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ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО: 
2019 оны 04 сарын 20-ны өдөр тус сумаас их дээд сургуульд 

суралцаж байгаа 1-3-р курсын оюутнууд санаачлан Орхон сумын 

ЗДТГ-тай хамтран ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдад 

“Хандлагаа өөрчилье”сэдвийн хүрээнд: 

Мэргэжил сонголт 

ЭЕШ-д хэрхэн бэлтгэх 

Та оюутан болоход бэлэн үү? 

Тэтгэлэг 

Гадаадад суралцахад юу шаардлагатай вэ? 

Өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Сэдвийн хүрээнд мэдээлэл 

өгч уулзалтыг зохион байгууллаа. Мөн МУИС, АШУҮИС, ШУТИС, 

ИЗОУИС, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургаалийн талаар танилцуулга 

хүргэлээ.  

Тус арга хэмжээний үеэр “Мэргэжлээ зөв сонгож ирээдүйнхээ эзэн болохуй” 

цуврал 6 номыг сумын Засаг даргын орлогч 11-р ангийн сурагчдад гардууллаа. 

ЗДТГ-аас Төрийн захиргаа хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Пүрэвсүрэн-Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн сургалт, Нийгмийн бодлого, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-Ж.Жаргалдалай- Хамтарсан багийн мэдээлэл, 

Хүүхдийн тусламжийн утас-108 утсанд очсон мэдээлэл, шийдвэрлэлтийн талаар мэдээлэл 

өгч ажиллалаа.  

2019 оны 04 сарын 20-ны өдөр Үндэсний сурын ахмад харваач Б.Очирын нэрэмжит 

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын аварга шалгаруулах үндэсний “СУРЫН ХАРВАА”-ны 

тэмцээнийг ЗДТГ, Б.Очирын гэр бүл, үр хүүхдүүд хамтран зохион байгууллаа. Сумын 

аварга шалгаруулах сурын харвааны тэмцээнд Орхон сумын 34 харваачид цэц мэргэнээ 

сорисноос 1-р байр Н.Алтаншагай, 2-р байр Х.Болдоо, 3-р байрт П.Одгариг нар 

шалгарлаа. Тус цэмцээний үеэр Б.Очирын хүү О.Болдбаатарын гэр бүлээс  ЕБСургуульд 

химийн хичээлийн туршилтын хэрэглэглэгдэхүүн болон "Dear Diary" номын 1, 2-р 

дэвтэрийг хандивлалаа.   

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 

ОНЫ 04 САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН 

АЖЛЫН МЭДЭЭ 



 

 

 

 

 

Волейболын спортын мастер,боловсрол, биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан 

багш БЯМБАЦЭДЭНГИЙН ГАНХУЯГИЙН нэрэмжит Орхон бүсийн аварга шалгаруулах 

гар бөмбөгийн тэмцээн 2019 оны 03 сарын 30-31-ны  хооронд амжилттай зохион 

байгуулагдлаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Орхон сумаас төрөн гарсан ОУХМ-2, Спортын 

мастер-13, Улсын аварга 8, Улсын аварга баг 1, дээд лигийн 5 тамирчид уригдан оролцлоо. 

Нийт эмэгтэй 8, эрэгтэй 9 баг тамирчид оролцож эрэгтэй төрөлд 

1-р байр Мөнх-Орхон баг /Орхон сум/, 2-р байр Орхонтуул сум, 3-р байр Номгон,Эмэгтэй 

төрөлд 1-р байр Номгон, 2-р байр Орхон сум, 3-р байр Орхонтуул сум Рашаант тосгон тус 

тус шагнагдлаа. Шилдэг холбогчоор эрэгтэй төрөлд Орхонтуул сумын Дөлгөөнмөрөн, 

эмэгтэй төрөлд Орхон сумын Г.Дөлгөөн нар шалгарлаа. Шилдэг довтлогчоор эрэгтэй 

Орхон сумын Б.Энх- Амгалан, эмэгтэй төрөлд Номгон тосгоны Дэлгэрмаа нар шалгарлаа.  

 Орхон сумын түүхт 60 жилийн ой 2019 онд тохиож байгаатай 

холбогдуулан Орхон сумын 60 жилийн ойн номонд оруулах мэдээлэлтэй холбоотойгоор 

Сум САА, худалдаа бэлтгэлийн анги, үр тарианы 1-7-р бригад, ХАА-н граж, үтрэм, ногоо 

бригад, авто граж, хадлангийн бригад, мал эмнэлэг, бод бригад, бог бригад, ахуй 

үйлчилгээ, барилга, боловсруулах цех /зочид буудал, талхан цех, халуун ус/, холбоо, 

колонк, гэрэл салбар, под станц, ус цаг уур зэрэг газарт ажиллаж байсан хүмүүсийн 

мэдээлэл цуглуулах ажлыг ЗДТГ-ын төрийн албан хаагчид хийж байна.  

