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ТӨРИЙН ЗАХИРГАА ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО: 

Орхон сумын Эмэгтэйчүүдийн баярыг 2019 оны 03 сарын 07-

ны өдөр сумын ИТХ, ЗДТГ, сумын эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран 

зохион байгууллаа. Баярын арга хэмжээг сумын ИТХ-ын дарга, 

эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга Х.Мөнхзул, сумын Засаг дарга Г.Бат-

Орхон нар нээж нийт эмэгтэйчүүд, ээжүүдэд мэндчилгээ дэвшүүлж 

дараах эмэгтэйчүүдийг шагнаж урамшууллаа. Сэлэнгэ аймгийн 

НАМЭХ-ны шагнал “Манлай ээж”-ээр Дамдин-Ишийн Цэндхүү, 

Сумын Буянтай ээжээр О.Нарангэрэл, Н.Бадарч, Ч.Таванжин, 

М.Лхамчулуун, Р.Наранцэцэг, Сумын “Дархан бэр”-ээр Д.Үржинням, Б.Энхжаргал, 

Ч.Оюунсувд, Ц.Бямбаа нарыг тодруулж үнэмлэх энгэрийн тэмдгийг гардууллаа. 

Сумын МЭХ-ны салбар зөвлөлөөс жил бүр шалгаруулдаг тэргүүний шилдэг 

эмэгтэйчүүдээ тодруулж Шилдэг төрийн албан хаагч эмэгтэйгээр ЕБС-ийн захирал 

Б.Соѐлмаа, Шилдэг малчин эмэгтэйгээр Б.Эрдэнэчимэг, Шилдэг тариаланч эмэгтэйгээр 

Б.Эрдэнэцэцэг, Шилдэг хөдөлмөрч эмэгтэйгээр Н.Бямбасүрэн нарыг тодорсон байна. Тус 

арга хэмжээний үеэр сумын ИТХ-аас эмэгтэйчүүдийн дунд зохион байгуулсан гар 

бөмбөгийн тэмцээний шагнал, соѐлын төвөөс зохион байгуулсан Ээждээ захидал бичээрэй 

уралдааны шилдэгүүдийг шалгаруулж шагнаж урамшуулсан. 

Сумын төр төсвийн байгууллагын эрэгтэй төрийн албан хаагчдаас нийт 

эмэгтэйчүүдэд баярын мэндчилгээ дэвшүүлж баярын концертыг өргөн барьж азтай 

эмэгтэйчүүдийг тодруулж гарын бэлэг гардууллаа.  

 

Малчид, тариаланчдын хамтарсан зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 02 сарын 25-ны өдөр 

зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр:  

 Сэлэнгэ аймгийн ХХААГ-ын Мал аж ахуйн албаны дарга Х.Цэнгэлсайхан- Сэлэнгэ 

аймагт газар тариалан мал ахуйн чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэлийн талаар 

мэдээлэл,  

 Хөдөлмөрийн баатар, гавьяат агрономч Ш.Мардаан-Хаврын тариалалтын талаар 

зөвлөмж өгөх 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  

2019 ОНЫ  03 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 



 ХАА-н тасгийн дарга К.Энхмаа- Тариалангийн талбайд мал тэжээвэр амьтан орсны 

улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид учруулсан хохиролыг тооцох 

аргачлалын талаар танилцуулах /3 сайдын тушаал/ 

 Газрын даамал У.Октябрь- МУЗГ-ын 2018 оны 182-р тогтоол, сумын 2019 оны 

ГЗБТ-ий товч танилцуулга, гэрээ байгуулах 

 Сумын БАХ-ны тэргүүн Г.Мандах- Сумын БАХ-ны мэдээлэл 

 Нийгмийн даатгалын байцаагч В.Дэлгэрмаа- Мал аж ахуй газар тариалангийн 

нийгмийн даатгалын талаарх мэдээлэл 

 Орхон сумын Цаг уурын алба- Дулааны улирлын цаг агаарын төлөв 

 Бүрэн Орхон ХХК-ны малын эмч Ш.Ганхуяг- Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 

талаарх мэдээлэл хүргэж зөвлөгөөнд оролцогчид асуулт хариултыг сум орон 

нутгийн удирдлагуудаас асууж, Засаг дарга Г.Бат-Орхон-Орхон сум 

байгуулагдсаны 60 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулах ажлын танилцуулга 

танилцууллаа. 

Монгол улсад орчин цагийн зэвсэгт хүчний байгуулага үүсч хөгжсөний 98 жилийн 

ой, Монгол цэргийн өдрийг сумын хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Хүнс 

хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан Ж.Лхамжавын нэрэмжит сумын аварга шалгаруулах 

“Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн,  МУ-ын Эдийн засагч 

Д.Галсан агсны нэрэмжит сумын аварга шалгаруулах 

“Шатар”-ын тэмцээн, “Марш тактик”-ийн тэмцээнүүдийг 

амжилттай зохион байгуулж байр эзэлсэн баг тамирчдыг 

шагнаж урамшууллаа.  

Сумын төр төсвийн байгууллагын эмэгтэй төрийн 

албан хаагчдаас сумын эрчүүдэд зориулсан баярын 

тоглолтыг бэлтгэн толилуулж, үдшийн цэнгүүнд азын 

сугалаа, хөгжөөнт тоглоомыг 

зохион байгууллаа.  

 

 

 

 

 

 



Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2019 

оны 03 сарын 13-ны өдөр Орхон суманд ажиллаж 

аймаг, сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, төр төсвийн 

байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаж Орхон 

сум жишиг болохуйц олон шинлэг арга хэмжээг 

зохион байгуулсан сайн дүнтэй үнэлэгдлээ. 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/76 

тоот “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах, газар хөдлөлтийн 

гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” 

захирамжийн хүрээнд Гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага 

сургуулийг 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 16.00 цагт ЕБСургуулийн байранд 

зохион байгууллаа.     

Тус аврах ажиллагаагаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийг аюулгүй 

цэгт нүүлгэн шилжүүлэх, иргэдийг обьектоос гаргах, гамшигт өртсөн хүүхдүүдэд 

эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх зэрэг ажиллагаануудыг ЭМТ, мэргэжлийн ангийн 

аврагчид гүйцэтгэж нийт 142 иргэнийг хамруулан “Аюулгүйн цэгт шилжин байрших”, 

“Нүүлгэн шилжүүлэх” тактикийн дадлага сургуулийн үйл ажиллагаа хийгдлээ. 

Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед 5 төр төсвийн байгууллагын 41 төрийн албан 

хаагч, мэргэжлийн ангийн 17 аврагч, 84 сурагч, 9 техник хэрэгсэл ажиллаж дадлага 

сургуулийг амжилттай зохион байгуулж 

гүйцэтгэлээ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 оны 03-р сарын 15-ны өдөр “Олон Улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 

өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд “АЮУЛГҮЙ, УХААЛАГ БАРАА, 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН” өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгуулж сумын Засаг даргын 

орлогчоор ахлуулсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хяналт тавих” ажлын хэсэг 

төлөвлөгөө боловсруулан сумын хэмжээнд үйл 

ажиллагаа эрхэлж буй төсвийн  2 байгууллага, аж ахуйн 

нэгж, иргэдийн 5 хүнсний дэлгүүр, 1 цайны газрын үйл 

ажиллагаанд хяналт шалгалт хийн зөвлөмж өгч, 

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.  

Мөн төр төсвийн 2 байгууллагын гал 

тогоо, скаладны эрүүл ахуйн, ажиллагсдын эрүүл 

мэндийн дэвтэр, хоолны дээж бүртгэл, устгалын 

дэвтэр, хүнсний бүтээгдэхүүний шинжилгээний 

бичигт үзлэг шалгалт хийхэд 1 цайны газар 

махны шинжилгээний бичиггүй байсан зөрчлийг 

илрүүлэн зөрчлийг арилгуулсан.  

Төр төсвийн 2 байгууллагын гал тогоо, хүнсний худалдаа эрхэлдэг 5 аж ахуйн 

нэгжид дотоод хяналт хариуцсан ажилтан томилсон шийдвэр, ажлын төлөвлөгөө, тайлан, 

галын аюулгүй байдлын булан, багаж хэрэгслийн бэлэн байдал зэргийг үзэж шалган 

байнгын ажиллагаатай байлгахыг зөвлөсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хүнсний худалдаа эрхлэгч 5 хүнсний 

дэлгүүрийн дарга эрхлэгч нар болон төр 

төсвийн байгууллагын албан хаагчдад аюулгүй 

бараа бүтээгдэхүүн гэж юу вэ, ухаалаг бараа 

гэж юу вэ? сэдэвт сургалтыг зохион 

“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-

ийн холбогдох заалтуудаар 78 ширхэг гарын 

авлага бэлтгэн тараасан байна.  

Orkhon sum Zdtg Selenge facebook 

хаягаар Та, Би, Бид бүгдээрээ хэрэглэгч 

сурталчилгаа болон Хэрэглэгчийн эрхийг 

хамгаалах тухай хуулийн хүрээнд “ХЭРЭГЛЭГЧ”-ийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 

холбогдох заалтаар сурталчилгаа мэдээлэл хүргэсэн. 

ЕБСургуультай хамтран  ажиллаж “Хүүхэд хэрэглэгч” өдрийг тэмдэглэх үйл 

ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 03 дугаа сарын 15-ны өдөр “Хүүхэд хэрэглэгч-

Хэрэглээний боловсрол” сэдвийн хүрээнд бага ангийн сурагчдад “Хүнсний 

бүтээгдэхүүнийг сонгон авах хадгалах” сургалтыг, дунд ангийн сурагчдад “Ундны усны 

хэрэглээ, усны савыг сонгож хэрэглэх” сургалтыг, ахлах ангийн сурагчдад “Хувцсаа 

өөртөө тааруулах сонгох, худалдан авах” сэвдээр сургалтуудыг тус бүр анги удирдсан 

багш нартай хамтран зохион байгуулан яриа таниулга хийж, ярилцлага, хэлэлцүүлгийн 

аргаар зохион байгуулсан. 

   

2019 ОНЫ 03-Р САРД  ИРГЭДЭЭС ОРХОН СУМЫН ЗДТГ-Т ИРСЭН САНАЛ 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 
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2019  40 15 25         

 



№ ИРГЭДИЙН САНАЛ, ӨРГӨДӨЛ,  

ГОМДОЛ 

ТОО ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХУВЬ 

1 Шинээр ажилд орохыг хүссэн иргэний өргөдөл 4 2 50% 

2 Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт  5 0 0% 

3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дэмжих 

хөтөлбөрт 

3 0 0% 

4 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөрт  

6 0 0% 

5 Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний 

ногоо тариалах хөтөлбөрт  

2 0 0% 

6 Хог ачуулах иргэдийн хүсэлт 20 20 1005 

Нийт  40 22       55% 

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр: 
  Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 

үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах чиглэлээр  дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ  

Харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд албан байгууллага, гудамж, талбайн нэр 

хаягийг кирил болон үндэсний бичгээр хослуулан  бичиж хэвших ажлыг зохион байгуулах 

талаар 6 төр төсвийн байгууллага, худалдаа үйлчилгээний 8 газруудад албан тоот 

хүргүүллээ. Мөн Худалдаа үйлчилгээний хэрэглэгчдэд хүргэж буй бараа, бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээнд Монгол хэлний хэрэгжилтийг хангуулах электрон барааны хэрэглэх заавар, 

хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг, шошгонд тавигдах хэлний шаардлагын хэрэгжилтэнд 

хяналт тавьж сануулж ажиллалаа. Тус ажлын талаар хийсэн ажлын тайланг  АЗДТГ-ын 

Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлэв.  

Хамтарсан баг: 

Орхон сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019-01-30 ны өдрийн 29 тоот “Ажлын хэсэг 

байгуулах тухай” тогтоол гаргуулан 5 зорилт 46 заалтын хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөг хавсралтаар батлууллаа. 

Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн чиглэлээр: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас 2014-2018 онуудад төсөл хөтөлбөрт 

хамрагдсан 33 иргэдийн судалгааг гаргаж  ХХҮГ-т хүргүүлсэн 

2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй  16 өрхийн санлыг авч    

нэгтгэн ХХҮГ-т хүргүүллээ. 

Төр төсвийн байгууллагад 2 иргэнийг ажилд зуучилсан байна. 

 

 

 



НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 

Тайлант хугацаанд нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт 

тусламжийн үйлчилгээнд нийт 552 иргэний 59,274,820 төгрөгийг тус тус олгож 

ажилласан.Үүнд: 

 1. Халамжийн тэтгэвэр-35 иргэнд 10,970,500 

 2. Халамжийн тэтгэмж-29 иргэнд 2,595,000 

 3. Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж-31 иргэнд 4,012,210 

 4. Цалинтай ээж хөтөлбөр-111 иргэнд 5,391,940 

 5. Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж-20 иргэнд 765,170 

 6. Ахмад настны насны хишиг-105 иргэнд 8,170,000 

 7. Ахмад настны хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд-21 иргэнд 330,000 

 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд-1 иргэнд 

40,000 

 8. Алдарт эхийн 1,2 одонгийн мөнгөн тусламжид-199 иргэнд 27,000,000 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ: 

 Нийгмийн даатгалын алба нь 03-р сард дараахи ажлыг хийж ирлээ. Төсөв аж 

ахуй нэгж байгууллагаас шимтгэлийн орлого 18070.4 мянган төгрөг, сайн дурын даатгалд 

45 даатгуулагчийн 2075.6 мянган төгрөг, ЭМД-д 15 даатгуулагчийн 784.4 мянган 

төгрөгийг санд оруулж ирлээ. Нийгмийн даатгалын сангуудын хуваарилалтыг хийсэн. 

