургалтад 1210, онлайн 
сургалтад 653, ажлын байрандаа давхардсан тоогоор 840 багш хамрагдаж мэргэжил 
боловсролоо дээшлүүлсэн байна.

Дэлхийн Зөн ОУБ Сэлэнгэ 
ОНХХөтөлбөртэй хамтран 

"Хүмүүжлийн эерэг арга" сургалтыг 
зохион байгуулав. 

БСШУСЯ, МОНЭС-тай 
хамтран “Бага насны хүүхдийг 

хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг 

чадвар олгох нь“ сургалтыг зохион 
байгуулав.

БМДИ-ийн Онлайн сургалт

Зөвлөн туслах ажлын хүрээнд Бэлчир бүсийн 7 цэцэрлэгийн  үйл ажиллагаатай танилцаж 
169 багш ажилтанд зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

 БСШУСЯ, НҮБ-ын 
Хүүхдийн сан, ЯХИС хамтран 
гаргасан “Та хүүхдэдээ сургуульд 
орохын өмнө хэрхэн туслах 
вэ? эцэг эхийн гарын авлагыг 5 

настай 2457 хүүхдэд тараалаа

Хөвсгөл аймаг- “Багшид үзүүлэх, 
мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, 

манлайлал” сургалт
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2019 оны чанарын үнэлгээний шалгалтын дүнгээр тэргүүлэгч төрийн 
өмчийн 20 сургуулийг жагсаахад ОРХОН сумын ЕБС, төрийн өмчийн 

20 сургуулийг жагсаахад БИЛИГ ДБ сургууль шалгарав. 

 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Ерөнхий 
боловсрол

“МУЛЬТИМЕДИА ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ СУРГАЛТАНД ХЭРЭГЛЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” үндэсний 
XII уралдаан

 Цагааннуур сумын 
химийн багш С.Баярсайхан 
1 дүгээр байр, Орхон сумын 
ерөнхий боловсролын 
сургуулийн  багш  нарын 
баг 3 дугаар байр эзэллээ.

Мандал  сумын  БИЛИГ ДБ сургууль 
“Аймгийн  шилдэг сургууль”-аар шалгарлаа. 

Сайхан суманд 480 хүүхдийн хүчин чадалтай ерөнхий боловсролын сургууль 
ашиглалтанд орлоо. 2019.11 сар
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 Шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд Мандал сумын 4-р сургуулийн багш нар  
шалгарч, улсад тусгай байр эзэллээ.

2020.04 сар

“БИ БАГШ” ШОУ НЭВТРҮҮЛГИЙН ЯЛАГЧ МАНДАЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 3 ДУГААР 
СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН БАГШ Ц.АЮУШ
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2019-2020 оны хичээлийн жилд Бэлчир бүсэд зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион 
байгууллаа.

 "2020-2021 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил, анхаарах асуудал" сургалт 
семинарыг  бүсчлэн зохион байгуулж, сургууль цэцэрлэгүүдийн удирдах ажилтан, эмч нарыг 
оролцууллаа. 
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Мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн багш, 

ажилтны тоо
2019 ОН

Мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө 
өгсөн багш, 
ажилтны тоо

2020 ОН

346

313

340



8 АМЖИЛТ ШИЙДЭЛ ШИНЭЧЛЭЛ 2019-2020

 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс СӨБ, ЕБС-ийн багш, удирдах ажилтнуудад 
“Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сэдэвт сургалтыг 15 судлагдахуунаар 
зохион байгуулж, цахим сургалтад танхимд 252 багш хамрагдаж, 1081 багш шууд дамжуулалт  
/лайв/-ыг үзэж, хичээлийн шинэ жилийг эхлүүлэх бэлтгэл ажлаа хангасан. 

Боловсрол,Шинжлэх ухааны сайд Л.Цэдэвсүрэн Сэлэнгэ аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн 
газар болон Сүхбаатар сумын зарим цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл 
ажиллагаатай танилцаж, удирдлагуудтай уулзалт хийлээ.

Мэдээллийн технологи  Математик Монгол хэл, Уран зохиол

Түүх,Нийгмийн ухаан Биеийн тамир Бага боловсрол
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Хэрэгжүүлсэн 
төсөл 

хөтөлбөрүүд
  БСШУСЯ-ны “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Боловсрол 
соёл, урлагийн газар болон 14 сургуульд “Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр” хэрэгжиж 
236,515,500 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. “Орон зайнаас үл хамааран суралцъя, 
ажиллая” төслийн хүрээнд  салбарын байгууллагуудтай онлайнаар шууд холбогдон 
ажлын байрандаа хөгжих боломжийг бүрдүүллээ. 

