
ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД “ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ ҮСГИЙН БАЯР-2018”-ЫН 

ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  

 

Чойр хот                                                                                             2018-05-08  

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх, эх хэлээ 

эрхэмлэн дээдлэх, бичиг соѐлын дурсгалаа сурталчлах зорилгоор жил бүр уламжлал болгон 

зохион байгуулдаг “Үндэсний бичиг үсгийн баяр-2018” үйл ажиллагааг 2018 оны 04 сарын 21-

ний өдрөөс 5 сарын 10ний өдрийн хооронд зохион байгууллаа.  

 

 

1. МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ Ш. ТҮМЭН-ӨЛЗИЙН НЭРЭМЖИТ  

МОНГОЛ БИЧГИЙН ОЛИМПИАДЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА 

 

Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, Монгол үндэсний соѐлоо эрхэмлэн 

дээдлэх, иргэдийг  үндэсний бичгээ сургах зорилготойгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Боловсрол соѐл урлагийн газар, ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 

хамтран  Монгол бичгийн аймгийн олимпиадыг  15 дах жилдээ амжилттай  зохион 

байгууллаа. Олимпиадыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр ЕБС-ийн 6-12 дугаар 



анги,  мэргэжлийн багш, бага ангийн багш, иргэд гэсэн  10 ангилалаар зохион байгуулж,  нийт 

160 гаруй иргэд оролцлоо. 

6 дугаар ангийн ангилалд:  Сүмбэр сумын 1 дүгээр  сургуулийн 6г ангийн сурагч 

А.Ариунчимэг 1-р байр, Шивээговь сумын  3 дугаар сургууийн сурагч  Г.Ганзул 2-р байр, 

Шивээговь сумын  3 дугаар сургууийн сурагч   Г.Баяртуяа                    3 дугаар байр эзэллээ. 

 7 дугаар ангийн ангилалд:  Сүмбэр сумын 5-р сургуулийн сурагч Марал 1 дүгээр 

байр, Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн сурагч Эгшиглэн 2 дугаар байр, Сүмбэр сумын 5 

дугаар сургуулийн сурагч Ариунболор 3 байр эзэллээ. 

8 дугаар ангийн ангилалд: Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн сурагч 

М.Пунцагхорлоо 1-р байр, Шивээговь сумын 3 дугаар  сургуулийн сурагч М.Оюундарь 2 

дугаар байр, Сүмбэр сумын  5 дугаар сургуулийн сурагч Б.Үүрцайх 3-р байр эзэллээ. 

9 дүгээр ангийн ангилалд:  Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн сурагч Э.Бямбасүрэн 

1-р байр, Сүмбэр сумын  1 дүгээр  сургуулийн сурагч Л.Мөнхзаяа 2-р байр, Сүмбэр сумын 2 

дугаар  сургуулийн сурагч О.Соѐлмаа 3-р байр эзэллээ. 

10 дугаар ангийн  ангилалд: Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн сурагч П.Одонтуяа 

1-р байр, Сүмбэр сумын 1 дүгээр  сургуулийн  сурагч Ц.Мөнххүлэг 2-р байр, Сүмбэр сумын 2 

дугаар  сургуулийн М.Алтанзул 3-р байр эзэллээ. 

11 дүгээр ангийн  ангилалд:  Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн сурагч Б.Дөлгөөн 1-

р байр, Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн сурагч М.Эрдэнэтуул нар 2-р байр, Шивээговь 

сумын 3 дугаар сургуулийн сурагч Э.Сэрчмаа 3-р байр эзэллээ. 

12 дугаар ангийн ангилалд:  Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн сурагч М.Анударь 1-

р байр, Сүмбэр сумын  2-р сургуулийн сурагч Б.Баярцэцэг 2-р байр,  Сүмбэр сумын  2-р 

сургуулийн сурагч Б.Буянзаяа 3-р байр эзэллээ. 

