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2022 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан 
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ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 2022 оны 02 дугаар сарын 10-наас 02 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд Удирдах 

ажилтны зөвлөгөөн сургалт зохион байгуулагдсан. Зөвлөгөөний дараа аймгийн Засаг 

дарга сумын Засаг дарга нартай гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. 

2021 оны үйл ажиллагаагаараа “Хүүхдэд ээлтэй” сумаар шалгарсан болно. 

 

 

 

 

 

 

 

Өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл байдалтай танилцахаар сумын Засаг дарга, 

ИТХ-ын дарга, байгаль хамгаалагч багийн дарга нар суурь тойрон ажиллаж байна. 

Ажлын байранд дээр ажиллах нөхцөл байдлыг сайжруулах үүднээс сумын Засаг 

дарга, Тамгын газрын дарга нар 5,800,000 төгрөгний үнэ бүхий нөтбүүкийг хүлээлгэн 

өгсөн. 

       



АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

2022 оны 02-р сард албан хэрэг хөтлөлтийн явцад зохион байгуулалт, 

захирамжлалын баримт бичгийг бүрдүүлж, зааврын дагуу хөтөлж, дээд газраас ирж 

буй албан бичиг эрхийн актыг хүлээн авч, бүртгэн удирдах албан тушаалтанд 

танилцуулж, холбогдох албан тушаалтанд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлж, 

шийдвэрлэлтийн хугацаа, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

02-р сарын байдлаар дээд газраас 28 нийт албан бичиг ирснээс, хариутай бичиг 

9 ирж, 6 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь барагдуулж, хугацаа болоогүй 2, 

шийдвэрлээгүй -1 албан бичиг  байна. 

Мөн 02 сарын байдлаар нийт 4 эрх зүйн баримт бичиг ирснээс Аймгийн Засаг 

даргын Захирамж – 3, Аймгийн ИТХ-ын Тогтоол 1 ирж хэрэгжиж байна.                                                                                                                                                                                                         

Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж хугацаатай бичгийн 

шийдвэрлэлтийн мэдээ, тайланг гаргаж дотоод чатад тавьж мэдээлж ажиллаж байна. 

Дотоодын ажлын талаар: 

2022 оны 01-р сарын байдлаар; 

1.Сумын Засаг даргын А-Захирамж - 3 

2.Сумын Засаг даргын Б-Захирамж - 3 

4.Засаг даргын албан бичиг -5 

5.ЗДТГ-ын даргын А-Тушаал - 2 

6.ЗДТГ-ын даргын Б-Тушаал - 3 

7.ЗДТГ-ын даргын албан бичиг -10  

Нийт 12 албан бичгийг цахим шуудангаар болон сумын шуудангаар  хүргүүлж 

ажилласан.   

Өргөдөл гомдлын талаар: 

 2022 оны 02-р сарын байдлаар иргэдээс Засаг дарга болон Тамгын газрын 

дарга, холбогдох албан тушаалтнуудад хандаж 1 өргөдөл гомдол ирж  

шийдвэрлэгдсэн. 

Архивын ажлын талаар: 

 2021 оны баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, холбогдох  албан тушаалтнуудаас 

татан авах ажил хийгдэж эхлээд байна. 

 02 сарын 26 байдлаар архиваас 8 иргэн, албан тушаалтад нийт                         

хадгаламжийн нэгжийг ашиглуулж, лавлагаа хуулбарыг олгосон байна. 

 Архивын мэдээг 2020 оны байдлаар гаргаж Аймгийн архивын тасагт хүргүүлсэн. 



 Засаг даргын Тамгын газрын тушаалаар Байгууллагын баримт бичиг нягтлан 

шалгах комиссыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан. 

Erp-mongolia ажлын талаар: 

  Erp-mongolia системд өөр ажилд шилжин ажилласан ХЭЗХ мэргэжилтэн 

Г.Энхтуул, ажлаас чөлөөлөгдсөн Ш.Өлзиймэнд, Б.Сувд-Эрдэнэ, Б.Балжинням, 

Д.Нарантуяа, П.Эрдэнэ нарыг  албан тушаалаас чөлөөлж өөрчөлт хийсэн, өдөр бүр 

нэвтэрч мэдээлэл солилцож байна. 

