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ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 Монгол Улсын Засгийн газрын тэргүүлэх зорилт “цахим шилжилт” хөтөлбөрийн 

хүрээнд төрийн захиргааны удирдлага, үүрэг даалгаварын хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг аймгийн хэмжээнд бүрэн цахим 

системд нэвтрүүлэх unelgee.gov.mn цахим системийн сургалтад сумын Засаг даргын 

тамгын газрын дарга, хууль эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн нар хамрагдлаа. 

        

        

“Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн соёлыг төлөвшүүлье” сарын аяны 11 заалт 

бүхий төлөвлөгөөг гарган  төлөвлөгөөний дагуу албан газруудад албан 

шаардлага, ”Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага” шалгаруулах 

удардамжийг хүргүүлэн ажилласан. 

Албан байгууллагуудаар явж хяналт хийн ХАБЭА-н талаар сургалт хийх гарын 

авлага тараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд байна. 

 

 



АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

2022 оны 04 дүгээр 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.  

04 дүгээр сарын байдлаар дээд газраас 34 нийт албан бичиг ирснээс, хариутай 

бичиг 7 ирж, 5 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь барагдуулж, хугацаа болоогүй    2 

албан бичиг  байна. 

Мөн 04 сарын байдлаар нийт 3 эрх зүйн баримт бичиг ирснээс Аймгийн Засаг 

даргын Захирамж – 2, Аймгийн МЭГ-ын даргын Тушаал 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 04 дүгээр сарын байдлаар; 

1.Сумын Засаг даргын А-Захирамж - 15 

2.Сумын Засаг даргын Б-Захирамж - 8 

4.Засаг даргын албан бичиг -6 

5.ЗДТГ-ын даргын А-Тушаал - 1 

6.ЗДТГ-ын даргын Б-Тушаал - 7 

7.ЗДТГ-ын даргын албан бичиг -12  

Нийт 10 албан бичгийг цахим шуудангаар болон сумын шуудангаар  хүргүүлж 

ажилласан.   

Өргөдөл гомдлын талаар: 

 2022 оны 04 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс Засаг дарга болон Тамгын газрын 

дарга, холбогдох албан тушаалтнуудад хандаж 5 өргөдөл гомдол ирснээс 

шийдвэрлэгдсэн 4, хугацаа болоогүй 1  шийдвэрлэлтийн хувь 80%. 

Архивын ажлын талаар: 

2021 оны баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, холбогдох  албан тушаалтнуудаас татан 

авах ажил хийгдэж эхлээд байна. 

04 сарын байдлаар архиваас 3 иргэн, албан тушаалтанд нийт 8 хадгаламжийн нэгжийг 

ашиглуулж, лавлагаа хуулбарыг олгосон байна. 



УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэний хүсэлтийн дагуу тасралтгүй хүргэж 

ажиллаж байна.  

 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл Үүнд :  

 Төрсний бүртгэл – 2 

 Иргэний цахим үнэмлэх олголт:  

 Иргэний үнэмлэх захиалга ИУБ-31 – 3иргэн 

 Иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл – 9 иргэн  

 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа олголт албан хэрэгцээнд – 8 

 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа олголт иргэнд – 1 

 Иргэний Шилжилт хөдөлгөөн  

 Сум хооронд шилжиж ирсэн насанд хүрсэн -2 

 Лавлагаа гэрчилгээ дахин олголт 

 Гэрлэлт бүртгэлийн лавлагаа албанд -2иргэнд  

 Төрсний гэрчилгээ дахин олголт – 0 иргэнд  

 Нас барсны лавлагаа иргэнд – 0 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.  

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

2022 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 

хэрэгжүүлэх хөтөлбөр"-ийн танилцуулгыг бэлдэж 

Сүхбаатар аймаг Наран сум, ЗАР МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ 



НАРАН СУМ  5 удаа, 2 дэлгүүрт байршуулж  танилцуулсан нийт 11 иргэний төслийг 

хүлээн авч ХХҮГ-т хүргүүлсэн .  

