
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 05 

САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

      

Сургуулийн өмнөх боловсрол: 

       2020-2021 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээнд  байгаа  

цэцэрлэгийн 1670 хүүхдийн  эцэг эх, асран хамгаалагч нартай  холбогдон8 

танхимын сургалтанд хамрагддаг эсэх талаар   нарийвчилсан судалгааг  

гаргаж, бүртгэлд байдаг ч цэцэрлэгт явдаггүй хүүхдүүдийг хасч, шинээр 

элсэх хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зөвлөмжийг цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт 

зөвлөсөн. 

Багш нарт теле болон цахим хичээлийн сургалтын явц агуулгын 

хоцрогдлын талаар мэргэжлийн бүлгүүдтэй цахимаар 2 удаа уулзаж, 

зөвлөмжийн  хүргүүлсэн. Агуулгын хоцрогдол арилгах   зорилгоор 47 

цахим хичээлийг бэлтгэн хүүхдэд  хүргүүлсэн. 

    “Хүүхэд харах үйлчилгээний  тухай  хууль”-ийг  сурталчилах, орон нутагт 

хүүхэд харах үйлчилгээг нэмэх  зорилгоор цахимаар сургууль, 

цэцэрлэгийн групп, сургуулийн өмнөх боловсролын групп  дээр 

байршуулан 210 хүний тандалт авсан . Хүүхэд харах үйчилгээний сургалт 

үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийн зөвлөмж, өгч ажилласан. 

Цэцэрлэгүүдийг мэргэжлийн биеийн тамир, хөгжмийн багштай болох 

талаар албан тоотыг хүргүүлсэн. 

Бага насны хүүхдийн ахуйн осол гэмтлээс  хамгаалах  сэргийлэх 5шторкыг 

хийж  байршлуулснаар 3350 иргэн хандалт хийсэн. Цэцэрлэгийн 

мэргэжлийн бүлгүүдийн ахлагч нар цэцэрлэгийнхээ хорио цээрийн үед 

бэлтгэсэн цахим хичээлийг нэгтгэн   мэдээллийн сан үүсгэж байна. 

“Өсвөр насны хүүхдүүдэд нөхөн үржихүйн  боловсрол олгох” арга зүйн 

сургалтыг аймгийн хэмжээний 5 сургуулийн Эрүүл мэндийн хичээл ордог 

8 багшид Эрүүл мэндийн газартай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтанд 

хамрагдсан багш нар өөрийн сургуулийн өсвөр насны 9-12 ангийн 880 

хүүхдэд сургалтыг зохион байгуулсан. 



 

 

Ерөнхий боловсролын чиглэлээр: 

    Бага боловсролын зайн сургалтын туршлага, тайлан хэлэлцүүллэгийг 

зохион байгуулсан. Бага боловсрол хариуцсан сургалтын менежерүүд 

тайлангаа танилцуулж, агуулгын хоцрогдол, зайн сургалтанд 

хамрагдалтын судалгаа, бүтээлч туршлагаа танилцуулж, туршлага 

солилцсон. 

 

 

     Интерактив дасгал даалгавар боловсруулах онлайн сургалтыг СӨБ, 

бага анги, монголхэл, Англихэл, Мэдээлэлзүйн мэргэжлийн нийт 70 

багшид  онлайнаар зохион байгуулсан. сургалтын үр дүнд багш нар 

онлайн орчинд аплекшин ашиглан сонирхолтой дасгал даалгавар 

боловсруулах арга зүйд суралцсан. 

    “ТХБ үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 5-р сургуультай хамтран ЕБС 

цэцэрлэгүүдэд Еко сургууль цэцэрлэгийн хөтөлбөр танилцуулах онлайн 

сургалтын зохион байгууллаа. Сургалтанд сургууль цэцэрлэгийн нийт 50 

багш удирдлагууд хамрагдлаа. 

  Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих, Сургуулийн тэтгэлэгт 

хөтөлбөрийн 5-р шатны төсөлд 6 төсөл бичиж, төслийн газарт системээр 

дамжуулан илгээсэн. Төсөл бичсэний үр дүнд, зайн сургалтын үйл 

ажиллагааг дэмжих, 46,9 сая төгрөгний бүтээлч  төслийн саналыг 

дэвшүүлсэн.  



