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ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 Наран суманд анх удаагаа Наран сумын ЗДТГазар, "Баатар уулын 

хүчтэн" бөхийн холбоо хамтран Өсвөрийн бөхийн Аймгийн аварга шалгаруулах 

үндэсний бөхийн тэмцээнийг5 сарын 5,6-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж 

Тэмцээнд 11 сумын 13 сургуулийн 200-аад бөх, багш, дасгалжуулагчид амжилттай 

оролцлоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” МУ-н ерөнхийлөгчийн санаачилсан 

“ТЭРБУМ МОД” хөдөлгөөнд ААН, албан газар айл өрхүүд идэвхитэй хамрагдаж 

сумын хэмжээнд нийт 3354 ширхэг модыг тарьж, 15.199.000 төгрөгийн зардал 



гаргасан. Үүнээс ЗДТГ 2000 ширхэг улиас, Ерөнхий боловсролын сургууль 101 

ширхэг улиас, хайлаас, иргэдээс 23 өрх 1253 ширхэг улиас хайлаас модыг тарьсан.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5 сарын 21-нд Баян дулаан уулын тахилгын үйл ажиллагаа зохион байгууллагдлаа.  

 

 

 

 

 



АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

2022 оны 05-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. 

05-р сарын байдлаар дээд газраас нийт 40 албан бичиг ирснээс, хариутай 

бичиг 8 ирж,  8 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь барагдуулж, хугацаа болоогүй 0, 

шийдвэрлээгүй -0 албан бичиг  байна. Шийдвэрлэлт 100% 

Мөн 05 сарын байдлаар нийт 7 эрх зүйн баримт бичиг ирснээс Аймгийн Засаг 

даргын Захирамж – 7 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 05-р сарын байдлаар; 

1.Сумын Засаг даргын А-Захирамж - 11 

2.Сумын Засаг даргын Б-Захирамж - 2 

4.Засаг даргын албан бичиг -7 

5.ЗДТГ-ын даргын А-Тушаал - 0 

6.ЗДТГ-ын даргын Б-Тушаал - 7 

7.ЗДТГ-ын даргын албан бичиг -4 

Нийт 10 албан бичгийг цахим шуудангаар болон сумын шуудангаар  хүргүүлж 

ажилласан.   

Өргөдөл гомдлын талаар: 

 2022 оны 05-р сарын байдлаар иргэдээс Засаг дарга болон Тамгын газрын 

дарга, холбогдох албан тушаалтнуудад хандаж 5 өргөдөл гомдол ирж  

шийдвэрлэгдсэн. Шийдвэрлэлт 100% 

Архивын ажлын талаар: 

 2021 оны баримт бичгүүдийг эмхлэн цэгцлэх, холбогдох  албан 

тушаалтнуудаас татан авах ажил хийгдэж  байна. 

 05 сарын байдлаар архиваас 3 иргэн, албан тушаалтад нийт                         15 

хадгаламжийн нэгжийг ашиглуулж, лавлагаа хуулбарыг олгосон байна. 

 Хэвлэмэл хуудсыг нэр төрлөөр нь дугаарлах тухай Засаг даргын Тамгын 

газрын даргын тушаал боловсруулж батлуулан, хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

Erp-mongolia ажлын талаар: 



  Байгууллагын албан хаагчдын 80 хувь нь Erp-mongolia системийг ашиглаж 

хэвшсэн. 

 

ТӨРИЙН САНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Төсвийн хуваарийн дагуу зарлагын гүйлгээг зориулалтын дагуу зарцуулж байгаа 

эсэхэд хяналт тавьж гүйлгээг баталгаажуулж ажиллаа.  

Орон нутгийн 46,954,400 төгрөгийн санхүүжилт тавьж өгсөн. 

 Төсөвт байгууллагуудын 4 сарын гүйцэтгэлийн мэдээг 5 сарын 2-нд хуулийн 

хугацаанд хянаж баталгаажуулсан. Мөн өрийн мэдээг хүлээн авч праграммд шивж 

баталгаажуулсан. 

 Төрийн сангийн 4 сарын татварын орлого-26,307,136.55 төгрөг, татварын бус орлого-

1200,000 төгрөгийн орлого төвлөрсөнийг 4 сарын 30-нд хаасан. 

 Шилэн дансны сар, улирлын мэдээллийг хуулийн хугацаанд 5 дүгээр сарын 7-нд 

мэдээлсэн.  

 ОНХСангаас: 

1. Сайн хашаажуулалтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хийж дууссан тул үлдэгдэл мөнгийг 

гүйцэтгэгч компанируу шилжүүлсэн. Нийт өртөг 65 сая төгрөг. 

2. Хогийн цэг цэгцлэх ажлын 5 сая төгрөгийг Молцог илч ХХК-руу шилжүүлсэн.  

3.  Малчдын зөвөлгөөн зохион байгуулсан ажлын тайлан олон зарцуулалтын 

тайлангийн дагуу 2 сая төгрөгийг шилжүүлсэн. 

Сум хөгжүүлэх санд эргэн төлөлт-6250,000 төгрөг орлогоор орсон. 

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон орон 

нутгийн төсөвт үүссэн зарим нөхцөл шаардлага, хүлээгдэж буй гүйцэтгэл зэргийг үндэслэн 

2022 оны 5 сарын 16-нд аймгийн ИТХурлын ээлжит 8 дугаар хуралдаанаар аймгийн     2022 

оны төсвийн өөрчлөлтийг хэлэлцэн баталсаны дагуу Аймгийн санхүү төрийн сангийн 

хэлтэсээс “Тодотгосон төсөв хүргүүлэх тухай” албан бичгийг хүлээн авсан.  Сумын       2022 

оны төсвийн тодотголыг хийх төсвийн таницуулга бэлтгэхээр  ажиллаж байна. 

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газарт 2021 оны төсвийн байгууллагуудын  

батлагдсан орон тоо болон гүйцэтгэлийн судалгаа, Санхүү төрийн сангийн хэлтэсрүү үйл 

ажиллагаа явуулж буй ААН-н судалгааг хүргүүлж ажиллаа. 

 

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:5 дугаар сарын 10-нд “Хамтдаа 

хөдөлмөрлөе-Хамтдаа хөгжье” ажил олгогч, зорилтот өрхийн уулзалтыг зохион 

байгуулсан. Уулзалтаар Хөдөлмөрийн хуулийн шинэлсэн найруулга,Хөдөлмөрийн 



аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль,төсөл хөтөлбөрүүд,ажил зуучлал,ажил 

олгогчын урамшуулын талаар мэдээлэл хийсэн.Ажлын байрын захиалга бүртгэсэн. 