4 дүгээр сарын 18-нд 2-р багийн 20 ахмадад Ахмад настны тухай хууль,төсөл 

хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хийсэн.  

Ажил зуучлалаар 4 иргэнийг Lmis праграммд бүртгээд байна. Авто засварчин 

мэргэжлийн сургалтад хамрагдах зар тавин 13 иргэнд мэдээлэл өгөн 6 иргэнийг 

бүртгэсэн. 

Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан иргэдтэй холбогдон  4 хүний 

1606500 төгрөгийг төлүүлсэн.   

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: 

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 2 удаа хийж асаргаа сунгалт хийлгэх-1 

иргэний, 2022 онд амьжиргааг дэмжих 15 өрхийг сонгох талаар хэлэлцсэн.  

4 дүгээр сарын 12-ны өдөр амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн эмч Урангоо, ЭМТ-

ийн нийгмийн ажилтан Зулцэцэгтэй хамтран байнгын асаргаатай сумын төвд байгаа 

иргэдээр эргэлт хийн “Гэрийн асаргааг хийхэд юуг анхаарах вэ”хөлийн уланд цэгэн 

массаж хийж дархлаа сэргээх, унаж бэртэхээс урьдчилан сэргийлье гарын авлагуудыг 

тарааж мэдээлэл өгсөн. 

    
 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 



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

нутагладаг өрхүүдийн судалгааг гарган ээмэгжүүлэлтэд хамрагдах үхрийн тоон 

судалгааг гаргасан.  

Мөн энэ онд хилийн дагуу өвөлжиж хаваржиж байгаа айл өрхийн үхэр сүргийн 

тоон судалгааг гаргаж Тэргүүн сүрэг компанид 4000 үхрийн ээмэг 778 богийн ээмэгний 

захиалга өгсөн.  

Энэ онд худалдан авах бог малын хээлтүүлэгчийн дутагдал нөхөх ажлыг 

Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан сумын мэргэжилтнүүдтэй харилцан тохиролцож эцэг малын 

захиалга өгч гэрээг байгуулах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр бүр мал төл бойжилт, хорогдолын мэдээг ХХААГ-т 

мэдээллэн ажиллаж байна.  

Мод бут сөөг, төмс хүнсний ногооны захиалгыг албан байгууллага болон 

иргэдээс хүлээн авч ажиллаж байна.  

Сумын Засаг Даргын 2022 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн А/25 тоот захирамжийн 

дагуу сумын хэмжээнд үржлийн малын 1-ээс доошгүй хувьд үзлэг ангилалт хийх, 

ээмэгжүүлэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Мөн Эрдэнэцагаан сумын ҮЗЭМЧИН ХОНЬ-ХХКомпанитай ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН 

АВАХ гэрээ байгуулж Богийн өсвөр хээлтүүлэгч /Хуц/ 100 толгой малыг 15.000.000 

/Арван таван сая/ төгрөгийн гэрээ байгууллаа. 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1.Сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

 03 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Түүх, Хими, Биологи, Математик, Физик, 

Орос хэл, Газарзүйн  хичээлүүдийн 1-н давааны олимпиад амжилттай зохион 

байгуулагдаж Математикийн хичээлээр 9-р ангийн сурагч  Б.Цогзолмаа, Физикийн 

хичээлээр 9 а ангийн сурагч Б.Мөнхцацрал,Түүхийн хичээлээр 9-р ангийн сурагч 



Б.Отгонсайхан , Орос хэлний хичээлээр 9-р ангийн сурагч Э.Урантуяа, Б.Ангараг, 

Химийн хичээлээр Б.Ангараг нар тус тус  шалгарлаа. 

         

  Сүхбаатар аймагт зохион байгуулагдсан "Олон улсын логик паззл"-ын 

уралдааны 1-р шатанд 12 сурагчид, 2 багш амжилттай оролцсон. 4-р сарын 05-наас 04 

сарын 09-ний өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотноо  зохион байгуулагдсан 

Улсын төрөлжсөн олимпиадын 2 даваанд нийт 6 багш,  9 сурагчид оролцсоноос 

Түүхийн хичээлийн төрөл 9-р ангийн сурагч Б.Сод- эрдэнэ 2 байр эзлэж мөнгөн медаль, 

багшийн төрөлд Мэдээлэл зүйн багш Ш.Байгаль 2-р байр эзлэж мөнгөн медалиар тус 

тус шагнагдсан. 