Иргэдийн ангилалд:  ДЗОУБ-ын ажилтан Д.Нарангэрэл 1-р байр, Уул уурхайн 

Политехник коллежийн оюутан Б.Маралмаа 2-р байр, МУИС-ийн эдийн засгийн ангийн 

оюутан Б.Болортуяа 3-р байр эзэллээ. 



 Бага ангийн багшийн ангилалд:  Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн бага ангийн 

багш Л.Цолмон 1-р байр, Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш Б.Лхагвасүрэн 

2-р байр, Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш О.Буянхишиг 3-р байр 

эзэллээ. 

Мэргэжлийн багшийн ангилалд: Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн багш 

Э.Олонцэцэг 1-р байр, Сүмбэр сумын 1 дүгээр  сургуулийн багш П.Одонхүү 2-р байр, Сүмбэр 

сумын 1 дүгээр  сургуулийн багш Л.Лоохууз 3-р байр эзэллээ. 

Медалийн тоогоор Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн багш, сурагчид 9, Сүмбэр сумын 

2 дугаар сургуулийн  багш,  сурагчид 7, Шивээговь сумын 3 дугаар  сургуулийн багш, 

сурагчид 5, Сүмбэр сумын  5 дугаар  сургуулийн багш, сурагчид 7 медалийг тус тус  хүртжээ. 

Медалийн чанараар нь алтын тоогоор Сүмбэр сумын 5 дугаар сургууль тэргүүлж, 

мөнгийн тоогоор Сүмбэр сумын 1 дүгээр  сургууль 2 дугаар байр, хүрлийн тоогоор Сүмбэр 

сумын 1 дүгээр сургууль, Шивээговь сумын 3 дугаар  сургуулиуд  тэнцлээ. 

 

2. САЙХАН БИЧИГТЭН АНГИ ХАМТ ОЛОНЫГ ШАЛГАРУУЛЛАА 

Говьсүмбэр аймгийн ЕБС-ын нийт 5 сургуулийн дунд сайхан бичигтэн анги хамт олныг 

шалгаруулах уралдааныг 1-р шатанд сургууль тус бүр дээр зохион байгуулсан. 2-р шатанд 

нийт 30 ангийн 960 хүүхэд сурагчдын бүтээл ирснээс 6-9 анги, 10-11 анги гэсэн ангиллалын 

дагуу тус тус шалгаруулсан.   

Сайхан бичигтэн анги хамт олныг 

шалгаруулах шүүгчид сургууль тус бүрээс нэг 

Монгол хэл, уран зохиолын багш нар хүрэлцэн 

ирж шүүн гаргасан. 

Мөн сурагчдын бүтээлээр Аймгийн нийтийн 

номын санд үзэсгэлэн гаргасан.  

 



     

Сайхан бичигтэн анги хамт олныг 6-9 дүгээр анги, 10-11 дүгээр ангиудын дунд зохион 
байгуулсан.    

 6-9 дүгээр анги: 

Тэргүүн байранд:  5-р сургуулийн 7б анги  

Дэд байранд:  1-р сургуулийн 8а анги 

Гутгаар байранд:  2-р суруулийн 9б ангиуд тус бүр байр эзэлсэн. 

     

          10-11 дүгээр анги: 

Тэргүүн байранд:  2-р сургуулийн 10б анги  

Дэд байранд:  3-р сургуулийн 10а анги 

Гутгаар байранд:  1-р суруулийн 10б ангиуд тус бүр байр эзэлсэн. 

  

 



3. НОМ ЭРДЭМ 2 САРЫН АЯНЫ ШИЛДЭГҮҮДИЙГ ШАЛГАРУУЛЛАА  

Ном-Эрдэм аяны хүрээнд шинээр 680 карт нээж үйлчилсэн. 

Нийт 9620 уншигчдад 10150 ном олгосон.  