Зорилтот бүлгийн иргэдийг ажлын байранд ажиллуулах талаар ажил олгогч нарт 

санал тавьсан. 

Зорилтот бүлгийн иргэдийг нийтийг хамарсан ажил,мод тарих ажилд 

бүртгэсэн.Уулзалтанд ажил олгогч 10,зорилтот бүлгийн 15 иргэн хамрагдсан. Ажил 

олгогч нарт гарын бэлэг гардуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 дугаар сарын 10-нд “Иргэдээ сонсоё”нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 

нийгмийн даатгал,татвар,газар,иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран  

зохион байгуулж төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн 

сурталчлан үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулсан.6 иргэн 301000 төгрөгийн 

борлуулалт хийсэн.Өдөрлөгт  53 иргэнд төсөл хөтөлбөр,нийгмийн халамжийн  

гарын авлагуудыг  өгөн сонирхсон  мэдээлэлийг өгч ажилласан.Ажил хайгчаар 2 

иргэнийг бүртгэсэн.Азын сугалаа явуулж 6 

азтанг шагнасан.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 дугаар сарын 12-ноос “Хогийн нэгдсэн цэг цэвэрлэх” нийтийг хамарсан 

ажлыг эхлүүлсэн.Иргэдэд бээлий маск шуудайг олгож гэрээ хийн хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал хангаж ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. НХА-д 5 

өдөр ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 8 иргэнийг хамруулсан.  

 

Санхүүгийн дэмжлэг авахаар төсөл өгсөн 8 иргэнд профайлинг хийлээ 

 

 

 

 

 

Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт төсөл шалгарсан               2 

ахмадтай гэрээ хийсэн. 

Малжуулах арга хэмжээнд хамрагдах 4 өрхтэй уулзан мэдээлэл өгөн 

материалыг ХХҮГ-т хүргүүлсэн.   

Ажил зуучлалаар 9 иргэн,шинэ ажлын байр 6 иргэнийг Lmis праграммд 

бүртгээд байна.  

Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан иргэдтэй холбогдон            1 

хүний 300,000 төгрөгийг төлүүлсэн. 

Залуучуудын оролцоо төслийн бүртгэлийн зарыг сумын группүүдэд тавин      5 

иргэнд мэдээлэл өгсөн.  

 Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 2 

удаа хийж асаргаа сунгалт хийлгэх-2 иргэний,2022 онд малжуулах арга хэмжээнд 

хамрагдах 4 малчин сонгох асуудлыг  хэлэлцсэн.  

    05 дугаар сарын 2-нд амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдэд төсөл 

хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл хийсэн.  

 



 

 

 

 

 

05 дугаар сарын 12-нд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо ирж 

сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт хийсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах хуудасыг албан газрууд болон 

дэлгүүрүүдэд байршуулсан.  

 

 

 

 

 

 

04 дүгээр сарын 28,29-нд хөдөлмөрийн хуулийн шинэжилсэн 

найруулаг,хөдөлмөр эрхлэлтийн профайлингийн  сургалтанд хамрагдсан. 

 

 

 

 

 



ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Сүхбаатар аймгийн стандарт хэмжил зүйн газрын шинжээч Ц.Өлзийжаргал 

Дарьганга суманд ирж ажилсан бөгөөд тус суманд ажиллах хугацаанд нь манай 

сумын 4-н аж ахуй нэгжийн тохирлын гэрчилгээний хугацаа дууссан байсан. 

Дарьганга сумнд очиж Хишиг,Наранзаяат,Чандмань,Дэлгэрэх-Ундраа зэрэг 

4-н аж ахуй нэгжийн тохирлын гэрчилгээг 2 жилийн хугацаатай сунгуулж ажиллаа. 

Аймгийн ХАА-н газартай холбогдож 250 кг төмсний үрийг татан авч үрийн 

захиалга өгсөн иргэдэд нийлүүлсэн байна. 

 

 

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл дууссан ААН-н 

зөвшөөрөл сунгуулах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

 

Энэ онд худалдан авах бог малын хээлтүүлэгчийн дутагдал нөхөх ажлыг 

Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан сумын мэргэжилтэнүүдтэй харилцан тохиролцож эцэг малын 

захиалга өгч гэрээг байгуулах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

Эрдэнэцагаан сумын Үзэмчин хонь ХХК-тай худалдах худалдан авах гэрээг хийж 15,000,000 

төгрөгөөр Богийн өсвөр хээлтэгч 100 толгой малыг худалан авах ажлыг зохион байгуулсан 

байна. 

Сүхбаатар аймаг байгуулагдсаны 80 жилийн ойн хүрээнд хүндэтгэлийн номонд орох улсын 

аварга малчдын судалгааг он оноор нь гарган ХАА-н газарт хүргүүлээд байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын удирда ажилтан,мэргэжилтний 

зөвлөгөөнд оролцсон.Уг зөвөлгөөнд ХХАА-н салбарын бодлого,төлөвлөлт,мал аж 

ахуйн салбарын хөгжил уламжлалт-шинэчлэл,хүнсний аюулгүй байдалд тавих 

хяналт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар,худалдаа нийтийн хоолны салбарын 

стандарт хэрэгжилт,шинэчлэл,мөн ХААТ-н 2021 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд 

хийсэн хяналт шинжилнээ үнэлгээний танилцуулга хийлээ. 

Сумдын ХААТ-тай 2022 онд хамтран ажиллах гэрэгээ байгууллаа. 

 

Албан байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдэд эзэмшлийн болон хуваарьт 

газартаа мод тарихыг уриалж хайлаас,улиас зэрэг модыг татан авч нийлүүлээд 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооноос Аймгийн ус,ойн газрын 

менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй малчдын оролцоотой 



байгууллагыг бэхжүүлэх,хамтын менежментийн гэрээг боловсронгуй болгох зөвлөх 

үйлчилгээний эхэлийн уулзалт семнарт Засаг дарга,ИТХ-Н дарга,Байгаль 

хамгаалагч,Газрын даамал нарын хамтаар оролцсон байна. 