 

04 сарын 05-наас Хими-биологийн багш Л.Сугар Биологийн хичээлийн арга зүйн 

сургалт,  04 сарын 6-7-ны өдрүүдэд БШУГ-аас санаачлан “Гадаад хэл заах арга зүй” 

чиглэлээр Англи хэлний багш О.Ганчимэг, Орос хэлний багш Л.Болормаа нар  

сургалтад тус тус  хамрагдаж мэргэжил арга зүйгээ дээшлүүлсэн. 

                    

2.Хүүхэд хамгаалалын үйл ажиллагааны чиглэлээр: 



ЕБС-ийн “Хүүхэд хамгааллын баг”, “Сумын хамтарсан баг”-тай хамтран 5-9-р ангийн 

охидуудад “Охидод зөвлөх нь” чөлөөт уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж 

- "Өсвөр насны охидын сэтгэл зүй”сургалт  

- "Охидын клуб”-ыг шинэчлэн байгуулах 

- "Өсвөр насны охидын өмнө тулгамдаж буй асуудал"-ын хүрээнд сэтгэл 

ханамжийн судалгаа” авах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж охидын санал 

бодлыг сонсож ажиллалаа.  

Монгол улсын Засгийн Газрын 2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоолын хүрээнд 03 

дугаар сарын 24-ний өдрийн 16 цагт улс орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан 

мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуульлалт, сургалт мэдээллийг 

суралцагчдад Байгаль хамгаалагч Г.Цолмон ЕБС-тай хамтран зохион байгууллаа.     

Мөн энэхүү ажлын хүрээнд байгууллагын багш ажилчдын "Үүргэвчинд байвал зохих 

зүйлсийн жагсаалт"-ыг 16 цагт сургуулийн захиргаанаас үзлэг шалгалт хийлээ. 

 



 

 

04 сарын 18-ны өдөр “Дэлхийн номын баяр”-ын өдөр болон “Эх хэлний баяр”ыг 

угтан “Тэмүүжингийн бага нас” сэдвийн хүрээнд зохион байгулсан Монгол нууц товчоо 

номын хэлэлцүүлгийг сум, сургуулийн номын санч, ДЗАН-тэй хамран зохион 

байгууллаа. Уг хэлэлцүүлэгт 6-9-р ангийн 80 сурагчид хамрагдсан. 

3.Бусад үйл ажиллагаа: 

        03 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй 

"Малчны хотонд" аянд нэгдэж Л.Сугар багштай 8а ангийн хамт олон Аймгийн аварга 

малчин 1-р багийн өндөр настан  Д.Донров гуайнд зочлон, малчин айлын хаврын 

ажилтай танилцаж, хөвгүүд ямаа самнах, охид хот хороо цэвэрлэх, хурга ишигний 

зунгаг цэвэрлэхэд туслаж, ахмад настны үнэтэй сургаал зөвлөмжийг сонслоо. Амттай 

хоол цайгаар дайлуулсан  хөгжилтэй дурсамж дүүрэн өдрийг  өнгөрүүллээ.  



           

"Малчны хотонд зочилцгооё" экскурс аялал амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

Э.Оюунтунгалаг багштай 9а ангийн сурагчид малчдын хавар цагийн нэг өдрийн ажилд 

туслах, малчин хүний хөдөлмөрөөс суралцах зорилгоор 1-р багийн малчин Лутсайхан 

ахынд очиж тусаллаа. Нэг өдрийг дурсамж дүүрэн өнгөрөөхөд бүх хүсэл зорилгоо 

нэгтгэн ажилласан эцэг эхчүүд, хамтран ажилласан НТБТН багш Б.Цолмонгэрэл болон 

Лутсайхан ахынхаа гэр бүл, гэргий Ж.Цолмон нартай хамтран ажилласан. 

