
ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын 

дагуу Түвшинширээ суманд 2022.03.24-ний өдрийн 16.00 цагт зарлан мэдээллийн 

дохио дуугарч сумын гамшгаас  хамгаалах мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн 

болон  Онцгой комиссын гишүүд нийт 84 хүн цуглахаас  мэргэжлийн ангийн 53, 

онцгой комиссын 15  хүн нийт 68 хүн  оролцож 80,9%-ийн ирцтэй дадлага 

сургуулилтад оролцлоо.  

            Уг арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд  мэдээлэл 

өгөх дадлага сургуулилт хийх,  аранзны бэлэн байдлын үзлэг, цэцэрлэгийн ахлах 

ангийн сурагчдад газар хөдлөлтийн үеийн дадлага сургуулилт хийх зэрэг  ажлуудыг 

зохион байгууллаа. Хүүхдийн цэцэрлэгийн ахлах бэлтгэл бүлгийн нийт  42 хүүхэд 

дадлага сургуулилтад оролцсон байна. 

Сумын “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг сумын Засаг даргын 2022 оны А/13 дугаар 

захирамжаар 3 дугаар сарын 6 –ны өдөр зохион байгууллаа. 

            Уг зөвлөгөөнд 183 малчин иргэн оролцлоо. Зөвлөгөөнд аймгийн Хүнс хөдөө 

аж ахуйн газрын дарга Т.Ган-Очир, ХХААГ-ын мал үржлийн албаны дарга 

Б.Түмэнжаргал, ХХААГ-ын хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн 

С.Баттуяа, Мал эмнэлгийн газрын МАЭА-ны байцаагч Б.Ариунсүх, Онцгой байдлын 

газрын н.Мөнхдэлгэр нарыг урьж зөвлөгөө, мэдээлэл хүргүүллээ. 

            Малчдын зөвлөгөөнөөс дараах 2 ажлыг санаачлан хийхээр болсон. Үүнд: 1 . 

Малчдын нэрэмжит хүүхдийн тоглоомын талбайг байгуулах,           2. “Сайн малчны 

хишиг” арга хэмжээ зохион байгуулж баг бүрээс 1 малчин залуу өрхийг малжуулах 

талаар малчдаас санал гарч дэмжигдсэн. 

            Аймгийн Биеийн тамир, спортын хорооны даргын 2022 оны А/26, сумын 

Засаг даргын 2022 оны А/20 захирамжийн хүрээнд “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” 

аяныг сумын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. 03.01-нээс эхлэн 

“Илүүдэл жингүй Эртэч монгол” аянд нэгдэж,  өглөө бүр дасгал хөдөлгөөн, 7 хоног 

бүрийн баасан гараг болгон нийтийн бүжгийг зохион байгуулж байна. 

“Алдарт эх”-ийн одонгийн материалыг холбогдох журмын дагуу бүрдүүлэн, 

архивын нэгж болгон цэгцэлж, аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн. Нийт 14 эхийн 

материал хүргэгдээд байна. 

СОVID-19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аж ахуйн 

нэгж,  байгууллагууд дотоод цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлт, 

агааржуулалтыг өдөр бүр тогтмол хийж байна. 

2022 оны 03 дугаар сарын байдлаар сумын нийт суурин хүн ам 3424,  өрх 

984, хүн ам, өрхийн мэдээллийн цахим санд хяналт тавьж ажиллаж байна. Шинээр 

төрсөн 4, нас барсан 9 хүн бүртгэгдсэн. 

            Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар албан даалгаврын хүрээнд  сар 

бүрийн 24-ний өдрийн дотор “Хариу арга хэмжээний тайлан”-г “Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газарт хүргүүлж байна. 

            Сумын зорилтот болон нийгмийн халамж дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай 

өрхийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргасан. 

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 



Сар бүрийн 8-ны дотор шилэн дансанд байгууллагуудын сарын төсөв 

гүйцэтгэл, орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэл, ОНХСангийн төлөвлөгөө 

гүйцэтгэл бусад мэдээ мэдээллийг шивж байна.  