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Сумын 2-р багийн нутагт орших “Сөдөтийн  гол”-н эхийг хашаажуулах, 

моджуулах ажлын хүрээнд 2-р багийн малчдын хандивласан хурдан удмын 5 

дааганы сугалааг багийн засаг дарга Ц.Төмөрсүх, ИТХ-ын төлөөлөгч Т.Дэлгэрцогт 

нарын хамтаар явууллаа. Уг хандивын сугалаанд 142 хүн оролцож нийт 6.872.000 

төгрөгийн хандивыг цуглууллаа. Уг хандивын мөнгөөр булгийн эхийг сэргээн 

хашихаар материалыг  татаж, 600 ширхэг бургас модыг тарихаар бэлэн болгоод 

байна.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” МУ-н ерөнхийлөгчийн санаачилсан 

“ТЭРБУМ МОД” хөдөлгөөнд ААН, албан газар айл өрхүүд идэвхитэй хамрагдаж 

сумын хэмжээнд нийт 3354 ширхэг модыг тарьж, 15.199.000 төгрөгийн зардал 

гаргасан. Үүнээс ЗДТГ 2000 ширхэг улиас, Ерөнхий боловсролын сургууль 101 

ширхэг улиас, хайлаас, иргэдээс 23 өрх 1253 ширхэг улиас хайлаас модыг тарьсан.  



  

 

 

 

 

 
     Эрүүл, Хоггүй цэвэр орчинд амьдрах зорилгоор сумын хэмжээнд бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээг зохион байгуулж ажиллаа. Сумын албан байгууллага, Иргэд, ААН-
үүдэд өөрийн эзэмшлийн 50м хүртэлх талбайг цэвэрлэх тухай уриалгыг өгч 
цэвэрлэгээнд гаргасан. Их цэвэрлэгээнд нийт 4 албан байгууллага, 6 ААН, 
давхардсан тоогоор 100 гаруй иргэн хамрагдаж 2000 га газраас 3 тонн гаруй хог 
хаягдлыг цэвэрлэсэн. Мөн 1, 2-р багийн малчид өөрийн санаачлагаар Өлзийт булаг 
болон Сайнбулаг орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 
мэргэжилтэн Т.Болорчимэгтэй хамтран 20 иргэнээр эзэнгүй хог хаягдыг цэвэрлэгээг 
хийлгэж байна.  
 

  
 
 
 
 



 
 
     “Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох 
чадамж болон эрсдлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” төслийн 
сургалтанд сумын засаг дарга, багийн засаг дарга, газрын даамал, ХАА-н 
мэргэжилтэн нарын хамтаар хамрагдсан.  

ТАТВАРЫН  ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Татварын ерөнхий газраас  “ Татвар төлөгчдийн өдрүүд” 05 сарын 09нөөс 05сарын13ны  өдрүүдэд 

орон даяр зохион байгуулдаг. Уг өдрүүдэд хүрээнд : 

 Гар зургийн уралдаан насны ангилалаар сурагчдыг хамруулсан 

 1-5 анги  

 5-9 анги  

 9-12 ангийн сурагчдын  хооронд зохион байгуулсан. Уг уралдаанд манай сумаас  1 ангийн 

төрөлд 1А ангийн сурагч Бүжинлхам, 7А ангийн сурагч Хонгорзул, 7Аангийн сурагч 

Дарьсүрэн, 7А ангийн сурагч Хилчинзаяа нар бүтээлээ ирүүлж амжилттай оролцсон. 

 Татвар төлөгчдийн өдрийн хүрээнд өрөөнийхөө хамт олонтой хамтран нээлтэй хаалганы 

өдөрлөг зохион байгуулсан бөгөөд нийт 50 иргэд хамрагдсан. “Малчдын татварын 

боловсролд” нэртэй тараах материаыг  татвар төлөгчид тарааж, “Малын тоо толгой албан 

татварын нэхэмжлэхийг  иргэнд хүлээлгэн өгч татвараа хугацаанд нь төлж тайлангаа илгээх 

талаар заавар зөвөлгөө өгсөн мөн татвар төлөгчдийн дунд сугалаа явуулж гарын бэлгээр 

урамшуулсан. 



       

 

5сарын 7ноос 5сарын 8ны хооронд үзлэг оншилгоо манай суманд ирж ажиллсан. Эдгээр 

өдрүүдэд манай суманд 165тээврийн хэрэгсэл АВТОӨЯХАТ-т 4898684төгрөг  тушааж аймгийн 

төсөвт төвлөрүүлж, Агаарын бохирдолыг төлбөрт  574300 улсын төсөвт тус тус төвлөрүүлж 

ажилласан. Мөн 7 авто машин  7 мотоцикл  авто тээврийн хасалт хийлгэж татварын өрөө бүрэн 

барагдуулсан. 

  Татварын ерөнхий газраас зохион байгуулсан  НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах 

зорилгоор “Баримтаа аваарай” аяныг зохион байгуулахтай холбоотойгоор сургалт  

      Суманд одоогийн байлдаар  

 МТТАТ-т  11 татвар төлөгч- 2821000 төгрөг 

 Улсын тэмдэгтийн хураамж-208300 

 Галт зэвсэг албан татварт- 60,000 

 Үйл ажиллагааны орлого-15400 

 Газрын төлбөрт- 1220 төгрөгний орлого тус тус төвлөрөөд байна.  

СОЁЛ УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Соёлын төв 05 дугаар сард: 

 Ирсэн бичиг – 10 

 Явсан бичиг - 2 

 Хариутай бичиг – 2 

 Хугацаандаа явсан бичиг – 2 

 Хугацаа болоогүй бичиг – 0 

 Хугацаа хэтэрсэн бичиг – 0 

НЭГ: ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР: 



1.1. 5 дугаар сарын 5,6-ны өдрүүдэд Баруун-Урт хотноо зохион байгуулагдах 

“Сүхбаатар-80” урлагийн наадмын бэлтгэл ажлыг эхлүүлэн, Дорноговь, Хэнтий 

аймгаас дуу хөгжмийн болон бүжгийн багш урьж авчирч, сумын Засаг даргаар 

захирамж гаргуулан, 39 ардын авъяастан, уран сайханчдаас бүрдсэн “Нар тоссон 

аялгуу” тоглолтыг амжилттай тавьлаа. Наадамд оролцсон бүтээлүүдээс язгуур 

урлагийн төрөлд оролцсон ардын авъяастан Б.Мөнхсайхан, Соёлын төвийн 

хөгжмийн багш Л.Чинбат нар, мөн хамтлаг хөгжим тус тус Соёл, урлагийн газрын 

нэрэмжит шагналаар шагнууллаа. 

