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ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО: 

Тайлант сард аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, сумын Засаг даргын 2016-2020  оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг, сумын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн аймгийн Засаг даргад ОРХОН сумын 

Засаг даргаас бүтээгдэхүүн нийлүүлж, санхүүжилт авах гэрээнд 

тусгагдсан  заалт, зорилтуудыг үндэслэн үр дүнгийн гэрээ байгуулах 

бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. 

Орхон сумын “ОРХОН НУТАГ 2019” шинэ жилийн арга 

хэмжээ 2018 оны 12 сарын 29-ны өдөр зохион байгуулагдаж оны 

шилдэгүүдээ тодрууллаа. 

2018 Оны  “ШИЛДЭГ СУРАГЧ”-аар ЕБС-ийн 10 а ангийн сурагч Энхбаатарын 

Мөнгөншагай  

2018 Оны  “Шилдэг тамирчин”-аар Их засаг их сургуулийн оюутан Мөнхтөрийн 

Өлзийбаяр  

2018 Оны  “Шилдэг оюутан”-аар Монгол улсын боловсролын их сургуулийн оюутан 

Энхбаярын Дэлгэрцэцэг   

 2018 Оны  “Шилдэг төрийн албан хаагч”-аар ЗДТГ-ын НБХЭАХмэргэжилтэн  

Жигжиддоржийн Жаргалдалай   

2018 Оны   “Тэргүүний ардын авьяастан”-аар Ахмадын золбоо хамтлагийн гитарчин  

Сүрэнгийн Цэрэндолгор  

2018 Оны  “Тэргүүний тариаланч”-аар Пүрэвийн Базаррагчаа   

2018 Оны  “Тэргүүний ногоочин”-оор Уужинбаагийн Эрдэнэсан 

2018 Оны  “Сайн малчин” –аар Бэлэндалай багийн малчин  Отгондэлгэрийн Пүрэвдорж  

2018 Оны  “Тэргүүний Аж Ахуй Нэгж”-ээр Мөнх-Орхон ХХК-ий захирал Уртнасангийн 

Ганзориг нар тодорч шагнагдлаа. 

Салбарын тэргүүнээр: 

“Санхүү банкны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр ЗДТГ-ын нийгмийн даатгалын 

байцаагч Ваанчигийн Дэлгэрмаа, “Бүртгэл, статистикийн Тэргүүний ажилтан” цол 

тэмдэгээр ЗДТГ-ын ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн Жамъяанжавын Түшигбаяр, “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн ажилтан”-аар Төмөрхорлоогийн Хишигжаргал, “Санхүү банкны 

Тэргүүний ажилтан”- цол тэмдэгээр Норсонгийн Оюунчимэг нар шагнагдлаа. 

Зам тээврийн сайдын тушаалаар Монгол Улсад автотээврийн салбар үүсч 

хөгжсөний  90 жилийн ойн “Хүндэт медаль”-аар Сандагийн Сэргэлэнбаатар, Монгол 

Улсын спортын мастер цолоор ЕБС-ийн биеийн тамирын багш Жаргалын Ууганбаяр, 

Аймгийн Засаг даргын жуух бичгээр Соѐлын төвийн үйлчлэгч Ж.Золжаргал нарыг шагнаж 

урамшууллаа. 

 -Төрийн зорилт чиг үүргийг хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлагатай гүйцэтгэн 

төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллаж байгаа сумын хэсгийн 

төлөөлөгч Агваанлондонгийн Агваандоржыг сумын Засаг даргын “ТАЛАРХАЛ”-аар мөн 

Иргэний үүргээ ухамсарлан сумын хэмжээнд “Сайн үйлсийн аян”-ыг өөрийн санаачлагаар 

зохион байгуулан үе тэнгийн найз нөхдөө үлгэрлэн манлайлсан ЕБС-ийн 10а ангийн 

сурагч Мөнхзулын Гарьдыг сумын Засаг даргын “ТАЛАРХАЛ”-аар шагнаж урамшууллаа. 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  