Нийгмийн даатгалын НД 8, НД7 /ажиллагсдын цалин тооцооны хуудас/ 

тайлангууд мөн татварын ТТ 11, ТТ 12 буюу үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон 

түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын тайлангуудыг 

гарган интернетэд шивэн цахимаар илгээсэн.  

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

Аймгийн ХААГ-т 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр өгдөг төл бойжилт, зүй бус 

хорогдлын мэдээгээр 3 дугаар сарын байдлаар сумын хэмжээнд том малын 

хорогдолгүй байна. 

Мал төллөлт сумын хэмжээнд 17,1%, гарсан төл 100% бойжилттой байна. 

Сумын хэмжээнд дутагдалтай байгаа 523 хээлтүүлэгч мал худалдан авах захиалгыг 

аймгийн ХААГазарт хүргүүлсэн. Мөн 1500 хээлтэгч, 600 хээлтүүлэгч 

малын ээмэгний захиалга хүргүүлээд байна. 

Аймгийн хөдөө аж ахуйн газраас залуу малчдыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 

зохион байгуулагдсан сургалт зөвлөгөөнд 1 малчныг хамруулсан. 

Гоц халдварт шүлхий, мялзан, цэцэг, үхрийн арьс товруутах өвчний 

байгалийн халдвар илрүүлэх тандалт судалгааг зохион байгууллаа. Сумын 

хэмжээнд 5 өрхийн үхэр 20, хонь 30, ямаа 30, нийт 80 толгой малаас цус авч 

ийлдсийг ялган аймгийн мал эмнэлгийн газарт хүргүүлж, тандалтын системд шивж 

орууллаа. 

Эрсдэлийн үнэлгээний туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд малд эмнэл зүйн 

үзлэг хийх үйлчилгээний гэрээг дүгнэсэн нэгдсэн актыг Аж ахуй нэгжүүдээр 

бөглүүлэн гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулан явуулав. 

Тус суманд өмнөх онуудад “Ногоон алт” төслөөс баригдсан 

угаалгын ванны ашиглалтын талаарх судалгааг гаргаж холбогдох газарт 

хүргүүлсэн. 

Мал эмнэлгийн тасгийн нөөцөд буй ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, 

хөдөлмөр хамгааллын хувцас, тоног хэрэгслийн судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

2022 оны 03 дугаар сарын 12-нд "Монгол Ви И Ти Нет" ТББ-аас малчид, мал 

бүхий иргэдэд малын эмийн зохистой хэрэглээ, малын гоц халдварт, халдварт 

өвчин, паразиттах өвчний талаар сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 30 

иргэн хамрагдсан байна. 

Хүнсний нөөцийн мэдээг 3 дугаар сарын эхний долоо хоногт гаргаж аймгийн ХХААГ-

т хүргүүлсэн. 

            Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн мэдээллийн санг сар бүрийн 25- ны дотор 

мэдээллийг нэмж шивж тайланг төв серверт хүргүүлж байна. 

            Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдийн тайланд Сүхбаатар аймгийн 

аудитын газраас шалгалт хийж холбогдох мэдээллийг гаргаж өгсөн. 

             Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл 

мэндийн чиглэлээр: 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ:      Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн 

нэгдсэн сан  /LMIS/-д  шинэ ажлын байр- 1иргэний мэдээллийг бүртгэсэн. 



            2022 оны 03-р сард 2020-2021 онд төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан  хөтөлбөрт 

хамрагдсан 9  иргэн хуваарийн дагуу  2162,000 төвлөрүүлэхээс 6 иргэн 912,000 

төгрөгийн ХЭДС-ийн 100120037010 тоот дансанд төвлөрүүлсэн. 