2020 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд Сайхан сумын ерөнхий боловсролын 1-р 
сургуулийн сурагч А.Сумьяасүрэн монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авлаа. 

Бэлтгэсэн багш: А.Баянжаргал 
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 БНСУ-ын Жэжү   тусгай   мужийн  Боловсролын  газартай   хамтран  ажиллах  гэрээний  
дагуу     2018 онд Сүхбаатар  сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд, 2019 онд Сэлэнгэ 
аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 4 дүгээр сургуульд, 2020 онд Шаамар сумын  
ерөнхий боловсролын сургуульд мэдээллийн технологийн иж бүрэн  кабинетийг байгууллаа.

 Жил бүр уламжлал болон зохиогддог  
“Jeju Young Forum” олон улсын хүүхэд 
залуучуудын форумд Монгол улсаа 
төлөөлж Сэлэнгэ аймгийн   багш,  ахлах 
ангийн сурагчид 6 дахь жилдээ оролцлоо.

 БНСУ-ын Жэжү тусгай мужийн Боловсролын газартай хамтран ажиллах 
гэрээний дагуу 2019 онд 3 дахь удаагаа манай аймгийн багш, мэргэжилтэн, 
ажилтнуудын төлөөлөл 10 хүн тус мужид зочилж, туршлага судаллаа. 

 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Гадаад хамтын 
ажиллагаа
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 БНСУ-ын Жинжү 
Боловсролын Их сургууль, МУБИС-
ийн Багшийн сургуультай хамтран 
2019 оны 10 дугаар сард  бага 
ангийн багш нарт “Математик, 
Байгалийн ухаан”-ы хичээлийн 
арга зүйн сургалтыг  зохион 
байгуулсан ба  тус сургуулийн 
урилгаар  2 багш туршлага  
судлаад ирлээ.

 Койка олон улсын байгууллагын "KUCSS" worldfriends дунд хугацааны хөтөлбөрийн сайн дурын 
гишүүд, цэцэрлэгийн багш, соёл урлагийн байгууллагын ажилтнуудын мэдээллийн технологийг 
ашиглах ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтыг зургаан 7 хоногийн турш  зохион  байгууллаа.

 “Суурь боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээлэл харилцааны технологийг оновчтой ашиглах 
нь" төслийн хүрээнд 6 хичээлийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн /DVD/ боловсруулж, мэргэжилтэн 
Д.Нарантуяа, Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн багш Н.Мандах нар 
Япон улсад туршлага судлах, сургалт семинарт хамрагдаж, мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүллээ. 
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 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Тогтвортой
 хөгжлийн
боловсрол

 2019 онд Олон улсын “Эко сургууль” хөтөлбөрийн үндэсний V чуулган “Эрүүл, аюулгүй, 
ногоон орчин -2022” уриан дор болж, Сүхбаатар сумын 1-р, Мандал сумын 1, 3-р, Баянгол сумын 
сургуулиуд “Ногоон туг- Алтан гэрэгэ”, Сүхбаатар сумын 2-р, Сайхан, Хушаат, Шаамар, Ерөө 
сумын сургуулиуд “Мөнгөн гэрэгэ”, бусад 23 сургууль “Хүрэл гэрэгэ”– ний эзэд боллоо. Баянгол 
Мандалын 1 дүгээр сургуулиуд 2 дахь “Ногоон туг–Алтан гэрэгэ”-тэй боллоо.

2020 онд БОМСТ-тэй хамтран зохион байгуулсан “Ахисан шатны 2 дахь сургалт”-д 21 сургуулийн 88 
удирдах ажилтан, багш нар “ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ” заах арга зүйд суралцлаа. 

 Аймгийн хэмжээнд хүлэмжтэй 37, ногооны талбайтай 39, туршилтын талбай 48, зоорьтой 8 
сургууль, цэцэрлэгтэй боллоо.