2019 ОНЫ 01 САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН 

АЖЛЫН МЭДЭЭ 



Монгол Улсад шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ойд зориулан сумын 

ИТХ, ЗДТГ, тус сумаас МУ-ын шинэ үндсэн хууль батлалцсан АИХ-ын депутат, Монгол 

улсын гавъяат эдийн засагч А.Амжаагийн агсаны үр хүүхдүүд, Мангир трейд ХХК, Мөнх-

Орхон ХХК хамтран ивээн тэтгэж шагайн харваа тэмцээнийг 2019 оны 01 сарын 11-ны 

өдөр зохион байгуулж 6 сум 1 тосгоны 10 багийн 70 гаруй харваачид оролцож цэц 

мэргэнээ сорисноос Б.Ганхуяг ахлагчтай Орхон сумын баг тэргүүн байр, н.Төртогтох 

ахлагчтай Рашаант тосгоны баг дэд байр, н.Баяртогтох ахлагчтай Сайхан сумын баг 

гутгаар байрыг эзэллээ. Цуваа харваа төрөлд 1-р байр Хушаат сумын харваач н.Батжаргал, 

2-р байр Рашаант тосгоны  харваач н.Даваадорж, 3-р байр Орхон сумын харваач 

Ш.Ганхуяг шалгарлаа.  

2019 оны 01 сарын 12-ны өдөр гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдаж 6 баг 

тамирчид оролцож О.Оргил ахлагчтай “Мөнх-Орхон-1” баг тэргүүн байр, Д.Отгонбаяр 

ахлагчтай “Орхоны тулууд” баг дэд байр, Б.Сүхбат ахлагчтай “Мөнх-Орхон 2” баг гутгаар 

байрыг эзэллээ.  

Мөн үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, үндсэн 

хуулийн агуулга бүхий асуулттай АХА тэмцээн, үдшийн цэнгүүнийг зохион байгуулж 82 

иргэнийг хамрууллаа. Тус арга хэмжээг тохиолдуулан 15 ахмад настанд сар шинийн 

тавгийн идээг МУ-ын шинэ үндсэн хууль батлалцсан АИХ-ын депутат “Амжаа” санг 

үүсгэн байгуулсан түүний үр хүүхдүүд гардуулан өглөө.    

 



 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ: 

Хамтарсан багийн хурлыг  2019.01.06 нд зохион байгууллаа. 

Кейс 1: Бэлэндалай багийн иргэн Батбаярын Баярхүү  /Хүүхэд хүчирхийлэлтэй 

холбоотой:   Тухайн кейстэй холбоотой асуудлаар Хамтарсан багийг хуралдуулж 

Холбогдох хуулийг судлаж тухайн өрхөд мэдээлэл хүргэх ажлыг ТЗХЭАХМэргэжилтэнд  

даалгасан.  

Кейс-2: Бэлэндалай багийн иргэн Төмөрхуяг Ариунбат /Хүүхэд хамгаалалтай 

холбоотой: 

Иргэний хүсэлтийн дагуу Сумын Хэсгийн төлөөлөгчтэй хамтран 11 сартай, 2 нас 1 

сартай  хүүхдийн ээж Б.Азжаргалтай холбоо барих ажлыг зохион байгуулж  Сайхан сумын 

хүүхдийн байцаагчид шилжүүллээ.  

Кейс-3: Бэлэндалай багийн иргэн Хишиг-Эрдэнэ Шинэбаяр /Хүүхэд үрчлэлтэй 

холбоотой: 

Иргэний хүсэлтийг харгалзан Х.Шинэбаярынд гэр бүлийн нөхцөл байдлын 

үнэлгээг хийж боломжийг нь судлан Улсын бүртгэлд  дүгнэлт гаргаж өглөө. 