                 Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн ОНОТХҮ-ний  18.1.9-

д заасны дагуу  хамт олны бүлэг бүрдүүлж орлого нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний төсөл хэрэгжүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгоход дэмжлэг үзүүлэх 

зорилготой уг  төслийн зарын  хугацаанд ирүүлсэн   "Эрүүл хүнс, хүнсний ногоо 

даршлах"   2  өрхийн бүлгийн төслийг сонгон шалгаруулж холбогдох баримт бичгийг 

бүрдүүлэн ХХҮГ-т хүргүүлсэн. 

                      2022 оны 03-р сарын 06-ны өдөр "Малчдын зөвлөгөөн"-д ХХҮ-ний 

мэргэжилтэн ХЭДС-ийн төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл, 2015 онд малжуулах 

хөтөлбөрт хамрагдаж мал сүргээ сайн өсгөсөн малчдад ХХҮГ-ын даргын 

өргөмжлөлийг гардуулсан. 

2022-2023 онд хэрэгжих Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг 

сумын группүүдээр зар тавьж  сумын ард иргэдийн дунд 4-р сарын 12-ны 

хүртлэх хугацаанд зарлалаа. 

Хүүхдийн мөнгөний хүсэлтээ  бэлнээр авах хүсэлтээр 13 

хүүхдийн ехаламж системд бүртгэсэн. 

  Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн сунгалт 2 иргэнд, асаргааны тэтгэмж 

сунгалт-3 иргэнд,  534266 төгрөгийн  мэдээллийг "Нөхөн олголтын" жагсаалтаар 

гарган бэлтгэн өгч нөхөн олгуулсан. 

          Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний олголтыг гэрээт дэлгүүр Буянт 

супер маркет дэлгүүрээр  4 өрхөд олголтыг хийж байна. Хүнсний эрхийн бичгийн 

үйлчилгээ халамжаас хөдөлмөрт хүрээнд  хамрагдаж байгаа өрхийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн судалгаа, иргэдийн  дэлгэрэнгүй судалгааг маягтын дагуу гарган 

холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. 

             03-р сард Нийгмийн халамжийн ehalamj системд  Нийгмийн 

халамжийн тэтгэврийн сунгалт 2 иргэн, асаргааны тэтгэмж 6 иргэнд,  Цалинтай 

ээж  хөтөлбөрийн  0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмжид  6 

иргэнд,  Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид 5  иргэнд,    нийт 19 иргэний мэдээллийг 

бүртгэж  тэтгэвэр тэтгэмжид хамруулсан. 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:  ЕБС: Аймгийн ЭМГазар, ГБХЗХГазар 

хамтарсан   “Эрчүүдийн эрүүл мэнд, хорт зуршлын эсрэг хамтдаа” цахим сургалтад 

нийт багш ажилчид хамрагдлаа. 

Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн, эрдэмтэн 

зохиолч Орлой Мажигийн Д.Маамын мэндэлсэн өдрөөр зохион байгуулсан тэмцээн 

уралдааны дүнг гаргаж шагналыг гардууллаа. 1-2-р ангийн сурагчдын дунд 

Д.Маамын “Дөрвөн улирал” шүлгийг цээжээр уран тод анги хамт олноороо унших 

цахим уралдаан, 3-5-р ангийн дунд “Тархинд хийсэн аян” жүжгийн дуу 

“Мөнхөөгийн дуу” -г анги нийтээр  дуулах цахим уралдаан, 6-9-р ангийн сурагчдын 

дунд анги нийтээр зохиолчийн “БИ” шүлгийг унших цахим уралдаан, 10-12-р ангийн 

сурагчдын дунд зохион байгуулсан “Дунгаамаа” дууны цахим уралдаан, уран 

уншилтын тэмцээнүүдийг тус тус зохион байгууллаа. 

БШУЯамнаас 2022 оныг “Ёс зүйн жил” болгосонтой холбоотойгоор багш нарт 

ёс зүйн жилийн нээлт, сайдын илгээлтийг танилцуулж уулзалт зохион байгууллаа. 



“Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргууд” сургалтыг сургуулийн 28 багшид зохион 

байгууллаа. Сургалтын чиглүүлэгчээр Нийгмийн ажилтан Б.Наранбаатар, дотуур 

байрын багш Ц.Далантай, анги удирдсан багш Д.Энхтунгалаг нар ажиллаж  “Хүүхэд 

хүмүүжүүлэх монгол ухаан”, “Хүүхдийн нас сэтгэхүй онцлогийг харгалзах нь”, 

“Хүмүүжлийн эерэг аргууд” гэсэн сургалтыг зохион байгууллаа. 

БШУГазраас зохион байгуулсан боловсролын байгууллагын удирдах 

ажилтны цахим хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу байгууллагын удирдлага сар 

бүрийн 10-нд сурагч хүүхдүүдтэй, сар бүрийн 2-нд эцэг эхчүүдтэй уулздаг байхаар 

шийдвэрлэж албан ёсоор баталгаажууллаа. 

Суурь боловсрол, мэргэжлийн баримжаа олгох, ЭЕШалгалтанд хэрхэн 

амжилттай бэлтгэх талаар туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор аймгийн       4 

дүгээр бүрэн дунд сургуулийн хамт олон сургууль дээр ирж 1 өдрийн үйл ажиллагааг 

зохион байгууллаа. Мөн ахлах, дунд ангийн охид, хөвгүүдтэй уулзалт зохион 

байгууллаа. Уулзалтаар Сайн охин, сайн хөвгүүн гэж хэнийг хэлэх, хүүхдээ сурган 

хүмүүжүүлж ирсэн монгол уламжлал, охидын эрүүл мэнд, ариун цэвэр, үе 

тэнгийнхний дээрэлхэлт, дарамт, цахим хэрэглээний зүй зохистой хэрэглээ гэх 

зэрэг асуудлаар уулзалт ярилцлага зохион байгууллаа. Уулзалтын төгсгөлд 

сурагчдаас цаашид хийх ажлын саналыг авч нэгтгэхэд охид 34 асуудал, хөвгүүд 14 

асуудлыг хөндсөн байна. Мөн охидын клубийг байгуулж хамтарч ажиллахаар 

шийдвэрлэлээ. 

Сургуулийн эцэг эхчүүдийн дунд “Хүүхдийнхээ нас, хувийн онцлогийг нь 

харгалзаж хүмүүжүүлэх монгол ухаан” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, нийт 25 

эцэг эх хамрагдлаа. 

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд 

боловсролын салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт хийж, 20 

сая төгрөгний мэдээлэл зүйн кабинетын тоног төхөөрөмжийг аймгийн Засаг даргын 

орлогч Г.Мөнхзаяа, НБХ-ийн дарга Р.Алтаннар, БШУГ-ын дарга Л.Байгалмаа нар 

гардуулж өглөө 

“АНГЛИ ХЭЛНИЙ АЯН"-ы хүрээнд 12-р ангийн сурагчдын дунд явагдсан номын 

хэлэлцүүлэгт 4 багт хуваагдан багаараа англи хэл дээр бичигдсэн дурын нэг адал 

явдалт богино хэмжээний номыг уншин бусдадаа ярьж танилцууллаа. “Хэлтэй бол 

хөлтэй-14” англи хэлний аян явагдаж сурагчдын сонсох, ярих, унших, 

бичих  чадварыг хөгжүүлсэн 6 төрлийн тэмцээн зохион байгуулагдсанаас ахлах 

ангийн сурагчдын гадаад хэлний хичээлийн чадвар 20,7 хувиар ахиц гарлаа. 

“Сүхбаатар нэг мөрөөдөл” ТТБ-ын ивээл дор зохион байгуулагдсан Өсвөрийн 

аймгийн аварга шалгаруулах Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 15 хүртэлх насны 

ангилалд эрэгтэй  болон эмэгтэй баг 3 дугаар байруудыг эзлэн хос хүрэл медаль 

хүртлээ. 

Ахлах, Дунд ангийн багш нар Хамтын үзүүлэх хичээл" зааж туршлага 

солилцон ажиллаж байна. 

