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    ТӨРИЙН ЗАХИРГАА ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО: 

Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант суманд хүүхэд алга болсонтой 

холбогдуулан Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд ЗДТГ, төр төсвийн байгууллагууд, 1, 2-р багийн эцэг эхийн 

зөвлөлийг байгуулан ажиллалаа. 

Мөн төрийн албан хаагчид эцэг 

эхчүүд хамтран зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ авч сумын төвийн нийт 

нутаг дэвсгэрт төрийн албан хаагч, иргэдийн 

хамтарсан эргүүл, жижүүрийн хуваарийг гаргаж 

2019 оныг дуустал тогтмол ажиллахаар хуваарийг 

батлуулан хэрэгжүүлж байна. Иргэд төрийн албан 

хаагчдаас гаргшасан саналын хүрээнд сумын 

төвийн гудамж талбайг камержуулах талаар 

саналыг гаргаж Дэлхийн зөн Монгол 

ОУБайгууллагад уламжлаад байна.  

Орхон сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

эрүүл ахуйн салбар зөвлөл нь 2018 оны ажлаараа 

Сэлэнгэ аймгийн ШИЛДЭГ Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөл болсон амжилтыг 

үзүүлж цаашид ажил үйлчилгээгээ улам сайжруулах 

зорилготойгоор ажиллаж байна. 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөл”-ийн 2019 онд хийж 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 21 ажил арга хэмжээг зохион 

байгуулахаар төлөвлөн ЗДТГ-ын даргаар батлуулан ажиллаж 

байна. Сарын аяны хүрээнд төр төсвийн байгууллага, ААН-

үүдийн ХАБЭА ажилчдад үүрэг чиглэл биелэлтийг хангаж 

байгаа эсэхийг шалган зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Мөн 

тус суманд газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг Орхондалай, Пубосс, Цацрахбуудай, Мөнх-Орхон, 

Арсайн хүрхрээ, Монголбуудай зэрэг ААН-үүдэд хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм журмыг 

сурталчлан, аюулгүй ажиллагаа  зааварчилгааны  дэвтэр 

аялуулан өглөө бүр ажилдаа гарахдаа гарын үсэг зуруулж 

байхаар үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.   

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  

2019 ОНЫ  05 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 



“НАРТ ХОНГОР ОВОО”-НЫ ТАХИЛГА БОЛЛОО. 

2019 оны 05-р сарын 18-ны өдөр сумын ЗДТГазар “НАРТ ХОНГОР ОВОО”-г 

тахиж уул усаа аргадан хангай дэлхийдээ идээ будаагаа өргөн хур бороо элбэгшин ургац 

арвин байж хүн ард нь эрүүл энх амар амгалан, идээ ундаа элбэг дэлбэг, элдэв байгалийн 

аюулт үзэгдэл гай барцадгүй байхыг хүсэн даатгалаа. 

Тус арга хэмжээнд Төв гандан тэгчлэн хийдийн лам нар оролцож Нарт Хонгор Овооны 

тахилгын ном, усны бурхан Люванжалбаруу очиж газар усаа аргадах ном айлдлаа.  

  

 

 

 

 

 

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 

тоот зарлиг, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/156 тоот “Бүх нийтээр мод тарих 

ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамж, сумын ИТХ-ын 2017 оны 20 тоот тогтоол 

"Ногоон төгөл хөтөлбөр”-ийн хүрээнд ЗДТГазар 200 ш, ЕБСургууль 120 ш, ЭМТөв 60 ш, 

Цэцэрлэг 25 ш, Соѐлын төв 40 ш, 25 айл өрхөд 50 ш нийт 520 ширхэг нарс модны 

суулгацыг 1,5 га талбайд тарьж суулгалаа. Тус ажилд төрийн байгууллагын 65 албан 

хаагч, 35 иргэн оролцлоо. 

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ: 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр:  

Эрсдлээс  урьдчилан сэргийлж ажиллах тухай албан тоотын хүрээнд Монгол 

Улсын Хүний  эрхийн  үндэсний комиссоос ирүүлсэн зөвлөмж, аймгийн мэргэжлийн 

хяналтын газраас ирүүлсэн албан тоот  болон  унаач хүүхдийн аюулгүй байдлын хангах 

тухай асуудлаар уяачдын холбоотой хамтран уулзалт зохион байгууллаа.  Мөн зөвлөмж 



бэлтгэн уяач нарт хувилан хүргүүлж  жил бүрийн 11 дүгээр сараас 5 дугаар сар хүртлэх 

хугацаанд  морины уралдаан зохион байгуулахгүй байх,  Үндэсний баяр наадмын тухай 

хуулийн 8-р зүйлийн 8.2 дах заалтын хэрэгжилтийг хангах,  морь унаж буй хүүхэд уяач 

нар хоорондоо  гэрээ байгуулж хүүхдийг ослын даатгалд заавал даатгуулах, хамгаалалтын 

хувцас хэрэгслээр хангаж ажиллах талаар сумын Засаг дарга үүрэг чиглэл өгч ажилласан.  