ТӨРИЙН САНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Төсөвт байгууллагуудын 2 сарын санхүүжилт орж ирсэнтэй холбогдуулан 

гүйлгээнүүдийг  анхан шатны баримтыг үндэслэн  байгууллага болон аж ахуйн нэгж, 

болон бусад гүйлгээг хийх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

 Төрийн сангийн эрхийн бүртгэлийн сан 

 Төрийн сангийн гүйлгээний программ 

 Financе.gov.mn буюу санхүүгийн нэгдсэн систем 

 E-mongolia буюу цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем 

 Mof.gov.mn зэрэг программуудыг ашиглаж байна. 

1,2,3-р багийн засаг дарга нар болон Хүн ам зүйн мэргэжилтэн, ХАА 

мэргэжилтэнд сар бүрийн хугацаатай мэдээний талаар танилцуулж, төлөвлөгөө 

гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэний хүсэлтийн дагуу тасралтгүй хүргэж 

ажиллаж байна.  

 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл Үүнд :  



 Төрсний бүртгэл – 2 

 Гэрлэлтийн бүртгэл  - 1 

 Нас барсны бүртгэл – 2 

 Иргэний цахим үнэмлэх олголт:  

 Иргэний үнэмлэх захиалга ИУБ-31 – 6 иргэн 

 Иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл – 12 иргэн  

 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа олголт албан хэрэгцээнд – 3 

 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа олголт иргэнд – 2 

 Лавлагаа гэрчилгээ дахин олголт 

 Гэрлэлт бүртгэлийн лавлагаа албанд -1иргэнд  

 Төрсөний гэрчилгээ дахин олголт – 1 иргэнд  

 Нас барсны лавлагаа иргэнд – 1 иргэнд 

гэх мэт  иргэний бүртгэлийг холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авч хүсэлтийн дагуу 

шийдвэрлэж ИУБ хаадар маягтуудыг Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлж ажиллаа.  

Улсын бүртгэлийн  хэлтэст сар бүрийн 24-нд үнэт цаас, үйл ажиллагааны тайлан 

мэдээг  тогтмол цаг хугацаанд хүргүүлж байна.   

Мөн аймаг хот, сум дүүрэг баг хооронд, иргэний үнэмлэх захиалга, иргэний үнэмлэх 

олголт үрчилэлт, гэрлэлт, шинэ төрсөн, лавлагаа мэдээллийн зэрэг журналуудыг 

хөтлөж байна.  

Судалгаа:  Ажилласан жил болон вакцинд хамрагдсан судалгаа хугацаанд нь УБХ-

т хүргүүлсэн. 

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: Засаг даргын тамгын газар нь 12 сард иргэдийн 

хурлаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилдаа 2,0 сая төгрөгийг төсвийг 

батлуулсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар хийх ажлын төлөвлөгөөг 

гаргаад байна. 



Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 2 удаа хийх 

асаргаа шинээр тогтоолгох 2 иргэний асуудлыг хэлэлцсэн. 

2 дугаар сарын 21-нээс өдрийн үйлчилгээнд 10 ахмадыг хамруулж байна. 

2 дугаар сарын 22-нд өдрийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмадуудад “Ахмад 

настны тухай хууль, протез, ортопед, тусгай хэрэгсэл, олон нийтийн оролцоонд 

түшиглэсэн халамж үйлчилгээний төслийн талаар мэдээлэл хийлээ. 

      

Хүүхдийн мөнгөний хүсэлт гаргах 50 хүүхдийн хүсэлтийг гаргасан. 

Шинэ төрсөн хүүхэд-2, цалинтай эхийн тэтгэмжид-2, жирэмсэн эхийн тэтгэмжид-

3 иргэнийг бүртгэсэн. 