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ: 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр:   

ГБХЗХГ-аас гэр бүлийн хүчирхийлэл хариуцсан мэргэжилтэн, сэтгэл зүйч ажиллаж 

“Гэрээр айлчлах хөтөлбөр”-т  хамрагдах 11 өрхөөр орж нөхцөл байдлын үнэлгээ, өрхийн 

хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулсан.  

Хамтарсан багийн чиглэлээр:   



Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 19, 20 дугаар зүйлийн 

хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Хамтарсан багийн бүтцийг өөрчилж Орхон сумын 

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019.01.30-ны өдрийн 29 тоот “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 

тогтоол гаргуулан  5 зорилтын хүрээнд 46 ажил арга хэмжээг төлөвлөн хамтарсан багийн 

хурлыг тогтмолжуулах талаар сар бүрийн эхний 7 хонгийн 3 дахь өдрийн 16 цагт хийж 

байхаар хуваарь гарган ажиллаж байна.  

Сайхан сумын цагдаагийн хошууч н.Чимэдцогзолмаа, Сайхан сумын  хамтарсан 

багийн гишүүн халамжийн мэргэжилтэн Н.Саранцэцэг нарын НБҮ хийгдсэн  Орхон  

сумын харъяат Б.Мягмаржаргалтай холбоотой  кейсийг шилжүүлэн авч  хохирогчийг түр 

хамгаалах байранд хүргэх зардалд 50 000 төгрөг,  хувийн хэрэгцээнд зориулж  100 000 

төгрөгний эд материалыг сумын Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс  олгож  шийдвэрлэсэн.   

Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн чиглэлээр: 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих  төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 

хүсэлтэй  Д.Жаргалын материалыг хүргүүлэн  4 сая 

төгрөгний хүүгүй зээлийг олгосон.  

 “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ 

АХУЙН  САЛБАР ЗӨВЛӨЛ”-ийн 2019 онд хийж 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 21 

ажил арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ба тус 

сард “ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ 

АХУЙН  САРЫН АЯН 2019” аяныг зохион байгуулж төр 

төсвийн байгууллагын ХАБЭА-н ажилтанд заавар зөвлөмж 

үүрэг чиглэл өгсөн. Мөн чиглэлийн дагуу байгууллага 

бүрээр хяналт шалгалт хийж ажиллалаа.  

Сумын төвийн нэгдсэн халаалтын инженерийн шугам татах ажилтай холбогдуулан 

ажил хайгч 11 иргэнийг Бурхант хясаат ХХК-д  ажлын байранд бүртгэж зуучласан. 

 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 

Тайлант хугацаанд нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт 

тусламжийн үйлчилгээнд 04 дүгээр сарын байдлаар нийт 645 иргэний 93,460,660 

төгрөгийг тус тус олгож ажилласан.Үүнд: 

 1. Халамжийн тэтгэвэр-38 иргэнд 19,091,500 

 2. Халамжийн тэтгэмж-40 иргэнд 7,196,250 

 3. Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж-39 иргэнд 7,572,580 

 4. Цалинтай ээж хөтөлбөр-125 иргэнд 15,974,480 

 5. Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж-27 иргэнд 2,353,850 

 6. Ахмад настны насны хишиг-115 иргэнд 9,080,000 

 7. Ахмад настны хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд-26 иргэнд 832,000 

 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд-1 иргэнд 

60,000 

 8. Алдарт эхийн 1,2 одонгийн мөнгөн тусламжид-234 иргэнд 31,300,000 төгрөг тус 

тус олгож ажиллалаа. 



 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ: 

 Нийгмийн даатгалын алба нь 04-р сард дараах ажлыг хийж ирлээ. Төсөв аж 

ахуй нэгж байгууллагаас шимтгэлийн орлого 23997.2 мянган төгрөг, сайн дурын даатгалд 

45 даатгуулагчийн 1980.3 мянган төгрөг, ЭМД-д 16 даатгуулагчийн 611.6 мянган 

төгрөгийг санд оруулж ирлээ. Нийгмийн даатгалын сангуудын хуваарилалтыг хийсэн. 

Үүнд: Тэтгэвэрийн санд 17327.0 мянган төгрөг, Тэтгэмжийн санд 1953.5 мянган төгрөг,  

ҮОМШӨ-ний санд 1766.4 мянган төгрөг,ЭМД-ын санд 4514.8 мянган 

төгрөг,Ажилгүйдэлийн санд 415.6 мянган төгрөгийн хуваарилалтыг хийлээ.Мөн 

тэтгэвэрийн файлаа аймагт мэдээлж тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд олголоо. 

Тэтгэвэрийн сангаас: 

 Өндөр насны тэтгэвэр- 289 хүнд 97006.5 мян төг  

 Тахир дутуугийн тэтгэвэр-66 хүнд 18305.1 мян төг 

 Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр-22 хүнд 6420,0 мян төг 

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

Тэтгэмжийн сангаас: ХЧТА-ны тэтгэмж 5 даатгуулагчдад 1021.6 мянган  төгрөг 

жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 2 даатгуулагчдад 3026,8 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг 

олгож ирлээ. 