        

 04 сарын 17-ноос “Бага оворын цэвэрлэх байгууламж”  төслөөр “Сайрын 

харгана ХХК” нь байгууллагын 1, 2 давхарын бохирын цооногийг цэвэрлэх үйл 

ажиллагааг зохион байгууулж байна. 

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Сургалт үйл ажиллагааны чиглэлээр 



          4 сарын “Танхим болон зайн сургалт”-ын төлөвлөлт боловсруулан батлуулж, 

хичээл сургалтын үйл ажиллагаа өдөр тутмын дагуу явагдлаа.  

  Судар эгшиглэн 2022 төслийн хүрээнд “Номын нөхөр” арга хэмжээнд  өөрийн 

уншсан номыг бусдад түгээж, номын талаар ярилцлага зохион байгуулахад 15 албан 

хаагч 22 төрлийн номыг уншин тэмдэглэл хөтөлж, оюундаа хөрөнгө оруулалт хийсэн. 

Хувилбарт сургалтын 29 хүүхдэд “Ном тоглоомын” багцыг жишиг даалгаврын хамт 

хүргэсэн. Мөн хувилбарт сургалтын хүүхдүүдэд зориулан “Жишиг даалгавар-7” –г 5ш-

ийг боловсруулан гаргасан.  

Бүлгийн багш нар “Сайн багшийн Сайн технологи” ур чадварын уралдааныг 

“Сонирхолтой өгүүлбэр”, “Р авиатай танилцах”, “Хөгжмийн хэмнэл”, дунд бүлэгт 

“Туулай” сэдвээр  “Үзүүлэх хичээл”, “Харандаа”, “Хувцас”  зэрэг хичээлүүдийг зааж 

өөрийн ур чадвар, аргазүйгээ дээшлүүлж 1-р шатыг амжилттай зохион байгуулж 2-р 

шатанд оролцож байна.  

“Бээлий”, “Хоёр сайн морь”, “Чоно ба долоон ишиг” үлгэрээр интерактид хичээл 

бэлтгэж, “ ЦАХИМ САН-БҮРДҮҮЛЭЛТ” дотоод группэд байршуулж цахим хичээлийн 

санг нэмэгдүүлсэн байна. Аймгийн БШУГ-аас зохион байгуулсан “6 настай хүүхдийн 

сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх судалгаа зохион байгуулалт” сургалтанд 

хамрагдсанаар хүүхдийн хэл ярианы баялаг, үгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

жишиг даалгавар-60ш бэлтгэж, хичээл сургалтандаа ашиглаж байна. 

Хоёр. Эцэг эхтэй хамтарч ажиллах талаар 

 Эцэг эхчүүдэд хүүхдийн хоолны амт чанар, илчлэг, нормативыг танилцуулах 

зорилгоор “Багачуудын зоог” хоолны амталгааг 7 хоног бүрийн лхагва гарагт 

хийдэг. Бүлгүүдийн 8 ээж ирж амталж, санал сэтгэгдлээ хуваалцсан. Мөн өдөр 

бүрийнг хоолыг бүлгүүдийн групп болон нээлттэй группээр дамжуулан хүргэдэг.  

 Эцэг эхчүүдэд “Хичээл хийх дургүй хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах вэ?” мэдээллийг  

гарын авлага болгож, нийт 21 эцэг эхэд тарааснаар сургуульд хүүхдээ хэрхэн 

бэлтгэх, хичээл хийлгэх сэтгэлзүйн дэмжлэг яаж өгөх талаар мэдлэгтэй болсон.  

 Бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн насны онцлогийг танилцуулах зорилгоор “6 настай 

хүүхдийн сэтгэхүйн онцлог” гарын авлагыг 20 эцэг эх, асран хамгаалагчдад 

өгсөн.  

 Хүүхдийн “Аюулгүй тээвэрлэлт” аяныг өрнүүлж эцэг эхэд боршур гарын авлага, 

машинд нь Анхаар хүүхэд гэсэн аюулгүй тээвэрлэлтийн наалтыг нааж хамтран 

ажилласан. Үүнд одоогоор 15 машин, 25 эцэг эх хамрагдаад байна.  