Тэтгэвэр тэтгэмжийн олголт: 2 дугаар сарын 28-ны байдлаар 

№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл 
Хүний 

тоо 

Мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 53 15096744 

2 
Байнгын асаргаатай  ахмад ,хүүхэд ХБИргэдийг 

асардаг 
65 5852180 



3 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа 

шаардлагатай иргэд 
18 5029744 

4 Ахмад настны тухай хуулийн дагуу 74 5870000 

5 ХБ хүний эрхийн тухай хуулийн дагуу 26 698710 

6 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж 29 912806 

7 Алдарт эхийн одонтой эхэд 132 17400000 

8 Хүүхэд асарсны тэтгэмжинд  191 9592684 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Орлогын талаар 

1. Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 26 иргэний 1622,8 мянган төгрөг 

оруулсан. 

2. Эрүүл мэндийн даатгалд 16 иргэний 554,4 мянган төгрөг оруулсан. 

Зарлагын талаар 

1. 268 иргэнд 134976,8 мянган төгрөгийн тэтгэвэр олгосон байна. 

2. 3 иргэнд  3000000 сая төгрөгийн оршуулгын тэтгэмж олгосон . 

Бусад 

 Сайн дурын даатгалд 5 иргэн шинээр хамруулсан. 

 Санхүүгийн баримт архивлаж нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлсэн 5 баримт 

 8 иргэний тэтгэвэр шинээр  тогтоосон. 

 Тэтгэврийн нэмэгдэл хийсэн. 

 Хувийн хэргийн тооллого хийсэн. 

 Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1 хянаж НД-н хэлтэст хүргүүлсэн. 

Өргөдөл 

 Банк сонгох 3 

 Тэтгэвэр тогтоолгох 8 

 Оршуулгын тэтгэмж олгох 3 

 Жирэмсэн амаржсаны 1 



 Нийт 15 өргөдөл шийдвэрлэсэн байна. 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Үндсэн ажил үүргийн талаар 

Зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх сургалтад Л.Даваа , Д.Ганзориг нарын 

бичиг баримтыг бүрдүүлэн явууллаа.  

Мөн “Залуу малчдад мал аж ахуйн зохистой дадал хэвшүүлэх нь” сургалтад 1-р 

багийн малчин Б.Болорчимэг, 2-р багийн малчин С.Сайнжаргал нарыг хамруулахаар 

албан хүсэлт илгээсэн. 

 Бог малын ээмгийг Тэргүүн сүрэг ХХК-тай холбогдон татан авсан. 

Хил дагуу нутагладаг өрхүүдийн судалгааг гарган ээмэгжүүлэлтэнд 

хамрагдах үхрийн тоон судалгааг гаргасан. 

Малчдын зөвлөгөөн 2022 арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулалтын ажлуудыг 

хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд:   

 Зөвлөгөөний удирдамж боловсруулах 

 Зөвлөгөөний урилга 

 Малчдад зориулсан мэдээний дэвтрийн боловсруулалт 

 Бусад зохион байгуулагдах ажлын зохицуулалт 

Наран хурд гар зургийн уралдааны удирдамжийг боловсруулан 5-9 ангийн анги 

удирдсан багш нарт танилцуулан ажиллаа. Мөн фэйсбүүкт 

уралдааны талаарх мэдээллийг байршуулан ажиллаж байна. 

2021 оны 1 сарын 19-нд Наран сумын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний 

хэрэгцээ хангаж, хүнсэнд хэрэглэсэн малын тоо, зах зээлд борлуулсан малын тоо, 

сүүний нөөцийг тус тус тооцон гаргасан. 

Сум хөгжүүлэх сангаас зээлтэй иргэдээрээ тооцооны үлдэгдлийн баталгаанд 

гарын үсэг зуруулж ажиллаа. 

Операторын төрийн үйлчилгээний талаар 

Нийт 2 лавлагаа гаргасан байна. Үүнээс : 



 Нийгмийн даатгалын лавлагаа-1 

 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа-1 

 5 иргэнд e.mongolia гар утасны апликэйшн ашиглах зааварчилгаа утсаар 

холбогдож өгсөн. 

