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2019.02.25 

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:  

 Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын түүхт 60 жилийн ой 

2019 онд тохиож байгаатай холбогдуулан Сэлэнгэ аймаг, 

Дархан-Уул аймагт ажиллаж амьдарч байгаа Орхон сумын 

иргэдийн уулзалт, сар шинийн золголт 2019 оны 02 сарын 16-

ны өдөр “ДАРХАН” зочид буудалд зохион байгуулагдлаа.   

                 Уулзалтын арга хэмжээний үеэр сумын 60 жилийн 

ойн арга хэмжээнд зориулан иргэн ААН-үүд хандив өгч сумын 

ахмадын золбоо хамтлаг болон сумын соѐлын төвийн албан 

хаагчид ая дуу өргөж 1 үдшийг өнгөрөөлөө.  

 

 

2019 оны 02 дугаар сарын 17-ний өдөр УИХ-ын гишүүн Дондогдоржийн 

Эрдэнэбат Орхон суманд ажиллаж ард иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж 2018 оны 

ажлаа тайлагнаж, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авлаа. Иргэдтэй хийх уулзалтын 

дараа МУ-ын гавьяат жүжигчин С.Бүрнээбаяр, МУСТА Л.Банзрагч, залуу уран бүтээлч 

Б.Гантөмөр нарын урлагийн тоглолтийг зохион байгууллаа. 

  

 

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын түүхт ойн баярын Угтал цэнгүүн Орхон нутаг-60 

жил урлагийн тоглолт 2019 оны 02 сарын 23-ны Улаанбаатар хотод зохион 

байгуулагдлаа.  

 

 

 

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  

2019 ОНЫ  02 САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
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Иргэд олон нийтэд цаг үеийн мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх үүднээс 

Сэлэнгэ аймаг Орхон сум сумын цахим хаяг болон Orkhon Sum Zdtg Selenge Facebook 

хаягаар цаг үеийн мэдээ мэдээллүүдийг хүргэн ажиллаж байна. 

ЗДТГ-аас хууль сурталчилах ажлын хүрээнд мал амьтаны эрүүл мэндийн тухай 

хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн сургалт,  Эрүүл мэндийн даатгалын тухай 

хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 

тэтгэмж олгох тухай хууль, газрын тухай хууль, нийгмийн халамж үйлчилгээний тухай 

хууль зэрэг хуулиудаар иргэдэд мэдээ мэдээлэл өгч давхардсан тоогоор 326 иргэнийг 

хамруулсан байна. 

 

2019 ОНЫ 02-Р САРД  ИРГЭДЭЭС ОРХОН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРСЭН САНАЛ 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 
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2019  27 5 22         

 

№ ИРГЭДИЙН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ,  

ГОМДОЛ 

ТОО ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХУВЬ 

1 Шинээр ажилд орохыг хүссэн иргэний өргөдөл 2 0 0% 

2 Хог ачуулах иргэдийн хүсэлт 25 25 100% 

Нийт  27 25 92% 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ: 

 Нийгмийн даатгалын алба нь 02-р сард дараах ажлыг хийж ирлээ. Төсөв аж 

ахуй нэгж байгууллагаас шимтгэлийн орлого 18235,3 мянган төгрөг, сайн дурын 

даатгалд 45 даатгуулагчийн 2984,0 мянган төгрөг, ЭМД-д 38 даатгуулагчийн 1823,7 

мянган төгрөгийг санд оруулж ирлээ. Нийгмийн даатгалын сангуудын хуваарилалтыг 

хийсэн. Үүнд: Тэтгэвэрийн санд 14153,2 мянган төгрөг, ҮОМШӨ-ний санд 1442,9 

мянган төгрөгийн хуваарилалтыг хийлээ. Мөн тэтгэвэрийн файлаа аймагт мэдээлж 

тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд олголоо. 

Тэтгэвэрийн сангаас: 

 Өндөр насны тэтгэвэр- 287 хүнд 88777,2 мянган төгрөг 

 Тахир дутуугийн тэтгэвэр-68 хүнд 14397,4 мянган төгрөг 

 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр-23 хүнд 5996,0 мянган төгрөг 

 Цэргийн тэтгэвэр-3 хүнд 1540,3  мян төгрөгийн тэтгэвэрийг тавьж олгосон. 

Тэтгэмжийн сангаас: ХЧТА-ны тэтгэмж 5 даатгуулагчдад 887,8 мянган төг, жирэмсэн 

амаржсаны тэтгэмж 3 даатгуулагчдад 4402,0 мянган төгрөгийг олгож ирлээ. 
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 Аж ахуй нэгж, төсвийн газрын шимтгэлийн тайланг интернетээр шивүүлж 

баталгаажуулж авлаа. Шимтгэлийн өр авлагыг барагдуулах тал дээр мэдэгдэл өгч 

ажилласан. 7 хоног бүр өр авлагын мэдээг аймагт өгч ирэв.  