 Аймгийн БШУГ-аас зохион байгуулсан Бэлтгэл бүлгийн багш нар болон дуу 

хөгжмийн багш нарыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтанд 

байгууллагын 2 багш хамрагдсан байна. 

Гурав. Хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлээр 

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

ажлыг явуулж, уншсан номыг тэмдэглэх буюу зурах ажлыг зохион байгуулахад  

19 хүүхэд  хүүхэд идэвх санаачлагатай оролцсон. Хамрагдалт-61%  

 Хүүхдийн унтлагын цагаар  цагаар бүүвэйн дуу сонсгох, үлгэр уншиж өгөх ажлыг 

явуулж байна.  

 Судар эгшиглэн-2022 төсөлд бүлгийн 2 хүүхдийг эцэг эхийн санаачлагаар 

оролцуулсан. Ингэхдээ  үлгэрийн ном уншиж өгөх, үйл явдлыг зуруулах, зурсан 

бүтээлээ ярих зэргээр оролцож байна.  

 “Гарыг зөв угаах” аяны хүрээнд бэлтгэл бүлгийн 52 хүүхэд оролцож, гарыг 

дарааллын дагуу угааж хэвшсэнээ бүлгийн багш нарт шалгуулж дүгнүүлсэн.  

 Энэ сард “Хувцас эвхэх, тайлах дараалал”-ыг хэвшүүлэн ажиллахдаа  “Хувцас 

эвхсэн бичлэг”-ээ хийж, ангийн группэд байршуулж байна.  

 Энэ сард шинээр хүүхдийн сэтгэхүйг хөгжүүлэх үүднээс Долоодой дугуйланг 

хичээллэж эхлэж байна. Хамрагдаж буй хүүхдийн тоо-23 

 Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн дагуу цэцэрлэгт бүрт 10 сая 

төгрөгний тоглоомыг хангалтыг хийсэний дагуу нийт 95 төрлийн 149 тоо ширхэг 

тоглоомыг бүртгэлжүүлэн орлогот авч ажилласан байна.  

Дөрөв. Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал   

 Багш ажилчдын эрүүл ажиллах боломжийг бүрдүүлэн албан хаагчид В вурисын 

вакцины 2-р тунд хамрагдсан. Албан хаагч-12 

 Бүлгүүдийн ХАБЭА аяны хүрээнд хүүхдүүдийг өдөр бүр витаминжуулалтыг хийж 

тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна.  

 Бүлгүүд болон цэцэрлэгийн коридорт кварцын халдваргүйжүүлэлтийг орой бүр 

20 минутаар ариутгал хийж тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна. 

 Хүүхдийн хоол хүнсэнд нийлүүлж буй түүхий эд бүтээгдэхүүнийг гэрээт аж ахуй 

байгууллагаас татан авалт хийхдээ хугацаа, сав баглаа боодлыг хянаж хүүхдийн 

хүнсний аюулгүй байдлыг ханган ажилласан.  

 Багш ажилчдын бие бялдарын түвшин тогтоох сорилыг ЕБС-ийн биеийн 

тамирын багштай хамтран авсан. Нийт 12 албан хаагчид оролцсон. 



Тав . Бусад ажил 

o Хүүхдийг хүлээн авахдаа ажиглан тэмдэглэл хөтөлж, халууныг хэмжин тандалт 

хийн ажиллаж байна.  

o Гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангаж байгууллагын багш ажилчдын 

аранз болон хувцасыг бүрэн бэлтгүүлж бэлэн байдлыг хангаж ажилласан.  

o Өдөр бүр ажлын байран дээр “Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн” хийж хэвшээд 

байна.  

o Эргүүлийн дэвтэр,  Эцэг эхтэй утсаар холбогдсон тэмдэглэлийг хөтөлж байна.  

o Монгол бичгээр хуулан бичиг хийж, Хүмүүн бичиг сонинг уншсанаар  өөрийн 

мэдлэгийн түвшингээ ахиулж байна.  