Үүнд: Тэтгэвэрийн санд 13437.4 мянган төгрөг, Тэтгэмжийн санд 1514,9 мянган төгрөг,  

ҮОМШӨ-ний санд 1369,9 мянган төгрөг, ЭМД-ын санд 3501,3 мянган төгрөг, 

Ажилгүйдэлийн санд 322,3 мянган төгрөгийн хуваарилалтыг хийлээ. Мөн тэтгэвэрийн 

файлаа аймагт мэдээлж тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд олголоо. 

Тэтгэвэрийн сангаас: 

 Өндөр насны тэтгэвэр- 292 хүнд 100669,7 мян төг  

 Тахир дутуугийн тэтгэвэр-72 хүнд 19769,4 мян төг 

 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр-23 хүнд 6548,0 мян төг 

 Цэргийн тэтгэвэр-3 хүнд 1612,3 мян төгрөгийн тэтгэвэрийг тавьж олгосон. 

Тэтгэмжийн сангаас: ХЧТА-ны тэтгэмж 1 даатгуулагчдад 46,9 мянган төгрөгийн 

тэтгэмжийг олгож ирлээ. 

 Аж ахуй нэгж, төсвийн газрын шимтгэлийн тайланг интернетээр шивүүлж 

баталгаажуулж авлаа. Шимтгэлийн өр авлагыг барагдуулах тал дээр мэдэгдэл өгч 

ажилласан. НДШ-ийн өр авлагыг барагдуулах тал дээр аж ахуй нэгжийн захирлуудтай 

уулзан 1-р улирлын тайлангаар өр авлагагүй гарахыг үүрэг болголоо.7 хоног бүр өр 

авлагын мэдээг аймагт  өгч ирэв. 

 Шинээр тэтгэвэрт орж буй 5 иргэний материалыг аймагт шалгуулж тэтгэвэрийг 

тогтоож олголоо. 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гаргаж аймагт явууллаа.  

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. 

 

 

  

 



ГАЗАР ТАРИАЛАН: 
Хаврын тариалалтын ажил эхлэхтэй холбогдуулан Хаан банктай хамтран тариаланчид 

ногоочидтой зээл олголтын талаар бизнес уулзалт зохион байгуулсан.  

Тариалангийн талбайн оготно устгалын ажлыг 3 сарын 20-31 хооронд сумын хэмжээнд 

нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар хийх болсон тул газар эзэмшиж байгаа  ААН, иргэдэд албан 

мэдэгдлийг утсаар болон албан мэдэгдэл өгч ажилласан. Нийт 32 ААН, иргэнд мэдээлэл хүргээд 

байна. 

Монгол улсын Засгийн үндэсний хөтөлбөр жимс жимгэнэ хөтөлбөрийн хүрээнд 14 иргэний 

жимсний суулгацын захиалгыг авч ХХААГ-т хүргүүлсэн. 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН: 

 Сумын Засаг даргын 2019 оны А/28 тоот ,Ой хээрийн түймрээс хамгаалах, 

урьдчилан сэргийлэх тухай” захирамж гарч захирамжийн хүрээнд  сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах, Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлын 

төлөвлөгөө, хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь, А/27 тоот “Ой, хээрийн түймрийн үед 

ажиллах аврах бүлгийг томилох тухай” захирамж  зэргийг батлуулан ажиллаж байна. 

 2019 онд ойгоос мод бэлтгэх хуваарийн 

дагуу Баруунбүрэн сумаас бэлтгэх модны 

гэрээг хоѐр сумын Засаг дарга нарын хооронд 

байгуулан, гэрээнд заасны дагуу мод бэлтгэл, 

тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин 

ажиллан нийт 47 иргэнээс:  30 иргэн 60 метр 

куб гишүү, 17 иргэн 64 метр куб мод бэлтгээд 

байна. 

 Сумын хэмжээнд 03 сарын 01-ны 

өдрийг “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдөр” 

болгон зарласантай холбогдуулан тус ажлын 

хүрээнд айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагууд 

ойр орчмын 50-100м газрын хог хаягдал, төр төсвийн 5 

байгууллагын 48 албан хаагчид нийтийн эзэмшлийн 50 га 

газрын ил задгай гялгар уут, хуванцар сав, ахуйн хог 

хаягдлыг цэвэрлэх  ажил хийгдсэн. Мөн бүх нийтийн их 

цэвэрлэгээний хуваарийг жилийн хугацаанд айл өрх, албан 

байгууллагаар гарган ажиллаж байна.  
 Тус суманд хайгуулын лиценз эзэмшигч “Голд 

Хантер” ХХК нь 2019 оны байгаль орчныг хамгаалах 

менежментийн төлөвлөгөөгөө батлуулан 500000 төгрөгийн 

барьцаа мөнгийг орон нутгийн дансанд байршуулсан.  Мөн 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр болох 

600000 төгрөгийг орон нутгийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

Сумын хэмжээнд халиар ургадаг газрын судалгаа, 

Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх зардлын нэгж тариф, хог хаягдлыг дарж булах ажлын 

зардлын тооцооллыг гаргаж аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлсэн. 

 

Төр төсвийн байгууллагууд: 

ЕБС: 

Сургуулийн менежмент: 



           Хичээлийн жилийн зорилго зорилтыг биелүүлэх ажлын хүрээнд багш нарыг 

төлөвлөгөөний дагуу үндсэн, төрөлжсөн сургалтад хамруулан эргэх холбоогоор ажлын 

байран дахь сургалтууд зохион байгуулж, багш нарын заах арга зүй, ур чадварыг дэмжин 

ажиллалаа. Мөн багш нарын цагийн төлөвлөлт, “Алхам алхмаар” хичээлээс гадуурх 

сургалтын  гүйцэтгэлд хяналт тавьж, мэргэжлийн 9 багшийн хичээлд сууж, бага ангийн 

“Байгалийн ухаан”-ны туршилтад хичээлийг бага ангийн багш нарын дунд зохион 

байгуулж, хичээлийг сайжруулан заалгаж, оноогоор тэргүүлсэн багш Л.Орхончимэгийн 

материалыг БСУГ-т явууллаа. Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд бага ангийн 

багш нартай хамтран IV шатны төсөлд “Хөгжилтэй аяллын эхлэл” төсөл бичиж, 

хянуулахаар БСУГ-ын мэргэжилтэн П.Мягмарсүрэнд хүргүүллээ. Боловсролын чанарын 

шинэчлэлийн хүрээнд БСШУСЯ- аас бага ангийн номын санд нийлүүлэгдсэн номыг I-V 

ангийн багш нарт жагсаалтын дагуу хүлээлгэн өглөө.  

Дээд газраас ирсэн бичиг тоот 47, үүнээс хугацаатай бичиг 4, санал хүсэлт 1 

ирсэнийг цаг хугацаанд нь холбогдох хүмүүст нь хүргэж, хэрэгжилтийг ханган  ажиллаж 

байна. 