 Шинээр тэтгэвэрт орж буй 6 иргэний материалыг аймагт шалгуулж 

тэтгэвэрийг тогтоож олголоо. 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн группын сунгалтыг аймагт мэдээлж 

программд сунгалтыг хийлгэлээ.  Сар бүрийн харилцахаа боловсруулж аймагт явуулж, 

мөн сар бүрийн сангийн болон авлагын  мэдээг 1-ний дотор аймагт өгч ирсэн. 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН: 

“ЦАГААН САР” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төр төсвийн байгууллага, 

ААН-үүдэд болзошгүй гамшиг осол, галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх, 

Хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бага насны хүүхдүүд, өндөр настнууд, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эмч эмнэлэгийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг ажлын 

хүрээнд сумын ЗДТГ-ын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/5 тоот 

“Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай” тушаал гарсан. 2019 оны 02 дугаар 

сарын 04-аас 02-р сарын 10-ний өдрийг хүртэл хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг 

гарган томилгоожуулсан. Сар шинийн баярын өдрүүдэд гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, төр төсвийн байгууллагын уурын зуухны үйл 

ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих, шаардлагатай үед байгууллагын удирдлагад 

мэдээлэх галч нарын ажил хүлээлцэх дэвтэрт цаг үеийн байдлын талаар болон ямар 

заавар зөвлөгөө өгч танилцуулсан тухай тэмдэглэл хөтлөн ажилласан. Төр төсвийн 6 

байгууллага тус бүр хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилон, хэсгийн цагдаатай 

хамтран ЗДТГ, ЭМТөв, Цэцэрлэг, Соѐлын төв, ЕБС, Дотуур байр, Цаг уур, нийтийн 

эзэмшлийн гудамж талбайд эргүүл хийн ажиллан, ажиллах хугацаанд гарсан зөрчилгүй 

тайван байлаа.  

 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас жил бүр уламжлал болгон зохион 

байгуулдаг Улсын байцаагчдийн нэгдсэн 11-р зөвлөгөөнд 2-р сарын 14,15 өдрүүдэд 

оролцон 2019 оны хариуцлагын гэрээг байгуулсан. 

 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 тоот “Урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх тухай” албан даалгаврын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, 

“Цагаан сар” нэгдсэн арга хэмжээний тайлан зэргийг гаргаж хүргүүлсэн. 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ГАЗАР, ТАРИАЛАН: 

Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлохоор нийт 148 өрхөөс 

283 санал авч сумын ИТХ-ын 9-р хуралдаанаар тэргүүлэх чиглэлийн саналыг оруулан  

батлуулсан.  
2019 оны сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн тэргүүлэх чиглэлийг      

  1.Төмс хүнсний ногоо тариалах,   2.Эрчимжсэн мал аж ахуй,  фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх 

3.Сүү цагаан идээ боловсруулах 4. Талх нарийн боовны цех байгуулах  5. Зоогийн газар кафе  

6.Зоорины аж ахуйг хөгжүүлэх, 7 хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх гэсэн 7 чиглэлээр батлуусан. 

Зээлийн дээд хэмжээг 25,0 сая төгрөг хүртэл, 3 жилийн хугацаатайгаар олгохоор тус тус 

батлуулсан. 

2019 онд тариалах талбайн судалгаа, үр бордоо, уриншийн 

захиалгыг аж ахуйн нэгж, иргэдээс авч ХХААГ-т хүргүүлэн ажилласан. 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА:  

Урьд оны бичиг баримтууд болон газрын албанд ирсэн 

өргөдөл, хүсэлт, саналуудаа эмхэлж цэгцэлж 7 хавтас болгож, 
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иргэний санал, хадлангийн гэрээнүүд болон бусад,  ирсэн-явсан бичгүүдээ үдэж 

цэгцэлсэн.  

2016, 2017, 2018 онуудын гарсан сумын засаг даргын захирамжуудыг архив, 

бичиг хэргийн ажилтнаасаа хуулбарлан авлаа. /Өөрөө байхгүй байх хугацааныхаа / 

Тайлант сард 48 иргэнд 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон 

газрын холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчилан таниулж, 9 иргэний  улсын 

бүртгэлийн хэлтэсрүү улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авах материалтай нь   явуулсан. 

Монгол Улсын Засгийн 2018 оны 182-р тогтоолыг сумын 2 багаар хэсэгчлэн явж 

350 өрх иргэнд сурталчилан санал авч нэгтгэн 

сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн улмаар сумын 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 40 

тоот тогтоолоор батлуулан ажиллалаа.  