o Аймаг орон нутгийн хэмжээнд явагдаж байгаа “Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 

соёлыг хамтдаа төлөвшүүлье” аяны хүрээнд ажлын хэсгийг 5 гишүүний 

бүрэлдэхүүнтэй томилж, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Явц 

67.5%-тай биелэлттэй.  

o БШУЯ, БХОГ, АЗДТГ, БШУГ-ын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг суманд ирж 

байгууллагын нөхцөл байдлын талаарх үйл ажиллагаатай танилцсан. Мөн шинэ 

цэцэрлэгийн газрын байршилыг үзэж чиглэл өгсөн.  

Энэ сард нийт ирсэн бичиг-11 

 А-тушаал-2 

 Б-тушаал-3 

 Өргөдөл гомдол-0  

 Явсан бичиг-3 гарсан байна 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Үндсэн үзүүлэлтүүд: 

Нийт үзлэг-382 

     Урьдчилан сэргийлэх-275 

Амбулаторт-116 

Артерийн гипертензин эрт илрүүлэг-56 

Чихрийн шижин эрт илрүүлэг-64 

жирэмсний хяналтанд байгаа-11 

Шинээр хамрагдсан-3 

Жинэлсэн хүүхдийн тоо-114 



Эмнэлэгт хэвтсэн-52 

    Дусал тариа-315 

    Судас тариа-845 

    Булчин тариа-53 

    Арьсан доорх тариа-5 

    Уян зүү-46 

    Боолт-3 

   Хүчилтөрөгч-5 

Сэргээн засах: Нил улаан туяа-2 

                           Хэсэгчилсэн зөөлөн бариа-2 

                           УВЧ-1 

                           Утлага-16 хүнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

Лаборатори  

Хеликобактер-2 

Шээсний шинжилгээ-5 

Сахарын-6 

В вирус-12 

С вирус-12 

Холын дуудлага-18 

Төвийн дуудлага-70 

СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА: 

“Давс хэтрүүлэн хэрэглэх  дадлаа зогсоое” 7 хонгийн аяны хүрээнд: 

1. ДАВС ХЭТРҮҮЛЭН ХЭРЭГЛЭХ  ДАДЛАА ЗОГСООЕ” төлөвлөгөөг гаргаж даргаар 

батлуулсан. 



2. Хэвтэн эмчлүүлсэн 0-5 настай эхчүүдэд хүүхдийн хоолны  давсны хэмжээ, 

нормативын талаарх  сургалт орж, хүүхдэд амин дэмтэй баяжуулсан бантан 

хийж өдөрлөгийг зохион байгуулсан. 

 

Хэвтэн эмчлүүлсэн 7  иргэдэд зөв зохистой хооллолт, давсны хэрэглээний талаарх 

сургалт орж, 7 ш зөвлөмж тараан ажилласан. 

 

 

 

 

 

  

 

ЭМТ-ийн эмч ажилчдад “ДАВС 

ХЭТРҮҮЛЭН ХЭРЭГЛЭХ  ДАДЛАА ЗОГСООЁ”  

сургалт зохион байгуулж  эрүүл зөв хоололтын 

талаар өдрийн зоог барьсан. 

Эмч ажилчид руу чиглэсэн сургалт: 



Ёс зүйн багаас эмч ажилчидад “харилцаа  ба хандлага”  сэдэвт сургалтыг  8 

ажилчидад зохион байгуулсан. 

Дотоод хяналтын баг:  Байгууллага дээрх ДХБ баг хэрхэн ажиллах талаар сургалт 

орж,хүн тус бүрд шалгуур  хуудас  гаргаж ажилчдыг шалгасан. Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 

эм тарианд хяналт тавьж ажилласан. 

  

 

 

 

 

 

Их эмч, бага эмчийн 4  эмийн жорийн бичилтэнд хяналт хийж хяналтын хуудсаар 

дүгнэсэн.  



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад 

Дэлхийн эмч нарын баярыг угтан зохион байгуулсан "Эмч таньдаа баярлалаа" 

захидлын уралдаан зарлаж  

1-р байранд Д.Оджаргал  

2-р байранд Ц.Ариунтуяа нар тус тус шалгарсан. 