Сургуулийн удирдлага, ЗАН-ийн ахлагч нар болон сургууль төгсөж, анхны жилдээ 

ажиллаж байгаа багш нарт мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч, сургалтын чанарыг 

ахиулахад анхаарч мэргэжлийн багш нартай хамтран ажиллаж байна. 

2019.03.11-ны өдөр аймгийн МХ-ын улсын байцаагч нар зөвлөн туслах үйлчилгээ 

явуулсан бөгөөд болосрол хариуцсан байцаагч Цогт-Эрдэнэ тус сургуулийн болон багш 

нарын үйл ажиллагаатай танилцаж, сургуулийг  “Бага эрсдэлтэй” үнэлж,  зөвлөгөө өглөө. 

Стандарт хангалт :  
Тайлант хугацаанд ХУХҮАБ-ийн багш нар сурагчдын мэдлэг чадварыг ахиулах зорилгоор 

нэмэлт давтлага, олимпиадын бэлтгэл мөн нэгжийн үнэлгээ хийж хяналт шинжилгээнд 

дүгнэлт хийлээ. 

№ ХҮАБ ТӨМ 
Жишиг 

даалгавар 
Үзүүлэн 

Цахим 

хэрэглэгдэхүү

н 

1 ХУХҮАБ 452 331 2 5 

2 БАХҮАБ 747 299 40 39 

Нийт 1199 600 42 44 

 Гүйцээх давтлага Нэмэлт давтлага Олимпиадын бэлтгэл 

57 190 8 

    Орос хэлний судлагдхууны аймгийн II  шатны олимпиадад 9а ангийн сурагч Э.Энхжин 

2-р байр эзэлж мөнгөн медаль, 3-р сарын 09-нд Баруунбүрэн суманд болсон технологийн 

хичээлийн олимпиадад 10-р ангийн сурагч Ж.Даваасүрэнг бэлтгэн ажилттай оролсон. Уг 

олимпиадад багш онолын шалгалт, шугам зураг, ур чадвар гэсэн төрлүүдээр оролцож 4-р 

байр, сурагч Ж.Даваасүрэн онол, зураг, гэрийн даалгавар буюу “Монгол үндэсний 

хувцсыг европ загварын даашинзтай хослуулж урлах нь” гэсэн 3 төрлөөр амжилттай 

оролцлоо. 



   
 

      9а ангийн сурагчдын дунд орос хэл,  11а сурагчдын дунд эрүүл мэндийн 

судлагдахуунаар АХА уралдаан зохиоход давхардсан тоогоор 42 сурагч хамрагдаж сурагч 

Баасанжаргал, Түвшинзаяа, Мөнхшүр нар бусдыгаа хошуучлан  оролцлоо. Мөн 7а ангийн 

сурагчдын дунд зохиогдсон “ВИКТОРИНА” уралдаанд Алтанчимэг, Шинэчимэг  нарын 

баг амжилттай сайн оролцлоо. 

  
     Байгалийн ухааны хичээл үйл ажиллагааны баг сарын аяны хүрээнд нээлттэй хичээл - 

1, олимпиад -1, хичээл тэмцээн -2, эцэг эхийн тэмцээн -1 хөтөлбөрт ажлуудыг зохион 

байгуулахад давхардсан  тоогоор 221 сурагч, 18 багш, 12 эцэг эх оролцсон.  

Суралцагчдын бүтээлчээр шинжлэх ухаанд суралцах чадварыг 

дээшлүүлж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах , улмаар БАЙГАЛИЙН УХААНЫ 

ХИЧЭЭЛИЙГ сонирхож  мэргэжлээ сонгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор байгалийн 

ухааны хичээлийн “Зөв цэгээс эхэлье” хичээл тэмээнийг 6-11-р ангийн нийт сурагчдыг 

хамруулж амжилттай зохион байгууллаа. 

 

                
   

БАГ  ХАМТ ОЛОН МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТЭМЦЭЭНЭЭС 

БАГ  ХАМТ ОЛОН ФИЗИКИЙГ ХИЧЭЭЛИЙН ТЭМЦЭЭНЭЭС 

Сурагчид АХА 

уралдааны 

үеэр...                

Бүсийн технологийн олимпиадад оролцохоор бэлтгэл хангаж буй байдал 



        
 

    
       Байгалийн ухааны хичээлийн стандарт ханглатын дундаж үнэлгээг гаргах зорилгоор 

нэгдмэл агуулгын олимпиадыг зохион байгуулсан.  Нийт 39 сурагчид хамрагдаж 

манлайлсан сурагчдыг өргөмжлөл, медалиар шагнаж урамшуулсан.   
VI-XI ангийн сурагчид “Миний нутаг” шүлгийг Орос, Англи, Монголоор уншиж, уран тод 

уншиж эцэг эхэд шүлгийн найргаар тайлан тавьсан. 

   
 
 

Хүүхэд хөгжил :  

   
  
                           
  
 
 
         “Шидэт бийр”  
зургийн дугуйланд II- 

БАГ  ХАМТ ОЛОН ТЕХНОЛОГИЙН  ХИЧЭЭЛИЙН ТЭМЦЭЭНЭЭС 

БАГ  ХАМТ ОЛОН ХИМИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ТЭМЦЭЭНЭЭС 

VI-XI ангийн сурагчид “Миний нутаг” шүлгийг Орос, Англи, Монголоор уншиж 

танилцуулав. 

II-V ангийн STEM 

сургалтын цагаар 

сурагчдын бүтээлч 

сэтгэлгээг хөгжүүлэх 

зорилгоор нийт 24 

цагийн хичээлийг 

зохион байгуулсан. 



 
 

IV ангийн 10 сурагч хамрагдан эх хэлний чадвараа сайжруулан зохион 
бичлэг хийн түүнийгээ зургаар илэрхийлэн 10 төрлийн бүтээл хийлээ. 
          I-V ангийн сурагчид Миний бахархал-Миний сайхан ээж, Миний ээж шүлэгт 
мэндчилгээг ээждээ зориулсан   
   
     

Аймгийн аварга шалгаруулах 100 буудалт даамны тэмцээнд 10 сурагч 
бэлдэн авч явснаас 6а ангийн сурагч Г.Батзориг хүрэл медаль хүртэж 4 сарын 
эхний 7 хоногт  улсад явах эрх авлаа. Мөн 1а ангийн сурагч  Б.Отгонсувд 4-р 
байранд орж батламжаар шагнууллаа.  

ДЗОУБ, тус сургуулийн БАХҮАБ хамтран I-VI ангийн сурагчдын дунд “Ухаант 
хүү”даамны тэмцээнийг I-III, IV-VI анги, эрэгтэй эмэтэй төрлөөр зохион 
байгуулахад нийт 80 хүүхэд хамрагдаж манлайлсан 16 сурагчийг тоглолтын 
стандар шатраар шагнаж урамшуулсан. 