        ҮОМШӨ-ний сангаас 1 тэтгэвэр авагчийн 362,7 мянган төгрөгийн тэтгэвэрийг 

олголоо. 

 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. 1-р улирлын тайлангаа 

гаргасан. Мөн мэдээ тайлантай холбоотой өр авлагын насжилтын мэдээ, 03 албан 

даалгаварын биелэлтийг гаргаж аймагт явууллаа. Мөн аймгийн нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн архив цахимд орох гэж байгаатай холбоотой НДШ-ийн тайлан дутуу 

байгууллага аж ахуй нэгжүүдэд хугацаатай бичгийг  байгууллагын дарга, ня-бо нарт  өгч 

ажилласан.  

 Шинээр тэтгэвэрт орж буй 4 иргэний материалыг аймагт шалгуулж тэтгэвэрийг 

тогтоож олголоо.Мөн хийсэн  ажлынхаа  мэдээлэлийг бэлдэж тамгын газарт гаргаж өгсөн.   

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: 

Тус сумын Бэлэндалай 2-р багийн нутаг Гурван сэртэн гэх газар байрлах “Цемент 

шохой” ХК нь Хөтөл-2 нэртэй ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайгаа хэтрүүлэн 

“Голд Хантер” ХХК-ний ХV-019565 дугаартай хайгуулын талбайд ашиглалтын үйл 

ажиллагаа явуулсантай холбогдуулан зөрчлийн хэрэг нээн Сайхан сум дахь сум дундын 

Прокурорын газраас зөрчлийн дугаар авч хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг явуулж байна. 

 Сумын төвийн хогийн цэгт үүссэн хог хаягдлыг 

түрүүлэх, Бэлэндалай багийн Шийр суурингийн хогийн 

цэгийн ойр орчимд үүссэн гялгар уут, цаасыг 12 

иргэнээр түүлгэн 3 га талбай ахуйн хог хаягдлыг 

цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан.  



 БИНХ-аар хөдөөгийн багийн 10 чиглэлд явж Ойн 

тухай хууль, Амьтны тухай хууль, Хог хаягдлын тухай 

хууль болон цаг үеийн мэдээ мэдээллийг иргэдэд өгч 

хууль сурталчилсан. Мөн ой, хээрийн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх, хог хаягдлын талаарх албан 

мэдэгдлийг 47 иргэнд өгч гарын үсэг зуруулан 

баталгаажуулсан.  

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 2019 оны 

1-р улиралын бичмэл тайлан, үнэт цаасны тооцоог 

санхүүгийн албатай хийж гүйцэтгэсэн. Мөн аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

газарт химийн  гаралтай сав, баглаа боодлыг түр хадгалах  байгууламж барих газрын 

судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.   

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ: 

Сумын хэмжээний мал төллөлтийн мэдээг ХАА-1 маягтаар, Том малын хорогдлын 

мэдээг ХАА-2 маягтаар  баг, сумаар нэгтгэн гаргаж сумын статистикийн мэргэжилтэнээр 

дамжуулан аймгийн Стистистикийн хэлтэст хүргүүлсэн.   

  Мал төллөлт төл бойжилтын мэдээ 

  

        
  

Мөрийн 

дугаар 
Бүгд тэмээ адуу үхэр хонь ямаа 

А В 1 2 3 4 5 6 

Төллөсөн хээлтэгч 01 28706 0 201 1936 14174 12395 

Гарсан төл 02 28706 0 201 1936 14174 12395 

Хорогдсон төл 03 85 0 0 5 35 45 

Бойжсон төл 04 28621 0 201 1931 14139 12350 

 

   Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ 

  

  

 

     
  

Мөрийн 

дугаар 
Бүгд тэмээ адуу үхэр хонь ямаа 

А В 1 2 3 4 5 6 

Хорогдсон том мал бүгд 01 95 0 0 25 30 40 

үүнээс өвчнөөр хорогдсон 02 0 0 0 0 0 0 

 хорогдсон хээлтэгч 03 33 0 0 25 5 3 

Чоно идсэн 04 0 0 0 0 0 0 

 Нийт оны эхний нийт хээлтэгчийн 60,1 хувь төллөж, төл бойжилт 99,7 хувьтай 

байна. Том малын хорогдол 0,2 хувьтай байна.  

 Эрчимсэн МАА-н хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, Сэлэнгэ аймгийн 

“Эрчимжсэн үхрийн аж ахуйн хөтөлбөр” 2019 оны Сэлэнгэ аймгийн “Малчдын 

зөвлөгөөн”-өөс гаргасан уриалгыг үндэслэн сумын “Эрчимжсэн МАА-н хөтөлбөр”-ийн 

төслийг боловсруулсан. 2019 оны 04 сарын 19-нд Сэлэнгэ аймагт болсон “Шилмэл мал”-

ын үзэсгэлэнд СҮЦСАА-тай хамтран “Орхон” үүлдрийн 3 хуцыг оролцуулах ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн.  