1.2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг 

тооллогын сургалтанд ня-бо Г.Отгонтуяа, хөгжмийн багш Л.Чинбат нар намрагдаж, 

байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг эхлээд байна.  

ХОЁР: ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

2.1 Цалин хөлс болон бусад зардал дээр өр үүсээгүй. Өөрийн орлого 250,000 төгрөг 

зохих дансанд тушаасан. 

ГУРАВ: НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

3.1. 05-р сарын 11-ний өдөр “Нархан” цэцэрлэгийн Бэлтгэл бүлгийн 16 хүүхэд номын 

сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж, сургамжит үлгэрүүдээс уншиж өглөө. 

ДӨРӨВ: СОЁЛЫН ӨВИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

4.1. 05-р сарын 11-ний өдөр Орон нутаг судлах танхимаар “Нархан” цэцэрлэгийн 

Бэлтгэл бүлгийн 16 хүүхдэд үйлчиллээ. 

ТАВ: ДУГУЙЛАНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

5.1. “Сүхбаатар-80” урлагийн наадамтай холбоотой 1 сарын хугацаатай хөгжмийн 

дугуйланд 6, бүжгийн дугуйланд 11, дууны дугуйланд 17 залуу ардын авъяастанууд 

хамрагдлаа. 

ЗУРГАА: СОЁЛЫН ОЛОН ТАЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ: 

6.1. “Сүхбаатар-80” урлагийн наадамд бэлтгэж байгаа тоглолтоо 05-р сарын 02-ны 

өдрийн 18 цагаас иргэд хөдөлмөрчидөд тоглолоо. Хүүхэд 156, том хүн 102 үзсэн. 

6.2. 05-р сарын 13-ний өдөр Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Сувилагч нарын баяр”-

ыг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Үүнд: Эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч, ажилчдын 

хамтарсан тоглолт, цэнгүүнийг зохион явууллаа.  

6.3. МУГЖ М.Бямбажавын нутгийн иргэдэд зориулсан үнэ төлбөргүй тоглолтыг 

хүлээн авлаа. 58 иргэд хамрагдлаа. 

6.4. Тайлант хугацаанд “Үдшийн цэнгүүн” 5 удаа зохион байгууллаа. 

6.5. 05-р сарын 18-ны өдөр 17 цагаас “Сүүдрээр гэтэгч” МУСК гаргалаа. 

ДОЛОО: БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

7.1. 05-р сарын 9-ний өдөр сумын ЗДТГ-ын нийгмийн даатгал, газар, халамжийн 

байцаагч нар “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг Соёлын төвд зохион байгууллаа. Нийт 

42 хүн хамрагдлаа. 

7.2. 05-р сарын 10-ны өдөр сумын хэсгийн төлөөлөгч “Гэмт хэрэг, зөрчилд 

холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх” мэдээллийг 18 хүнд хийлээ. 



7.3. Аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүлэгчид сумын 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт хийж, “Мэлмий шингэсэн аялгуу” 

хамтлагийн тоглолтыг толилууллаа. Хамрагдсан иргэд 55.  

7.4. 05-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд сумын “Баатар уулын хүчтэн” бөхийн холбооны 

санаачлан зохион байгуулсан өсвөрийн аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний 

бөхийн барилдааныг сумын төрийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. 

7.2. 05-р сарын 17-ны өдөр Байгууллагын эргэн тойрны хог хаягдлыг цэвэрлэх 

ажлыг хийлээ. 

 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

СУРГАЛТ:  

Сургуулийн захиргаанаас "ЗАЛУУ БАГШИЙГ ЧАДАВЖУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР" уралдааныг 

04.18-наас 05.18-ныг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж байна.  

                      

2022.04-20-22 -ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн төмөр замын 2-р сургууль, Улсын тэргүүний 

12-р сургууль,  Хан уул цогцолбор сургуулийн үйл ажиллагаатай 3 өдрийн турш танилцаж, 

туршлага судлах үйл ажиллагааг  зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд нийт 6 багш 

хамрагдлаа.  

 



     

Бичиг үсгийн баярын өдрийг угтан "Үндэсний бичгээр бичих цаг" үйл ажиллагааг сургууль 

дээрээ амжилттай эхлүүллээ. Энэхүү үйл ажиллагаа 7 хоног бүр тогтмол үргэлжлэх үйл 

ажиллагаа учир  төрийн дууллаа эгшиглүүлж үндэсний бичгээрээ хичээнгүй бичлээ. 

 

"Бичиг үсгийн баяр"-ын өдрийг угтан зохион байгуулсан "Бид үндэсний бичигтэн хамт олон" 

шалгаруулах уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа. 

-Шилдэг үндэсний бичигтэн хамт олноор Э.Оюунтунгалаг багштай 9а анги 

-Дэд байрыг Л.Сугар багштай 8а ангийн хамт олон эзэллээ. Идэвхитэй оролцсон нийт 

сурагчдадаа баярлалаа. 

  

 

 

2022 оны 04-р сарын 27-28-ны өдөр СБ-аймгийн БСУГ-аас зохион байгуулсан "САЙН 

БАГШИЙН - САЙН ТЕХНОЛОГИ" ур чадварын уралдааны II шатанд сум, сургуулиа 



төлөөлөн  бага ангийн багш Л.Чинзориг, Англи хэлний  багш О.Ганчимэг, Дуу хөгжмийн багш 

С.Цэнгэлмаа нар амжилттай оролцлоо.  

 

Сүхбаатар аймгийн бага боловсролын багш нарын интерактив цахим хичээл боловсруулах 

сургалтад 2 өдөр Л.Чинзориг, М.Ганболор, Л.Доржханд нар хамрагдлаа. Сургалтын эхний 

өдөр манай баг "Эвтэй 4 амьтан" үлгэрээр цахим хичээл бэлтгэн бусдад арга туршлагаа 

түгээн дэлгэрүүллээ. 

 

БҮТ - өөс явуулж байгаа "Гүйцэтгэлийн үнэлгээ" г хэрхэн зохион байгуулах талаарх 

сургалтанд  сургуулийн захирлын 2022. 05.16-ны өдрийн А\07 тушаалаар сургуулийн 

захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан БДЗАН-ийн ахлагч нар хамрагдлаа. 

хамрагдаж байна. 

БЗАНэгдэл нь сургуулийн захиргаатай хамтран 1-р ангийн суралцагчдын “Уншиж сурсаны 

баяр”-ыг хөтөлбөрийн дагуу амжилттай зохион байгууллаа.  