Газар эзэмшигч иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын гэрээг дүгнэн, 182-р тогтоол, 

сумын ИТХ-ын  2019 оны 40-р тогтоолын дагуу 

шинээр газар эзэмших гэрээ байгуулж эхлээд 

байна.  
Сумын Тариаланчид-малчдын нэгдсэн зөвлөлгөөнийг 2 сарын 25-нд зохион 

байгуулахаар болсонтой холбогдуулан  2019 оны  “Газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөө” 2018 оны 40 тоот тогтоол, МУЗГ-ын 182-р тогтоолуудыг тус тус 

танилцуулна. Мөн энэ өдөр тариалангийн газар эзэмшигчидтэйгээ шинэ гэрээ 

байгуулна. 

Гахайн мялзан өвчин гарсантай холбоотой газрын зурагт тэмдэглэгээ хийж, 

онцгой байдал штабт хуваарийн дагуу жижүүрлэж ажилласан. 

 

ТӨСӨВ САНХҮҮ: 

Орон нутгийн байгууллагуудын төсвийн санхүүжилтийн зарцуулалтын гүйлгээг 

батлагдсан төсвийн дагуу анхан шатны баримтыг үндэслэн нийт 185,844,647  

төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн.  

Өдөр тутмын төлбөр тооцооны баримтыг нягтлан бодох журналын дагуу нааж, 

архивын нэгж үүсгэн ажилласан. 

2019 оны  төсвийн гүйцэтгэлийн 1 сарын  мэдээг гаргаж /shilendans,gov.mn/  

шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг байршуулсан. 

Төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй  

Сумын ЗДТГазарт камер  /аппарат/ худалдан авах ажиллагаа 100%-ийн гүйцэтгэлтэй.  

 

ТӨР ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

ЕБС: 

Тайлант хугацаанд аймгийн БСУГ, сумын ЗДТГ-аас ирсэн ажлын чиглэл, 

зөвлөмж, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан ажлын гүйцэтгэлийг 

хангаж ажиллах талаар зөвлөгөө өгч, хамаарал бүхий зарим ажлыг сургуулийн 

төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Сурагчдын амралтын хугацаанд 

багш нартаа сургуулийн зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийг 

танилцуулж,  сурлагын чанарыг ахиулах талд анхаарч ажиллахыг үүрэг болголоо. 

Тухайн сард  дээд газраас ирсэн бичиг тоот 25, хугацаатай хариутай бичиг 4 ирснийг 

тухай бүрд нь эзэнжүүлж үйл ажиллагаанд тусган ажиллалаа.  Сургуулийн захиргаанд 

4 өргөдөл, 1санал ирснийг цаг тухайд нь шийдвэрлэн хариуг хүргүүлсэн. Мөн 

сургуулийн удирдлагаас “Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе” уралдааны бэлтгэл хангаж оролцоог 
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эрчимжүүлж ажиллахыг нийгмийн ажилтан Б.Ганчимэгт,  Бага ангийн багш нарын 

дунд зохион байгуулагдаж буй туршилт хичээлийн уралдаан,  тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 

IY шатанд шаардлага хангасан төсөл хүргүүлэх ажлыг сургалтын менежер, БАЗАН-

ийн ахлагч нарт, Багшийн хөгжлийн тухай хууль, Багш, удирдах ажилтны ѐс зүйн 

дүрэм зэрэг шинээр гарсан хууль тогтоомж, дүрэм журам судлах, ЗАН бүр тест 

боловсруулан хуулийн мэдлэгээ дээшлүүлж ажиллахыг захирлын дэргэдэх зөвлөлд 

үүрэгжүүлэн ажлын явцтай танилцан ажиллалаа. Хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх 

сумын дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж ИТХ-д хүргүүлэн тайлагнасан. 

Байгууллагын хүний нөөцийн хувьд бага ангийн багш Ч.Уралмаа жирэмсний 

амралт  эдлэх эрх үүссэнтэй холбогдуулан Архангай аймгийн Багшийн сургууль 

төгссөн А.Эрдэнэчимэгт 5-р анги даалган ажиллуулж, дотуур байрны асрагч багш, 

архив хариуцагч Э.Сэлэнгэ нь урт хугацааны чөлөөтэй байгаа тул дотуур байрны 

туслах ажилтнаар Ж.Оюунгэрэлийг, архивыг Б.Баярцэцэгт хариуцуулан ажиллуулж 

байна.  

 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын судалгааг 

гаргалаа. Боловсролын чанарын шинэчлэл төслөөс нийлүүлсэн ангийн номын сангийн 

номуудыг ангиудад нь хуваарилан өгч, хэрхэн ашиглах талаар зөвлөгөө өглөө. БСУГ-

аас ирсэн зөвлөмжийн дагуу 1-11-р ангийн сурагчдаас “Сэтгэх чадвар”-ын олимпиадыг 

авч, цаашид хэрхэн ажиллах талаар багш нартай санал бодлоо солилцож, хийх ажлаа 

төлөвлөгөөндөө тусгалаа. Багш нарын хөтөлбөл зохих бичиг баримтад ХШ хийж, 

зөвлөгөө өглөө.  