 НҮБ-аас 2019 оныг “Ойн талаар бүх нийтийн боловсролыг дэмжих жил” болгон зарлан 
энэ санаачлагад Монгол Улс нэгдэж, Сүхбаатар сумын ЕБС-ын  эко паспорттай 100 сурагч, 
багш, удирдах ажилтан, БСУГ-ын мэргэжилтнүүд “Ногоон паспорт-Ногоон төгөл”-д 1024 мод 
тарилаа. 
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 БОАЖЯ-аас 2019 онд 10 сургуулийн 120 сурагч “Ногоон паспорт”-ыг шинээр гардан авч, 
БОАЖЯ-аас зарласан "Шилдэг ногоон паспорт эзэмшигч" улсын уралдаанд Сүхбаатар сумын V 
сургуулийн сурагч М.Түвшингэрэл шалгарч БНХАУ Бээжин хотод 7 хоног аяллаа.  

 ТХБ-ийн үзэл санаа суулгасан 6-р ангийн биологийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг 
багш Г. Цолмон, Х.Нямцэрэн нар Сүхбаатар сумын бусад багш нартай хамтран боловсруулан 
зааж, суралцахуй, багшлахуйг сайжруулах арга туршлагаа түгээлээ.

 2020 онд Жавхлант, 
Сант, Орхон, Түшиг, Алтанбулаг 
сумын 1-р, Түнхэл тосгоны 
цэцэрлэгүүд “Эрүүл мэндийг 
дэмжигч цэцэрлэг”- болсноор 
аймгийн хэмжээнд “Эрүүл 
мэндийг дэмжигч аймгийн 
шилдэг сургууль/цэцэрлэг” 
БАТЛАМЖ-тай 18 цэцэрлэг, 10 
сургуультай боллоо.

БСУГ, Сэлэнгэ Дэлхийн зөн НХХ-тэй хамтран зохион байгуулсан “ШҮД БОЛОН ГАРАА ДАРААЛЛЫН 
ДАГУУ ХЭН ХАМГИЙН САЙН ЗӨВ УГААЖ СУРСАН БЭ?” цахим видео уралдаанд сургууль, 
цэцэрлэгийн 728 хүүхэд оролцож,  нийт  хүүхдүүдэд бэлэг, 36 хүүхдийг "Өргөмжлөл" болон үнэ 
бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа.
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 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Соёл, урлаг 

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

 Соёл, урлагийн их сургуультай хамтран 
106 соёл, урлагийн байгууллагын дарга, эрхлэгч, 
хөгжим, бүжгийн багш, уран бүтээлчид, ЕБС-н 
хөгжмийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт 2019 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр 
Сүхбаатар суманд зохион байгууллаа

 Соёлын өвийг хамгаалах 
тухай хуулийн 23.2, 26.1-т заасны 
дагуу 2020 он “Соёлын биет бус 
өвийн үзлэг” улсын хэмжээнд анх 
удаа зохион байгуулж байгаа 
бөгөөд манай аймгийн 15 сум 5 
тосгон хамрагдан 108 соёлын биет 
бус өвийг 492 өвлөн уламжлагч 
байгааг аймгийн бүртгэл 
мэдээллийн санд бүртгэн Соёлын 
өвийн үндэсний төвд жагсаалтыг 
хүргүүллээ. 

 Мөн Шаамар сумын Дулаанхаан 
тосгоны нум сум урлаач Ж.Сүхбаатар 
“Нум, сумын урлал” төрлөөр, Түшиг сумын 
малчин З.Оюунгэрэл “Таван хошуу малын 
уриа дуудлага” төрлөөр Монгол улсын 
Засгийн газрын 2019 оны 475 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Соёлын биет бус 
өвийг ур чадварын өндөр түвшинд өвлөн 
эзэмшсэн “Соёлын биет бус өвийг өвлөн 
уламжлагчийн үндэсний жагсаалт-д багтсан 
байна. 

 Соёлын төв-Чанартай үйлчилгээ-IV” уралдааны аймгийн шалгаруулалтад 19 соёлын төв 2019 оны 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг илтгэх материалуудыг боловсруулан оролцож, нийлбэр дүнгээр Ерөө сумын соёлын 
төв, Жавхлант сумын Соёлын төв, Баянгол сумын соёлын төвүүд эхний 3 байрыг эзлэн улсын уралдаанд 
оролцох болзлыг ханган материалыг улсын комиссд хүргүүллээ. 
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 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Биеийн тамир, 
спорт

ОХУ-ын Буриад улсын Кяхта хотод зохион байгуулагдсан самбо 
бөхийн өсвөр үеийн олон улсын тэмцээн

 Дасгалжуулагч: БТСГазар Д.Оюунтөмөр, Таван хан дэвжээ Г.Мягмар 
Баянгол сумын ЕБСургууль Н.Батболд” 