Сүхбаатар аймаг Наран сум групп дээр Төрийн 

үйлчилгээний операторийн системийн лавлагааны мэдээллийг тогтмол байршуулж 

байна. Наран сумын вэб хаягийг засварлуулахаар 7 удаа админтай холбогдож байна. 

Одоогоор 2 сервер дээр алдаа байгаа тул засварлаж буй талаар мэдээлэл өгсөн. 

Бусад ажил үүргийн чиглэлээр: 

Сумын нөөцийн мэдээг 7 хоног бүрийн даваа гаригт ХХАА-н газарт хүргүүлэн 

ажиллаж байна. 

СОЁЛ УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Хүний нөөцийн цахим сургалтад 2 удаа хамрагдаж байгууллагын ажилчдын 

мэдээллийг ХНУМТ системд бүрэн бүртгэж шинэчиллээ. 

02-р сарын 27-ний өдөр Аймгийн Соёл 

урлагийн газраас цахимаар зохион байгуулсан 

“Соёл урлагийн байгууллагуудын 

удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн”-д Соёлын төвийн 

даргын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Чин бат оролцож 2021 

оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 онд хийж 

хэрэгжүүлэх онцлох ажлын талаар мэдээлэл 

хийлээ. 

Судар эгшиглэн төсөл аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан 

сумын хэмжээнд төлөвлөгөө удирдамж гарган сурталчилж байна. Энэхүү ажлыг сумын 

Засаг дарга Л.Оч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ө.Гантулга, “Баянчандмань 

АЗЗА” ТӨХК-н гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхгэрэл нар ивээн тэтгэж байна. 

Мөн Засаг Дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Дарга нар Талын түрлэг 

50000 төгрөгний үнэ бүхий 2 ширхэг номыг хандивлалаа. 



 

Гэгээн хайрын өдөрт зориулсан “Хайрын шууданд” 1 оролцогч оролцож, хайрт 

ханьд нь захидлыг нь сэтгэлийнх нь бэлэгтэй хамт гардуулж өглөө. 

 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

      2022 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр багш нарын зөвлөлийн 2 дугаар улирлын 

хурлыг нийт 100%-ийн ирцтэйгээр хийж нийт 6 асуудлыг хэлэлцсэн болно. 

3 асуудлыг шийдвэрлэж, 3 асуудлыг нээлттэй үлдээж дараагийн удаа дахин авч 

хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Үүнд: 

1. Нийт багш нар Сургуульд суурилсан үнэлгээнд анализ дүгнэлт хийж, цаашид 

хэрхэн ахиулж ажиллах талаар 7 багш  мэдээлэл хийж үлдсэн багш нарын 

мэдээллийг дахин сонсохоор нээлттэй үлдээлээ. 

2. Ёс зүйн зөвлөлийн дарга Л.Сугар 2021 онд хийсэн ажлын тайланг танилцуулан 

асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

3. 2021-2022 оны хичээлийн жилийн 2 дугаар улиралд хийх ажлын төлөвлөгөөг 

Л.Сугар захиралд танилцуулж, багш нарын саналыг авч хэлэлцэж 

шийдвэрлэсэн. 

4. Үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагааг сонсож дахин хэлэлцэхээр болсон. 



5. Дотоод журамд өөрчлөлт оруулах саналыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 

6. Кабинетын үйл ажиллагааг хэлэлцэж нээлттэй үлдээсэн. 

2 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар 

эхэлж байгаа учир бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллах төлөвлөгөөний дагуу багш, 

ажилчид анги танхим, гадаад талбайд ариутгал халдваргүйжилт хийж ажилласан. Мөн 

дотуур байранд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж хүүхэд хүлээн авах бэлтгэлийг хангаж 

ажилласан. 2-р сарын 14-ний өдөр сургуулийн Захирал  үйлчилгээний ажилчдад 

“Халдвар хамгаалал”-ын сургалт  мэдээллийг зохион байгууллаа. 