2 сарын аяны хүрээнд: 

 “Тэргүүний уншигч”   бага, дунд насны ангилал 

 “Тэргүүний уншигч анги хамт олон” 

“Оюунлаг гэр бүл” гэсэн 3 төрлөөр шалгаруулалт явагдсан. 2 сарын аяны хүрээнд: 

 “Тэргүүний уншигч”   бага, дунд насны ангилал 

 “Тэргүүний уншигч анги хамт олон” 

 “Оюунлаг гэр бүл” гэсэн 3 төрлөөр шалгаруулалт явагдсан. 

   

 

“Тэргүүний уншигч“  бага насны төрөлд 

 1-р сургуулийн 4в ангийн сурагч 

Д.Бадар-Ууган 75 ном 

 3-р сургуулийн 2б З.Удвал 72 

ном 

 1-р сургуулийн 4б ангийн сурагч 

Б.Нандин-Эрдэнэ  43 ном 



  

 

“Тэргүүний уншигч“ дунд  насны төрөлд 

 2-р сургуулийн 7а ангийн сурагч Н.Мөнгөнсувд    136 ном 

 1-р сургуулийн 9в ангийн сурагч Н.Сайнбуян 106 ном 

 2-р сургуулийн 6б ангийн сурагч У.Гүнжинлхам  92 ном 

  

 



“Тэргүүний уншигч“ анги хамт олонд 

 1-р сургуулийн Анхтуяа багштай  4в анги 1120 ном 

 5-р сургуулийн Чимэдлхам багштай  7а анги 747 ном 

 1-р сургуулийн А.Уранчимэг багштай 9в анги 540 ном 

   

“Оюунлаг гэр бүл” 

 Тэргүүн байранд Хишигбаярын  гэр бүл 95 ном 

 Дэд байранд  Оюунчимэгийн  гэр бүл 53 ном 

 Гутгаар байранд Базарбаатарын гэр бүл 47 ном уншсан. 

                 

 

 

 

 

 



4. МОНГОЛ УРАН БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАА  

“Өв Соѐл -2018” уралдааны “Уран бичлэг”-ийн төрөлд нийт  16 оролцогчид 

оролцож 2 үе шаттай зохион байгуулагдсан. 

       

Уран бичлэгийн шүүгчээр МЗЭ-ийн шагналт, “Утга зохиолын төлөө” хүндэт 

шагналт яруу найрагч, монгол хэл-уран зохиолын ахмад багш Р.БАТЖАРГАЛ, 

БСУГазрын Соѐл, урлаг хариуцсан мэргэжилтэн Б.ГАРАМСАН, Нийтийн Номын 

Сангийн захирал Б.ЭНХТӨР, нарийн бичгээр аргазүйч Д.НАРНАЙ нар ажиллав. 

             Уран бичлэгийн уралдаанд: 

ТЭРГҮҮН БАЙР: ЕБ-ын 5-р сургуулийн 9а ангийн сурагч Э.БЯМБАСҮРЭН 

ДЭД БАЙР: Монгол хэл-уран зохиолын багш Э.ОЛОНЦЭЦЭГ 

ГУТГААР БАЙР: ЕБ-ын 5-р сургуулийн 12б ангийн сурагч М.АНУДАРЬ нар 

шалгарлаа.  

5. ИРГЭДИЙН ГАР ДЭЭР БАЙГАА “СОЁЛЫН БАРИМТАТ ӨВ”-ИЙГ СУРТАЛЧИЛСАН 

ҮЗЭСГЭЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА  

 



Үндэсний бичиг үсгийн баярын өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 05-р сарын 04-

нөөс 10-ны өдрүүдэд соѐлын баримтат өвийн үзэсгэлэн дэглэж олны хүртээл 

болголоо. Иргэдийн гар дээрх болон музейд хадгалагдаж байгаа соѐлын баримтат 

өвийн эд өлгийн зүйлээр үзэсгэлэнг дэглэлээ. Үзэсгэлэнг нийт 36 том хүн 137 

хүүхэд нийт үзэж сонирхсон.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлан бичсэн: 

БСУГ-ын мэргэжилтэн                              Б.Гарамсан 