“Хүүхэд хэрэглэгч” өдрийг тэмдэглэх үйл ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 03 
дугаа сарын 15-ны өдөр “Хүүхэд хэрэглэгч-Хэрэглээний боловсрол” сургалтыг бага 
ангийн сурагчдад “Хүсний бүтээгдэхүүнийг сонгон авах хадгалах”, дунд ангийн 
сурагчдад “Ундны усны хэрэглээ, усны савыг сонгож хэрэглэх”, ахлах ангийн 
сурагчдад “Хувцсаа өөртөө тааруулах сонгох, худалдан авах” сэвдээр АУБ нар 
сургалтыг зохион байгуулан яриа таниулга хийж, ярилцлага, хэлэлцүүлгийн аргаар 
зохион байгуулсан. 



    
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Аймгийн ангийн дарга 

нарын зөвлөгөөн”-д тус сургуулийн V-XI ангийн 7 ангийн дарга нар, нийгмийн 
ажилтантай оролцож, ангийн дарга байхын давуу тал болон сурагчдын өмнө 
тулгамдаж буй асуудлын талаар аймгийн удирдлагуудтай саналаа солилцсон.  
   

           

БСУГ-аас I-V ангийн сурагчдын нас сэтгэхүйд тохирсон  номыг ханган 
нийлүүлэгдэн номын 97% нь хангагдсан ба 4 сард үлдсэн 3% нь хүргэгдэхээр 
болсон. Түүнчлэн анги бүр номын аян анги, ангидаа зохион явуулсан.  

3а ангийн дунд “Хэн номын тэмдэглэл сайн хөтлөх вэ?” уралдааныг сарын 
хугацаанд номыг бүтээлчээр унших, тэмдэглэл хөтлөх аян зарласан. Үүнд : 
“Тэргүүн” байр Т. Ариунтуяа, “Дэд” байр Б.Баярцэцэг, “Гутгаар” байр Э. 
Үүрийнгэгээ нар шалгарлаа. Мөн ирсэн номын хүрээнд 4а ангийн сурагчдад өдөр 
бүр ном гэрээр авч явж уншуулан уншсанаа тэмдэглэх зургаар илэрхийлэх 
даалгавар өгөн ажиллаж байна. Мөн уншсан үлгэрээ өдөрт ирж ангийнхандаа 
ярьж өгөх ажиллагааг хийж байна. 

       
3а анги нь “Математик цаг” сонины материалаар ангидаа уралдааны зохион 

байгууллаа. Үүнд :“Тэргүүн” байр Т. Чингүүн, “Дэд” байр Б.Баярцэцэг, “Гутгаар” 
байр Н. Нарансолонго нар шалгарлаа. 



3а анги нь монгол хэлний хичээлээ бататган “Алтан хонх” уралдааныг 
зохион байгуулсан. Үүнд:“Тэргүүн” байр Б. Баярцэцэг, “Дэд” байр О. Нандин-
Эрдэнэ, “Гутгаар” байр О. Батнаран нар шалгарлаа. 

Даасан ангийн сурагчдын дунд ангийн хурлыг 1 удаа зохион байгуулж, 
сурагчдын хүмүүжил төлөвшилд анхаарал, хяналт тавьж, давтлага таслахгүй байх 
талаар эцэг эхэд нь мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

Сэлэнгэ аймгийн ДЗОУБ, БСУГ, ОБГ хамтран “Өсвөрийн аврагч” клубын 
сурагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулахад тус сургуулиас чиглүүлэгч 
багш-1, сурагч-8 оролцож онцгой байдлын үед өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн 
аврах, анхны тусламж үзүүлэх талаар суралцсан.  
       Аймгийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах волейболын тэмцээнд сурагч 
Э.Мөнгөншагай, Э.Отгонням, Э.Өсөхбаяр нар оролцсон. Орхон багийн иргэн 
Нандинцэцэгийн дэмжлэгтэйгээр 1-:5 ангийн сурагчдын дунд шатрын тэмцээн 
зохиоход 45 сурагч хамрагдсан. 

  
          8-р анги “Манлайлал манай ангиас” сарын аяны хүрээнд “Ангидаа алжаалаа 
тайлъя”, “Бусдад үлгэрлэе” дүрэмт хувцасаа өмсөх, “Би найздаа хайртай” 
харилцаа, хандлагаа өөрчилж, бусдыг баярлуулах /тэмдэглэл хөтлөх/, “Цэвэр 
орчинд суралцъя”, “Шүд гараа угааж хэвшье”, “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” гэрийн 
даалгавраа тогтмол хийх болон ангид, номын санд, завсарлагааны үеийн, спорт 
болон урлагийн арга хэмжээний үеэр баримтлах дэгүүдийг дагаж мөрдөж хэвших 
зэрэг нийт 11 ажил төлөвлснөө хийж, хэвшүүлж ажиллалаа. 

   
 
 

 

“Би найздаа хайртай” харилцаа, хандлагаа өөрчилж, бусдыг баярлуулах 

/тэмдэглэл хөтлөх, АХА, Эрчүүд болон эмэгтэйчүүдийн баяр / ажлын байдал 



  
 

 

 
Багшийн хөгжил :  

Англи хэлний багш Г.Солонго нь 6 дугаар ангийн сурагчдад “Зурагт эхээр 
сурагчдын ярих чадварыг хөгжүүлэх нь” сэдэвт хичээлийг нээлттэйгээр зааж арга 
зүй, туршлагаа хуваалцсан.  

   
БАХҮАБ-ийн багш нар “Хүн ба байгаль” судлагдахууны чанар, туршилтыг 

сайжруулах зорилгоор сайн хичээл үйл ажиллагааг зохион явууллаа.  
- Энергийн хэлбэрүүд 
- Энерги 
- Аль нь усанд уусах вэ? 

   
“Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе” улсын багш нарын тэмцээнд  3 баг  бүрдүүлэн  7 

хоног бүрийн 1, 3, 5 өдрүүдэд ѐс зүй болон, IQ, танин мэдэхүйн асуултуудад 
амжилттай хариулж улсын хэмжээнд 1 баг буюу Ө. Алтанцэцэг , Б. Оюунтуяа, 
Энхтуяа нарын баг одоогийн байдлаар 2 байранд явж байна.   
Эцэг эхийн хамтын ажиллагаа :  

Байгалийн ухааны кабинетад шинээр ирсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг 
эцэг эхэд сурталчлах зорилгоор “Шинжлэх ухаан бидний амьдралд” хөтөлбөрт 
ажлыг зохион байгуулахад нийт 12 эцэг эх хамрагдсан 

Ангидаа алжаалаа тайлж буй байдал 



   
 

   
 

   

   
 

  Эрүүл мэндийн талаар:  
           