  ЭЕШ-д бэлтгэх ажлын хүрээнд  12-р ангийн “Сорилго- 2” шалгалтыг 

үнэлгээний шинжээч нартай хамтран зохион байгуулж, 206 суралцагч 

хамрагдлаа. Цахим программд шалгалтын хариултын 610 хуудсыг засаж, 

даалгаврын шинжилгээ хийж, зөвлөмж боловсруулж байна.   Шалгалтын 

санхүүжилтыг боловсролыг дэмжих арга хэмжээний зардлаас 

санхүүжүүлж,  660 000 төгрөг зарцуулсан.   

 

“Үдийн хоол” хөтөлбөрийг  2021 оны хичээлийн шинэ жилээс эхлүүлэх тул 

нэн шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийн саналыг БШУЯ, Аймаг, 

сумын Засаг дарга, ДЗОУБ –уудад  хамтран ажиллах саналыг хүргүүлсэн. 

ДЗОУБ –ын дэмжлэгтэйгээр аймгийн сургууль,цэцэрлэгийн 37 багш, 30 

эцэг эхэд  “ХБХ –тэй ажиллах арга зүй-2” модулийн сургалтыг Ядоны идээх 

сан байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. 

“Чадварлаг багш” урамшууллын журам, удирдамжуудыг боловсруулан, 

нийт багш, удирдах ажилтнуудаар хэлэлцүүлэн нэгтгэж,  НБХ-д 

хүргүүлсэн. 

Эхний жилийн үндсэн сургалтанд 28 багш  хамрагдаж, төгссөн. 

2021-2022 оны хичээлийн жилд дутагдалтай багшийн судалгааг 

гарсан.Цэцэрлэгийн дуу хөгжим, биеийн тамир, бага анги болон англи 

хэлний багш нар дутагдалтай байна. 

Цахим даалгаврын сан бүрдүүлэх, цахим программ худалдан авах гэрээг 

“Боловсролын хөгжлийн үнэлгээний төв”-тэй гэрээ байгуулж, 3 сая 

төгрөгний худалдан авалт хийж, 4500 даалгавар байршуулж, сургалтанд 

ашиглах боломж бүрдсэн.  

Хичээлийн нэр I-сургууль II-сургууль III-сургууль V-сургууль Нийлбэр

1 Хими 9 2 6 14 31

2 Физик 21 9 8 14 52

3 Монгол хэл 31 30 9 26 96

4 Англи хэл 31 32 16 45 124

5 Биологи 9 2 6 15 32

6 Математик 42 33 20 41 136

7 Нийгэм 33 35 20 43 131

9 Түүх 3 1 4

10 Газарзүй 1 2 1 4

180 146 85 199 610



    Даалгаврын сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд, цөм хөтөлбөрийн хүрээнд 

660 даалгавар, ЭЕШ –ын сорилго даалгавар 1352 шинжилсэн даалгаврын 

эмхэтгэл тайланг нэгтгэсэн. Шинжээч нарын боловсруулсан 800 

даалгаврын дэлгэрэнгүй нэгтгэж, эксперт хийсэн.  

 

   Сургууль,цэцэрлэгийн танхимын бус сургалтын явцад гарсан агуулгын 

хоцрогдол арилгах ажлын хүрээнд 10 шинжээч зөвлөх багш нар ажиллаж, 

5 сургууль, 6 цэцэрлэгт зөвлөн туслаж ажилласан. Нийт 300.0₮ 

зарцуулсан. 

    Багш нарыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор 6 багшийг 

түрээсийн байранд оруулж, 1 жилийн хугацаатай 5.4 сая төгрөгний гэрээ 

байгуулан нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

Монгол улсын гавьяат багш Ш.Түмэн-Өлзийн нэрэмжит 18 дахь удаагийн 

цахим олимпиад уралдааныг 500.0 мянган төгрөг зарцуулан зохион 

байгуулж, 120 багш, сурагчид оролцон, 86 монгол бичгийн цахим 

хичээлийн сантай болсон. 