Уралдаанч хүүхдийн нэгдсэн судалгааг баг тус бүрээр гаргаж  мэдээллийн санд 

оруулах ажлыг зохион байгууллаа.  

  Орхон багт-9  

   Бэлэндалай багт-18 нийт 27  унаач хүүхэд бүртгэгдсэн байна.  

Олон Улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Сэлэнгэ аймгийн ГБХЗХГазраас 

"Шилдэг гэр бүл-2019" арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд Орхон сумын 

залуу малчин М.Болдбаатарын гэр бүл, Г.Мөнхтөмрийн гэр бүл оролцож М.Болдбаатар 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын "Жуух бичиг"-ээр шагнууллаа.  

Хамтарсан багийн чиглэлээр: 

  Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн Бэлэндалай багийн иргэн Баасанхүү овогтой 

Мягмаржаргал нь 5 сартай хүү Амарбаясгалангийн хамт Улаанбаатар хотын Цагдаагийн 

Ерөнхий газрын түр хамгаалах байранд 2019-04-11 өдөр хүргэгдсэн ба одоогоор ахуйн 

болон хувийн хэрэгцээнд зориулж  мөнгөн тусламж шаардлагатай байгаа талаар ГБХЗХ-

ийн газарт албан тоот хүргүүлэн  тухайн иргэнд санхүүгийн тусламж 200000 төгрөгийг 

олгож ажиллалаа.  

Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн чиглэлээр: 
Сэлэнгэ аймгийн ХХҮГазар, Дархан-Уул аймгийн ЖДҮ-ийн сургалтын төвтэй хамтран 

“Аж ахуй эрхлэлт”-ийн чадамжийн гэрчилгээ олгох сургалтыг 2019.05.16-2019.05.19-ны өдрүүдэд 

амжилттай зохион байгуулж тус сургалтанд 20 иргэн хамрагдлаа. 

 “БҮЛГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙГААР ХҮНСНИЙ НОГОО ТАРИАЛАХ”  арга 

хэмжээнд 2 өрхийн 4 иргэн буюу П.Ариунаа, Б.Баянмөнх, А.Агийсүрэн, А.Эрдэнэбат  нар 

хамрагдан  ЗДТГ-ын  эзэмшлийн 2,0 га газарт гала сортын 3 тн төмс,  лууван 2 кг,  шар манжин 2 

кг  байцаа үрсэлгээ  1000 ш-ийг тус  тус  тариалсан. Тус бүлэг нь 3 тн төмсөө нийт 1,8 сая 

төгрөгөөр худалдан авсан ба нарийн ногооны үрээ 200 000 төгрөгөөр худалдан авсан. Ажил 

хэвийн явагдаж байна. 

 “НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ”  нийтийг хамарсан 

ажлыг 2019 оны 05-р сарын 20-наас 05-25-ыг хүртлэх 5 хоногийн хугацаанд хийж 

дуусгалаа. Тус нийтийг хамарсан ажилд  1-р багийн ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй, зорилтот 

бүлгийн 15 иргэнийг 5 хоног  ажиллуулан  түр ажлын байраар хангасан.  

Соѐлын төвийн байгууллагын хүсэлт гаргасны дагуу Номын сангийн цахим 

бүртгэл, каталоги зохион байгуулах чиглэлээр 2019.05.13-ны өдрөөс 05 сарын 30 дуусталх 

хугацаанд  А.Лхамсүрэнг “Ахмад мэргэжилтэн зөвлөх үйлчилгээ” хөтөлбөрт хамрууллаа.   

 

 

 

 



НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 

 Тайлант хугацаанд нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт 

тусламжийн үйлчилгээнд 05 дугаар сарын байдлаар нийт 745 иргэний 112,798,890 

төгрөгийг тус тус олгож ажилласан.Үүнд: 

 1. Халамжийн тэтгэвэр-40 иргэнд 25,927,620 

 2. Халамжийн тэтгэмж- 39 иргэнд 9,908,400 

 3. Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж-41 иргэнд 9,722,900 

 4. Цалинтай ээж хөтөлбөр-125 иргэнд 20,181,140 

 5. Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж-32 иргэнд 2,861,630 

 6. 3 болон түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж-3 

иргэнд 960,000 төгрөг 

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

 7. Ахмад настны хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд-31 иргэнд 1,482,000 

 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд-1 иргэнд 

80,000 

 9. Алдарт эхийн 1,2 одонгийн мөнгөн тусламжид-235 иргэнд 31,400,000 

 10. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ-12 өрхөд 936,000 төгрөг 

 11. Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүний урамшуулал-6 иргэнд 259,200 

төгрөг олгож ирлээ. 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН: 

   Сумын хэмжээнд хуваарийн дагуу 2 удаа бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион 

байгуулан албан байгууллагын ойр орчим, нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдал, 

Дархан-Эрдэнэтийн замаас сум хүртэлх 5 км зам дагуух хог 

хаягдал зэргийг цэвэрлэсэн. Тус ажилд төр төсвийн 56 албан 

хаагч ЕБС-ийн 10-12 ангийн 65 сурагч оролцсон.  