Сурагчдын мэдлэг чадварыг ахиулах зорилгоор нэмэлт давтлага, олимпиадын 

бэлтгэл мөн нэгжийн үнэлгээнд хяналт шинжилгээ хийж ажилалаа. 

II-V ангийн STEM сургалтын цагаар сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх 

зорилгоор нийт 6 цагийн хичээлийг зохион байгуулан сурагчдын бүтээлийг сурталчлан 

ажилласан 

  
 

Хүүхэд хөгжүүлэх ажил : 

ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ орон нутаг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн зохицуулагч  

Ж.Мөнхзул тус сургуулийн СӨУБ-ын сурагчдыг чадавхжуулах сургалтыг нийт 18 

сурагчдад зохион байгуулсан. Тус сургалтаар сурагчдын манлайлал, оролцоо, клубын 

үйл ажиллагааг хэрхэн тогтовортой зохион байгуулах талаар сурагчдад зөвлөгөө өгсөн. 
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ДЗОУБ-аас тусгайлан багш урьж “Гайхамшигт үр хөврөл” сургалтыг IX-XI 

ангийн сурагчдад зохион байгуулж, үр хөндөлтөөс үүсэх эрсдлийн талаар сурагчдад 

мэдээлэл хүргэсэн. 

ДЗОУБ-аас иргэн Д.Нандинцэцэгтэй хамтран хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 

зорилго, зорилтыг таниулан яриа хийж сурагчдын дунд АХА тэмцээн зохион 

байгуулахад 4 ангийн 65 сурагчид хамрагдсан.  

        
Анги удирдсан багш  нар “Дээлтэй Монгол” үндэсний хувцсаараа гоѐх өдрөөр 

анги хамт олноороо үндэсний хувцсаа өмсөн, хорол тоглох, сурагчдын дунд шагай 

шүүрэх, шагай няслах, морь уралдуулах, шагай таалцах гэх мэтчилэн 6 төрлийн 

уламжлалт тоглоом наадгайгаар  тоглож нэг өдрийг өнгөрүүллээ.    Хичээлийн эхний 20 

минутыг үндэсний хувцасны загвар төрөл түүхийн сэдэвт танин мэдэхүйн хичээлийг 

орлоо. 

           
 

БУХҮАБагийн сарын аяны хүрээнд дотуур байрны сурагчдын чөлөөт цагийг 

зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилготойгоор 6 алхамтаар багийн хөгжлийг дэмжсэн 

тэмцээн зохион байгуулахад нийт 65 сурагчид хамрагдлаа.  

     

“Дээлтэй монгол өдөрлөг”-ийн үеэр.......... 

“Тархины дасгал” хөтөлбөрт ажил 
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Багшийн хөгжил : 

Сургуулийн удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр зохион байгуулагдсан 

“Тогтвортой хөгжил, ТХБ-ыг ЕБС-ийн  сургалт үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлэх 

нь”, “Хүүхдийн эрх ба бизнесийн зарчим” зэрэг сургалтын мэдээллийг багш нарт  

хүргэж,  аймагт заагдсан  “Хүний биеийн хөгжил” нэртэй биеийн тамирын хичээлээр  

хүүхэд өөрийн биеийн өсөлт хөгжилтөд дүн шинжилгээ хийж, монгол хүүхдийн 

жишиг өсөлттэй харьцуулан, биеийн өсөлт хөгжлийг мэдрэн цаашид бие даан дасгал 

хөдөлгөөн хийж өөрийгөө зөв хөгжүүлэх арга зүйд сургах, “Монголын боловсролын 

хөгжил” нэртэй түүхийн хичээлд тус тус ТХБ-ын үзэл санааг тусган хэрхэн заах талаар 

багш Ж.Ууганбаяр, О.Батчимэг нар  нийт багш нарт суралцах хичээл заахад ажлын 

байран дахь ”Эргэх холбоо” сургалтад  давхардсан тогоор 48 багш хамрагдлаа. 

Дэлхийн зөн ОУБ, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн”-ээс хамтран зохион 

байгуулсан “Эрүүл ажлын байр- дасгал хөдөлгөөн”, “Багшлах ажилдаа сурагчдын 

насны онцлогийг харгалзах нь”, Ажлын байран дахь харилцааны сэтгэл зүй”, “Зөрчил 

маргааныг шийдвэрлэх арга зүй”,  “Стресс менежмент”, “Ажлаас халшрах хам шинж” 

зэрэг мастер багшийн багц сургалтад  21 багш хамрагдсан байна. 

ДЗОУБ-аас орон нутгийн сургагч багшаар бэлтгэгдсэн тус сургуулийн 

нийгмийн ажилтан   “Эерэг хүмүүжлийн арга” сургалтыг багш нартаа  зохион 

байгуулж, багш сурагчдын дунд түгээмэл тохиолддог асуудлыг хэрхэн эерэгээр 

шийдвэрлэж болох талаар харилцан ярилцлаа.   