  

САЙН БАГШИЙН САЙН ТЕХНОЛОГИ” ур чадварын уралдааныг нийт багш нарынхаа дунд 

2022.05.18-19-ны өдрүүдэд зохион байгуулж шилдэг багш нараа шалгарууллаа.  



 

ХҮҮХЭД – ХӨГЖИЛ- ОРОЛЦОО- ХАМГААЛАЛ:  

      БШУЯам, Мобиком корпораци хамтран тус корпорацийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 

ЕБС-ийн сурагчдад цахим технологид суурилсан сургалтын платформ, системүүдийг 

хэрэглэн сурлагын хоцрогдлоо нөхөхөд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор  “Smart education-2” 

зорилтот төслийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна.  

Төслийн хүрээнд “Ухаалаг утсаар урамтай суралцъя” сэдвийн хүрээнд 6-9-р ангийн 

сурагчдын дунд зохион бичлэгийн уралдаан зарлаж шалгарсан хүүхдүүдэд Samsung 

Galaxsy A02 ухаалаг гар утсыг бүтэн жилийн дата эрх бүхий мобикомын шинэ дугаарын 

хамт гардуулан өглөө. Сүхбаатар аймагт нийт 230 хүүхэд зохион бичлэгийн уралдаанд 

оролцсоноос  60 хүүхэд шалгарч гар утасны эзэн боллоо. 60-д шалгарсан 9а ангийн сурагч 

М. Дондог, 6а ангийн сурагч Ө.Болормаа  нар шалгарч гар утсаар шагнууллаа.  

    

 

СБ-аймгийн БТСГазраас зохион байгуулсан Олимпийн бамбар аялах үйл ажиллагаанд 

хамт олноороо оролцож хүлээн авах ажлыг зохион байгууллаа.  

   

БШУЯ-наас зохион байгуулсан "Хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн чуулган"-д нийт 12  

хүний бүрэлдэхүүнтэй үйлчилгээний ажилчидтайгаа цахмаар оролцож санал бодлоо 

илэрхийллээ.  



  

СӨБ-ийн Бэлтгэл бүлгийн сурагчид сургуулийн  1 өдрийн үйл ажиллагаатай  танилцах 

ажлыг хамтран зохион байгуулж, багш Д.Болормаа 5-н настай хүүхдүүдэд мэдээлэл сургалт 

зохион байгууллаа.  

 

Нийт сурагчид АУБ нартайгаа хамтран тарьсан модныхоо хогийг цэвэрлэж, шинээр тарих 

модны нүхээ ухаж  бэлтгэлээ. Мөн сургуулийн хэмжээнд улиас- 37, Бургас- 36, хайлаас 146, 

голд бор- 30, гүйс- 24, монос-2, агж-27, нийт 302 ш үрсэлгээний мод захиалж, тарих ажлыг 

зохион байгуулж байна.  

 

    СБ-аймгийн МСҮТ-ийн сургалтын албанаас 9-р ангийн суралцагчдад "Мэргэжлээ хэрхэн 

сонгох вэ?" сэдэвт сургалт мэдээллийг сургуулийн захиргаатай хамтран зохион байгууллаа. 

Нийт 20 сурагч хамрагдлаа. 2022.05.11 

 

СБ-аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдийн тэргүүлэгч зөвлөх багш Н.Алтанцэцэг  13 

цагаас сумын ХБ-тэй иргэд, хүүхдүүдийн санал бодлыг сонсож, ХБ-иргэдийн дэмжих сумын 

салбар зөвлөлийг байгууллаа. Мөн 16 цагаас 8, 9-р ангийн суралцагчдад " Хүүхдийн 

хүмүүжил төлөвшил-Үе тэнгийн дээрэлхэлт" сэдэвт сургалт, багш ажилчдад 17 цагаас  

"Хамт олны уур амьсгал" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, суралцагчид, багш нарын   

санал бодлыг сонсож хамтран  ажиллалаа. 



 

 

       2022.05.14-15-ны өдрүүдэд Аймгийн өсвөрийн үеийн аварга шалгаруулах үндэсний 

бөхийн барилдааныг тус суманд төрийн байгууллагатай хамтран амжилттай  зохион 

байгууллаа. Үүнд. 10-11  насны ангилалд " Уран барилдаантай бөх"-өөр 5а ангийн сурагч Г. 

Ганбаяр, 12-13 насны ангилалд 3-р байрыг 7а ангийн сурагч М.Баяржавхлан нар тус тус 

эзэллээ. 

 

2б ангийн багш М.Ганболор "СУРАГЧ ЭЦЭГ ЭХ"-ийн нэг өдрийг зохион байгуулж,  багш хүн, 

сурагчдынхаа төлөө 1 өдрийг хэрхэн бэлтгэн, хичээлээ заадгийг ойлгож мэдэн, өдрийг үр 

бүтээлтэй, сэтгэл дүүрэн байж, багшийн ажлын нэгээхэн хэсэгтэй танилцаж, өөрсдийн 

үүргээ ухамсарлан өнгөрүүлсэн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.   

 

Суурь боловсрол төгсөх 9-р анги "Кофетой уулзалт" эцэг эх сурагчдын нэгдсэн уулзалт  

ярилцлагыг зохион байгуулж эцэг эхчүүдийн санал бодлыг соносж ажиллалаа.  



 

БУСАД:  

Сүхбаатар аймгийн  Эрдэнэмандал хийдийн дэд тэргүүн ,"Баян-Эрхэт" шашны сургуулийн 

захирал Цамбанүрдэв бусад лам нарын хамт 1-5-р  ангийн сурагчдад "Гэгээрлийн зам"аяны 

хүрээнд  "Сайн хүн байхын учир" сэдэвт сургалт зохион байгуулж, хийморийн сан,оюун 

ухаан сэргээх ном уншиж айлдах үйл ажиллагаанд хамтран оролцлоо.  

 

"Аюулгүй байдал,эрүүл мэндийн соёлыг хамтдаа төлөвшүүлье"өдөрлөгийг ХАБЭА-н сарын 

аяны хүрээнд зохион явуулж аяны тайланг БСУГ-т хүргүүлж ажилласан.  

   

    Байгууллагын хагас жилийн үйл ажиллагаанд 5.27-ны өдөр сургуулийн захиргаанаас  

ХШҮ-ээ хийхээр удирдамж гарган холбогдох багш, ажилтанд танилцуулаад бэлтгэлээ 

ханган ажиллаж байна.  