Сургуулийн эмч  байгууллагын орчин, анги танхим, багш сурагчдын эрүүл ахуй, 
аюулгүй байдалд хяналт тавин, тэднийг урьдчилан сэргийлэхэд, эрүүл мэндийн 
боловсрол, дадал мэдлэг олгоход чиглэгдсэн сургалт, хийн эрүүл ахуйн мэдлэг 
мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлж сурталчлан ажиллаж байна. Мөн сурагч багш ажилчдын 
эрүүл мэндийн түвшинг тогтоож, өвчлөлийг бууруулах төлөвлөгөөтэйгээр, өвчлөлийн 
судалгаа хийж, судалгаанд суурилсан эмнэлгийн тусламж, зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлж 
байна. Байгууллагын дотоод хяналтын багийн хамт, эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар 
хамгааллын эглэмийг хяналтын хуудсын дагуу хагас жилд 1 удаа үнэлгээ хийж эрсдлийг 
илрүүлэн зөрчлийг арилгахад анхаарч ажиллаж байна.” Мэргэжлийн хяналтын албанаас 
Эрүүл ахуй, Хоол үйлдвэрлэлийн  чиглэлээр хяналт шалгалт хийн дунд зэргийн эрсдэлтэй 
үнэлэгдсэн. 

БУ-ны  кабинетад нийлүүлэгдсэн хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг эцэг эхчүүдэд 

танилцууллаа. 

1-р өртөө Физикийн хичээлд  нийлүүлэгдсэн “ Электрон жаал” –ыг ашиглан хэлхээ 

угсрав. 

2-р өртөө Эцэг эхчүүд гарын доорх материал ашиглан “Эко” цаасан уут хийв. 

3-р өртөө Биологийн хичээлд нийлүүлэгдсэн “Хүний биеийн бүтцийг эвлүүлэн угсрав. 



         

                                                  
Халдварт өвчнөө урьдчилан сэргийлэх зорилгоор томуугаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
хийн цэгэн иллэг хийх, гар угаах дараалал, зөвлөмж, гарын авлага 56 ш тараасан. 

   
 Эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажил: 

 Байгууллагын эдэлбэр газарт 2 удаагийн цэвэрлэгээнд сургуулийн  IV-XI  ангийн нийт-56 

сурагч, 27 багш ажилчидын хамт гарч цэвэр эрүүл орчинг бүрдүүллээ.  

     

Хоолны заал, 

бохир усны 

цооногт тэмдэг 

тэмдэглэгээ 

хийлээ. 

Багш нар, ажилчид хоньтой хөшөөнөөс Бурхантай хад хүртэлх замын хогийг 

цэвэрлэж буй байдал 



                                                        

                                 

      

Сургуулийн эмч Ж.Маналмаа сурагчдын ариун цэврийг шалган “Гар угаах 
дараалал, бохир гарын хор уршиг” мэдээллийг хүргэлээ. 3а ангийн нийт 23 сурагч 
хамрагдлаа. 

      
      Сурагчдыг биеийн тамир орсны дараа болон их завсарлагааны дараа гараа 
угааж хэвшсэн. 6а анги 14200 төг, 8а 16000 төгрөгийн ариун цэврийн буланд байх 
ѐстой зүйлсийг авсан байна.   
   Бусад :  
Орхон сумын соѐлын төвөөс эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан зохион 
байгуулсан “Хэрвээ би бүсгүйчүүд байсан бол” тэмцээнд Э.Батзаяа ахлагчтай 
“Эрдмийн элч” баг дэд байр эзлэн амжилттай оролцлоо. 

   

              Хуваарийн  дагуу сургуулийн хувиарт газрын модыг тайрч байгаа нь 

Багш нар, ажилчид, сурагчид  сургуулийн орчныг цэвэрлэж буй байдал 



Мөн эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан сумын эмэгтэйчүүдийн дунд 
зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд тус сургуулиас 2 баг оролцож сургууль 
1-р баг тэргүүн байр, эрдмийн элч баг гутгаар эзлэн амжилттай оролцсон. 

      
Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хүргэн, бэрүүд хамтдаа 

байхдаа хүчтэй” уралдаант өдөрлөгийг багш, ажилчид тэдний гэр бүлийн дунд 
зохион байгуулахд нийт 46 хүн оролцож, 7 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион 
байгуулагдан манлайлсан багийг Мандах, Бямбасүрэн, Ганхуягийн гэр бүл ивээн 
тэтгэж шагнаж урамшуулсан. 

   
Монгол улсад зэвсэгт хүчний байгууллага үүсч хөгжсөний 98 жилийн ойг 

тохиолдуулан зохион байгуулсан марш тактикийн тэмцээн Б.Ганхуяг ахлагчтай баг 
IV байр эзлэн амжилттай оролцсон байна. 

   
 

 

СӨБ: 

Орхон 12-р цэцэрлэг нь 2019 оны 03-р сард давхардсан тоогоор нийт 1371 

хүүхдэд хүлээн авч СӨБ-д хамруулан ажиллалаа.  

Хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 

гэр бүлд түшиглэсэн сургалтанд хамрагдсаж буй 2-р багийн 

малчин Ц.Бат-Өлзийгийн 4 настай Түвшинбаяр, 5 настай 

Төрболд нар даалгавраа шалгуулан тэдэнд нэмэлт даалгавар 

болон гарын авлага, бичих, зурах дадлагын ном хүлээлгэн 

өгсөн.   

Орхон 12-р цэцэрлэгээс хүүхдүүдийн авъяас 

чадварыг нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх, тэднийг аймаг, улсын 



чанартай уралдаан тэмцээнд бэлтгэн оруулахад бэлдэх зорилгоор  “Хүүхдүүдтэйгээ 

хамтдаа ” уриан дор жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Уран жиргээ-2019 ” уран 

уншлагын тэмцээнийг 2019 оны 03-р сарын 12-ны өдөр зохион явууллаа. “Уран жиргээ” 

уран уншлагын тэмцээнийг Сэлэнгэ аймгийн “Дэлхийн зөн” ОУБ, 12-р цэцэрлэгтэй 

хамтран зохион явуулж тэмцээнд оролцсон нийт хүүхдүүдийг гарын бэлгээр шагнаж 

урамшуулсан.  

 Хүүхдүүд шүлэг уншсанаар өөрсдийгөө илэрхийлэх чадварт суралцахаас гадна, 

тэдний хэл ярианы баялаг нэмэгдэн хэл зүгшрүүлэх дадал болж байгаа нь ач 

холбогдолтой.  