  Сумын Түүхт 60 жилийн ойн хүрээнд бичигдэж буй номын материалд оруулах  

сумын Зоо-мал эмнэлгийн албанд ажиллаж байсан ажиллагсадын судалгаа нэрс, 

Бэлэндалайн үтрэм, Маниргтын үтрэмд ажиллаж байсан хүмүүсийн нэрс, ажил албан 

тушаалын судалгааг гаргасан. Сумын Засаг даргаас аймгийн Засаг даргад байгуулсан 

“Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ”-ний өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой заалтын улирлын 

тайланг гаргаж хүргүүлсэн.  

Сэлэнгэ аймагт болсон тариаланчдын зөвлөгөөн, атар газар эзэмшсэний 60 жилийн 

нээлтийн арга хэмжээнд  нийт 20 тариаланчдын төлөөллийг оролцуулсан. 

Сэлэнгэ аймагт болсон “Нутагтаа сайхан амьдаръя” өрхийн аж ахуй эрхлэгчдийн 

чуулга уулзалт, “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдсан. 

Үзэсгэлэнд Шийрийн эрт ургацын төмс, шүрэн эдлэл, модон эдлэл, өндөг, зөгийн балаар 

үзэсгэлэнд оролцсон. 

Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан “Хүнс хоол үйлдвэрлэгчид зориулсан” 

сургалт, сумдын “Брэнд хоол”-ны үзэсгэлэнд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн тогооч нарын 

хамт  сургалтанд хамрагдаж 12 төрлийн бүтээгдэхүүнээр хоолны үзэсгэлэн гаргасан. 

Улаанбаатар хотод болсон Улсын тариаланчдын зөвлөгөөнд үр тариа эрхэлдэг нийт 

5 аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулсан.  

Хаврын тариалалтын ажил эхлэхтэй холбогдуулан газар тариалангийн чиглэлээр 

үйл ажиллагаа эрхэлдэг нийт 35 ААН, 59 иргэнд оготно устгал хийх албан мэдэгдлийг 

Багийн Засаг дарга, БОХУБ ХАА-н тасаг  хамтран мэдэгдэл хүргэн ажилласан. 

Сум хөгжүүлэх сангийн 3 сарын тайланг гарган ХХААГ-т хүргүүлэн ажиллаж 

байна.  

2019 онд тариалахаар үр авч үлдсэн 3 ААН-ийн дээжийг шинжилгээнд хамруулсан. 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА: 

2019 оны 04 сард ажлын байранд 220 иргэнд /давхардсан тоогоор/, 1-2-р багийн 

“Багийн иргэдийн нийтийн хурал”-аар дамжуулан сумын  төв, 42-р зөрлөг, Шийр сууринд 

нийт 290 иргэн, ААНэгжид хууль эрх зүйн зөвлөлгөө мэдээлэл болон газар эзэмшүүлэх, 

өмчлүүлэх талаар мэдээлэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182-р тогтоол, 

сумын ИТХ-ын 2018 оны 40 тоот тогтоол “Газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох 

тухай”, 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл өгч 

ажиллалаа.   

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шинэчлэн авахаар 42 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 

хүсэлтийг хүлээн авч 17 иргэнийг Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү илгээн Г дугаар авч 

тариалангийн зориулалттай 5  нэгж талбар, 5 иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ олгосон. 

 2016, 2017, 2018 оны газрын төлбөрийн дүн мэдээг аймгийн төлбөрийн 

мэргэжилтэнтэйгээ тулган хийж гүйцэтгэсэн.  

 Агентлагаас зохион байгуулан явуулсан ЛМ-ийн сургалтанд амжилттай суралцан 

төгсч сертипикадаа хүлээн авч программ дээрээ ажиллаж байна. 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаа бүртгэлээр 5 иргэн аж ахуйн нэгж 

бүртгүүлсэн.   

 

ТӨР ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

ЕБС: 

Сургуулийн менежмент: 



III улирлын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг гаргаж, дүгнэн хэлэлцээд, IV улирлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө,графикийг гарган ил тод байрлууллаа. 

Сумын түүхт 60 жилийн ой болох гэж байгаатай холбогдуулан, сургуулийн хамт олон 

жил жилийн төгсөгчидтэй холбогдох материалыг сурвалжлан олж, бүрдүүлэх ажил зохион 

байгууллаа. 

 Мөн сургуулийн захирлын 2019 оны 04.10 ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар 

байгуулагдсан ажлын хэсгийнхэн байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд  төв комиссын 

боловсруулсан дүгнэх үзүүлэлт, аргачлалын дагуу  дотоод хяналт хийж, хадгалагдах бичиг 

баримтын нэрийн жагсаалтын дагуу байнга, 70 жил, 

түр хадгалах шүүгээний  зарим нэг материал буруу 

байрлуулсан, товьѐог болон баталгаажилт хийгээгүй 

материал,  хадгалах хугацаа хэтэрсэн/журналууд, 

ирсэн болон явсан бичгүүд/ материал, бүртгэлд 

ороогүй материал байсан зөрчлийг илрүүлэн, арилгах 

арга хэмжээ авлаа. 