"Тэргүүлэх зэрэгтэй багшийн манлайлал" аяны хүрээнд Тэргүүлэх зэрэгтэй 

багш нар залуу багш нарын хичээлд сууж арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

2022 оны Өсвөр үеийн аймгийн  "Аварга" шалгаруулах "Чөлөөт бөх"ийн 

тэмцээнд амжилттай оролцож эрэгтэй багийн дүнгээр Тэргүүн байр, эмэгтэй багийн 

дүнгээр хоёрдугаар байр эзэллээ. 



Ковид цар тахлын улмаас үүссэн сурлагын хоцрогдлыг багасгаж ,сурагчдын 

ойлгон унших чадвар болон тэмдэглэл бичих чадварыг нэмэгдүүлэх ,эцэг эхийн 

оролцоо хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор "Номтой нөхөрлөе" 21хоногийн 

аян зохион байгуулагдаж байна. 

Бага ангийн байгалийн ухааны кабинетаас Дэлхийн усны өдөрт зориулж 4- 5-

р ангиудын дунд "Усаа зөв хэрэглэе" зохион бичлэг, 2-3-р ангийн дунд зургийн 

уралдаан ,   1-р ангийнхан массаар шүлгийн уралдаан зохион байгуулагдаж байна. 

6-9-р ангиудын дунд “Эх хэлний -14” хоног аян явагдаж сурлагын хоцрогдлыг 

29,7%-иар нөхөн олголоо. 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн олимпиадын I давааг 

Математик, Мэдээллийн технологи, Физик, Хими болон Газарзүй, Орос хэл гэсэн 7 

төрлийн чиглэлээр явуулж нийт 91 сурагч хамрагдлаа. 

12-р ангийн сурагчдын ЭЕШ бэлтгэж байгаа ангид  дүн шинжилгээ 

анализ  дүгнэлт хийх сорилыг 7 чиглэлээр 24 сурагчаас авч анализ хийлээ. 

Сүхбаатар аймаг Баруун –Уртын 3-р сургуулийн түүх нийгмийн ухааны багш 

Гэрэлцэцэгийг урьж 12-р ангийн сурагчдын  нийгмийн ухааны хичээлийн туршлага 

солилцох 2 өдрийг хамт зохион байгууллаа.  Мөн “QR кодыг сургалтад ашиглах нь” 

сэдэвт ажлын байрны сургалтыг хийж багш нар 100% хамрагдлаа. 

Багш нараас хэрэгцээний  судалгаа авлаа. Судалгаанд нийт 22 багш 

хамрагдлаа. 

Дунд, ахлах ангийн суралцагчдаас гэрийн даалгаврын талаарх тандалт 

судалгаа хийж цаашид засан сайжруулж үр дүнтэй болгох тал дээр ажиллаж 

эхэллээ. Судалгаанд 149 хүүхэд хамрагдсан. 

Баруун-Урт сумын 4-р сургуулийн судлагдахууны ахлагчид, багш нар, 

удирдлагуудын сайн туршлага ахиц амжилтыг түгээн  дэлгэрүүлэх ажлын байрны 

сургалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх, өөрийн ажилдаа тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх, 

нутагшуулах зорилгоор “Шинэ санаа- шинэлэг ажил”-ыг 14 хоногийн 

хугацаатай  зарлаад байна 

Хүүхдийн цэцэрлэг: “МИНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД –МИНИЙ ГАРТ” сэдэвт 60.000 

төгрөгийн шагналын сантай эссэ бичлэгийн уралдааныг сумын нийт эрэгтэйчүүд 

болон байгууллагын эрэгтэйчүүд,  СӨБ- д хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн аавуудын 

дунд зохион байгуулж 1-4 байр эзлүүллээ. 