 

Соёл урлагийн чиглэлээр: 

Соёлын асуудал эрхэлсэн нэгж байгуулах тухай саналыг аймгийн 

засаг даргад хүргүүлсэн. 

  Соёл урлагийн ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх зорилгоор 

Соёлын өвийн үндэсний төвтэй хамтран "Соёлын өвийн хадгалалт 

хамгаалалт, сэргээн засварлалт" сэдвийн хүрээнд цуврал цахим 

сургалт зохион байгуулсан. Сургалтад Аймгийн музей, БСУГ-ын соёл 

хариуцсан мэргэжилтэн, Боржигин чуулга, Баянтал, Шивээговь сумдын 

соёлын төвийн албан хаагчид, орон нутаг судлах танхимын нийт 16 албан 

хаагчид хамрагдсан.  "Музей дэх үзмэр эд өлгийн зүйлийн хадгалалт 

хамгаалалт, сэргээн засварлалт", “Соёлын баримтат өвийн 

хадгалалт хамгаалалт ба материал судлал”  сэдвийн хүрээнд онлайн 

сургалт зохион байгуулагдана. Сургалтанд аймгийн Боржигин өв музей, 



Нийтийн номын сан Шивээговь, Баянтал сумдын 25 албан хаагчид 

хамрагдсан. 2021 оны 05 сарын 12-ний өдөр "СОЁЛЫН ӨВИЙГ ГЭМТ 

ХЭРЭГ ЗӨРЧЛӨӨС СЭРГИЙЛЭХ НЬ" хуульчийг оролцуулсан сургалтыг 

Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал  сумдын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, 

багийн засаг дарга нар,байгаль хамгаалагч,  орон нутаг судлах танхимын 

ажилчид, аймгийн музейн 20-н албан хаагчид  хамрагдсан. 

 “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” 

цахим сургалтанд Боржигин чуулга, Музей, Нийтийн номын, Соёлын 

төвүүдийн удидах болон гүйцэтгэх 21 албан хаагч  хамрагдаж гэрчилгээ 

гардан авсан.  

 

 

 

 

 

 

 

Бүх нийтийн соёлын боловсролыг дээшлүүлэх  ажлын хүрээнд:   Үндэсний 

бичиг үсгийн баяр-2021” арга хэмжээний хүрээнд монгол бичгээ сурах 

уриаг дэвшүүлсэн Номын сангийн албан хаагчдын болон гавьяат багш 

Н.Түмэн-Өлзий, 1, 2, 3, 4, 5 дугаар сургуулийн монгол бичгийн багш нар, 

монгол бичгийн дугуйлангийн сурагчдын үндэсний бичгээ сурах уриалга, 

танилцуулга, цахим мэндчилгээний  контент 10 удаа хийж байгууллагын 

вэб хуудсаар нэвтрүүлэн хүргэсний зэрэгцээ Монголын Үндэсний 

Радиогоор манай байгууллагын монгол бичгийн сургалтын тухай 

нэвтрүүлгийг нэвтрүүлсэн байна.  



   

       Говьсүмбэр аймгаас төрөн гарсан гавьяатуудыг цуврал болгон 

цахимаар танилцуулан олон нийтэд сурталчлан таниулах, алдаршуулах 

ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд: Монгол Улсын “Гавъяат жүжигчин” 

И.Цогбадрах, Монгол улсын “Гавьяат дасгалжуулагч” Л. Цэдэнсодном, 

Монгол улсын “Гавьяат багш” С.Оросоо нарыг танилцуулга бэлтгэж 37300 

хүн хандсан байна. 

  Монгол улсын Соёлын биет бус өвийн үндэсний бүртгэлийн “Ардын 

язгуур урлаг”  2 дахь ай савын 54 өвийг байршуулан цахимд 2020 иргэдэд 

сурталчилсан. 

     “Говьсүмбэр аймгийн үүсэл хөгжил, түүх, өв соёл ёс заншлын 

талаар” Ахмад судлаач Т.Дашзэвэгтэй ярилцсан контент нэвтрүүлэг хийж 

цахимд байршуулахад 1300 хандаж мэдээлэл авсан байна.  