02-р сарын 16,17-ны өдрүүдэд сургуулийн Менежерээр ахлуулсан ажлын хэсэг 

1-р багийн нутаг дэвсгэрээр суурь тойрох ажлыг зохион байгуулж, шинэ дотуур 

байранд хүүхэд авч эхэлсэн талаарх мэдээллийг хүргэж хандивын үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж ажилласан.  

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны 02 дугаар 

сарын 17.18-ны өдрүүдэд удирдах ажилтнуудын 

зөвлөгөөн болж шилдэг сургуулиудаа шагнаж 

урамшууллаа. Манай сургууль нь 2020 оны 

амжилтаа бататгаж, 2021 оны үйл 

ажиллагаагаараа ЕБС-уудаа манлайлан ДЭД 

байрт шалгарч сайхан амжилтыг гаргалаа. 

Оны шилдэг уншигч шалгаруулах ”Судар эгшиглэн 2022” уралдааны 

удирдамжийг сургуулийн захиргаа нь сумын соёлын төвтэй хамтран зохион байгуулж 

сум сургуулийн цахим хаягт байршуулж олон нийтийг идэвхтэй оролцохыг уриалан 

зохион байгуулж байна.  

2022 оны 02-р сарын 15-ны өдөр БШУЯ, 

Сүхбаатар аймгийн "Улаан загалмайн 

нийгэмлэг"-ээс зохион байгуулж буй 

“Коронавирус цар тахлын үеийн халдвар 

хамгаалал ба эцэг эхийн оролцоо" сэдэвт 

сургалтад  1 багш, 2 эцэг эхийн төлөөлөл 

хамрагдаж, дараагийн шатны байгууллага дээр сургалт зохион байгуулах бэлтгэл 

ажлыг ханган ажиллаж байна.  



Тандалтын багийн үйл ажиллагаа: 

Байгууллагын сургалтын үйл ажиллагааг 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ний 

өдрөөс эхлэн танхимын хэлбэрээр явуулах болсонтой холбогдуулан Коронавируст 

халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн дараах 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллалаа. Үүнд: 

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 02 дугаар сарын 

09-ний өдрийн А/38 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

 Сургуулийн захиргаа нь  Дотоод хяналтын нэгж, тандалтын багтай хамтран  

хичээл эхлэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллах зорилгоор  нийт багш, 

ажилчдад сургалтыг  зохион байгууллаа. 

 Сумын ЭМТ-ийн ариутгагчаар хичээлийн байр, гал тогоо, спорт зааланд 

ариутгал халдваргүйтгэлийг 2 удаа хийлгэж ажилласан. 

 Анги танхим, сургалтын байгууллагын орчинд цэвэрлэгээ, 

халдваргүйжүүлэлтийг “Тандалтын баг”-аас   гаргасан хуваарийн дагуу 

үйлчилгээний ажилчид хийж, бодисын нөөц бүрдүүлэхэд сургуулийн 

захиргаанаас  дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 

 Сургуулийн орчны халтиргаа гулгаа, хогийг цэвэрлэж орж гарах хөдөлгөөнийг 

бүрэн чөлөөлсөн. 

 Сургууль болон дотуур байрын орчинд мөрдөх дэг, журмуудыг сургуулийн 

халдвар хамгааллын баг боловсруулан гаргаж хүний нүдэнд ил харагдахуйц 

газар байрлуулсан. 

 Сургуулийн хэмжээнд гар  ариутгал халдваргүйтгэлийг 2 цаг тутам хийж байна. 

Багш ажилтныг сургууль  руу нэвтрэх бүрд  “QR”- код уншуулж биеийн халуун 

болон эмнэл зүйн шинж тэмдэг бүрээр өдөрт 2 удаа үзэж  бүртгэл хөтлөн 

ажиллах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

 Сургуулийн тандалтын баг нь халдвар хамгааллын  эрсдэлээс хамгаалах 

тусгаарлах өрөөг байгуулж, халдвар хамгааллын нөөцийг 450.000 төгрөгөөр  

бүрдүүлж ажилласан. 



 Халдвар хамгааллын тусгаарлах өрөөний бэлэн байдлыг ханган ажиллаж 

байна. 