      



2022 оны 05-р сарын 16-наас -19-ны өдрүүдэд сургуулийн захирлын 2022 оны 05-р сарын 

06-ны өдрийн №А\06 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг орон нутгийн эд хөрөнгийн 

улсын үзлэг тооллогыг 4 өдрийн турш амжилттай  зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд:   

 Авто тээврийн хэрэгсэл  

 Барилга байгууламж 

 Нийтийн эзэмшлийн байгууламж- газар  

 Машин тоног төхөөрөмж  

 Тавилга , эд хогшил  

 Үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй мал, амьтад  

 Программ хангамж гэсэн нийт 7 төрөл тус бүр дээр нүд үзэн тооллогыг зохион 

байгуулж, “төрийн болон орон нутгийн  эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого”-ыг 

бүртгэл  гарын авлага” номны  майгт зааврын дагуу хийж гүйцэтгэсэн  болно. Үүнээс 

актлах  шаардлагатай бараа материалыг жагсаалт бүрээр гаргаж ажилласан.  

 

 

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөгжил, төлөвшилийг дэмжих, хүүхэд хамгааллыг 

сайжруулах, эцэг эхтэй уялдаатай, бүтээн байгуулалт өрнөсөн сар боллоо.  

Сургалт үйл ажиллагаа:  

 2021-2022 оны хичээлийн жил дуусаж байгаатай холбогдуулан сургалтын 

хөтөлбөрийн агуулгыг бататгах нэгтгэн дүгнэх үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. 

Үүний нэг нь тайлант өдөрлөг бүтээлийн үзэсгэлэн зэргийг бэлтгэн эцэг эхэд 

хүргэхэд бэлэн болсон.  

Аймгийн хэмжээнд багш нарын дунд  Сайн багшийн Сайн технологи ур 

чадварын уралдаанд хөгжим, хэл яриа, туршилт танин мэдэхүй, хөдөлгөөн эрүүл 

мэнд чиглэлээр хичээлийг 3,4,5 настангуудад зааж бэлтгэн сугалаагаар хөгжмийн 

хичээлийг дунд бүлэг зааж уралдаанд амжилттай оролцон бүсдээ 2-р байранд 

шалгарсан.  

“Би сурагч болно” СӨБ,ЕБС хамтын ажиллагааны хүрээнд ирэх намар 1-р 

ангид хүлээн авах бага ангийн багш Д.Болормааг урьж хэл яриа, математик энгийн 

төсөөлөл хичээлийг зааж, хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хичээлд хандах хандлага, 

чадвар зэргийг нь хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Мөн Бага ангийн багш 

нь хүүхдүүдийг ангидаа хүлээн авч “Алтансүх” үлгэрийг уншиж танилцуулсан 

ярилцлага өрнүүлсэн.  

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

ажлыг явуулж, уншсан номыг тэмдэглэх буюу зурах ажлыг зохион байгуулахад  5 

хүүхэд  хүүхэд идэвх санаачлагатай оролцсон. 1-р сараас 5-р сар хүртэл “ХҮҮХЭД 

БА НОМ”  ажилд оролцсон хүүхдийг дүгнэхэд П.Аминзаяа, П.Отгонсумъяа нар 5 



удаа оролцож 1-р байр, М.Баярхишиг, Г.Гантуяа, М.Нарансолонго, Э.Соёл-Эрдэнэ, 

Б.Чулуунчимэг нар 4 ном уншиж зурснаар 2-р байранд орсон.   

 

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

явуулж хэвшсэн.  

 

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

эвхсэн бичлэг”-ээ хийж, ангийн группэд байршуулсан. 55  хүүхэд дадал хэвшлийг 

бүрэн эзэмшсэн.  

 

Хүүхдүүдийн дунд дуулах ур чадвар олгох, дууны урын санг баяжуулах, ирээдүйн 

авъяаслаг дуучдыг тодруулах зорилгоор зохион явуулсан  “Би дуучин” дууны 

тэмцээнд нийт 58 хүүхэд оролцож нас тус бүр дээр шалгаруулалт хийсэн.  

 

“Ном унших өдөр” сэдэвт ажлын хүрээнд ЕБС, Соёлын төвийн номын сан болон 

орон нутаг судлах танхимтай танилцсан. Номын сантай танилцах үедээ үлгэрийн 

ном уншуулж, үйл явдлыг ярилцан “Чихэртэй уншлага” цагийг зохион байгуулсан. 

Дэлхийн номын өдрийг тохиолдуулан соёлын төвийн номын санч Б.Оюунзул, ЕБС-

йн номын санч Д.Чимгээ нар хамтран бүлгийн 53 хүүхдэд “Гурван тоорой” үлгэрийг 

уншиж, ширээний театраар жүжигчилсэн тоглолт хийсэн.  

 

Хүүхдүүд  “Ерөөе өө”  дуунд бий биелгээний хөдөлгөөн хийж, тайлант өдөрлөг дээр 

23 хүүхэд бүжиглэсэн.  

 

“Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрх”ийн талаар эцэг эхэд сургалт зохион байгууллаа. 

Уг сургалтын сургуулийн НА хамтран “Хүүхэд гэж хэн бэ? Хүүхдийн эрх гэж юу вэ” 

агуулгын хүрээнд хэлэлцүүлэг ярилцлага хийсэн. Ярилцлагад 25 эцэг хамрагдсан 

байна.  

Мэдлэг мэргэжилээ дээшлүүлсэн байдал: 

Судар эгшиглэн-2022 арга хэмжээний хүрээнд Номын нөхөр өдөрлөгийг сарын 

бүрийн 15ны өдөр зохион байгуулж хэвшсэн. Энэ сарын өдөрлөгт 11 албан хаагчид 

оролцсон бөгөөд бие биедээ ном хандивлах арга хэмжээний хүрээнд амжилттай 

зохион байгуулсан.  

"Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III"-ийг хэрэгжүүлэх үүднээс зохион байгуулсан 

"БИД ҮНДЭСНИЙ БИЧИГТЭН ХАМТ ОЛОН" шалгаруулах удирдамжийн дагуу хамт 

олноороо ЭХ ХЭЛ-БИДНИЙ БАХАРХАЛ ханын сонин, монгол бичгээр хуулан бичиг 

хийж, бүтээлийн үзэсгэлэн гаргалаа.  