      Боржигины түүх, өв, соёлыг сургалт, сурталчилан таниулах ажлын хүрээнд 

“Боржигин эмээлийн тухай ” цахимаар иргэдэд танилцуулж 1000 хүний 

хандалт авсан байна. 

         Соёлын баримтат өв цуглуулагч иргэдэд цуглуулгын хадгалалт, 

хамгаалалтын талаар Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч, Сүмбэр 

сумын III багийн иргэн Б.Бат-Өлзий туршлагыг иргэдэд үзүүлэхээр  

нэвтрүүлэг контент хийж цахимд байршуулахад 3700 иргэд хандаж 

туршлагаас нь солилцож мэдээлэл авсан байна.   



Иргэдийн урлаг гоо зүйн боловсрол, мэргэжлийг сурталчлах зорилгоор 

“Мэргэжил бүхэн сайхан” цуврал контентийг байгууллагын пэйж 

хуудсаар дамжуулан иргэд олон нийтэд хүргэж байна. 05-р сарын 17-ний 

өдрийг хүртэл нийт 14 өөр байгууллагын мэргэжлийн онцлогийг харуулсан 

дүрс бичлэг болон, уран бүтээлчидтэй хамтарсан урлагийн номерууд 

иргэдэд хүрч байна. Нийт 52,051 үзэгчдийн хандалт авч, 108,869 хүнд 

хүрсэн байна. 

1. Уншигч иргэд, хүүхэд багачуудад зориулан Болор-Эрдэнийн 

"Хишигт", Х.Дашзэвгийн “Өвгөн эмгэн" өгүүллэг, С.Пүрэвсүрэнгийн  

"Нутгийн салхи", “Монгол ардын үлгэр“, “Сүүлэн хүү”, “Лусын могойн 

нөхөр“, “Заан оготно хоёр” зэрэг үлгэр, танин мэдэхүй, өгүүллэг 

тууж, яруу найргийн  цахим номыг өөрийн сайт дээр байршуулахад 

нийт 13670  уншигч хандалт хийсэн байна.  Зөөврийн  номын 

үйлчилгээг аймгийн ХБИ-ийн холбооны 400 хүний судалгааг авч,  40 

иргэнд цахимаар шинээр карт нээж, 207 цахим ном, хэвлэлээр, 

нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээг Сүмбэр сумын хөдөөгийн 

багийн 24 иргэнд 144 цахим номоор тус тус хүргэсэн. Байгууллагын 

цахим номын фондыг 10 ширхэг аудио сонсдог цахим номоор 

баяжилт хийж фондыг нэмэгдүүлсэн. 

2. Соёл, урлагийн байгууллагууд “Монгол бичиг-III” үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд 

БСУГ-аас хуваарилсан 

хуваарийн дагуу 

монгол бичгийн анхан 

шатны сургалтыг 

цахимаар 

зохион байгуулж  нийт 75  албан хаагчид 

хамрагдсан.  Дуу бүжгийн Боржигин 

чуулгын уран бүтээлч, ажилчид 

“Үндэсний бичиг үсгийн баяр”-ын 

өдрүүдээр Монгол бичгийн цахим 

үзэсгэлэн зохион байгуулсан.  

 

“Монголын нууц товчоо”-г бүрэн эхээр нь Монгол бичгээр хамт 

олноороо бичсэн. Мөн сурч мэдсэн мэдлэг боловсролоо ашиглан 

Монгол бичгээр өөрсдийн чөлөөт сэтгэлгээн дор албан хаагчид нэгэн 

бүтээл хийж үзэсгэлэнд оролцсон. Соёл урлагийн байгууллагууд гадна, 

дотно хаяг өрөөнүүдийн хаягийг үндэсний бичгээр бичиж бичиж 



хаягжуулсан. Мөн албан хэрэг болон бусад мэдээллийг самбаруудыг 

монгол бичгээр хослуулж нэвтрүүлсэн. “Бичиг соёл” цахим 

сурталчилгаа хийж 1200 гаруй хүн үзэж сонирхсон.  

      Монгол бичгийн бийрийн болон уран бичлэгийн үзэсгэлэнг Лаборатори 

5-р сургууль, Боржигин өв музейтэй хамтран зохион байгуулах бэлтгэл 

ажил хангагдсан.  