Сумын төв хогийн цэгийн 3 га талбайг хашаажуулах 

ажил хийгдсэн. Мөн төвлөрсөн хогийн цэгийн хог хаягдлыг 

түрж булах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. 

Сумын төвд байрлах хуучин байшингийн  суурь, 

барилгын үлдэгдэл балгасын  барилгын гаралтай 70 тн 

хог хаягдлыг цэвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт зөөж 

тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан.   

 Сумын засаг даргын 2019 оны А/55 тоот 

“Тариалангийн талбай, өвөлжөөний газрыг малын 

хөлөөс чөлөөлөх тухай” захирамжийг хэрэгжүүлээгүй 

2 малчинд тус бүр 100000 төгрөгийн торгуулийн арга 

хэмжээг Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу авсан. 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ: 



Оны эхний нийт хээлтэгчийн 77,9 хувь 37195 толгой эх мал мал төллөж  гарсан 

төлийн 38,5 хувь буюу 36660  толгой төл бүрэн бойжиж  байна. Хорогдсон төл 535 толгой 

буюй нийт 1,4 хувийг эзэлж байна.  

  
Мөрийн 

дугаар 
Бүгд тэмээ адуу үхэр хонь ямаа 

А В 1 2 3 4 5 6 

Төллөсөн хээлтэгч 01 37195 0 1106 3389 17445 15255 

Гарсан төл 02 37195 0 1106 3389 17445 15255 

Хорогдсон төл 03 535 0 20 105 190 220 

Бойжсон төл 04 36660 0 1086 3284 17255 15035 

 Бэлэндалай багийн Засаг даргын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан тавих багийн 

Иргэдийн нийтийн хэсэгчилсэн хурлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж Хөдөөгийн 

багт 7 хоног ажилласан.  

Аймгийн Засаг даргын  бог малд “Төлөв байдлын үнэлгээ хийх тухай” 2019 оны  

А/181 тоот захирамж, сумын Засаг даргын “Малд үзлэг ангилалт явуулах тухай” 2019 оны 

А/51 тоот захирамжийг үндэслэн Орхон хонины үзлэг ангилалтыг  урьдчилсан дүнгээр 15 

суурийн 3100 толгой хонинд явууллаа. Үзлэг ангилалтын нэгдсэн тайланг  6-р сард 

гаргахаар анализ судалгаа хийгдэж байна.  

Хаврын тариалалт эхэлж байгаатай холбогдуулан Малын өвөлжөө хаваржаа, 

тариалангийн талбайг мал чөлөөлөх, малчдыг өвөлжөө хаваржаанаас гаргах ажлаар 

Бэлэндалай багийн Засаг дара. БОХ-ын байцаагч, ХАА-н тасгийн агрономчын хамтаар 

хөдөөгийн багт 2 удаа ажилласан. Орхонтуул, Баянгол сумын нутагт зусах малчдын 

судалгаа, нэрсийг гаргаж сумын Засаг даргад танилцуулсан. 
 

ТӨР ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

ЕБС: 

Сургуулийн менежмент: 

 Сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, дээд газраас ирсэн албан тоотуудыг 

хэрэгжүүлж, сургуулийн хамт олонд ирсэн албан бичгүүдийг цаг хугацаанд нь 

танилцуулж, мэдээллээр хангаж ажиллаа . Тайлант хугацаанд дээд газраас ирсэн бичиг 

тоот  52 үүнээс БСУГ-аас 50 сургуулийн захиргаанд  0 өргөдөл гомдол ирснийг хугацаанд 

нь бүртгэн шийдвэрлэлтийн хугацаанд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Сурагчдын амралтын  хугацаанд     мэргэжлийн багш нар  сурагчдын улирлын 

үнэлгээ болон аймгийн БСУГ-аас авсан хөндлөнгийн үнэлгээнд   шинжилгээ хийж, цаашид 

хэрхэн ажиллах талаар ярилцлага зохиож, сурагчдын мэдлэг чадварыг ахиулах нэмэлт 

давтлага, олимпиадын бэлтгэл, сургалтын хэрэглэгдэхүүн хийж, БСМС-д нэвтэрч цахим 

журналаа хөтөллөө.  

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны  72 тоотоор 

батлагдсан  “Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн  хүрээнд ерөнхий боловсролын 

сургуулиудын тогтвортой түншлэл тогтоох, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, 

технологид суралцан, удирдах ажилтан, багш, сурагчдын хамтарч ажиллах боломжийг 

нэмэгдүүлж, харилцан туршлага солилцох  зорилготой “Захирал солилцоо” хөтөлбөрийг  

аймгийн хэмжээнд 2019 оны 04сарын 22-26 ны өдрүүдэд  хэрэгжүүлж, тус сургуулийн 

захирал Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны ЕБС-ийн захирал Н.Бүрэнцогтой солилцон 

ажиллав. Энэ хугацаанд тус сургуульд ажилласан захирал сургуулийн үйл ажиллагааны  4 



сарын төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан 5 чиглэлээр  5 өдрийн ажлын  

төлөвлөгөө гарган сумын Засаг Даргаар батлуулан мөрдөж ажиллалаа.   