   
Эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаа :  

   Амралтын хугацаанд сурагчдын гэрээр явж даалгаврын гүйцэтгэл бие даалтын 

ажлыг шалгаж, нэмэлт даалгавар өгч, иргэдтэй уулзаж санал хүсэлтийг сонсож 

ажилласан. 

     
Бусад үйл ажиллагаа :  
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Сургуулийн захиргаа болон багш нар хамтран “Номын булан” байгуулах ажлыг 

санаачлан эхлүүлж сурагчдын амралтын хугацаанд бэлтгэл ажлыг эхлүүлсэн. “Номын 

булан”-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх ажлыг ХУХҮАБ-ийн ахлагч Б. Оюунтуяа 

удирдан багш С. Одонтуяатай хамтран “Номын булангаар үйлчлүүлэх журам” 

боловсруулан сургуулийн захирлаар батлуулан, журмыг анги тус бүрт танилцуулж 

ажиллалаа. Номын бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор номын булангийн тавиур тус 

бүрийн номыг ангиудад хуваарилан хариуцуулж анги удирдсан багш болон ангийн 

даргын гарын үсгээр баталгаажуулан, Мөн ангиудын хөтлөх “Уншсан номын 

тэмдэглэл” болон тавиур тус бүрийн “Номын жагсаалт” зэргийг хийж гүйцэтгэлээ. 

   
 

             

 

 

Багш С.Одонтуяа 6, 7-р ангийн сурагчдын Монгол хэл, Уран зохиол, Үндэсний 

бичгийн дэвтрийг хавтасжуулав. 

Жил бүр төр төсвийн байгууллага, хэсгийн дунд зохион байгуулагддаг “Өв 

соѐлоо дээдэлье” монгол ѐс заншил, тоглоом наадгайн тэмцээнд тус сургуулийн 

эрдмийн элч баг амжилттай оролцож тэргүүн байр эзлэн хундан цагаан хониор 

шагнууллаа.    

   
Нийт ажилчид ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг  хийж, багш ажилчид  

идэвхитэй оролцож байна.  2019. 02.17-д  УИХ-ын гишүүн Д.Эрдэнэбат сумын ард 

иргэдтэй уулзан, төрийн бодлого чиглэлийн талаар  мэдээлэл өгч ажиллахдаа тус 

сургуулийн дотуур байрыг улсын төсвөөс шинээр барихыг мэдэгдэж, дараагийн 

хичээлийн жил 6 настны ОО-ыг  шийдвэрлэхээ танилцууллаа.    

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

2-р улирлын амралтын хугацаа дуусч сургуулийн дотоод орчны бүх нэгж 

талбайд ариутгалын ажил хийгдлээ. 

Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн талаар 

“Ном унших булан” 

“Ном унших булан”-г сурагчдад хэрхэн ашиглах талаар танилцуулж буй 

байдал 
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   Сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон  өнгөрүүлэх зорилгоор дотуур байрны 

сурагчдын дунд  “Гүйгч уншигч”, “ Бидний хөгжилтэй 1 өдөр”зэрэг  хөтөлбөрт  ажил 

зэргийг зохион байгууллаа . 

    

    
    БУХҮА-ны багтай хамтран дотуур байрны сурагчдын дунд “Тархины дасгал” 

хөтөлбөрт ажлыг зохион явууллаа. 

        
Мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн байдал:  

     МУБИс-ийн   магистрийн сургалтанд  хамрагдсан. Мөн  ДЗОУБ-аас  зохион 

байгуулсан “Мастер багш “ сургалтанд  хамрагдсан .  

      
         Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион явуулдаг 5 жилийн  үндсэн 

сургалтанд  хамрагдан  Баянгол дүүргийн Улаанбаатар төмөр замын  сурагчдын дотуур 

байрд очиж туршлага судлаж мэдлэг боловсролоо дээшлүүллээ. 

Хөтөлбөрт ажил 
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    Эрүүл мэндийн талаар:  

         Сурагчдыг эрүүл аюулгүй байлгах зорилгоор эрүүл мэндийн  төвтэй хамтран 

дотуур барйны сурагчдыг нэгдсэн  үзлэгт хамруулан бүх тасгуудад эрүүл мэндийн 

буланг тогтмол ажиллуулаж байна. 

   
Дотуур байрны тасаг болон 1,2 давхарын   орчиныг эмэгтэй ажилчидтай 

хамтран ариутгал хийн орчины их цэвэрлэгээ хийсэн.  Мөн ОО, бохирын цоонгийг 

ариутгалыг хийж хэвшсэн.  

    
Дотуур байрны “Хүүхэд хөгжлийн төвийн”сандалын бүрээс, чүүл,  ширээний 

бүтээлэг, цагаан хэрэглэлээ угаасан. Мөн “Гар угаах дараалал” тухай сургалт хийлээ. 