Мөн Эр цэргийн баярыг угтаж байгууллагын багш ажилчдын хүүхдийн дунд 

ааваараа бахархах, аавууд эрүүл байвал айл гэр тэр чигтээ амар амгалан байхыг 

харуулсан “МИНИЙ ААВ- МИНИЙ БАХАРХАЛ” гар зургийн уралдааныг зохион 

байгууллаа.  Үүнд нийт 11 бүтээл ирүүлснээс 1-5 байрыг шалгарууллаа. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн 4 төрлийн дугуйланд нийт 42 хүүхэд хичээллэж байна. 

Дуу хөгжмийн, монгол наадгайн, “Цэгээр наадъя”, гар урлалын дугуйлан тус тус 

хичээллэж байна. 

Томуу томуу төст өвчний дэгдэлт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан тандалтын 

багаас бүлэг бүртэй хамтран 3 бүлэг 15 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.  

Ангид 2 цаг тутамд чийгтэй цэвэрлэгээ 10-15 минут агаар салхивч нээх, ангид 

хүүхдийн тарсаны дараа кварцийн  гэрлээр 20 минут ариутган халдваргүйтэл  хийх, 

өглөө өдөр, орой хүүхдийн амыг содын уусмал, давсны 

уусмал, нимбэгийн уусмалаар зайлах, бүлэг бүр витаминжуулалтын ажлыг 



хийх, ангид сармисны уусмал хандыг тавих, хүүхэд бүрт өглөө, орой цэгэн 

массажийг хийлгэх ажлуудыг тус тус хийлээ. 

Сумын ЭМТ-тэй хамтран 5 бүлгийн 97 хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 

хийж шаардлагатай хүүхдэд эмчийн магадалгаагаар эцэг эхэд нь хүргэж өгсөн. 

Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх зөвлөгөө, зөвлөмжийг 8 бүлгийн багш, 

туслах багш цахимаар 31 удаа өгсөн байна. 

Мөн өвчний хүндрэл, хатгалгаа менингоккт халдварын талаар зөвлөмжийг 

бүх бүлэг дотоод группээрээ 12 удаа цахимаар өгч тандалт авсан. 

Тандалтын баг эцэг эхэд, иргэдэд мэдээ мэдээллийг түгээх зорилгоор “ТА 

ҮҮНИЙГ УНШИНА УУ” нэртэй самбар гарган байршуулсан. 

Өглөө бүр хүүхдийн ирцэд тандалт хийн, өвчлөлийн хувийг гарган ажиллаж 

байна. Энэ долоо хоногт 34,2% - 22.2% хүртэл өвчлөл буурч байна. 

Байгууллагын ариутгал цэвэрлэгээг тогтмол хийж 5 дахь өдөр 

бүр мананцаржуулагчаар ариутгал, 14 хоногт 1 удаа орчны цэвэрлэгээг хийж ирсэн. 

Ариутгалын бодисын нөөцийг татан авч үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. 

Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаатай холбогдуулан 

төлөвлөгөөт дотоод хяналт шалгалтыг 1 удаа хийсэн. 

Бүлгийн багш, туслах багш, тогооч, үйлчлэгч нарын өдөр тутмын ажлын 

хувцас өмсөж байгаа байдал, эрүүл ахуй, хувцасны шкафны эмх цэгцэд хяналт 

тавьж өдөр бүр тэмдэглэл хөтөлж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрт нь 

арилгуулж ажиллаж байна. 

“Аюулгүй ажиллагаа- Амьдралын баталгаа” гэсэн уриалгыг өглөө бүр 

хэрэгжүүлэх үүднээс тоног төхөөрөмж хариуцсан ажилтан болон бусад ажилчдын 

тоног төхөөрөмжтэй хэрхэн ажиллах талаар заавар зөвлөгөөг өглөө. Ажилдаа 

орохоос өмнө өгч гарын үсгээр баталгаажуулж хэвшлээ. Мөн гал хариуцсан ажилтан 

ажилтанд ажил үүргийн хуваарь танилцуулж анги бүлгүүдийн галын хорыг хянаж 

тэмдэглэл хөтлөх заавар чиглүүлэг  өглөө. 