/Самбо/ 2019

Өсвөрийн азийн тивийн аврага шалгаруулах тэмцээнд 63 
кг жинд хүрэл медаль

Мандал ЕБС 4-р сургуулийн12а ангийн  сурагч Ч. Элбэг
/Бокс/ 2019 он 

КАЗАК ОХУ -ын олон улсын тэмцээний алтан  медальт
СБ-ЕБС 2 -р сургуулийн 9а ангийн  сурагч Б.Шинэтулга

/Жудо/ 2019 он 

Өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах
тэмцээний  мөнгөн медальт  А.Оргилбулаг дасгалжуулагчтай 

Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын  1-р сургууль
/Сагсанбөмбөг/2019  

ОХУ-ын Өсвөр үеийн  олон улсын
тэмцээний алтан медальт  А.Оргилбулаг дасгалжуулагчтай 

Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын  1-р сургууль

/Сагсан бөмбөг/ 2019 он 

Өсвөрийн Улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээний хүрэл медальт Т.Батзаяа 

дасгалжуулагчтай 
Мандал сумын ЕБ -1 сургуулийн охидын баг

/Волейбол/ Ноён клуб 2019

Волейболын холбооны U-16 тэмцээний алтанмедальт 
 Ж.Мөнхбаяр дасгалжуулагчтай 

Мандал сумын ерөнхий боловсролын  3-р сургуулийн баг
/Волейбол/ 2020

 Хөдөөгийн багш нарын спортын XVII наадам  2019 оны 10 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд 
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод зохион байгуулагдсан. Хөдөөгийн багш нарын спортын XVII наадам  
сагсан бөмбөг, волейбол, шатар, теннис, шагайн харваа  гэсэн 5 төрлөөр зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд 
14-н аймгийн 500 гаруй тамирчин багш нар оролцлоо. Тэмцээний Сагсан бөмбөгийн төрөлд Сэлэнгэ 
аймгийн эмэгтэй баг мөнгөн медаль, волейболын төрөлд эрэгтэй баг алтан медаль, эмэгтэй баг алтан  
медаль,   шатрын төрөлд эрэгтэй мөнгөн медаль,  теннисний төрөлд эмэгтэй алтан медаль, шагайн 
харвааны төрөлд багаараа мөнгөн медаль тус тус хүртжээ. Тэмцээний  нийлбэр дүнгээр Сэлэнгэ аймгийн 
баг тэргүүн байр шилжин явах цом, хүртэж  дэд байрт Орхон   аймгийн баг, гутгаар байрт Дархан-Уул  
аймгийн баг тамирчид шалгарлаа. 
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 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Хөрөнгө оруулалт 

 2017-2020 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ

Сургууль

Барилга

Барилга

Барилга

Барилга

      17.465,4

   9.837,1

  5.654,4

  2.200,0

Их засвар     5.391,0

Их засвар     2.476.1

Их засвар     1.818,3

Их засвар  377,4

Тоног төхөөрөмж 543,9

Тоног төхөөрөмж 444,5

Тоног төхөөрөмж  9,1

Тоног төхөөрөмж 33,6

Цэцэрлэг

Соёл урлаг

Биеийн 
тамир 
Спорт

29  
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
 

29 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

12.757,7 

17 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

7.481,8 

7 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

2.611,0

2018 2019 20202017

2017-2020 оны төсөвт хөрөнгө 
оруулалт нийт 

52,667,2
2.891,6
8.371,5
24.017,7  
17.386,4

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

 САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

 САЯ ТӨГРӨГ

сая төгрөг

сая төгрөг

сая төгрөг

сая төгрөг

23.400,3
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 ХҮЧИН ЧАДАЛ

 БАРИЛГА 
АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

 ТОО

2017-2020 ОНД

Сургууль, 
Сургуулийн өргөтгөл, 

дотуур байр

ЦэЦэрлэг, 
ЦэЦэрлэгийн өргөтгөл

Соёл, урлаг биеийн тамир, 
Спорт

СУУДАЛ ОР ТАЛБАЙСУУДАЛ
1575 2625 670 18X48 

8 
26 

13 4 1 

ШИНЭ БАРИЛГА

Соёл, урлаг
Биеийн тамир, 

Спорт

Сургууль, 
Сургуулийн өргөтгөл, 

дотуур Байр

Мандал суманд 640 суудалтай сургууль

Мандал суманд 100 ортой дотуур байр

Баруунбүрэн сумын сургуулийн 
дотуур байрны өргөтгөл

Сайхан сумын 480 суудалтай сургуулийн 
барилга

Сант  сумын сургуулийн дотуур 
байр 100 ортой
Түшиг сумын сургуулийн дотуур байр 
60 ортой 
Орхон сумын сургуулийн дотуур 
байр 75 ортой 