Шинэ ажлын байр бий болгож, тогтвортой хадгалсан шилдэг сум шалгаруулах 

журмын хүрээнд хийсэн ажлын тайлан:  

Жижиг дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхэлж өрхийн амжиргааг 

сайжруулах, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: Шинэ ажлын байр бий болгож, тогтвортой 

хадгалсан шилдэг сум шалгаруулах журмын 8 заалтыг тус бүрээр гаргаж Сэлэнгэ аймгийн 

ЗДТГ-т хүргүүллээ. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр  

Төр төсвийн 3 байгууллагад 4 иргэн ажилд зуучлагдан шинээр ажлын байртай 

боллоо.  /ЭМТөвд-2, Соѐлын төвд-1, Цаг уурын газарт-1/ 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН:  

Тус суманд түгээмэл тархацтай хайгуулын лиценз эзэмшигч “Сова” ХХК нь 2019 

оны байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөгөө батлуулан 300000 төгрөгийн 

барьцаа мөнгийг орон нутгийн дансанд байршуулсан.   

 Сайхан сум дахь сум дундын Прокурорын газарт тус суманд зөрчил шалган 

шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтны судалгааг гарган хүргүүлсэн. 

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ: 



 2018 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын дүн, холбогдох 

судалгаануудыг гаргаж нэгтгэсэн. Тооллогын тайланг аймгийн Статистикийн хэлтэст 

хүргүүлсэн. Мал тооллогын дүнгээр адуу 5933, үхэр 11437, хонь 42712, ямаа 38154 бүгд 

98236 толгой мал тооллогдсон. Сумын нийт 4 төрөл дээр буурч  өнгөрсөн оныхоос  6710 

толгой малаар буурсан байна.  

2018 онд малын арьс шир бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчдын 120 

баримтыг программд шивж оруулсан.     

Сум хөгжүүлэх сангийн бодлого чиглэлийг тодорхойлохоор  148 өрхөөс санал авч 

нэгтгэсэн.  

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа дууссан 3 зээлдэгч, 

шүүхийн захирамж гарсан боловч графикийн дагуу төлөлт хийгдээгүй 4  зээлдэгчийг 

Сайхан сумын сум дундын шүүхэд шилжүүлэхээр материал бүрдүүлсэн байна. 

Сумын Засаг даргын 2018 оны “Хэрэглэгчийн 

эрхийг хамгаалах, хяналт тавих ажлын хэсэг томилох 

тухай” А/105 тоот захирамжийн хүрээнд шинэ 

жилийн баяртай холбогдуулан сумын хэмжээнд 

хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн 

нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин 

ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд Монгол Улсын 

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, 

Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлыг хангах тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх 

тухай хуулийн хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний 

чанар, аюулгүй байдал, хадгалалт хамгаалалт, 

бүтээгдэхүүний хугацаа, сав баглаа боодол, шинжилгээний бичиг, худалдагчийн эрүүл 

мэндийн дэвтэр, үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан байдал, тусгай зөвшөөрөл зэргийг 

шалгалаа.  

Шалгалтын явцад Сант сумаас нийлүүлдэг 

хэрчсэн гурил, талх, боорцогны шинжилгээний 

бичиг байхгүй, шошгын зөрчилтэй, нийт худалдаа 

эрхэлдэг дэлгүүрүүдэд  хиам, өндөгний 

шинжилгээний бичиггүй зэрэг зөрчил гарсан. 

Гарсан зөрчил дутагдлыг арилгах талаар 

зөвлөмжийг өгч ажилласан.  

Гахайн мялзан өвчин гарсантай 

холбогдуулан сумын төвд гахайн аж ахуй 

эрхэлдэг 10 айл өрхийн 128 тооны гахайн хашаа, 

саравч байрыг сумын “Бүрэн-Орхон ХХК”-ий малын эмч Ш.Ганхуяг, Сэлэнгэ аймгийн 

мал эмнэлгийн тасгийн жолоочийн хамт ариутгалын лүк машинаар ариутгал 

халдваргүйтгэлийг хийж  гүйцэтгэсэн. Сумын Засаг даргын 2019 оны А/05 тоот “Хорио 