 

Аймгийн  ЗДТГ-ын мэргэжилтэн н.Дэлхийцэцэг, ЭМГ-ын эдийн засагч 

О.Баярбаатар, ОНӨГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Даваадорж нар байгууллагын 

эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийг нүд үзэн тоолж, шаардлага хангаж байгаа үгүй талаар 

судалгаа авч багаж тоног төхөөрөмжийг тоолж шалгасан. Энэ ажлын хүрээнд 

хөрөнгийг кодлож, үзүүлж шалгуулахад бэлэн болгож, амжилттай тоног төхөөрөмжөө 

тоолуулсан. 



 

"Өрх, сум тосгоны эрүүл мэндийн 

төвөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээ" сэдэвт сургалт, 

туршлага солилцох арга хэмжээний сургалтанд 4.18-21ны өдрүүдэд их эмч бага эмч 

нэма нар хамрагдсан.  

 

 

СОЁЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

НЭГ: ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР: 

3 дугаар сарын 30, 31-нд Аймгийн Соёл урлагийн газраас зохион байгуулсан “Соёл 

урлагийн байгууллагын албан хаагчдын зөвлөгөөн”, соёл спортын өдөрлөгт 

байгууллагын ажилчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож, волейболын тэмцээнд 

багаараа тэргүүн байр эзэлж, алтан медаль, багийн дүнгээр дэд байр эзэлсэн 

амжилтыг үзүүллээ. Зөвлөгөөний үеэр Соёл урлагийн газрын даргатай хамтын 

ажиллагааны гэрээ байгууллаа. 



5 дугаар сарын 5,6-нд Баруун-Уртад болох “Сүхбаатар – 80” урлагийн наадмын 

бэлтгэл ажлыг хангуулахаар Дорноговь аймгаас хөгжмийн багш, Хэнтий аймгаас 

бүжгийн багш авчран ажилдаа ороод байна. 

4 дүгээр сарын 5-ны өдөр Засаг даргын захирамж гарч Номын санч, бичиг хэргийн 

ажилтан Б.Оюунзулыг Соёлын төвийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилон ажиллуулж 

байна. Л.Чинбатыг хөгжмийн багш, бичиг хэргийн ажилтанаар томиллоо. 

ХОЁР: НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

Дэлхийн номын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Хүүхдийн 

цэцэрлэгийн "Бэлтгэл","Ахлах" бүлгийн 28 суралцагчдад "Гурван тоорой үлгэр" уншиж 

танилцууллаа. 

ГУРАВ: СОЁЛЫН ӨВИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Орон нутаг судлах танхимын сан хөмрөгийг шинээр бүртгэн баримтжуулах 

ажлыг аймгийн угсаатны зүйн музейн сан хөмрөгч Оюун-Эрдэнэтэй хамтран 

стандартын дагуу бүртгэлжүүлэх ажлыг хийж байна. 

ДӨРӨВ: ДУГУЙЛАНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

Бүжгийн дугуйланд 04 дүгээр сард 2 насны ангиллаар хичээллэж байна. 6-10нас, 

11-16 нас нийт 13 хүүхэд хамрагдан сунгалтын дасгал бүжгийн урлагийн техникийг 

анхан шатнаас зааж сургаж байна. 

ТАВ: БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл мэндийн төв, Төрийн банк зэрэг 

байгууллагуудтай хамтран “Охидод зөвлөх нь”, Хуримтлалтай иргэн” сургалт, 

“Монголын нууц товчоо” хэлэлцүүлэг, байгууллага сурталчилах сарын аяны хүрээнд 



волейболын тэмцээн, “Үдшийн цэнгүүн” зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 

Аймгийн ХЖТеатрын “Хайрын бэлэг” аялан тоглолтыг хүлээн авлаа. 

  

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ ХАРИУЦСАН 

МЭРГЭЖИЛТЭН             Г.ЛЭГЖИЙМАА 