Зүүнбүрэн сумын сургуулийн өргөтгөл
 120 суудалтай

ЦэЦэрлэг, 
ЦэЦэрлэгийн 

өргөтгөл

Түнхэл тосгонд 150 ортой цэцэрлэгийн байр
Дулаанхаан тосгоны цэцэрлэгийн өргөтгөл
Алтанбулаг суманд 50 ортой цэцэрлэгийн барилга
Сүхбаатар сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн 150 ортой 
өргөтгөл
Хушаат сумын цэцэрлэгийн 50 ортой өргөтгөл 
Цагааннуур сумын 150 ортой цэцэрлэгийн 
барилга
Сүхбаатар сумын 7-р багт 200 ортой цэцэрлэг 
Мандал сумын Олимп цэцэрлэгийн өргөтгөл
Алтанбулаг сумын 2-р цэцэрлэгийн 50 ортой өргөтгөл
Зүүнбүрэн сумын Мангирт багт гэр цэцэрлэг 
Сүхбаатар сумын 5-р багт 50 ортой цэцэрлэг  
Хүдэр суманд 50 ортой цэцэрлэгийн байрны өргөтгөл 
Жавхлант суманд Нүүдлийн бүлгийн цэцэрлэг  

Хүдэр сумын Соёлын төвд номын 
сангийн өргөтгөл 
Түшиг сумын соёлын төвийн ОНСТ 
өргөтгөл

Баянгол сумын соёлын төв 400 
суудалтай

Ерөө сумын Бугант тосгоны соёлын 
төв 250 суудалтай

Алтанбулаг сумын спортын 
заал
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ИХ ЗАСВАР 

 2017-2020 ОНЫ АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ

3.646,0
112 төсөл, арга хэмжээ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

42

1.102,2 

917,4

1.337,7

288,7

28

35

7

СУРГУУЛЬТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 
ЦЭЦЭРЛЭГ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 

СОЁЛ, УРЛАГ 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 

БИЕИЙН ТАМИР

СПОРТ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

САЯ ТӨГРӨГ

        
   509,3 
САЯ ТӨГРӨГ

  2.755,3 
    САЯ ТӨГРӨГ

 3.111,2 
  САЯ ТӨГРӨГ

        
   6.047,3 
САЯ ТӨГРӨГ

Сургууль

Цэцэрлэг

Соёл, 
урлаг 

Спорт 

39 27 847 төсөл,арга
 хэмжээ

төсөл,арга
 хэмжээ

төсөл,арга
 хэмжээ

төсөл,арга
 хэмжээ

121 төсөл, арга хэмжээ 12,423,1 сая төгрөг
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ГАДААДЫН ХАНДИВ ТУСЛАМЖИЙН ХҮРЭЭНД

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, 
ХАНДИВ ТУСЛАМЖ

АНУ 

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

ЯПОН 

ӨВСНИЙ ҮНДЭС ТӨСӨЛ

СОЛОНГОС 
БНСУ-ын ЖЭЖҮ тусгай 

муж Боловсролын газар 

Сүхбаатар сумын 4-р 
цэцэрлэгийн 100 ортой 
өргөтгөл 
Сүхбаатар сумын 5-р багт 50 
ортой цэцэрлэгийн барилга 

Сүхбаатар сумын 3-р 
цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны 
их засвар 

Орхонтуул сумын 2 дугаар 
сургуулийн их засвар 

Сүхбаатар сумын 2-р сургууль 
мэдээлэл зүйн иж бүрэн 
кабинет, тоног төхөөрөмж

Сүхбаатар сумын 4-р сургууль 
мэдээлэл зүйн иж бүрэн 
кабинет,

Шаамар  сумын мэдээлэл зүйн 
иж бүрэн кабинет, зөөврийн 
компьютер  

   2018 

   2019 

   2020  

369,4  

1.093,1

394,6 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

333,9

1.314,6

   сая төгрөг

   сая төгрөг

   2017

   2018    2019

   2020

336,4
   сая төгрөг

179,0
   сая төгрөг

465,3
   сая төгрөг

   2017 268,0 
 сая төгрөг

сая төгрөг

он

он

он

он

сая төгрөг

сая төгрөг

сая төгрөг
2.125,1
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 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Фото агшин  