Сургуулийн удирдлагын зүгээс багш нарт 

сурагчдын амралтын хугацаанд хэрхэн ажиллах , 

ажилчдад гал тогооны хоолны заалны  засварыг 

хэрхэн хийх талаар чиглэл өгч, удирдлагаар ханган 

ажиллалаа.  

         Сурагчдын хичээл амрахын өмнөх 7 хоногт “Цахим сорилго” ХХК-тай хамтран 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлээ. 

        Багш Б.Ганхуягийн ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ салбарт бичсэн шатрын төсөл дэмжигдэн 

тоглолтын 17 шатар, 7 цаг, багш ширээ сандал 1 ш дотуур байрны сурагчдад 

нийлүүлэгдлээ. 

                                  

 

 

Стандарт хангалт :  

     ТХБ-ын зорилтын хүрээнд багш бүр ажлын чиглэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө тусгаж ажилласан. Мөн 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 324 332  10 

2 БАХҮАБ 405 160 69 12 



3 БУХҮАБ 318 152 34 13 

Нийт     

 Гүйцээх давтлага Нэмэлт давтлага Олимпиадын бэлтгэл 

110 168 92 

    

Хүүхэд хөгжил : 

          1 дүгээр ангид элсэн орсон сурагчдыг хугацаанд нь 

уншуулж сургах зорилтын хүрээнд сурагчдын унших, сэтгэх, 

урлах чадварын  ахиц амжилтыг эцэг эх, сургуулийн 

захиргаанд тайлагналаа. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багш О. Батчимэг 10-р ангийн сурагчдийн дунд “Түүх”-ийн хичээлийн 

судлагдахуунаар “АХА” тэмцээн зохион 

байгуулсан. Үүнээс тэргүүн байранд С. Болоржин, 

дэд байранд Г. Мөнхсүлд, гутгаар байранд А. 

Амина шалгарав. 

     “ДЗОУ”-ын байгууллагатай хамтран хүүхдийн 

хөгжлийг дэмжих, нийгэмшүүлэх зорилгоор 

“Хөгжилтэй буухиа” тэмцээнийг 2а ангийн 27 

сурагчдад зохион байгууллаа. 

               Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсэн 

“Гэгээн алсын одод” урлагийн наадамд 3а ангийн 

сурагч О.Нандинцэцэг, 5а ангийн сурагч С. Хүслэн 

нар амжилттай оролцлоо.  280 гаруй хүүхдээс эхний шатанд 

О. Нандинцэцэг шалгарсан байна.                                                          

 

Багшийн хөгжил :  

        2019 оны 04 сарын 11-12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хот 

Төрийн ордонд “САЙН БАГШ САЙХАН ИРЭЭДҮЙ” сэдэвт 

уриатай зохион байгуулагдсан Монголын багш нарын VII их 

хуралд Б. Ганхуяг багш Сэлэнгэ аймгийн 1300 орчим багш 

нарыг төлөөлөн 20 төлөөлөгчийн хамт оролцсон.  

Багш ажлын байрандаа мэргэжил боловсролоо 

дээшлүүлэхээс гадна Сургалтын менежерийн зохион 

байгуулсан “СУРАГЧДЫН ҮНЭЛГЭЭ”  сэдэвт сургалтанд 

хамрагдсан. 



                
      Орхон бүсийн багш нарын дунд “Бага боловсролын Байгалийн ухааны туршилтат 

хичээлийн үр дүнг сайжруулах” туршилтат хичээлүүд зохион байгуулагдлаа. Үүнд 

багаараа хамтран ажилласны үр дүнд аймгийн хэмжээнд туршлага болсон хичээлийн 

ээлжит хичээлийн номонд орохоор боллоо.         

 

 

“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 

одоогийн байдлаар 2,3-р байранд  явж байна.   

Эцэг эхийн хамтын ажиллагаа :  

Сэлэнгэ аймгийн Гэр бүл хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 

удирдамжийн дагуу “Хүүхдийг эерэг аргаар 

хүмүүжүүлье” сургалтыг ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ-тэй хамтран тус сургуулийн 1-11-р 

ангийн 25 эцэг эх, дотуур байрны багш, 6 настны асрагч багш нарт орон нутгийн сургагч 

багшаар бэлтгэгдсэн нийгмийн ажилтан Б. Ганчимэг, нийгмийн ухааны багш О. Батчимэг 

нар зохион байгууллаа. Мөн тус сургалтад ЭМТ-ийн эх баригч эмч Ж. Мөнхзул “Өсвөр 

насны хүүхдийн бэлгийн эрүүл мэнд”, орон нутгийн хүүхэд хамгааллын сургагч багшаар 

бэлтгэгдсэн тус сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн дарга Д. Нандинцэцэг “Хүүхэд 

хамгаалал” зэрэг мэдээллийг эцэг эхчүүдэд 

хүргэсэн. 