цээрийн дэглэм тогтоох тухай” захирамж гарч худалдаа үйлчилгээ явуулж байгаа 9 

дэлгүүр 1 цайны газарт архи согтууруулах ундаа болон гахайн мах зарж борлуулах, 

худалдан авахгүй байх талаар албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

ТӨР ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

ЕБС: 



Тайлант хугацаанд мэргэжлийн багш нар сурагчдын улирлын үнэлгээ болон 

аймгийн БСУГ-аас авсан хөндлөнгийн үнэлгээнд  хяналт шинжилгээ хийж, цаашид хэрхэн 

ажиллах талаар ярилцлага хийж, сурагчдын мэдлэг чадварыг ахиулах нэмэлт давтлага, 

олимпиадын бэлтгэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн болон БСМС-д нэвтэрч цахим журнал 

болон кабинетийн орчны үнэлгээ хийлээ. 

ТӨМ Жишиг даалгавар Үзүүлэн Цахим хэрэглэгдэхүүн 

72 222 42 29 

Сурагчдын амралтын хугацааг сунгасантай холбогдуулан АУБ нар мэргэжлийн 

багш нартай хамтран ангийн сурагчдынхаа гэрээр хийх даалгаврыг цахимаар хүргэхийн 

зэрэгцээ гэрээр нь зочлон эцэг эх, сурагчидтай уулзаж, цаасан хэлбэрээр даалгаврыг 

хүргэж, томуу, томуу төст  өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх талаар мэдээлэл өгч, брошур, 

сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллаж байна.  

Шинэ жилийн баяраар 2018 онд гар бөмбөгийн спортоор бусдыгаа манлайлсан 11а 

ангийн сурагч Соронзонболд аймгийн Засаг даргын талархал, гарын бэлгээр шагнуулж, 

сумын “Тэргүүний сурагч”-аар 10а ангийн сурагч Э.Мөнгөншагай, хөдөлмөр бүтээлээрээ 

хамт олноо тэргүүлсэн тогооч Б.Гантөгс  “Байгууллагын шилдэг ажилтан”-аар шалгарлаа. 

Мөн 10а ангийн сурагч М.Гарьд сумын Засаг даргын талархлаар, сурлага, спортоор 

тэргүүлсэн 11а ангийн сурагч Б.Төгөлдөр, Б.Сүхбат нар сумын Засаг даргын орлогчийн 

гарын бэлгээр шагнагдлаа. 

2018 оны сурагчдын шинэ жилийг “Хүслийн шинэ жил” сэдвийн хүрээнд зохион 

байгуулж, сурагчид тухайн жилд урлагийн чиглэлээр шинээр сурсан мэдсэнээ эцэг эхдээ 

тайлагнахын зэрэгцээ хичээлийн жилийн зорилго, зорилттой уялдуулан судлагдахуун 

бүрээр ахиц амжилттай суралцаж буй 11 сурагчийг сумын ЗД-ын нэрэмжит гарын бэлгээр, 

улс, аймгийн уралдаан тэмцээнээс удаа дараалан амжилт гаргасан 10 сурагчийг захирлын 

нэрэмжит гарын бэлгээр урамшууллаа. 2018 оны “Сурлагын аварга сурагч”-аар 9а ангийн 

сурагч Э.Энхжин, “Спортын аварга сурагч”-аар 11а ангийн сурагч Б.Сүхбат, “Урлагийн 

аварга сурагч”-аар 5а ангийн сурагч С.Хүслэн нар тодорлоо. 

  Орхон бүсийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнээс Ж. Ууганбаяр 

багшийн дасгалжуулсан шавь нар багаараа алтан медаль, 11 дүгээр ангийн Б.Сүхбат 

шилдэг холбогчоор шалгарсан байна.  



     

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэлт:  

БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 5, 10 жилийн 

үндсэн сургалтад дотуур байрны багш 1,  биеийн 

тамирын багш 1,  “Сургууль хөгжлийн хөтөлбөр”-

ийн хүрээнд магистрын сургалтад 4 багш 

хамрагдаж, МУБИС-ийн танхимийн 5 хоногийн 

сургалтад сууж мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлсэн 

бөгөөд гадаад хэлний 2 багш амжилттай төгсөж 

магистр зэрэгтэй багшийн тоо 2-оор нэмэгдсэн.  