Байгууллагын эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг 6-н чиглэлээр шинэчлэн хийж 

аймгийн онцгой байдлын газраар хянуулан баталгаажуулсан. 

“Багш болон бусад ажилтны ёс зүйн зөрчил арилгах” ажлын хэсгийн 2-р 

улирлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион 

байгуулж ажиллаж байна. 

Багшийн ёс зүйн зөвлөлөөс сар бүр Цэцэрлэгийн  нийт багш ажилчдад, 

багшийн ёс зүйн шинэчилсэн дүрэм журмыг  танилцуулж, багш ажилтны ёс зүйг 

ханган ажиллах талаар амлалт, гарын үсэг авч баталгаажуулдаг ба 3-р сарын 17-д 

нийт 21 багш ажилтанд танилцуулж гарын үсгээр баталгаажууллаа. 

Мөн ёс зүйн дүрмийг баримталж ажиллах амлалт бичгийг нийт багш, ажилчид 

өөрсдийн гараар бичиж, гарын үсэг зуран хамт олны өмнө уншиж танилцууллаа. 

Нийт 25 багш ажилчид амлалт бичгээ бичиж өгсөн байна.  

“Харилцаа- мэндлэхээс эхэлнэ” нөлөөллийн аян өрнүүлэн нийт багш 

ажилчид, бүлгийн хүүхдүүд хамрагдан  мэндлэх хүндлэх чадварт сургаж тод 

дуугаар мэндлэх, мэхийн ёсолж мэндлэх дадалд сургаж байна. 

Эцэг эхчүүд, ард иргэдэд эрх зүйн мэдээ мэдээллийг хүргэх зорилгоор 

байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан #ЁС_ЗҮЙГ_ЭРХЭМЛЭЕ  хаштаг ашиглан 

мэдээллийг хүргэх ажлыг эхлүүлээд байна. Одоогоор 4 мэдээ мэдээлэл хүрээд 



байна. Цаашид мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмж хүргэх ажлыг эрчимжүүлэхийг 

нийт багш ажилчдад даалгалаа. 

3-р сард багшийн ёс зүйн талаар эцэг эхчүүдээс 1 гомдол ирсэн ба ажлын 

хэсэг, дотоод хяналтын багтай хамтран зөрчил дутагдлыг илрүүлэн зохих арга 

хэмжээг авч шийдвэрлэсэн. 

СОЁЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:  Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан сумын 

эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй хамтран “Саран ээж”, “Наран ээж”, “Ачлалт ээж”, 

“Тэнгэрлэг гэр бүл” баярын хурал зэрэг үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. 

Номын сан нь 2022 оны шилдэг уншигч шалгаруулах “Судар эгшиглэн” төсөл 

уралдаанд оролцогч иргэд хүүхэд багачууд, номын сангаар үйлчлүүлэгч нарт ном 

олгож,  Номын сангийн дэргэдэх “Номын клуб” дугуйланг  25 хүүхдийг хамруулан 

хичээллүүлж  байна. 

Соёлын төв нь 2022 онд “Угийн бичиг” хөтлөх иргэд, айл өрхийн тоог нэмэгдүүлэх 

сумын угийн бичиг хөтлөлтийг 25%-д хүргэх  зорилтыг тавин 

ажиллаж, байгууллагын үндсэн 5-н ажилтанд  5 багийг даалган сургалтыг өгч 

хөтлүүлэхийг үүрэг болгосон. 

Аймгийн соёл урлагийн газрын мэргэжилтнээр ахлуулсан ажлын хэсэг арга зүйн 

зөвлөгөө  зөвлөн туслах,  СББӨ, өвлөн уламжлагч нар болон түүх соёлын үл 

хөдлөх дурсгалын улсын тооллогыг газар дээр нь очиж бүртгэн баримтжуулж 

ажилласан. 

Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 101 жилийн ой Монгол цэргийн баярт 

зориулан Соёлын төвийн орон нутаг судлах танхимаас нутгийн ахмад дайчин 

А.Дугар агсны гэгээн дурсгалд зориулж “Дайчны алдар” үзэсгэлэнг хүүхэд багачууд 

залуусыг эх оронч үзэлд төлөвшүүлэх бусдад сурталчлах зорилгоор түүний үр 

хүүхдүүдтэй хамтран зохион байгууллаа. Үзэсгэлэнд 120 гаруй үзэгч хамрагдлаа. 

“Миний мэдэх ахмад дайчин” гар зургийн уралдааныг ЕБС-ийн 6-12р ангийн 

сурагчдын дунд зарлаж нийт 20-н бүтээл ирснээс  3-н байрыг шалгаруулан шагнаж 

урамшуулсан. 

Соёлын төвийн дэргэдэх хөгжим, номын сан, уламжлалт шагайн дугуйлан, гар 

урлал, найрал дуу зэрэг дугуйлангуудад 120 гаруй хүүхэд суралцаж байна. 

03.16-нд “ЦЭРЭГ ЭХ ОРОН”-ы сэдэвт караоке тэмцээнийг  албан байгууллага, аж 

ахуйн нэгж,  иргэдийн  дунд зохион байгуулж, 8 багийн 40 оролцогч оролцлоо. 

2 дугаар сарын 22-оос 3 дугаар сарын 3-ны хооронд зохион байгуулагдсан 

багуудын иргэд нийтийн  хурлаар  Соёлын төвийн зүгээс “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх 

арга зүй”, “Соёлын өвийн тухай ойлголт түүний төрөл” сэдвүүдээр сургалт 

мэдээллийг 2 багийн 150 иргэдэд өгсөн. 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа нь 

жигд хэвийн явагдаж байна. Амбулаторийн нийт үзлэг 186, алсын дуудлага 11, 

гэрийн дуудлага 9, хэвтэн эмчлүүлэгч 8,  Ковидын улаан бүсэд хэвтэн эмчлүүлж 

байгаа өвчтөн 7. Товлолын вакциныг 63 хүүхдэд хийгээд байна. 

Шийдвэр гаргагч удирдлагууд болон малчдын зөвлөгөөнөөр эрэгтэйчүүдийн 

эрүүл мэнд түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн талаарх хэлэлцүүлэг хийж 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан бэлгийн боловсрол сэдвээр сургалт хийж 

гарын авлага тараасан. Нийт 50 хүн сургалтад хамрагдсан. 32 эрэгтэйг 

эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан байна. 



Албан байгууллагуудын эрэгтэй албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг 

шинжилгээнд хамруулан бэлгийн эрүүл ахуй, артерийн даралт, 

чихрийн шижингийн үзлэгт хамрагдах ач холбогдол, зөв зохистой 

хооллолт,тараглалт сэдвүүдээр сургалт хийж витаминжуулсан. Нийт 15 эрэгтэй 

албан хаагчийг В,С вирус илрүүлэг шинжилээнд,  60 албан 

хаагчийг ДОХ тэмбүүгийн шинжилгээнд тус тус хамруулсан бөгөөд 

бие бялдарын түвшин тогтоох сорилд 5 байгууллагын 64 албан хаагчийг 

хамруулсан. 

Албан байгууллагуудын 59 эрэгтэйг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан 

В,С вирусийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулсан. Даралт ихсэлттэй 5, илүүдэл 

жинтэй 12, таргалалттай 6 хүнийг илрүүлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авч байна. 

Аяны хүрээнд өсвөр насны буюу 12 ангийн хөвгүүдийн дунд бэлгийн ариун цэвэр, 

архи тамхины хор хөнөөл сэдвүүдээр сургалт хийж 34 хүүхдийг хамруулсан. 

“Архи тамхи бидний сонголт биш” цахим челленжид 5 албан байгууллагын 59 

эрчүүд нэгдэн уриалсан. 

Мөн аяны хүрээнд албан байгууллагуудын эрэгтэйчүүдийн дунд гар бөмбөгийн 

тэмцээнийг зохион байгууллаа. 
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