                     

  

 



Эрүүл мэндийн талаар:  

            Сэлэнгэ аймаг Орхон сумын ЭМТ-өөс зохион 

байгуулсан “Хөөрхөн шүдээ хамгаалъя” аянд I-V  ангийн 

нийт 109 сурагч хамрагдсан байна. Үүнд 5-р анги  

“Хорхой цоорол хоѐр” дууг анги нийтээрээ нээлтэн дээр 

дууллаа.  

        Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан 

“Антибиотик эмийг зохистой хэрэглэх” сэдэвт 

сургалтанд хамрагдсан.  

                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургуулийн эмч Ж.Маналмаа ЭМТ-ийн эх баригч эмч Ж.Мөнхзултай хамтран 

“Өсвөр үеийн эрүүл мэнд ба бэлгийн эрүүл мэнд” сэдвийн хүрээнд сурагчдын дунд 

бэлгийн хүчирхийлэлд өртөхөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн замаар дамжих 

халдварт өвчин болон биений юм үзэгдэх шинж тэмдэг, хөхөө хэрхэн шалгах вэ?, зэрэг 

мэдээлэл зөвлөгөө өгч  сургалтыг  VI-XI ангийн 117 сурагч , 25 эцэг эхийг хамруулан 

зохион байгууллаа.  

             “Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар та хэр мэдлэгтэй вэ?” X-XI ангийн 54 сурагчдаас 

мэдлэг шалгах тест авч графикаар харууллаа. 

 
   Бусад :  

- Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагаас тус сумын орон нутгийн иргэдийн судалгааг 

үндэслэн,  I-V ангийн сурагчдаас асуулга судалгааг авч, илгээмж ирсэн сурагчдаар 

мэндчилгээ дэвшүүлсэн, захидлыг бичүүлэн илгээмжийг хүргэн хамтран ажиллаж байна.  

[CATEG
ORY 

NAME] 
[PERCE
NTAGE] 

[CATEG
ORY 

NAME] 
[PERCE
NTAGE] 

[CATEG
ORY 

NAME] 
[PERCE
NTAGE] 

Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар та хэр 
мэдлэгтэй вэ? 



             

      

Сурагчдыг амралтын хугацаанд айл өрхөд “Зөвлөгч багш” –аар яван амралтын үеийн 

даалгавар шалгах, эцэг эхэд боловсролын салбар болон сургуулийн цаг үеийн мэдээлэл 

хүргүүлэх, санал хүсэлт сонсох зорилгоор 168 айлаар орж иргэдтэй уулзалт хийлээ.  

                 
     

     Багш Э. Энхтуяа 6а ангийн сурагч Г.Батзоригийг 100 

буудалт даамны 2 ном сурах бичгийг судлан уншиж,  бэлтгэл 

хийн ажилласаны үр дүнд улсын 100 буудалт даамны тэмцээнд 

амжилттай оролцон 3-р зэргийн зэргийн үнэмлэх авсан.  

   

     БАХҮАБ ангийн сурагчдын дунд “Нэг сурагч нэг цэцэг”  

аян өрнүүлэн сурагч бүрийг идэвхжүүлэн ажиллаж бага ангийн 

хэмжээнд нийт 117 цэцэгтэй боллоо.  

 

   

           

 

 

 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох үйл ажиллагааны хүрээнд эцэг эхийн оролцоотой 

“Ангийн номын тавиур”, “Ариун цэврийн булан”, “Ширээ” зэргийг хийлээ. 

   

      

 

 

 



Бүтээлч ажлын хүрээнд орчны тохижилтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургуулийн 

захиргаанаас гал тогооны цонхны хөшгийг 3 нэгдэлд хуваарилан өгснийг технологийн 

кабинетийг түшиглэн оѐж гүйцэтгэлээ. 

         
       Хөдөлмөрийн хүндэт медальт, БТА, волейболын спортын мастер Б. Ганхуяг багшийн 

нэрэмжит “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээний зохион байгуулалтын ажилд хамт олноороо 

оролцсон. 

                 
Сурагчдын амралтын хугацаанд ажилчид гал тогооны засварыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Байгууллага хамт олноороо нэгдсэн дүрэмт хувцастай боллоо.  

                                  

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ: 

2019 оны 4 дүгээр сард дараах ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд: 

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн хангамж: 

1.1. Ажлын байран дээрх сургалтыг 11 удаа зохион байгуулж, нийт давхардсан тоогоор 

132 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамрууллаа. 



         
1.2. ЭМГ-аас зохион байгуулсан 

“СУВИЛАГЧДЫН МЭДЛЭГ, УР 

ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” 

сургалтанд 3 сувилагч, 

“ПНЕВМОКОККИЙН ЭСРЭГ 

ХАЛДВАРТ СААГИЙН ЭСРЭГ 

ИДЭВХГҮЙЖҮҮЛСЭН ВАКЦИНЫГ 

НЭВТРҮҮЛЭХ” сургалтанд 3 

мэргэжилтэн, “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 

ДААТГАЛААС САНХҮҮЖИЛТ 

АВАХ ТУХАЙ” сургалтанд 2 эмч, нийт 

8 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 

хамрагдан мэдлэг ур чадвар, хандлагаа 

дээшлүүлсэн. 