Аймгийн БСУГ-аас ирүүлсэн  хөндлөнгийн ХШҮ  хийх материалаар  3-11-р ангиас 

бүх судлагдахуунаар шалгалт авч, анализ хийж дүн мэдээг явууллаа.  

Стандарт хангалт, хүүхэд хөгжлийн талаар: 
        Олон улсын “Кенгеру” олимпиадад оролцсон сурагчдаас 3а ангийн сурагч 

О.Нандинцэцэг 1-р зэрэг алтан медаль,  4а ангийн сурагч Э. Ариунбаатар 1-р зэрэг мөнгөн 

медаль, 5а ангийн сурагч Б. Сүхбат, 3а ангийн сурагч Б. Баярцэцэг нар тус тус 3-р зэрэг 

хүртсэн амжилт гаргалаа. 

       
Аймгийн БСУГ-аас ирүүлсэн  хөндлөнгийн ХШҮ  хийх материалаар  3-11-р ангиас 

бүх судлагдахуунаар шалгалт авахад 67.4 %-ийн гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй шалгагдлаа. 

Англи хэлний багш нар сурагчдын стандарт мэдлэгийг дээшлүүлэх,  шинэ үг 

цээжлэх аргад сургах зорилгоор “Шинэ үгс цээжилцгээе” уралдаант танин мэдэхүйн 

тэмцээн зохион байгуулж, хүснэгтэн тэмдэглэл хийлээ.  

Математикийн хичээлээр VI ангийн сурагчдын дунд “Тэгшитгэл” сэдвийн хүрээнд 

“Алтан хонх” хөгжөөнт  тэмцээнийг зохион байгууллаа. Сурагчид самбарт бичсэн 

тэгшитгэлийг дэвтэртээ бодож зөв хариуг нь цагаан самбараар дамжуулан багшид мэдээлж,  

идэвх сонирхолтой оролцож байлаа. Тэмцээнд оролцохын тулд сурагчид тухайн сэдвийг маш 

сайн давтаж өөрийн болгосон байсан нь цаашид энэ хэлбэрийг сургалтдаа ашиглавал  үр дүн 

өгөхөөр  харагдлаа. 

       Хүмүүнлэгийн ухааны ХҮАБ-ийн багш 

нар  судлагдахуун бүрээр бүтээлийн үзэсгэлэн 

гаргаж мэргэжлээ сурталчлан ажиллалаа.  

 



 
Мөн сурагчдын сурлагын чанарыг сайжруулах, судлагдахуун бүрээр стандарт 

хангалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5-р ангийн сурагчид эцэг эхдээ англи хэлний хичээлээр 

тайлан тавьж, сурч мэдсэнээ харуулж, дүрд хувиран тоглож үзүүллээ.Тайланд 10 нэгж 

хичээлийн сэдвийг сугалж хосоороо харилцан яриа зохиох, хүүхэд нэг бүрт өгсөн 

өгүүлбэрийг нэг нэгээрээ уншиж, орчуулан эх бүтээж ангиараа унших, багшийн асуусан 

асуултад сурагчид цагаан самбар ашиглан хариулах мөн байнга ашиглаж хэвшсэн “Choose 

the best friend” бөмбөг аялуулах сургалтын идэвхтэй аргыг хэрэглэн сурагч бүр найзаа 

сонгож дуртай асуултаа асуун, хариулт авч, 3 дууг дуулж эцэг эхдээ бэлэг барилаа. 

Хичээлийн жилийн эхэнд 24 сурагч “Choose the best friend” бөмбөг аялуулах сургалтын 

идэвхтэй аргыг хэрэглэхэд сурагч бүр найзаа сонгож дуртай асуултаа асуун, хариултаа авч 

дуусах хугацаа 40 минут байсан бол одоо 4 минутын хугацаанд дуусдаг болсон нь нэлээдгүй 

үр дүнтэй байна. 

   
 

              

Мөн багш М.Уранмандал “Бид бүтээлч сурагчид” дугуйлангаараа сурагчдын 

хэлний мэдлэгийг сайжруулах, ярих, цэвэр дуудлагатай болгох зорилгоор “Too big Turnip” 

үлгэрийн дүрд сурагчдыг тоглуулж түүнийгээ эцэг эхдээ үзүүллээ. 

            
      Багш нар “Дэлхийн хамгийн том хичээл” –ийн 33 төлөвлөсөн хичээлээс  сонгон сургалт 

зохион байгуулснаар сурагч бүр дэлхийн зорилго, түүний үзүүлэх нөлөөлөлийн талаарх 

мэдээлэлтэй боллоо.  