       

       2019.01.14-15-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймагт 

зохион байгуулагдсан “1,2,3 дахь жилдээ ажиллаж 

байгаа залуу багш нарын сургалт”-д багш 

М.Энхбуян, багш С. Одонтуяа, О.Батчимэг нар 

хамрагдаж, өөрийн сургуулийн багш нартаа “Эргэх 

холбоо” сургалт зохион байгууллаа. 

 

2019.01.15-ны өдөр Сант суманд Сургуулийн 

тэтгэлэгт хѳтѳлбѳрийн 4 дэх шатны тѳсѳл бичих 

сургалтыг БСУГ-ын бага боловсролын мэргэжилтэн 

П. Мягмарсүрэн зохион байгуулахад сургуулийн 

захирал, сургалтын менежер, бага ангийн багш нар 

хамрагдлаа.  

ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ орон нутаг хөгжлийн 

хөтөлбөр, УБ хотын Хэрэглээний сэтгэл судлалын 

хүрээлэнтэй хамтран “Мастер багш” багц сургалтыг  тус сургуульд 2 өдөр зохион 

байгуулахад нийт 26 багш хамрагдаж ажлын байрандаа хэрхэн амжилттай ажиллах болон 

хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийн талаар суралцсан.    



   

Тус сургалтын үр дүнд ажлын байрны 

идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжиж өглөө бүрийн 10 

цагт дасгал хийж, хэвшихээр болсон.  

Эрх зүйн ажлын хүрээнд төрийн албаны 

тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй уялдуулан 

сургуулийн захиргаанаас  ажилтан албан хаагчдад 

тус хуулиар мэдээлэл, сургалт явуулж 2 удаа 

хуулиар хэлэлцүүлэг хийлээ. Хэлэлцүүлэгт 

давхардсан тоогоор 40 багш ажилчид хамрагдан 

эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүллээ.  

2019 оны байгууллагын ажил үйлчилгээний 

хуваарийн дагуу албан хаагчидтай мэдээлэл 

солилцох, үүрэг чиглэл өгөх уузалтын цагаар  1 сард 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”, “Үнэлгээний 

журам”, “Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль”, 

“Ёс зүйн дүрэм”-ийн талаар мэдээлэл өгч, БСУГ-аас 

ирүүлсэн “Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе” quiz уралдааны 

удирдамжийн дагуу багш нарыг баг болгон 

уралдааны туршилтын хугацаанд идэвхтэй оролцож 

ажиллахыг үүрэгдэн ажиллаж байна. Тус quiz уралдаан нь 7 хоногт 3 удаа даваа, лхагва, 

баасан гаригуудад 11-13 цагийн хооронд, даваа гаригт танин мэдэхүйн сэдэв, лхагва 

баасан гаригт ѐс зүйн дүрэм, багшийн хөгжилтэй холбоотой асуултуудад хариулт өгч бие 

даан эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлж ажиллах боломжтой. 

Мөн Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг судлагдахуунтай уялдуулан нийгмийн 

ухааны хичээлээр “Боловсролын хөгжил”, биеийн тамирын хичээлээр  “Бие бялдрын 

хөгжил” сэдвээр хичээл зааж хэлэлцүүлэг, сайжруулалт хийсэн бөгөөд  хичээлүүдэд 

давхардсан тоогоор 30 багш хамрагдсан. 

Сургалтын эргэх холбоогоор багш нарын мэдээллийн технологийн боловсролыг 

дээшлүүлэх зорилгоор “Суурь боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээлэл харилцааны 

технологийг оновчтой ашиглах нь” сургалтыг бүсийн сургагч багшаар бэлтгэгдсэн 

мэдээллийн технологийн багш Б.Ганчимэг, математикийн багш Ө.Алтанцэцэг нар 

сургуулийнхаа нийт 15 багш нарт 15 төрлийн  программыг зааж сургалтандаа ашиглахыг 

зөвлөлөө. 