 

ХАБЭА-н аяныг хэрэгжүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсэг нь  4 чиглэлийн 

хүрээнд 32 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, 30 заалтыг 

хэрэгжүүлэн ажилласан. Хэрэгжилт 93%, төлөвлөсөн 2 ажил цаг агаарын байдал, 

цаг үеэс шалтгаалан хараахан хэрэгжээгүй.  

 

БШУЯ болон БШУГ-аас 05 сарын 02 ноос 06 сарын 06 хүртэл зохион байгуулж буй 

“Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал” сэдэвт сургалтанд эрхлэгч хамрагдаж 

онлайн сургалт, шалгалт, бие даалт зэргийг хийж явуулж байна.  



 

Аймгийн төрийн сан, сангийн яам хамтарсан “Цахим шилжилт”   1 өдрийн сургалтанд 

эрхлэгч нябо нар хамрагдсан. Энэхүү сургалтын үр дүнд цалинг цахимаар илгээдэг 

болж байна.  

 

Эцэг эхтэй хамтран ажиллах талаар  

Гэр бүлийн хүрээнд хүүхдийн эзлэх байр суурь, хөгжих төлөвших зай талбайг 

бий болгосон эсэхийг мэдэх зорилгоор “Гэр бүлийн орчинд миний орон зай” видео 

бичлэг хийх ажлын хүрээнд 9 хүүхэд оролцож, өөрийн орон зайгаа танилцуулсан.  

Бэлтгэл бүлгийн эцэг эх, асран хамгаалагчдын  хурал зохион явуулж, хүүхдийн 

хөгжил төлөвшил, тайлант өдөрлөгийн талаар танилцуулга хийж мэдээлэл 

хүргэсэн. Мөн “Аав ээж өөрсдөө үлгэрлэх 10 соёл” сургалт, ЕБС-ийн багш 

М.Ганболор “ Сургуульд хэрхэн бэлдэх вэ?, Хүүхдийн хичээлийн хэрэглэл ямар 

байх вэ?” сэдвээр мэдээлэл өгсөн.  Нийт 23 хүн ирсэн.  

Багш ажилчид, эцэг эх, хүүхдийн бүтээлийг оролцуулан “Цэгээр наадъя-100 бүтээл” 

үзэсгэлэн сумын соёлын төвд гаргахаар ажиллаж байна.  

Эргүүлийн дэвтэр,  Эцэг эхтэй утсаар холбогдсон тэмдэглэлийг хөтөлж байна.  

 Ахлах бүлгийн эцэг эхийн санаачилгаар хүүхэд тоглонгоо суралцдаг үйлийг дэмжин 

500,000 төгрөг бүхий сургалтанд ашиглагдахуйц тоглоом, цэгээр наадья самбарыг 

хүлээн авч сургалт үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

Эрүүл ахуй хоол хүнс 

ХАБЭА сарын аяны хүрээнд “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ амт чанар” өдөрлөгийн 

“Багачуудын зоог” сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт 4 бүлгийн 56 эцэг 

эх, асран хамгаалагчид оролцож хүүхдийн өдөр тутмын ундаа жүүс, гурил гурлин 

бүтээгдэхүүн, 1,2-р хоол, зуушны төрлөөр амталгааг хийж санал солилцсон өдөрлөг 

болсон. Өдөрлөгт урилгаар сумын засаг дарга оролцлоо.  

“Шүд эрүүл бол бие эрүүл” аяны хүрээнд шүдээ угааж байгаа бичлэгийг ангийн 

группэд байршуулах ажлыг зохион байгуулахад нийт 15 хүүхэд оролцсон. Мөн 

шүдээ угааж буй тэмдэглэгээний хүснэгтийг 1 сарын хугацаатай өгөхөд ангийн 23 

хүүхэд шүдээ өглөө, орой 100% угааж байгаа гэсэн дүгнэлт гарсан. Түүнчлэн 3 сард 

эмчийн үзлэг хийхэд 15 хүүхэд шүдний өвчтэй гэж гарсан бол энэ аяны хүрээнд 5 

хүүхэд шүдээ ломбодуулж, түрхлэг хийж янзлуулсан.  

Бусад  

Сумдын дунд зохион байгуулагдах “Сүхбаатар-80” урлагийн наадамд хамтлаг 

хөгжим, найрал дуу, хамтлаг дуу хамтлаг бүжгийн төрөлд байгууллагын 5 албан 

хаагчид амжилттай оролцсон ба сумын соёлын төвөөс гаргасан уриалгат нэгдэж 

300,000 төгрөг хандивласан.  

 

Сумын нийтийн их цэвэрлэгээнд байгууллга хамт олноороо нэгдэж, гандангаас-

соёлын төв хүртэл мөн Удрам дэлгүүрээс чигээрээ зүүн тийш эгнээ гудамж дуусах 

хүртэл маршрутын дагуу цэвэрлэж сум орон нутгийнхаа өнгө үзэмжийг сайжруулан 

хог түүсэн.  

 



Сум орон нутагт зохион байгуулсан “Баатар уулын хүчтэн” барилдаанд Дарьганга, 

Сүхбаатар сумын нийт 43  бөхийн хүүхдүүд, дасгалжуулагч нарт 2 өдрийн турш хоол 

цайгаар үйлчилж ажилласан.  

Боловсролын тухай хуульд зааснаар хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа багш нар 5 

жил тутамд мөнгөн тэтгэмж олгоно гэсэн заалтын дагуу 3 багш 5 жилийн тэтгэмжийн 

мөнгөөрөө цайны аягыг шинэчилсэн бөгөөд нийт 90ш аягыг 243.000 төгрөгөөр авч 

бүлэгтээ хандивласан байна.  

Тэр бум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын хашаан доторх модыг 

14ш модоор нөхөн тарилт хийсэн. Мөн бусад модыг услаж тордлогоо хийж байна. 

Ургалт 80%тай . 

5 сарын хугацаанд  

А-тушаал-3, Б тушаал-4, Өргөдөл-1,  шийдвэрлэсэн-1 

Ирсэн бичиг-8 бна.  