Хоёр. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ: 

2.1. Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

дараах сургалт, сурталчилгааны ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн. Үүнд:  

2.1.1. “ДАВСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ 7 ХОНОГ”-ийн хүрээнд “ДАВСЫГ 

ХООЛНЫ ЦЭСНЭЭС ХАСЪЯ” уриан дор нэгдсэн удирдамжийн дагуу “ДАВСНЫ 

ХОР ХӨНӨӨЛ”, “ДАВСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ ИХЭДВЭЛ БИДНИЙ БИЕД ЮУ ИЛРЭХ 

ВЭ” сургалтыг 2 удаа зохион байгуулаж 97 иргэдийг хамруулж, давсны мэдлэгийг 

олгосон.  

       



2.1.2. ЕБС-ийн үдийн цай, дотуур байр, Цэцэрлэг, ЭМТөвийн тогооч нарт “ДАВСЫГ 

ЮУГААР ОРЛУУЛЖ БОЛОХ ВЭ”,  “ДАВСЫГ ХЭТРҮҮЛЭН ХЭРЭГЛЭСНЭЭР 

БИЕД ГАРАХ ӨӨРЧЛӨЛТ” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулсан.  

       

2.1.3. Мандахжаргал, Соронзон хүнсний дэлгүүрүүдэд “ДАВСНЫ ХОР УРШИГ” 

сургалтыг явуулж, давс ихтэй бүртээгдэхүүнээс татгалзах, давс багатай 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар зөвлөгөө өгсөн.   

2.2. “СҮРЬЕЭТЭЙ ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР”-ийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн. ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “ЭССЭ” бичлэгийн, бага 

ангийн хүүхдүүдийн дунд “ГАР ЗУРАГ”-ийн 

уралдаан зохион байгуулж, идэвхитэй 

оролцсон хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулсан. 

ЕБС-ийн ахлах, бага ангийн 80 

сурагчдын дунд “СҮРЬЕЭ ЭДГЭРДЭГ 

ӨВЧИН” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 

мэдлэг шалгах тестыг авч мэдлэгийг шалгахад 

сургалтын өмнөх тест 45%, сургалтын дараах 

тест 80% мэдлэгийн түвшин дээшилсэн байна.   

2.3. Улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй 

“АВТО ОСЛООР АЛАГ ҮРСЭЭ АЛДСААР 

БАЙХ УУ” өдөрлөгийн зохион байгуулсан. Өдөрлөгөөр сумын төв зам дагуу албан 

байгууллага, ард иргэдэд уриалан самбар, ананосоор сурталчилгааны ажлыг хийж, 

цэцэрлэгийн багш хүүхдүүдэд хамруулсан. 



2.4.  “ХҮҮХДИЙН АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД” сургалтыг сумын 8 эцэг 

эхчүүдэд зохион байгуулж, мэдлэг олгож, гарын авлага тараасан. 

    
2.5. Хөдөөгийн багийн 46 айл өрхийн ундны усны саванд хяналт шалгалт хийж, 

“УСНЫ САВНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ”, “ХУВАНЦАР САВНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, 

ТЭМДЭГЛЭГЭЭ” санамж гарын авлагыг бэлтгэн тараан сурталчилсан. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурав. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ: 

3.1. Нийт үзлэгт 341, Үүнээс: Урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт 201 буюу 59%-тай байна. Сумын эмнэлэгт 13 



үйлчлүүлэгч хэвтэн үйлчлүүлсэн байна. Алсын дуудлага-21, ойрын дуудлага-49 

ирсэнг хуваарийн дагуу хүрч үйлчиллээ. 

3.2. Жирэмсний хяналтанд нийт 24 эмэгтэйгээс шинээр хяналтанд 3 орсоноос эхний 3 

сартай 100% хамрууллаа. 

3.3. 2-р багийн ахмад настан Б.Жигжидсүрэн, Бат-Очир нарт гэрийн асаргаа, сувилгаа 

болон бариа засал хийж иргэдэд ээлтэй бүрдүүлж ажилласан. 

3.4. Сумын 119 ахмад настан, 0-5 насны 226 хүүхэд, 96 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг гэрийн эргэлтэнд хамруулж, 0-2 насны 18 хүүхдийг товлолын дагуух 

дархлаажуулалтанд 100% хамруулсан. 

   

   

3.5. ЕБС-ийн охидын үзлэгт 88 охидоос 86 охидыг 

97,7%-тай хамруулж, тестээр шалгахад өвчлөл 

бүртгэгдээгүй байна. 

Дөрөв. Аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа: 

4.1. Энгийн эмийн 137 жор, үүнээс энгийн жор 92, 

хөнгөлөлттэй эмийн жороор 45 хүнд үйлчилж, 

579140 төгрөгийн эмийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. 