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйтгэл 

         

           Бага боловсролын үдийн цайны бэлтгэл бэлэн байдал 

Хичээл сургалт эхлэхтэй холбогдуулан нийт 5 багш, 5 ажилтныг түргэвчилсэн 

шинжилгээнд оруулах ажлыг 2022.02.11-ний өдөр сумын ЭМТ-тэй хамтран зохион 

байгуулахад бүгд сөрөг гарсан байна. Шинжилгээний сорьцыг байгууллага 220.000 

төгрөгөөр худалдан авсан болно. 



Сүхбаатар аймгийн "Улаан загалмайн нийгэмлэг”-ээс сумдын тусгаарлах өрөөнд 

халдвар хамгааллын багц олголоо. Мөн багш ажилчдад олгосон багцнаас  2 хайрцаг 

маск, бээлийг тараах ажлыг зохион байгууллаа. 

      

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 Цэцэрлэгийн анги бүлгүүд 2022.02.14-ний өдрөөс 100% танхимаар хичээллэх 

шийдвэр гарсантай холбогдуулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

 Бүлгийн багш нар сургалтын хөтөлбөр 

төлөвлөгөөгөө боловсруулан батлуулсан, 

мөн туслах багш нар Хөгжөөн баясах үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулж хичээл сургалтын 

үйл 

ажиллагааг 

эхлүүлэхэд бэлэн болсон.“Миний гэр бүл-

аюулгүй орчин” гар зургийн уралдаанд нийт 21 

хүүхэд оролцож,  өөрийн эргэн  тойронд байгаа 

эрсдэлийг өөрийн үзэл бодлоор зураг болгон 

зурсан. 



“Нэг айл-нэг эрсдэл” ажлын удирдамжийг гаргаж, эцэг эхчүүдтэй утсаар 

холбогдон хийх ажлын чиглэлийг өгсөн. Уг үйл ажиллагаа нь айл бүр хүүхдийнхээ 

гэмтэж болзошгүй  эд зүйлийг засан сайжруулж хүүхдэд эрсдэлгүй орчин бүрдсэн сайн 

үйл ажиллагаа болсон. 

 Ном унших сайхныг мэдрэх, номонд дурлуулах үүднээс “Хүүхэд ба ном” сэдэвт 

ажлыг явуулж, уншсан номыг тэмдэглэх буюу зурах ажлыг бүлгийн хүүхдүүдийн 

дунд зохион байгуулсан. 

 Хувилбарт сургалтын хүүхдэд “Ном 

тоглоомын” багцыг жишиг даалгаврын хамт 

хүргэж хичээл сургалтын үйл ажиллагаанаас 

хоцроохгүй талаас арга хэмжээг авч 

ажиллаж байна. 

 НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтэйгээр БШУЯ, НЭМҮТ, МУЗН-ын 

хамтарсан “Коронавируст цар тахлын үеийн халдвар хамгаалал ба эцэг эхийн 

оролцоо”  сэдэвт  4 цагийн цахим сургалтад багш С.Саранзул, багш 

Б.Наранчимэгийн хамт хамрагдаж, хүүхэд, эцэг эхийн хоорондын харилцаа, 

хүүхдэдээ хэрхэн дэмжлэг өгөх талаар мэдлэгээ сэргээн санасан. 

 “Аюулгүй тээвэрлэлт” наалтыг хүүхдээ цэцэрлэгт нь өглөө орой зөөдөг  5 эцэг 

эхийн машинд  наах ажлыг зохион явуулсан. Энэ ажил маань цэцэрлэгийн 

хүүхэд машинтай зөөдөг бүх эцэг эх асран хамгаалагчдад хүрнэ. 

 Боловсролын байгууллагын Удирдах ажилтны зөвлөгөөн 02 сарын 17,18 өдөр 

зохион байгуулагдаж 2021 оны хийсэн ажлын тайлангийн алдаа дутагдал 

ололттой талуудаа хэлэлцсэн, одоо тулгамдаж байгаа асуудал болон цаашид 

хийх ажлын талаар чиглэл өгч үр дүнтэй сургалт болсон. 

 Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхэлж байгаа босгон дээр эрхлэгч болон ЗАН-

ийн багш, туслах багш нартаа шинэ компьютер, шинэ өнгөт принтер гардуулан 

өгч ажиллах таатай орчинг бага ч болов нэмэгдүүлсэн. 

 Спорт өрөлтийн дугуйлан 15 хүүхдийг хамруулан анхны өрөлт зааж хичээллэж 

байна. 

Халдвар хамгаалалт, халдваргүйжүүлэлт, эрүүл ахуй 



Хүүхдийн хоол хүнс хадгалах склад агуулахыг цэвэрлэн хөргөгч хөлдөөгч 

хүнсний тавиурыг содын уусмалтай усаар цэвэрлэн ариутгал халдваргүйтгэлийг 

хийсэн.Байгууллагын халдвар хамгааллыг өдөр бүр био нойлыг 0.03 хувийн жавелиний 

уусмалаар хаалга, хана шатны бариул зэргийг 0.15 хувийн уусмалаар угааж цэвэрлэн 

ариун цэвэрийг сахин ажиллаж байна. Мөн шатны цагаан даавууг тогтмол угааж, 

чийгтэй дэвсэж байна.  Ажилчдын улавчыг тогтмол угааж ариутган халдвар 

хамгааллаас сэргийлэн ажиллаж байна. Байгууллагын гаднах хогыг зориулалтын 

саван хийн шатаадаг. Байгууллага дотор ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж халдвар 

хамгааллын дэглэмийн баримталж ажиллаа.  

2 сайдын хамтарсан түр журмын дагуу цэцэрлэгийн албан хаагчдын болон 

хүүхдүүдийн халуун  хэмжих тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна. 2 сарын 14-нөөс эхлэн 

сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар хичээллэхтэй холбогдуулан бүлгийн нийт 73 

хүүхэд болон 13 багш ажилчид түргэвчилсэн шинжилгээнд хамрагдсан. Бүгд сөрөг гарч 

бүлгийн хүүхэд болон багш ажилчдаас Ковидоор өвдсөн тохиолдол байхгүй 

байна.Коронавирус халдвар \ковид-19/-ын  цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэхэд чиглэсэн ажлын чиглэлийн тайланг байгууллагын Халдвар хамгаалал, 

тандалтын баг хийж Боловсрол соёлын газарт хүргүүлсэн. 

Анги бүлгийн эмийн санд шаардлагатай үеийн эм, витаминыг олгосон. Үүнд: 



Парацетамол – 10ш 

1. Оксалин тосон түрхлэг – 1ш 

2. Ибумон – 10ш 

3. Мезим форта – 10ш 

4. Аскуртин – 10ш 

5. Витамин С – 10ш олгосон байна 

Хичээл сургалт эхэлснээс хойш бүлгийн хүүхдүүдийг витаминжуулж дархлааг нь 

дэмжин ажиллаж байна. Анги бүлэг танхимын цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлт бүрэн 

хийгдэж хүүхэд хүлээн авахад 100% бэлтгэн хүүхдээ хүлээн авч хичээл сургалтын үйл 

ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Сумын ЭМТ-д 2022 оны 02 сарын байдлаар үндсэн үзүүлэлтүүд: 

 Нийт үзлэг-171 

 Урьдчилан сэргийлэх-73 

 Амбулатори-86 

 Артерийн гипертензин эрт илрүүлэг-42 

 Чихрийн шижин эрт илрүүлэг-63 

 жирэмсний хяналтад хамрагдсан-13 

 Жинлэсэн хүүхдийн тоо-14 

 Эмнэлэгт хэвтсэн-14 

 Дусал тариа-101 

 Судас тариа-165 

 Булчин тариа-40 

 Арьсан доорх тариа-12 

 Уян зүү-7 

 Катетр-1 

 Боолт-5 

 Хүчилтөрөгч-10 

 Сэргээн засах: Нил улаан туяа-114 

 Хэсэгчилсэн зөөлөн бариа-9 



 Бумба-5 

 Утлага-6 

Холын дуудлага-13 Төвийн дуудлага-53 

Сургалт сурталчилгаа 

2022.2.12-нд Ковид-19 халдвараас сэргийлэх ЭМС-ын тушаал шийдвэр 

шинэчлэгдсэний дагуу ЭМС-н 2022.1.19-ний А/36 тоот тушаал “Тандалт сэргийлэлт”-

ийн талаар эмч алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж ажилласан болно. Уг сургалтад 