Боржигин чуулгын барилгын ажлын тендерийн 2021 оны 04 сарын 19-ны 

өдөр зарласан. Тендер шалгаруулалтын хугацаа дуусаагүй байна.  

Соёл, урлагийн салбарт хэрэгжиж буй 5 үндэсний хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гаргаж хүргүүлсэн. Сонгодог урлаг-3 хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг бичиж Боржигин чуулгад хүргүүлсэн.  

Боржигин чуулгын урын санд хадгалагдаж байгаа 45 уран бүтээл байна. 

Үүнээс дан хөгжмийн 5, бүжгийн 8, жүжгийн 2, дуурь 1, концертын 28 

бүтээл байна. Урын сангийн фондыг цэгцэлж, нот, хөгжмийн зохиолын 

бичвэрийг цахимжуулсан.  

"Өв соёл -Ёс заншил" боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн 

өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд үндэсний болон Боржигин өв соёлыг 

танин мэдүүлэх контент нэвтрүүлэг хийж, Говьсүмбэр аймгийн 

цэцэрлэгүүдийн бэлтгэл, ахлах ангийн 850 хүүхдэд цахимаар хүргэж 

монгол өв соёлын талаарх мэдлэг олгосон. ОУ-ын Хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах өдөрт зориулсан “Буратино” хүүхдийн жүжгийн хэсгээс цахим 

тоглолт хийхээр бэлтгэл хангаж байна.  

Түүх соёлын үл хөдлөх 34 газрын   261 үл хөдлөх  дурсгалуудыг  эргэж 

хяналт шалгалт, тэмдэгжүүлэлтийг сэргээх, бүртгэлд нэмэлт баяжилт 

хийх, хууль бус малтлагуудаас урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн.   Сүмбэр сумын  4 иргэнтэй 14 газрын 72 газрыг эзэнжүүлж 

хамгаалалтын гэрээ байгуулсан.  

 
Сүмбэр сумын 5,6-р багийн нутаг дэвсгэрт 5 газрын 69 дурсгалыг шинээр 

илрүүлж бүртгэн баримтжуулсан. Соёлын өвийн эсрэг хууль бус малтлага 

хийхээс урьдчилан сэргийлэх цахим шторк бэлтгэж 1200 хүн үзэж 

мэдээлэл авсан байна.  

Иргэдийн гар дээр хадгалагдаж буй баримтат өвийг бүртгэх ажлын 

хүрээнд нийт 3 иргэний 112 ширхэг соёлын цаасан болон тусгай суурьтай 

өвийн бүртгэл хийлээ. Үүнд: иргэн Д.Должинсүрэнгийн гар дээр 

хадгалагдаж буй Алтангэрэл судар, Хүүхдийн Банзрагч судрууд, 



Г.Сумъяагийн гар дээр хадгалагдаж буй Жадамба судар, Банзрагч, 

Сундуй, Алтангэрэл, Цэнд, Сандуйнжүд, Додүва, Логдой, Гүнгрэг зэрэг 9 

ширхэг судрыг бүртгэн баримтжуулсан. Мөн М.Чинбатын гар дээр 

хадгалагдаж буй 100 ширхэг пянз, 1 ширхэг пянз тоглуулагч бүртгэн авч 

баримтжууллаа. 

 

   
 

Аймгийн засаг даргын 2021 оны 05 сарын 13-ны өдрийн А/150 тоотоор 

захирамжаар аймгийн музейн үзэл баримтлалыг боловсруулан батлуулах 

ажлын хэсэг Боржигин судлаач эрдэмтэн доктор, судлаач нараас бүрдсэн 

11 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс байгууллагдан ажиллаж байна.  

Хүүхэд залуучуудад өв соёлыг таниулах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 

Соёлын яамтай хамтран “Ирээдүйн эзэд” өв соёлын контент нэвтрүүлгийг 

бэлтгэсэн.  Боржигины өв соёл, түүх, уламжлалыг харуулсан контент 

нэвтрүүлэг 06 сарын 01-нд орон даяар гарна.  

 

 

 