     

 

 

 

 

 

 

СӨБ: 

Орхон 12-р цэцэрлэг нь 2019 оны 02-р сард нийт 420 хүүхдийг СӨБ-д 

хамруулан ажиллалаа. Улс нийтээрээ ханиад, томууны дэгдэлт ихтэй байгаатай 

холбогдуулан дээд шатны байгууллагаас ирсэн захирамжийн дагуу 1-р сарын 18-наас 

02-р сарын 11-нийг хүртэл хүүхэд хүлээн аваагүй. Энэ хугацаанд багш, ажилчид ажлын 
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цагийн хуваарийн дагуу ажлаа гүйцэтгэсэн бөгөөд “ Бид хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа ” 

уриан дор долоо хоног бүр өвчлөлийн судалгааг гарган хүүхдүүдийн өвчлөлийн 

байдалд хяналт тавин ажиллаж, гэрээр эргэлт хийн, гарын авлага тараан ажилласан. 

Эргэлтийн судалгаагаар цэцэрлэгт хамрагдаж байсан 92 хүүхдээс 65 хүүхэд өвчлөлгүй 

эрүүл, 7 хүүхэд өвчтэй, гэрээр эмчлүүлж байгаа, 10 хүүхэд хөдөө өвөө, эмээгийхрүүгээ 

явсан, 10 хүүхэд харах хүн байхгүй учираас орон нутгаас гарсан байсан.   

 

Өвчлөл ихэссэнтэй холбогдуулан халдвар, эрүүл 

ахуйн тал дээр цэцэрлэгийн захиргааны зүгээс хяналт 

тавин ажиллаж цэцэрлэгийн бүх өрөө тасалгааг ариутгаж, 

бүлгүүдийн тоглоом, ширээ сандал, хаалга, хивс зэргийг 

ариутгалын бодисоор угааж цэвэрлэсэн. 

 

Багш, ажилчид чөлөөт цаг заваа үр дүнтэй 

өнгөрөөж цэцэрлэгийн жижигрүүлсэн хувилбарыг гарын доорхи материал ашигласан 

хийсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багш, ажилчдын чөлөөт цаг завыг зөв зохистой 

өнгөрүүлэх, тэднийг ажлын байран дээр нь хөгжүүлэх 

зорилгоор  арга зүйч Г.Үүрийнцолмон “ Хүмүүжлийн 

эерэг арга” сургалтыг зохион явуулж, хүүхэд 

хүчирхийллийн талаар мэдээллээ. Цэцэрлэгийн эмч 

Б.Бямбасүрэн багш, ажилчдад “ Ажлын байран дахь 

дасгал ” зааж тогтмол хийж хэвшиж байна.  

02-р сарын 11-нээс эхлэн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа жигдэрч хүүхдүүдээ 

хүлээн авч ажиллаж байна. Цэцэрлэгийн эмч сумын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 

цэцэрлэгт хамрагдаж буй хүүхдүүдээ цагаан хорхой, шээсний шинжилгээнд хамруулан 

эрүүл мэндийн үзлэгт хамрууллаа.  
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ: 

Зорилго: Сумын хүн амд чанартай аюулгүй тусламж, үйлчилгээг цаг тухайд нь 

хүргэж, өвчнөөс сэргийдэх, эрт илрүүлэх ажлыг тогтомолжуулан хүн амын өвчлөл, 

нас баралтын түвшинг бууруулан, эмнэлгийн ажилтнуудын хариуцлага хяналтын 

тогтолцоог сайжруулахад оршино. 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага 

1.1. Ажлын байран дээрх 3 удаагийн “ХҮҮХДИЙН ӨВЧНИЙ ЦОГЦ 

МЕНЕЖМЕНТ”, “ӨВЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН ОНОШИЙН АНГИЛАЛ”, “ЭРҮҮЛ 

МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” 

сэдэвт сургалтанд давхардсан тоогоор 36 эмч мэргэжилтэн хамрагдсан.  

                
Хоёр. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 

2.1. Ард иргэдэд 6 төрлийн “ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ТУХАЙ”, 

“ТҮЛЭГДЭЛТ”, “АХУЙН ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС СЭРГИЙЛЬЕ”, 

“МЕНИНГОКОККИЙН ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ”, “УЛААНБУРХАН 

ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЦГЭЭЕ”, “ГАХАЙН МЯЛЗАН ӨВЧНИЙ ТУХАЙ 

ОЙЛГОЛТ” сэдэвт гарын авлага бэлтгэн 285 ширхэгийг тараан сурталчилсан. 