8 ажилчин хамрагдсан.  

 

2022.1.24-нд ЭМС-н 2022.1.19-ний А/36 тоот тушаалаар “Ковид19” эрэмбэлэн 

ангилалт, эрт илрүүлэг” сэдэвт сургалтыг алба хаагчдад хийсэн. 

2022.2.15-нд “Артерийн гипертензийн эмнэлзүйн удирдамж” сэдэвт сургалтыг 

алба хаагчдын дунд зохион байгуулсан. 

 

Зөв хооллолт давсны хэрэглээ чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан ба уг 

сургалтад нийт 6 хүнийг хамруулсан. 



Жил бүрийн 1 дүгээр сарын сүүлийн 7 хоногийг Осол гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлэх аянг уламжлан болгон зохион байгуулдаг. Энэ жил “Аюулгүй бай эрүүл 

бай” уриан дор зохиож, дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. 

Бага насны  хүүхдүүд,  эцэг  эхчүүдэд  бага насны хүүхдийг түлэгдэлтээс 

сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах 2 төрлийн 80 ш  тараах материал тарааж уриалгад 

нэгдүүлсэн. 

Наран ЭМТ пэйж хуудсаар нийт-12 төрлийн зөвлөмж, зөвлөгөө  мөн фэйсбүүк 

сторигоор 8 зөвлөмж хүргэж ажилласан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наран ЭМТ пэйж хуудсаар бага насны хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар 

видео хичээл бэлтгэн хүргэсэн хандалт-100 гаруй 

Бусад 

ЭМТ-д иðñýí áè÷ãèéã á¿ðòãýí àâ÷ äàðãàä òàíèëöóóëæ õîëáîãäîõ õ¿íä íü õàðèóöóóëæ 

гарын үсэг зуруулдаг.   



 Ирсэн бичиг – 20     

 Хариутай бичиг – 8  

 А Тушаал – 2 

 Б Тушаал – 7 гарсан байна. 

2022.01.28-нд Төрийн албаны “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ”-д шинээр ажилд 

орсон ажилчдыг оруулж, ажлаас гарсан ажилчдыг хасаж ажилласан. 

 

 

 

 

 

 

Ковид-19 халдвараас урьчилан сэргийлж 

     2022 оны 1 сарын 18-ны байдлаар нийт 476 тохиолдол бүртгэгдэж гэрийн 

эмчилгээнд 1 иргэн эмчлэгдэж байна. Ойрын хавьтал-3 байна. Өдөр бүр гэрийн 

эмчилгээнд байгаа иргэдээс тандалт шинж тэмдгийн мэдээлэл авч ЭМГ , АОК-д хүргэж 

байна. 

Наран ЭМТ пэйж хуудсаар өдөр бүр нөхцөл байдлын мэдээг оруулж, 24 ш 

зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласан байна. 

Монгол улс даяар 2022 оны 1 сарын 7-ны өдрөөс эхлэн вакцины 4-р тунд 

хамруулах үйл ажиллагаа эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан иргэдийг вакциндаа 

хамрагдахыг уриалж одоогоор 6 иргэн хамрагдсан байна.  

 1-р тун-1236/179 /95,4%                     

 2-р тун - 1236/1159/93,8%   

 3-р тун-1236/655/63,5%,  

 4-р тун 1236/38 /5,8/ -%-тай байна. 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ ХАРИУЦСАН 

МЭРГЭЖИЛТЭН             Г.ЛЭГЖИЙМАА 