Тав. Бусад үйл ажиллагаа: 
5.1. Баруун бүсийн сумдын ЭМТөвүүдийн дунд зохион 

байгуулсан “ИНЭЭМСЭГЛЭЛ-ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА” 

уриан дор “НӨХӨРСӨГ” уралдаанд ахмт олноороо 

идэвхтэй оролцсон. Уралдаанд “ДАРТС” тэмцээнд 1-р 

байр алтан медаль, “ТЕННИС” эмэгтэй төрөл 3-р байр 

хүрэл медаль зэргээр шагнуулсан. 

5.2. Архив, бичиг хэргийн шалгалтанд бэлтгэж архивын 

эмх цэгцийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

           

5.3. Дэлхийн эмч нарын өдөрт зориулсан 

“ИНЭЭМСЭГЛЭЛ-ЭЕРЭГ ХАНДЛАГАТАЙ ЭМЧ” 

аяныг зохион байгуулсан.  

5.3.1. Аяны хүрээнд “БИЕ ЭРҮҮЛ БОЛ-СЭТГЭЛ ЭРҮҮЛ” 

уриан дор эмч, эмнэлгийн 18 ажилтанг аймгийн НЭ-

ийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, шинжилгээнд хамруулж, өвчлөлийн 

судалгааг гарган ажилласан.  



5.3.2. Сумын 43 иргэд үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл 

ханамжийн судалгааг авснаар 83%-ийн сэтгэл 

ханамжтай дүгнэгдсэн Ж.Мөнхзул эмчийг 

“ХАРЬЦАА ХАНДЛАГА САЙТАЙ” эмчээр 

тодруулж өргөмжлөл гардуулсан. 

5.3.3. Улс орон, сумандаа 28 жил тасралтгүй 

хөдөлмөрлөж, Ажил үйлсээрээ амжилт 

гаргасан, харьцаа хандлага сайтай, иргэдэд 

хүндлэгдсэн, чадварлаг Эрүүлийг 

хамгаалахын тэргүүний ажилтан, ахмад эмч 

Ч.Ганчимэгийн “АЛДАРШУУЛАХ” үйл 

ажиллагааг зохион байгуулсан. 

5.4 Эмч нарын дунд жил бүр уламжлан болгон 

зохион байгуулдаг “ЖОР БИЧИЛТ”-ийн уралдаанд 

алдаагүй цэвэр сайхан үзэмжтэй бичсэн Ж.Мөнхзул 

эмч шалгарч нийт эмч нарыг гарын бэлгээр шагнаж 

урамшуулсан. 

    

 

СОЁЛЫН ТӨВ: 

Соѐлын төвөөс сумын нийт иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, соѐлын 

үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай хүргэж төр засгийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж, 

хүүхэд залуучуудын авьяас билгийг нээн илрүүлж хөгжүүлэх зорилгоор тухайн сард 

дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ. 

 МАН-ын хорооноос зохион байгуулсан Эх 

орончдын өдрийг угтан  намын гишүүдийн дунд 

караоке, АХА тэмцээнүүдийг зохион байгуулж 

ажиллалаа. 

 Орхон сумын соѐлын төвөөс “Малчид дуулж 

байна” анхдугаар уралдааны 1-р шатыг 

амжилттай зохион байгууллаа.Тус уралдааны 1-р 

шатанд нийт 8 хүн тэнцлээ. 

 Б.Баттамир, А.Энхбаатар, Г.Болормаа, 

Л.Орхонтуяа багштай 1999 оны 

төгсөгчдийн баярын үйл ажиллагаа 

болон үдшийн цэнгүүнийг амжилттай 

зохион байгууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 БСУГ-ын 60 жилийн ойд зориулсан соѐлын төвөө 

сурталчлах телевизийн бичлэгт “Ахмадын золбоо” 

хамтлаг, “Малчид дуулж байна” уралдааны эхний 

шатанд тэнцсэн оролцогчид, соѐлын төвийн 

дэргэдэх бүжгийн дугуйлангийн “Монгол язгуур-2” 

хамтлаг болон соѐлын төвийн ажилчид өөр өөрийн 

ажил мэргэжилийг сурталчлан таниулж оролцлоо. 

 Эрүүлийг хамгаалахын Тэргүүний ажилтан ахмад 

эмч Ч.Ганчимэгийг алдаршуулах  үйл ажиллагааг 

эрүүл мэндийн төвийн хамт олонтой хамтран зохион 

байгууллаа. 

 

 Сумын Ардчилсан намын хорооноос зохион 

байгуулсан намын өдөрлөгийг хамтран зохион 

байгууллаа.  

 МУСТА  Э.Төрмандах, О.Гансувд нарын “Минийлээ 

хөөрхөн үрс” аялан тоглолт 2019.04.17-ны өдөр 

соѐлын төвд болж өндөрлөлөө.  

 Соѐлын төвийн хамт олон байгууллагын урсгал 

засвараа хийж эхлүүлээд байна. 
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