2.2. Хүүхдийн ахуйн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, хүн 

амын мэдлэг хандлагыг өөрчлөн, зохистой зан үйлийг төлөвшүүлэх зорилгоор 

“ХҮҮХДИЙН ТҮЛЭГДЭЛ-ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАРИУЦЛАГА-2” аяны дараах 

ажлуудыг хийж, үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллалаа. Үүнд:   

 Аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, сумын ЭМТ-

ийн цахим хаягт түлэгдэлтээс сэргийлэх зөвлөмж 4 удаа, хэсэг хариуцсан  

сувилагч нар давхардсан тоогоор 96 өрхөд 1 удаа, 166 хэвтэн эмчлүүлэгчдэд 9 

удаагийн сургалтыг хийж, нийт 125 ширхэг гарын авлага зөвлөмжийг түгээн, 

сурталчилж ажиллалаа.  
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Тайлант хугацаанд 0-5 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрхийн судалгааг шинэчлэн 

гаргаж, сүүлийн 5 жилд түлэгдэлтэнд өртөж байсан хүүхэдтэй өрхийн эцэг эхээс 

асуумжийн аргаар түүвэр судалгааг авч, дүн шинжилгээг хийлээ. 

 Хүүхэд түлэгдэлтэнд өртсөн насны эзлэх хувь 

Нас  0-12 сартайд  1-2 насанд  2-3 насанд  3-4 насанд  4-5 насанд  

Хувь 1% 9,7% 1,9% 0,9% 0% 

 

 
 Түлэгдлийн эх үүсвэр  

 Халуун 

цай 

Буцалгасан ус Халуун шөл Гал /пийшин/ Халуун паар 

Хувь 5,9% 0,9 3,9% 0,9% 0,9% 

 

 
 Эмчилгээ хийлгэсэн хугацаа   

 1-14 хон 14 хоногоос 1сар 1сар-1жил 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0-12 
сартайд  

1-2 насанд  2-3 насанд  3-4 насанд  4-5 насанд  

1% 

9,7% 

1,9% 
0,9% 

0% 

Түлэгдэлтэнд өртсөн насны эзлэх … 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Халуун цай  Буцалгасан 
ус  

Халуун шөл  Гал 
/пийшин/ 

Халуун 
паар  

5,9% 

0,9% 

3,9% 

0,9% 0,9% 
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Хувь 7,8% 2,9% 1% 

 

 
 Түлэгдлийн эдгэрэлтийн байдал 

 Сорвигүй Сорви үүссэн Тухайн эрхтний бүтэц үйл ажиллагаанд 

өөрчлөлт орсон 

Хувь 4,7% 6,8% 1% 

 

 
Түүвэр судалгаанд Орхон сумын 1-р багийн 41 

өрхийн 53 хүүхэд хамрагдсанаас 12,5% нь 

ахуйн түлэгдэлтэнд өртсөн тоо гарсан. 

Тэдгээрийг насны бүлгээр ангилж үзэхэд 1-2 

насны хүүхэд /9,7%/ халуун цайнд түлэгдэх 

тохиолдол хамгийн өндөр буюу 5,9% байгаа нь, 

дөнгөж хөлд орж буй 1-2 насны хүүхдэд эцэг 

эх, асран халамжлагчийн анхаарал, болгоомж 

илүү шаардлагатай байгааг харуулж байна.  

 Аяны хүрээнд 12-р цэцэрлэгийн ахлах 

ангийн 21 хүүхэд, 12 багш, ажилчдад  

“ТҮЛЭГДЭЛТ” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, нийт 30ш гарын авлага 

тараан сурталчилсан.  

  Гурав.  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 

3.1. Нийт эмчийн үзлэг 423, Үүнээс: Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 307 буюу 72,5%-тай 

байна. Ñóíûì ýìíýëýãò 29 ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ õýâòýí ýì÷ë¿¿ëæ 261 îð õîíîã àøèãëàñàí áà 

äóíäàæ îð õîíîã 9 áàéíà. Алсын дуудлага-23, ойрын дуудлага-62 ирсэнг хуваарийн 

дагуу тусламж үйлчилгээ үзүүллээ. 

Дуудлагаар осол гэмтлийн өвчлөл-4, нас баралт-1 бүртгэгдсэн байна. 

3.2. Артерийн даралт, чихрийн шижингийн эрт илрүүлгийн үзлэгт 90 хүнийг 

хамруулсан. 

3.3. Хөдөөгийн багт 3 удаагийн явуулын амбулаторийн тусламж үйлчилгээг 32 айл 

өрхийн 98 иргэнд үзүүллээ. 

7,8% 

2,9% 
1% 

0,0%

10,0%

1-14 хоног 14 хоногоос 1 сар 1сараас 1 жил 

Эмчлэгдсэн хугацаа 

4,7% 

6,8% 

1% 

Сорвигүй эдгэрсэн  Тод сорви үүссэн  Тухайн эрхтний бүтэц үйл 
ажиллагаанд өөрчлөлт 

орсон 

Эдгэрэлтийн байдал  
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3.4. Нийт 10 төрлийн шинжилгээнд 197 хүн хамрагдаж, өвчтэй илэрсэн 4. Үүнээс: 

Элэгний В вирус-1 

Элэгний С вирус-1 

Тэмбүү-2 дээд шатлалын байгууллагад онош тодруулахаар ийлдсийг хүргүүлээд 

байна.  