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бүтээлч ажлын хүрээнд: 

Физикийн хичээлийн сургалтад ашиглагдах  41 төрлийн 154ш 3117000 төгрөгийн 

үнэ бүхий багаж хэрэгсэл, Биологийн хичээлийн сургалтанд 13 төрлийн 33 ширхэг 

1399000 төгрөгийн үнэ бүхий хэрэглэгдэхүүн, технологийн кабинетд 783500 төгрөгийн 

үнэ бүхий багаж хэрэгсэл нийлүүлэгдсэн байна. 

 Сургуулийн захиргаа мэргэжлийн багштай хамтран технологийн кабинетийн 

орчинг сургалтын стандартад нийцүүлэн тохижууллаа. 

                
Сургуулийн номын санд  сурагчдын заавал унших  

63 төрлийн 128  ширхэг номыг захиалан 2000200 төгрөгийн 

үнэ  бүхий номын баяжилт хийлээ.  Сурагчдын чөлөөт 

цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх зорилгоор  “Hомтой болзох 

цаг”  буланг тохижуулж байгаа бөгөөд  ажлын гүйцэтгэл 

50%-тай явагдаж байна. 

Бага ангийн   нэгдлээс “Мөрөөдөлд зам бий”, 
“STEM ”-ийн сургалтын танхимын гэрэлтүүлгийг 
сайжруулах зорилгоор   40000 төгрөгөөр цахилгааны 
залгуур худалдан авч, цахилгаанчин Э.Батзаяатай 
хамтран нэмэх гэрэл, унтраалга, байрлууллаа.  
            

 

 

 

 

 

 

 

 



СӨБ: 

Орхон 12-р цэцэрлэг нь 2018 онд хүүхдүүдийнхээ  сурсан мэдсэн авъяас мэдлэгийг 

эцэг эхчүүддээ тайлагнан "Цасан угалз-2018 " шинэ жилийн өглөөлгийн үйл ажиллагааг 

зохион явуулсан. Шинэ жилийн баяраар ондоо авъяасаараа амжилт гаргасан хүүхдүүд, 

цэцэрлэгээ таслалгүй идэвхтэй хамрагдаж буй хүүхдүүдээ урамшуулан оны “ Шилдэг 

хүүхэд ”, “ Авъяаслаг хүүхэд ”, “ Идэвхтэй хүүхдүүд ”-ээр шалгаруулан өргөмжлөл, гарын 

бэлгээр шагнаж урамшууллаа. Орхон сумын Гавъяат эдийн засагч А.Амжаа даргын үр 

хүүхдүүд бидний ажлыг дэмжин хүүхэд багачуудыг маань баярлуулан цэцэрлэгийн 90 

хүүхдэд өвгөн аавын бэлгээ гардуулсан.  

 

Байгууллагын ажилчдын шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулж, 

хамт олноо манлайлан ажилласан “ Шилдэг ажилтан ” шалгаруулж байгууллагын хамтын 

саналаар багш Д.Үржинням 2018 оны “ Шилдэг ажилтан ”-аар шалгарч цалингийн хувиар 

урамшуулан шагнагдлаа.  

“Дэлхийн зөн” ОУБ-ын Сэлэнгэ аймаг дахь салбараас цэцэрлэгийн 21 хүүхдэд 

ивээн тэтгэгчдийн гарын бэлгийг уламжлан өгсөн. Мөн 2019 онд “Дэлхийн зөн” ОУБ-т 

шинээр хүүхдүүд бүртгэн авч цэцэрлэгийн 3-4 настай хүүхдүүдийн судалгааг гарган 

хамруулж байна. 

2019 оны хүн амын тооллогын бүртгэлийн дагуу 1, 2-р багийн 0-5 настай 

хүүхдүүдийн судалгааг гарган, түүнээс цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй 

судалгааг гаргаж, өөр орон нутагт хамрагдаж буй болон сургуулийн өмнөх боловсролд 

хамрагдахгүй байгаа хүүхдүүдийн судалгааг гарган ажиллалаа. Судалгааны дагуу Орхон 

сумын Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багт судалгааг 

хүргэн ажиллалаа.  