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Үндсэн үзүүлэлтүүд: 

Нийт үзлэг-224 

     Урьдчилан сэргийлэх-59 

Амбулаторт-85 
Артерийн гипертензин эрт илрүүлэг-12 
Чихрийн шижин эрт илрүүлэг-12 
жирэмсний хяналтанд байгаа-13 
Шинээр хамрагдсан-2 
Жинэлсэн хүүхдийн тоо-28 

           Эмнэлэгт хэвтсэн-48 
           Холын дуудлага-30 

          Төвийн дуудлага-46 
 
   Дусал тариа-345 
   Судас тариа-560 

   Булчин тариа-66 

   Арьсан доорх тариа-15 

   Уян зүү-19 

   Боолт-32 

   Хүчилтөрөгч-13 

Сэргээн засах: Нил улаан туяа-15 

                           Хэсэгчилсэн зөөлөн бариа-15 

                           УВЧ-5 хүнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

Товлолт вакцин 

       Тавт -2 

       УГУ-5 

       Агепатит-2 

       Пэв-4 

       В-гепатит-50 

       Халдварт саа тариагаар -1 

       Пайзер-30 



       А аминдэм-30 тус тус хамрагдсан. 

Ирсэн бичиг 

 Ирсэн бичиг –  15                 

 Хариутай бичиг –5  

 А Тушаал – 1 

 Б Тушаал – 10 
 

  

 

 

Асаргааны талаар:Үйлчлүүлэгчийн толгой угаасан -1 

                       Хэсэгчилсэн угаалага-2 

                       Цагаан хэрэглэл сольсон-24 

Лаборатори  

Хеликобактер – 2 

Шээсний шинжилгээ -5 

Сахарын- 6 

 

В вирус – 12 

Свирус -12 

Ариутгал 

Багаж  34 удаа 

-Хөвөн 26 удаа  

-Утлаганы хошуу 10 удаа ариутгаж 

халдваргүйжүүлсэн.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУРГАЛТ СУРТАЛЧИГАА: 

Ард иргэд рүү чиглэсэн: 

 Хэвтэн эмчлүүлсэн 8 иргэд заавал сурах 10 хичээлийг орж 16ш зөвлөмж 
тараан ажилласан. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Эмчилгээний хоолны сургалт- 6 хүнд хийсэн. 
    

 Хүүхдийн хоолны сургалтыг 4 эхэд 

хийсэн. 

       

 МУ орон даяар 2022оны 05сарын1с эхлэн Эрт илрүүлэг оношилгоо 
эмчилгээний аян эхэлж буйтай холбогдуулан байгууллага дээрээ нээлтийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баг Халдвар хяналтын баг 



- Ундны усны дээжийг аймгийн МХ-ийн газарт хүргүүлсэн. Хугацаа дууссан эм 

тариа болон вакцины устгалд хяналт тавьж устгал хийсэн. Хогийн савийг 

хаягжуулж ангилсан. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- Эмч 

ажилчидаас гар угаах дарааллын дагуу дахин шалгат хийж  хяналтаас 
16.6%-иар ахиж 78,7%-тай үнэлэгдсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эмнэлэгийн аюултай хог хаягдлын байрыг янзалж, хаалгыг будсан. 



         

 

Чанарын баг 

- Вакцинжуулалтын эм тариан, бүртгэл мэдээлэлийн хавтаснуудад хяналт 
хи йсэн.Хугацаа дуусан эм тариаг устгасан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Хэвтэн эмчлүүлсэн болон амбулаториор үйлчлүүлсэн иргэдээс сэтгэл 
ханамжийн судалгааг авч нэгтгэлийг гаргасан. 

- ХӨЦМ-ийн эм тарианд хяналт хийж. Хугацаа дууссан эм тариаг устгалд 
оруулж, шаардагдах эм тариаг авч хийж, эмийн бүртгэлийн хуудсыг 
шинэчилсэн. 
 
 



 

 

 Ёс зүйн баг 

- Өөрчлөлтйиг өөрөөсөө уриан дор эмч ажилчидтай ганцаарчилсан 
ярилцлага зохион байгуулж, ярилцагаар тухайн хүний эерэг тал болон 
сул талын талаар харилцан ярилцсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад 

- 2022.05.11-нд ЗДТГ-ын ХЭЗХ мэргэжилтэн Г.Лэгжиймаа Гэмт хэрэг, 
зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлье сургалтанд эмч ажилчид 
хамрагдсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 



-  Ажилчдын хувийн хэрэг бүрдүүлэлтэдийг шинээр дахин хийлгэж, 
холбогдох бичиг баримтыг дарааллын дагуу шалгаж бичг хэрэгт  
хураалгуулсан. 

- Амбулаторийн хэсгийн сургалт сурталчилгааны хэсгийн мэдээллүүдийг 
шинэчилсэн. 
 

 
- Хэвтэн эмчлүүлж буй насанд хүрэгчид болон бага насны хүүхдэд сугалт 

сурталчилгааны нийт 20 хичээл бэлдэж хавтасжуулсан. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ОУ-ын Сувилагч нарын баярыг тохиолдуулан “Баярлалаа-
2022” арга хэмжээг зохион байгуулсан.  

 

 
 
- Сүхбаатар-80 урлагийн арга хэмжээнд байгууллагаас 3 ажилчид бусад 

байгууллагын ажилчидтай хамтран сумаа төлөөлөн идэвхитэй, 
амжилттай оролцсон. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 сарын 22-нд ЭМДЕГ-ын 05-р тогтоолын талаарх цахим сургалтанд 

хамрагдсан. 

 
- 4 сарын 28-30-ны хооронд Сүхбаатар аймагт санхүү алба болон 

байгууллагын дарга “Эрхийн бүртгэлийн сан, цахим гүйлгээ 

баталгаажуулалт, программын шинэчлэл” сургалтанд суусан. 



        

 

- СБАймгийн Наран сумын “БААТАР УУЛЫН ХҮЧТЭН” бөхийн холбооны 
нэрэмжит өсвөр үеийн аймгийн аварга   шалгаруулах тэмцээн суманд 
зохион байгуулагдаж 3 сумын 43 хүүхэд  багшийн хоол цайг ажилчид 
хуваарийн дагуу өгч ажилласан. Мөн бөхийн давааны боорцгыг хийж 
өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

- Байгууллага бүр их цэвэрлэгээнд гарч оноогдсон газрын хогийг түүж 
шатаасан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Байгууллагын гадна талын нүүрсний хогийг цэвэрлэж хогийн цэг дээр 

асгасан. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эмнэлгийн хуучин байрны хаалганд нугас, цоож хийж тогтоосон.нярав  
Нябо, жолооч нар хамтарч.янзалсан. 

    

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:  
ЗДТГ-ЫН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН 
АЖИЛТАН                     О.ТУНГАЛАГ 

 

 

 

 