            “Өсвөрийн сэтгүүлч” 

дугуйлангийн сурагчид “Ухаарал” 

сургамжит өгүүлэг, “Наран зүг 

дэвэх жигүүр-2” номыг эмхэтгэн 

хэвлүүлсэн. 

“Choose the best friend” тайлангийн үеэр..... 



   
      БАХҮАБ-ийн зохион явуулж буй “Бид ангиараа уран уншигч” аяны хүрээнд I-V 

ангийн 115 сурагч “Миний нутаг” шүлгийг цээжилж, нутаг ус, ургамлын талаар зүйр 

цэцэн үг, оньсого, ертөнцийн гурав цээжлэн, эх найруулан бичих, дуурайн зохион үйлийг 

хийлээ. 

                           
Г.Болормаа багштай 1а ангийнхан “Эрдмийн баяр-2019” тайлан тоглолтоороо 

сурсан мэдсэнээ эцэг эх, сургуулийн захиргаанд тайлагналаа. Энэ үеэр ахмад багш 

Ч.Нарандэлгэр 1-р ангийн сурагчдын дунд “Цэвэр сайхан бичигтэн” уламжлалт 

уралдаанаа явуулж, түүчээлсэн сурагчдыг урамшуулан шагналаа. 

    
Сумын соѐлын төв, ЭМТ-өөс зохион байгуулсан “Миний нутаг”, “Сүрьеэгүй 

Ирээдүй” гар зургийн уралдаанд бага ангийн нийт 87 сурагч бүтээлээс явуулснаас 4а 

ангийн сурагч Э. Ариунбаатар, 5а ангийн сурагч Б. Оюун-Эрдэнэ , 4а ангийн сурагч М. 

Өлзийсайхан, Өсөх-Ирээдүй нар шалгарлаа.  

             
Тайлант хугацаанд ээлжит хичээлийг чанартай зохион байгуулах, сурагчдын 

хичээлээр олсон мэдлэгийг бататгах зорилгоор дараах хэрэглэгдэхүүн хийж, бага ангийн 



багш нар 60 цаг, мэргэжлийн багш нар сургуулиас гаргасан хуваарийн дагуу хичээлээс 

гадуурх сургалтыг зохион байгуулсан. 

ТӨМ Жишиг даалгавар Үзүүлэн 
Цахим 

хэрэглэгдэхүүн 

704 645 95 35 

Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлсэн байдал: 
Монгол хэл, уран зохиолын багш С.Одонтуяа, зураг, 

технологийн багш Т.Баасансүрэн нар 2019.04.22-26-ны 

өдрүүдэд БМДИ-с зохион байгуулагдсан “Багшийн хөгжил” 

мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан. Мөн 

багш С.Одонтуяа Сэлэнгэ аймгийн Түшиг суманд зохион 

байгуулагдсан Л.Атарцэцэг багшийн “Сайн туршлага 

түгээх” сургалтад сууж, сургуулийн нийт багш нар ахмад 

багш Г.Болормаагийн тайлант хичээлд сууж, өөрийн 

хичээлд тусгах шинэ санааг авлаа.  

Биологийн багш Б.Маралчимэг “Тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа”-г тусгасан 

“Хоол хүнсний найрлага, илчлэгийг тодорхойлох” үзүүлэх хичээлийг сургуулийн нийт 

багш нарт зохион байгуулав.  

    
 

    
БМДИ-ээс зохион явуулж буй бага ангийн багшийн  тэргүүн туршлагыг түгээн 

дэлгэрүүлэх “БИ багш” төсөлд  багш Э. Энтуяагийн  “Үлгэрээр дамжуулан эх хэлний 

чадварыг нэмэгдүүлэх нь” бичлэгийг  хийж БСУГ-луу явуулсан.  

БМДИ-ээс зохион явуулж буй бага ангийн багшийн  тэргүүн туршлагыг түгээн 

дэлгэрүүлэх “БИ багш” төсөлд  багш Э. Энтуяагийн  “Үлгэрээр дамжуулан эх хэлний 

чадварыг нэмэгдүүлэх нь” бичлэгийг  хийж БСУГ-луу явуулсан.  

 

Залуу багш О.Батчимэг “Эрхийн 

хэрэгжилт” сайн хичээл заалаа. 

 



                   
Сумын соѐлын төвийн номын санч 

Б.Гэрэлмаагийн зохион байгуулсан “Угийн бичиг 

хөтлөх нь”, багш Э.Энхтуяа “Багшийн ѐс зүйн 

дүрэм”  сургалтад сургуулийн нийт багш, ажилчид  

хамрагдсан бөгөөд сургалтын үеэр брошур 

тараалаа.  

  Хүүхэд хөгжүүлэх, олон нийтийн үйл 

ажиллагаа: 

ДЗОУБ-ын хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөрт 

хамрагддаг сурагчдын дунд “Миний ертөнцөд 

тавтай морилно уу?” хөтөлбөрт үйл ажиллагааг 

зохион байгууллаа.  