“ Дэлхийн зөн ” ОУБ-аас зорилтот бүлэгт 

хамрагдаж буй сумдуудын цэцэрлэгийн багш нарыг 

“Хүмүүжлийн эерэг арга ” сургалтанд хамруулсаны 

дагуу арга зүйч Г.Үүрийнцолмон 2019 оны 01-р сарын 

14-16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод сургалтанд 

хамрагдлаа. 

Орхон сумын ЕБС-тай хамтран Хэрэглээний 

сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн сэтгэл судлаач Б.Золзаяа, 

Б.Номин нар ДЗОУБ,Сэлэнгэ салбарын "Мастер багш" хөтөлбөрийн сургалтанд 2 өдрийн 

турш хамрагдлаа.  

  

 
 

 

 



Томуу, томуу төст өвчин ихэсч хүүхдүүдийн өвчлөл нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 2019 оны 2-р сарын 11-нийг хүртэл хөл 

хорио тогтоон цэцэрлэг амарсантай холбогдож цэцэрлэгийн эмч, бүлгийн багш нар 

хүүхдүүдийн гэрээр нь явж хүүхдүүдийн өвчлөлийн байдалд хяналт тавьж, зөвлөмж 

зөвлөгөө, гарын авлага өгч ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМТ: 

Çîðèëãî: Сумын õ¿í àìä ÷àíàðòàé àþóëã¿é òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã öàã òóõàéä íü 
õ¿ðãýæ, ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ýðò èëð¿¿ëýõ àæëûã òîãòìîëæóóëàí õ¿í 
àìûí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëòûí ò¿âøèíã áóóðóóëàí, ýìíýëãèéí àæèëòíóóäûí 
õàðèóöëàãà õÿíàëòûí òîãòîëöîîã ñàéæðóóëàõàä îðøèíî. 
Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага 

1.1. Хүний нөөцийн судалгааг гаргаж, батлагдсан орон тоогоор ажиллах эмнэлгийн 

мэргэжилтнээр 94,1% ханган ажиллаж байна. 

1.2. Эмч, эмнэлгийн ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан, ажлын байрны 

тодорхойлолтыг гарган хавтасжуулсан. Ажлын байрны сургалтын төлөвлөгөө 

боловсруулан баталгаажуулж, ажлын байрны 2 удаагийн сургалтанд давхардсан 

тоогоор 24 эмч мэргэжилтэн хамрагдсан.  
 

Хоёр. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 

2.1. ЭМТөвийн эрхлэгчийн 2019 оны А/01 тоот тушаалаар эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдэд үндэсний хөтөлбөр, стратегийг хариуцан ажиллах хуваарь гарган 

хийх ажлын чиглэлийг баталгаажуулсан.  
 

Гурав.  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 

2.1. Нийт эмчийн үзлэг 303, Үүнээс: Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 165 буюу 54,4%-тай 

байна. Ñóìûí ýìíýëýãò 25 ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ õýâòýí ýì÷ë¿¿ëæ 200 îð õîíîã 
àøèãëàñàí áà äóíäàæ îð õîíîã 8 áàéíà. Алсын дуудлага-36, ойрын дуудлага-44 

ирсэнг хуваарийн дагуу тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. 

2.2. Артерийн даралт, чихрийн шижингийн эрт илрүүлгийн үзлэгт 122 хүнийг 

хамруулсан. 

2.3. Хөдөөгийн багт 4 удаагийн явуулын амбулаторийн тусламж үйлчилгээг 52 айл 

өрхийн 165 иргэнд үзүүллээ. 

2.4. Нийт 5 төрлийн шинжилгээнд 36 хүн хамрагдаж, өвчтэй илэрсэн тохиолдол 

бүртгэгдээгүй.  



2.5. 5 төрлийн эмийн бус эмчилгээгээр 25 иргэн, 7 төрлийн уламжлалт эмчилгээгээр 25 

иргэн үйлчлүүлсэн байна. 