Орхон 12-р цэцэрлэгийн Бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдийн дунд “Монгол цэргийн өдөр”-т 

зориулсан “Хүчит бөхийн барилдаан”-ыг зохион явуулсан. Үүнд: 

 Тэргүүн байр Л.Бадамсэрээжид 

 Дэд байр М.Танан 

 Гутгаар байр Э.Энх-эрдэнэ нар тус тус хүртсэн. Байр эзэлсэн бяцхан хүүхдүүдээ 

өргөмжлөл дурсгалын зүйлсээр шагнаж урамшууллаа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мөн 

“Гар 

барилдаан ”-ы тэмцээн зохион явуулсан. Үүнд: 

 Тэргүүн байр М.Танан 

 Дэд байр О.Насанбаяр 

 Гутгаар байр  Б.Баяр  нар тус тус хүртсэн. Байр эзэлсэн бяцхан хүүхдүүдээ 

өргөмжлөл дурсгалын зүйлсээр шагнаж урамшууллаа. 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

А.Х.А тэмцээн зохион явуулж: 

 Тэргүүн байр Б.Пүрэвдаш 

 Дэд байр Э.Бүрэнтөгс 

 Гутгаар байр М.Учрал нар тус тус хүртсэн. 

Байр эзэлсэн бяцхан хүүхдүүдээ өргөмжлөл 

дурсгалын зүйлсээр шагнаж урамшууллаа. 

  

  Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг 

хамгаалах баярын өдөрт зориулж бяцхан хүүхдүүд 

маань ээжүүддээ өөрсдийн бүтээлээр бэлэг барилаа. 

 

 “Хальтарч унахаас болгоомжил” аяны 

хүрээнд ЭМТөвийн эмч нар бэлтгэл бүлгийн 

хүүхдүүдэд хальтарч унаж бэртэхээс урьдчилан 

сэргийлэх талаар сургалт зохион явуулсан.   

 

 

 

 

 

Урин дулаан цаг ирж буйтай холбогдон 

хүүхдүүдийг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор өдрийн дэглэмийн хуваарийн дагуу 

агаар салхинд тогтмол гарган ажиллаж байна.  

Хүүхдүүдийг ханиад томуу өвчлөлөөс 

урьдчилан сэргийлж 2 төрлийн уусмалаар өглөө 

бүр хоолойг тогтмол зайлуулж байна. Мөн өдөр 

бүр бүлгийн хүүхдүүдийг витаминжуулалтанд 

хамруулан ажилласан. 

 

 

 

Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Даргын албан тоотын дагуу 

цэцэрлэгийн хүүхдийн 

аюулгүй байдлыг хангах, 

тэднийг авто машины 



хөдөлгөөнд аюулгүй оролцуулах зорилгоор эцэг эхчүүдийг эргүүлийн цагдаагаар ажиллах 

цагийн хуваарийг гарган өглөө 08:00 – 09:00 цаг хүртэл, орой 16:30 – 17:30 минут хүртэлх 

хугацаагаар эцэг эхчүүд хуваарийн дагуу ажиллаж авто машины зогсоолын эмх цэгцтэй, 

аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.  

 

Орхон ЕБС-ийн “ Сурагчдийн өөртөө үйлчлэх зөвлөлийн ”-ийн сурагчид 03-р 

сарын 6, 7-ны өдрүүдэд цэцэрлэгээс зохион явуулдаг “Ах, эгчийн өдөр”-т оролцож, 

цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцан туслаж ажиллалаа.  

 

Бүх нийтээрээ цэвэрлэгээ хийх өдөр буюу 3-р 

сарын 11-ний өдөр хуваарьт газрын дагуу сумын төв 

доторх шатахуун түгээх газраас хоньтой хөшөө 

хүртэлх хар зам дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Мөн 

цэцэрлэгийн хөшөөны гадна болон дотоод орчинг 

цэвэрлэсэн.  

 

 

ЭМТ: 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн хангамж: 

1.1. Ажлын байран дээрх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 

28 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамрууллаа. 

1.2. ЭМГ-аас зохион байгуулсан “СҮРЬЕЭГҮЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” 

сургалтанд багийн бага эмч нар, “АНХАН БОЛОН ЛАВЛАГАА ШАТНЫ ЭРҮҮЛ 

МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНУУДЫН 

ВИРУСТ ГЕПАТИТИЙН ОНОШИЛГОО, ИЛРҮҮЛЭГ, УРЬДЧИЛАН 

СЭРГИЙЛЭЛТ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ” сургалтанд их 

эмч, лаборант, эх баригч, “СУВИЛАГЧДЫН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРЫГ 

САЙЖРУУЛАХ НЬ” сургалтанд 1 сувилагч, “ЭХ БАРИГЧ БАГА ЭМЧ НАРЫГ 

ЧАДАВХИЖУУЛАХ” сургалтанд 1, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 



хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДЫГ 

ЧАДАВХИЖУУЛАХ” сургалтанд нийгмийн арга зүйч, нийт 8 эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүд хамрагдан мэдлэг ур чадвар, хандлагаа дээшлүүлсэн. 

 

      

                                   

 

 

Хоёр. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ: 

2.1. Засгийн газрын 224-дүгээр тогтоол “Осол гэмтлээс сэргийлэх аян”-ны хүрээнд 

Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс санаачлан зохион 

байгуулсан тус сарын аянаар, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, олон нийтийн 

мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх замаар гэр орон, 

гудамж талбай, ажлын байранд хайхрамж 

болгоомжгүй байдлаас үүдэн унаж бэртэх осол 

гэмтлийн тохиолдлыг бууруулах “АНХААРАЛ 

БОЛГООМЖТОЙ АЛХАЦГААЯ-АЮУЛГҮЙ 

ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЦГЭЭЕ” уриан дор дараах 

ажлуудыг хийлээ. 

Ард иргэдэд чиглэсэн 3 удаагийн сургалтанд 

давхардсан тоогоор 108 хүн хамрагдаж, урьдчилан 

сэргийлэх заавар, хяналт, цэвэрлэгээний ажил 3 удаа 

хийгдсэн байна.  

    
 

 

 

 

 

Мөчдийн хугарлын үед үзүүлэх анхны тусламжийн үзүүлэх сургалтыг  дунд ангийн 75 

сурагч,эцэг эхэд явуулж, энгийн иргэдийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэхэд нөлөөлж 

ажиллалаа.  



ЭМТ-ийн ХАБЭА-лаборант Ч.Бадраа, багийн эмч Г.Энхчимэг нар хамтран 

хүүхдийн байгууллагын орчны аюулгүй байдалд хяналт үнэлгээ хийж, урьдчилан 

сэргийлэх арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Орчны үнэлгээг хийхдээ Улсын мэргэжлийн 

хяналтын газраас мөрдөгддөг “ЕБС-ИЙН ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС”, “ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС”, “ДОТУУР БАЙРНЫ ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС”-ыг ашиглаж, анхаарал татсан 

асуудлыг засаж сайжруулахыг үүрэг болгож, 2 хоногийн хугацаанд эргэн хяналт тавьж 

ажиллалаа. 

 

    
 

 

 

   
Ажлын төлөвлөгөөний дагуу хичээлийн жилийн хугацаанд цэцэрлэг сургуулийн 

“SCHOOL POLICE”-тай хамтран ажиллаж, замын хөдөлгөөний ид ачааллын үед эцэг эх, 

ард иргэд, жолооч нарыг хөдөлгөөнд соѐлтой оролцохыг уриалж ажиллалаа.  