  Сэлэнгэ аймгийн БСУГ, Дэлхийн Зөн ОУБ хамтран зохион байгуулсан  “Зөнгийн 

одод” эх орны сэдэвт найрал дууны тэмцээнд IV-VI ангийн 20 сурагч оролцон авьяас, 

чадвараа сорьлоо. Тус уралдаанд оролцоход сургуулийн захиргаанаас 180000 төгрөгийн 

шатахууны дэмжлэг үзүүллээ. 

    
Өсвөр насны охид хүчирхийллийн хохирогч 

болж байгаатай холбогдуулан Аймгийн БСУГ-аас 

ирсэн удирдамжийн дагуу сургуулийн хэмжээнд 

охидын зөвлөгөөнийг зохион байгуулан, тэдний 

санал хүсэлтийг сонсохын зэрэгцээ охидын зөвлөл 12 

охины бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, даргаар 11а 

ангийн сурагч Х.Алтангүл сонгогдон нийт 

охидуудынхаа дуу хоолой болон ажиллахаар боллоо. 

        “Монголын хүүхдийн урлагийн их наадам“-д 

оролцсон  5а ангийн сурагч С.Хүслэн  монгол ардын 

бүжгийн төрөлд мөнгө, ардын дууны төрөлд хүрэл 

медаль тус тус хүртсэн. 

 

“Захирал солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд: 



 Сургуулийн удирдлага ЭМЯ-аас улс орон даяар зохион байгуулж буй “Эрүүл шүд-эрүүл 

хүүхэд” аяны нээлтэд оролцож, сумын эрүүл мэндийн төвөөс зохион байгуулсан “Хөөрхөн 

шүдээ хайрлая” хөтөлбөрт үйл ажиллагаанд бага ангийн сурагчид, тэдний эцэг эх, багш 

нарын хамт  ЭМТ-ийн албан хаагчид, цэцэрлэг, 

сургуулийн хүүхдүүдийн бэлтгэсэн сурталчилгаат 

тоглолтыг үзэж сонирхлоо. 

               ДЗОУБ-ын хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөрт 

хамрагддаг сурагчдын дунд зохион байгуулсан “Миний 

ертөнцөд тавтай морилно уу?” хөтөлбөрт үйл ажиллагааг 

үзэж сонирхон, хамтран оролцлоо. 

Сумын ИТХ-ын нэрэмжит сургуулийн аварга 

шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг биеийн 

тамирын багш, АУБ нартай хамтран зохион байгуулахад VI-XI ангийн 12 баг оролцож 

манлайлсан баг тамирчдыг шагнаж урамшуулсан. Тус тэмцээний үеэр сурагчдын дунд 

шилдэг шидэлтийн тэмцээн зохион байгуулж манлайлсан сурагчдыг гарын бэлгээр 

шагнаж урамшууллаа.  

    
Байгууллага хамт олонтой нэгдэх, эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор 

сургуулийнхаа багш ажилчдыг 3 багт хуваан, 4 төрлийн нөхөрсөг  тэмцээн зохион 

байгуулж, I, II байрт орсон багуудыг ивээн тэтгэж, шагнаж, урамшууллаа. 

   
 

Орхон ЕБС-д ажилласан 5 өдрийн ажлын 

мэдээлэл, өөрийн болон сургуулийнхаа сайн туршлагын 

талаар тус сургуулийн “Өсвөрийн сэтгүүлч” клубын 

сурагчдад ярилцлага өгч тайлагналаа.  

Эцэг эхтэй хамтран ажилласан байдал: 

Тайлант хугацаанд багш М.Уранмандал, 

А.Эрдэнэчимэг, Г.Солонго, Б.Маралчимэг нар даасан 

ангийн сурагчдын ангийн хурал, ангийн эцэг эхийн 

хурлыг зохион байгуулж, мэргэжлийн багш нар 

сурагчдын сурлага, хөгжлийн ахиц амжилтын талаар эцэг 

эхэд нь мэдээлэл өгч, тэдэнтэй хүүхдийнхээ хүмүүжил 



төлөвшилд, анхаарал тавьж, давтлага таслуулахгүй байх талаар зөвлөлдлөө.  

Эцэг эхийн хурлын үеэр 9-р ангийн багш ангийн сурагчдынхаа англи хэлний 

хичээлээр олж авсан мэдлэгийг эцэг эхэд тайлагнах хэлбэрээр танилцууллаа.  

    

      11-р ангийн эцэг, эхийн хурлыг зөвлөгөө, хэлэлцүүлэг хэлбэрээр зохион байгуулж, 

сурагчид  анги хамт олноороо цээжилсэн “Дэлхий” шүлгээ эцэг, эхчүүддээ  уншиж 

сонирхууллаа.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

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 хийж, эрүүл ахуйн чиглэлээр  

мэдээллийг түгээн  сурталчлан ажиллаж байна. Сумын ЭМТ-тэй хамтран “Улаан бурхан 

улаануудын эсрэг ” нэмэлт  вакцинд 10-аас-18 насны сурагчдыг  хамрууллаа.  