2.6. Нийт жирэмсний хяналтанд 19 эх хянагдаж, энэ сард шинээр жирэмсний хяналтанд 

4 бүртгэгдэн үүнээс ýõíèé 3 ñàðòàéä-4 буюу 100%-тай õàìðàãäñàн. Эх нярайн 

эндэгдэл бүртгэгдээгүй. 

Эхийн амрах байранд 3 эх амарч 30 ор хоног ашигласан. ÝÌС-ûí 2014 оны 338 
òîîò òóøààëûí äàãóó 1 ýõèéã íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷èéí õÿíàëòàíä òºð¿¿ëæ 
òºðñíèй äàðààõ 42 õîíîãòîé ýðãýëò õÿíàëòûã ýõ áàðèã÷ ýì÷èéí õÿíàëòàíä 
ÿâóóëæ ýð¿¿ë ìýíäèéí çºâëºãºº ºã÷ àæèëëàñнаар төрсний дараах хүндрэл, 
нярайн халдвар бүртгэгдээгүй. 
Умайн хүзүү, хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт 2 эмэгтэй хамрагдаж, 

хариу хүлээгдэж байна. 

2.7. Сумын хэмжээнд 0-5 насны хүүхдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, ЭМСайдын 

А/180 тоот тушаалын дагуу хянаж ажилласан. 0-5 насны 235 хүүхдийг гэрийн 

эргэлт хяналтанд хамруулж, 0-2 хүртэлх насны 17 хүүхдийг òîâëîëò âàêöèíä 
100% õàìðóóëñан. Төрсөн-1 эхэд төмөр дутлын цус багадалт, сульдаа, тураал 

буюу хоол тэжээлийг дутагдалтай, өвчтэй хүүхэд бүртгэгдээгүй байна.  

2.8. 172 ахмад настанг гэрийн идэвхтэй эргэлтэнд хамруулж, эрүүл мэндийн талаар 

зөвлөгөө өгч ажилласан.  
 

Дөрөв. Аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа 

4.1. Энгийн эмийн 163 жор, хөнгөлөлттэй эмийн жороор 27 хүн үйлчлүүлж, 360120 

төгрөгийн эмийн хөнгөлөлт үзүүллээ. 

4.2. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд уурын зууханд 10 тн нүүрс, 20 куб хус модоор ханган 

халаалтын хэвийн үйл ажиллагааг явуулж байна. 
 

Тав. Бусад үйл ажиллагаа 
5.1. Томуу, томуу төст өвчний үеийн дэгдэлт ихэссэнтэй холбоотой ЭМС-ын болон 

аймгийн ЭМГ-ын даргын ажлын хэсэг томилох тухай тушаалын дагуу ЭМТөвийн 

даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/02 тоот тушаалаар томуу, томуу 

төст өвчний үед ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилон төлөвлөгөө 

боловсруулан, амбулаториор уртасгасан цагаар ажиллах эмч нарын хуваарийг 

гарган, гэрийн эргэлт хяналтыг эрчимжүүлэн ажиллалаа. 

Нийт 303 үзлэгээс 1 сарын байдлаар 99 буюу 32,6%-ийг эзлээд байгаа нь томуу, 

томуу төст өвчний дэгдэлт ихэссэн үзүүлэлттэй байна. 

Иймд эмийн сангийн эм тарианы нөөцийг нэмэгдүүлж, эмч нарын гэрийн эргэлтийг 

эрчимжүүлснээр суулийн 7 хоногийн байдлаар томуугийн өвчлөл буурч байна. 

5.2. Гахайн мялзан өвчин гарсантай холбоотой ажлын төлөвлөгөө боловсруулан сумын 

хэмжээнд гахайн аж ахуй эрхэлдэг 16 айл өрхийн дэлгэрэнгүй судалгаа гарган 0-5 

насны 10 хүүхэд, 6 ахмад настанг эрүүл мэндийн үзлэгт хамрууллаа. 
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