3.5. Нийт жирэмсний хяналтанд 21 эх хянагдаж, энэ сард шинээр жирэмсний 

хяналтанд 1 бүртгэгдэн үүнээс ýõíèé 3 ñàðòàéä-1 буюу 100%-тай õàìðàãäñàн. Эх 

нярайн эндэгдэл бүртгэгдээгүй. 

Эхийн амрах байранд 2 эх амарч 20 ор хоног ашигласан. ÝÌС-ûí 2014 оны 338 

òîîò òóøààëûí äàãóó 1 ýõèéã ìàðèéì íýðãýæëèéì ýí÷èéì õÿìàëòàìä òºð¿¿ëæ òºðñìèй 

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 10 эмэгтэй 

хамрагдаж, хариу хүлээгдэж байна. 

3.6. 0-5 насны 235 хүүхдээс 168 хүүхдийг гэрийн эргэлт хяналтанд хамруулж, 0-2 

хүртэлх насны 16 хүүхдийг òîâëîëò âàêöèìä 100% õàíðóóëñан.  

3.7. Диспансерийн хяналтын 389 өвчтөнөөс 27, хөгжлийн бэрхшээлтэй 126 иргэдээс 

энэ сард 23 иргэнийг эргэлт хяналтанд хамрууллаа. 

3.8. 109 ахмад настанг гэрийн идэвхтэй эргэлтэнд хамруулж, эрүүл мэндийн талаар 

зөвлөгөө өгч ажилласан.  

3.9. ЕБС-н 1, 3-5, 9-р ангийн 96 сурагчдыг амны хөндийн үзлэгт 100% хамрууллаа. 

Цэцэрлэгийн 29 хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэг, цагаан хорхой илрүүлэх 

шинжилгээнд хамруулж, хоолойн үрэвсэлтэй 7 хүүхдэд эмэн эмчилгээ бичиж, 

цэцэрлэгийн эмчид арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллалаа. 

Мөн дотуур байрны 46 хүүхдэд амны хөндийн болон хоолой залгиурын үзлэгт 

хамруулснаар өвчтэй илэрсэн 13 хүүхдэд эмэн эмчилгээ бичиж, байрны багшид 

зөвлөгөө өглөө.  

Дөрөв. Аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа 

4.1. Энгийн эмийн 85 жор, хөнгөлөлттэй эмийн жороор 34 хүн үйлчлүүлж, 393130 

төгрөгийн эмийн хөнгөлөлт үзүүллээ. 

Тав. Бусад үйл ажиллагаа 
5.1. Соѐлын төвөөс зохион байгуулсан 

“УЛАМЖЛАЛТ ӨВ СОЁЛОО 

ДЭЭДЛЭЕ” тэмцээнд хамт олноороо 

идэвхтэй оролцлоо. 

Мөн сумын Засаг даргын хөрөнгө 

оруулалтаар 5700000 төгрөгийн амин 

үзүүлэлт хэмжигч МОНИТОР-р 

хангагдаж, яаралтай тусламж 

үйлчилгээний хүртээмж дээшилсэн.  
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СОЁЛЫН ТӨВ: 

 XVII жарны урвуулагч хэмээх шороон гахай жилийн сар шинийн баярт 

зориулсан “Өв соѐл” тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулан төр төсвийн 

байгууллагууд болон ард иргэдийн хамтарсан 6 баг оролцож  ЕБС-ын “Эрдмийн элч” 

баг тэргүүн байранд шалгарч хундан цагаан хонь, ЗДТГ-ын “Цагаан сар ” баг  дэд 

байранд шалгарч сахалтай хониор тус тус шагнууллаа. 

 
 

 Соѐлын төвийнхөө ажилчид, албан хаагчдын дунд Угийн бичиг 

хөтлөлтийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. 

 

  

 

 

 

 

 

XII-р жарны  урвуулагч хэмээх шороон гахай жилийн сар шинийн баярт 

зориулсан “ӨВ СОЁЛ-2019” тэмцээнийг Бэлэндалай 2-р багийн Арбулан хэсгийн 

малчид ард иргэдийн дунд амжилттай зохион байгуулж тэргүүн байранд “Адуучин” 

баг, дэд байранд “Есөн эрдэнэ ” баг, гутгаар байрыг “Туйлбартай-6 ” баг тус тус 

эзэллээ. 

 
    

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ТЗХЭХМЭРГЭЖИЛТЭН   Б.ПҮРЭВСҮРЭН 

 

ХЯНАЖ ТАНИЛЦСАН 

ЗДТГ-ЫН ДАРГА                     Ш.ГАНЧИМЭГ 

 