                          
Эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажил: 

 Байгууллагын эдэлбэр газрын 2 удаагийн цэвэрлэгээнд давхардсан тоогоор 64 

багш ажилчин, ахлах дунд ангийн 243 сурагч гарч, цэвэр эрүүл орчин бүрдүүллээ. Мөн 

багш, ажилчид хамтран сургуулийн гадна талд хашаажуулалт хийж, 120 ширхэг нарс мод  

тарьж усаллаа. 

 
“Эко сургууль” хөтөлбөрийн хүрээнд: 
            7, 8-р ангиуд  “Эко” хөтөлбөрийн хүрээнд зарлагдсан “Мянган цэцгийн баяр”-т 

зориулан ангийн арын ханыг ашиглан зураг зурж, шинээр 140000 төгрөгийн үнэтэй  хоѐр 



ширхэг цэцгийн тавиур, 15 ш цэцгийн сав худалдан авч ангидаа байрлуулахын сацуу 

хагарч муудсан цэцгийн савыг сольж, 44 цэцгийг үрслүүлж, нийт 35 төрлийн 93 цэцэгтэй 

болсон байна: 

           
Багш Алтанцэцэг Математикийн кабинетад 135000 төгрөгийн цэцгийн тавиурыг 

байрлуулан эко орчинг бүрдүүлэн ажиллалаа.  

    
  “Эко” клубын сурагчид “Цэцэглэдэг бут сөөгийг тарьж ургуулах тухай” 70ш 

зөвлөмжийг сургуулийн багш, ажилчдад  түгээж өглөө. 

  
  

СӨБ: 

Орхон 12-р цэцэрлэг нь 2019 оны 05-р сард давхардсан тоогоор нийт 2013 хүүхдийг 

хүлээн авч СӨБ олгох үйл ажиллагааг хэвийн явуулж ажиллалаа.  

Сэлэнгэ аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 02-

ны 72 тоот тогтоолоор батлагдсан “Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 

“Эрхлэгч солилцоо” үйл ажиллагаа зохион явагдаж 2019 оны 04-р сарын 22-26-ны 

өдрүүдэд 12-р цэцэрлэгийн эрхлэгч З.Туяацэцэг Сайхан сумын 20-р цэцэрлэгийн эрхлэгч 

Д.Бямбадорж нар солилцож 5 хоногийн турш цэцэрлэгтээ харилцан туршлагаа түгээн 

ажиллалаа. “Эрхлэгч солилцоо” үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу шинэ эрхлэгч 

цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцан багш нарын сургалт, хөгжүүлэх үйл 

ажиллагаанд оролцож зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн нийт 31 эцэг эхчүүдэд “ Хүмүүжлийн 

эерэг арга” чиглэлээр сургалт зохион явууллаа.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Мөн “ Багш солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон 12-р цэцэрлэгийн эрхлэгч, 

бүлгийн багш нар 2019 оны 05-р сарын 7-12-ны өдрүүдэд  

Өвөрмонголын Шилийн гол аймгийн Сөнөд Баруун 

хошууны Монгол үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгт айлчлан 

багш Р.Батцэцэг, Д.Үржинням нар хүүхэд нэг бүрийг 

хөгжүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг амжилттай зохион 

явуулж, цэцэрлэгийн удирдлагууд цаашид харилцан 

туршлага судлах, хамтран ажиллах талаар  саналаа 

солилцон ажиллалаа. 

2019 оны 04 сарын 22–ны өдөр Орхон сумын Эрүүл мэндийн төвөөс зохион 

байгуулж буй “Эрүүл хүүхэд- Эрүүл шүд” аяны нээлтийн үйл ажиллагаанд  цэцэрлэгийн 

бэлтгэл, дунд бүлгийн 37 хүүхэд, 4 багш, эрхлэгч, эмч, арга зүйч багш нар оролцож, 

урлагийн тоглолт үзүүлэн, уриалга дэвшүүлж, гарын авлага материал бэлтгэн оролцсон. 

Мөн аяны хүрээнд ЭМТөвөөс сувилагч Б.Баяржаргал цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд шүдний 

эрүүл ахуйн талаар сургалт зохион явуулж, цэцэрлэгийн эмчтэй хамтран хүүхдүүдэд 

шүдний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж ажиллалаа.  

          ЭМТөвөөс хүүхдүүдийн дархлааг дэмжин 3 бүлгийн нийт хүүхдүүдэд А 

витаминжуулалт хийгдсэн. 

 

            “Бид эцэг эхчүүдтэйгээ хамтдаа” уриан дор жил бүр уламжлал болгон зохион 

явуулдаг “ Нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээн”-ийг 05-р сарын 11-ний өдөр амжилттай 

зохион явуулж нийлбэр оноогоор Баярмаа багштай Бэлтгэл бүлгийн эцэг эхчүүд 

тэмцээний шилжин явах цомын эзэн болж “Төгсөлтийн баяр”-аар шилжин явах цом 

гардан авч мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. 

 

 

 

 

 



                

 

 

  

ЭМТ:                                          

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн хангамж: 

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

32 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамруулсан.   