 

   

Сургуулийн заал, дотуур байр, цэцэрлэг зэрэг хүүхдийн байгууллагын орчинд халтиргаа 

гулгаанаас сэргийлэх заавар зөвлөгөөг өгөв. 

ЭМТ-ийн гадна цас хайлж мөс тогтсоныг хусаж, ХБИ-ийн зам, явган хүний гишгүүрийн 

цэвэрлэгээг хийн, аюулгүй байдлыг ханган ажилласан.   



 

 

 

2.2. Улаанбурхан өвчний талаарх мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг цахим орчинд тавин, 

“УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ТУХАЙ” гарын авлага бэлтгэн 58ш тараан 

сурталчилсан. Мөн төрийн болон төрийн бус байгууллагын мэдээллийн самбарт 

өвчний дэгдэлтээс сэргийлэх зөвлөмжийг байршуулсан. 

 

   
Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 127 хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хийсэн. Өвчтэй 

тохиолдол илрээгүй. 

 

   
 

2.3. 2-18 насны хүүхдийн АХЭМ-ийн боловсролыг дээшлүүлж 8 төрлийн гарын авлага 

боловсруулан 113 ш тараан сурталчилсан. 



   
Гурав. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ: 

3.1. Нийт үзлэгт 296, Үүнээс: Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 198 буюу 66,8%-тай байна. 

Сумын эмнэлэгт 12 үйлчлүүлэгч хэвтэн үйлчлүүлсэн байна. Алсын дуудлага-13, 

ойрын дуудлага-33 ирсэнг хуваарийн дагуу хүрч үйлчиллээ. 

3.2. ЕБС, цэцэрлэг, дотуур байрны 157 хүүхдийг амны амны хөндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг хамрууллаа. Үзлэгээр шүдний өвчлөл, хоолой залгиурын 

өөрчлөлттэй 110 хүүхдүүдийн багш, эцэг эх, асран халамжлагч нарт эмчилж 

эрүүлжүүлэх зөвлөгөө өгч, өвчлөлийн хор уршигийн талаар сурталчилж ажиллалаа. 

 

          
3.3. Жирэмсний хяналтанд нийт 20 эмэгтэйгээс шинээр хяналтанд 8 орсоноос эхний 3 

сартай 100% хамрууллаа. 

3.4. Эрүүл  мэндийн сайдын  2017 оны 01 сарын 26-ны өдрийн А/41 тоот тушаалын 

дагуу асаргаа, сувилгаанд хамрагдах иргэдийн нэрсийг гарган 2-р багийн иргэн 

П.Оюун 86 настай, 2-р багийн хүүхэд Б.Түмэншагай нарт гэрээр сувилгаа болон 

бариа хийж иргэдэд ээлтэй бүрдүүлж ажиллалаа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дөрөв. Аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа: 
4.1. Энгийн эмийн 143 жор, хөнгөлөлттэй эмийн 

жороор 25 хүнд үйлчилж, 330000 төгрөгийн 

эмийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. 

4.2. Хуваарийн дагуух байгууллагын гадна болон 

наадмын талбай хүртэлх хогийг цэвэрлэсэн. 

Тав:       

5.1. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 

эмнэлгийн халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн 

чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 

хийснээр бага эрсдэлтэй дүгнэгдлээ. Мөн 

эмийн сан зөвлөн туслах хяналтанд хамрагдсан. 

 

         
 

СОЁЛЫН ТӨВ: 

Соѐлын төв нь тайлант сард дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ.  

 хурал зөвлөгөөн-2 

 уралдаан тэмцээн-5 

 урлаг соѐлын-  6  удаагийн  арга хэмжээг зохион явуулж 1180 иргэд хамрагдсан 

байна. 

Жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Хэрвээ бид бүсгүйчүүд байсан бол”  

тэмцээнийг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 4 баг авяъас билиг, 

ур чадвараа сорин өрсөлдснөөс ЗДТГ-ын “Ээ дээ энэ хүүхнүүдүү”  баг тэргүүн байрыг 

эзэлж шилжин явах цомын эзэд боллоо. Удаах байруудыг ЕБС-ийн “Эрдмийн элч”, ЭМТ-

ийн “Энэрэл”, 12-р цэцэрлэгийн “Цоморлиг”  багууд эзэллээ. 

     



Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр мартын 8-ны үйл ажиллагааг 

бэлэндалай багийн 42-р зөрлөгт зохион байгууллаа. 

“Ээждээ захидал бичээрэй”, “Аавдаа илгээх сэтгэлийн үг” зэрэг захидлын 

уралдааныг нас хүйс, ажил мэргэжил харгалзалгүйгээр, “Орхон–миний нутаг” гар зургийн 

уралдааныг ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын дунд  зохион явуулж 1-3–р  байр эзлүүлэн 

шагнаж урамшууллаа. 

“Ээждээ захидал бичээрэй” уралдаанд нийт 18 захидал ирснээс ЕБС-ийн багш 

Э.Энхтуяа 1-р байр, 5а ангийн сурагч Г.Батцолмон 2-р байр, 12-р ангийн сурагч Б.Сүхбат 

3-р байрыг эзэлж, сурагч С.Заяадэлгэр, ЭМТ-ийн сувилагч Баяржаргал, ЕБС-ийн эрхлэгч 

Л.Хоролсүрэн нар тусгай байранд,  “Аавдаа илгээх сэтгэлийн үг” уралдаанд 21 захидал 

ирснээс тэргүүн байранд сурагч Б.Хулан, 2-р байранд Б.Эрдэнэцэцэг, 3-р байранд 

Г.Үүрийнцолмон нарын захидал шалгарлаа. 

“Орхон –миний нутаг ” гар зургийн уралдаанд 25 бүтээл ирснээс тэргүүн байранд 

4а ангийн сурагч Э.Өсөх-Ирээдүй тэргүүн байр, дэд байранд 4а ангийн сурагч 

Б.Өлзийхишиг, гутгаар байранд 5а ангийн сурагч Ү.Билгүүн, М.Хосбаяр нар шалгарлаа. 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

Ахмадуудад танго, карбеник, түстеп бүжгүүдийг зааж, бүжгийн дугуйлангийн 

сурагчид шинэ бүжгийн бэлтгэлд орлоо. 

Соѐлын төвийн хамт олон бүх нийтийн цэвэрлэгээгээр Орхон гүүрнээс хоньтой 

хөшөө хүртэлх замын дагуух болон ойр орчны хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Музейн үзмэрийн улсын тооллогод танхимын 92 ширхэг үзмэрийг 

хамрууллаа.Тооллогын комиссд БСУГ-ын соѐл хариуцсан мэргэжилтэн Л.Азжаргал, 



аймгийн нэгдсэн музейн дарга н.Бямбаа,музейн сан хөмрөгч н.Нандинцэцэг, н.Ууганчимэг 

нар ажиллалаа. 
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