1.2. ЭМГ-аас зохион байгуулсан “СУМ, ТОСГОНЫ ЛАБОРАНТ НАРЫГ 

ЧАДАВХИЖУУЛАХ НЬ” сургалтанд 1, "НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 

СУВИЛАХУЙ" эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох 1, "ТӨРИЙН АЛБАНЫ 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУДЫН ХЭРЭГЛЭЭ, АНХААРАХ АСУУДЛУУД, 

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭХ" сэдэвт сургалтанд 2, 

“МУЗГ-ЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ А3” сертифекат олгох 

сургалт 1, нийт 5 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдан мэдлэг ур чадвар, 

хандлагаа дээшлүүлсэн.    

 

Хоёр. Нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ: 

2.1. Цэцэрлэгийн 61, ЕБС-ийн 75 сурагчдад “АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД” 

сургалтыг зохион байгуулсан. 

2.2. МУЗГ-ын 2018 оны 255 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ЭРҮҮЛ ШҮД-ЭРҮҮЛ 

ХҮҮХЭД” үндэсний хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааг сумын удирдлагууд, 

ЕБС, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, сурагч, хүүхдүүдийн хамт амжилттай зохион 

байгуулсан. 

 

         

 

        

 

2.3. ЭМС-ын 2019 оны А/207 тоот тушаалаар батлагдсан Дархлаажуулалтын 10 

хоногийн аяны хүрээнд сумын 10-18 насны 360 хүүхдийн улаанбурхан, улаануудын 

эсрэг вакцинд 305 хүүхдийг 90%-тай хамруулсан. 

Гурав. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ: 

3.1. Жирэмсний хяналтанд нийт 24 эмэгтэйгээс шинээр хяналтанд 2 орсоноос эхний 2 

сартай 100% хамрууллаа. 

3.2. Сумын 117 ахмад настан, 0-5 насны 215 хүүхэд, 96 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

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

дархлаажуулалтанд 100% хамруулсан. 



3.3. Цэцэрлэгийн 2-5 насны 61, ЕБС-ийн 6-12 насны 75 хүүхдэд шүдний өвчлөлийн 

үзлэгийн хийснээр 80%-ийн өвчлөлтэй гарсан. 

Дөрөв. Аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа: 

4.1. Энгийн эмийн 122 жор, үүнээс энгийн жор 92, хөнгөлөлттэй эмийн жороор 30 хүнд 

үйлчилж, 390000 төгрөгийн эмийн хөнгөлөлт үзүүлсэн. 

4.2. Эмийн бус болон 1 дүгээр палатын шал, хананы засвар, гадна шатаах зуухыг 

шинэчлэн засварлаж байна. 

Тав. Бусад үйл ажиллагаа: 
5.1. Сумын хогийн цэгийн хогийг цэвэрлэх ажилд хамт олноороо илэвхтэй оролцож, 

хариуцсан газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж устгасан. 

5.2. Сумын түүхт 60 жилийн ойг угтан замын урд талын талбайд хашаа барин 60ш 

гоѐлын хайлаас суулган, 2 удаа усалсан. 

5.3. Архив, бичиг хэргийн аймгийн болон улсын үзлэгт бэлтгэж архивын хадгаламжийн 

нэгжийг бүрдүүлэн ажилласан.       

5.4. Олон улсын Сувилагчдын баярын өдрийг угтан Монгол улсын Соѐлын тэргүүний 

ажилтан, эрүүл мэндийн илч дуучин Б.Хангал аялан тогтолтоороо дараах сувилагч 

нарт Ахлах сувилагч К.Болормаад Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан, Эх 

баригч бага эмч Ж.Мөнхзулд Эрүүл мэндийн яамны Жуух бичиг, Дүн бүртгэгч 

Ц.Сэлэнгэтунгалаг, сувилагч П.Мөнхцэцэг нарт Монголын сувилагчдын 

нийгэмлэгийн Жуух бичиг, Сувилагч Т.Сарансувдад Монголын сувилагчдын 

нийгэмлэгийн Алтан гарт сувилагч зэрэг цол тэмдгээр шалнаж урамшуулсан. 

 

СОЁЛЫН ТӨВ: 

Соѐлын төв нь энэ сард дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүллээ. 

 Хурал зөвлөгөөн-1 

 Уралдаан тэмцээн-2 

 Урлаг соѐлын-4 удаагийн  арга хэмжээг зохион явуулж 820 иргэд хамрагдсан 

байна. 

Эрүүл мэндийн элч дуучин Хангалын “Эмчийн алдар”, “Эльса ба Эрхий мэргэн” 

хүүхэлдэйн жүжиг, МУСТА дуучин Баасанжавын ”Амьдрах сайхан” тоглолтууд тус  тус 

тоглогдлоо.  

                              

 

    

 

 

 

     

 

Соѐлын төвийн хамт олон байгууллагын гадна болон доторх  засварын ажлыг хийж 

эхлүүлээд байна. 
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