
 НЭГ. ЭКО ДҮҮРЭГ – НОГООН ХӨГЖИЛ 

1.1.1. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол сургалт 

• 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан 

байгууллагуудаас ирүүлсэн Тогтвортой хөгжлийн боловсролын  захиалгат сургалтыг 

цахимаар зохион байгуулж, 20 удаа сургалтаар 375 иргэнд үйлчиллээ.  

№  
Чиглэл  

Сургалтын үйл ажиллагаа 

Сургалтын тоо Суралцагчийн тоо  

1 Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 20 375 

 

• Мөн Тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулгын хүрээнд “Цэнхэр алтны ухаалаг 

хэрэглээ”, “Экологийн ул мөр” сэдвээр видео хичээл бэлтгэж олон нийтэд түгээсэн нь 

2689 хүний хандалтыг авсан байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх 

мэдээлэлийг байгууллагын цахим хуудаст тогтмол оруулж иргэд олон нийтэд 

мэдээлэл түгээж ажиллалаа. 

 
 

1.1.2. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа 

 

Олон нийт рүү чиглэсэн нөлөөллийн ажлыг цахимаар  зохион байгууллаа. 

“Хэмнэлттэй, хариуцлагатай иргэн” цахим аяны хүрээнд - Тогтвортой хөгжлийн 

боловсролын “Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих” зорилгын хүрээнд ус, цахилгаанаа 

хэмнэх,  иргэдийн экологийн ул мөрийг бууруулах, хог хаягдлаа ангилан ялгах  цахим 

аян зохион байгууллаа. Нийт 119 иргэн оролцож өөрсдийн сайн жишээгээ бусадтай 

хуваалцсан сайхан ажил болсон. Үйл ажиллагаанд нийт 5260 иргэн хандалт хийж үзэл 

бодлоо илэрхийлэв. Энэ ажлаараа усаа хэмнэх, хогоо ангилах, цахилгааны хэрэглээг 

бууруулах зурган мэдээллийг 7 удаа оруулав.Энэхүү ажлаар 

- Цэнхэр алтны ухаалаг хэрэглээ цахим сургалтыг оруулж иргэд олон нийтэд 

усаа  хэрхэн хэмнэх арга, цахим постерыг оруулах  

- Тогтвортой хөгжлийн боловсролын агуулгын хүрээнд ус, тог, цахилгаанаа 

хэмнэх талаар иргэд олн нийтэд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэдэг үлгэр жишээ 

байгууллагуудын мэдээллийг хэмнэлттэй хариуцлагатай иргэн хаштаг ашиглан 

байгууллагын цахим хуудаст байршуулах 

- Байгууллагын ажилчид байгаль орчинд ээлтэй амьдарч буй өөрсдийн эерэг 

жишээгээ хэмнэлттэй хариуцлагатай иргэн хаштаг ашиглан олон нийтэд хүргэх  



- Хэмнэлттэй хариуцлагатай иргэн гэсэн хүрээгээр байгууллагын бүх ажилчид 

өөрийн цахим хаягны хүрээг сольж олон нийтийг энэхүү аянд нэгдэхийг уриаллаа. 

 
 

1.1.3. “Цонхон дээрх тариалан”олон нийт рүү чиглэсэн нөлөөллийн үйл ажиллагаа 

“Цонхон дээрх тариалан”  --Тогтвортой хөгжлийн боловсролын “ Зохистой хөдөлмөр ба 

эдийн засгийг дэмжих”  зорилгын хүрээнд байгаль орчноо хамгаалах, эко ногоон 

орчныг дэмжих, эрүүл хүнсээ өөрсдөө гэрийн нөхцөлд  бага зардлаар тарьж ургуулан, 

хэрэглэх зорилгоор “ Монголын ногоон хөгжлийг дэмжих төв”- ийн аграномич 

Уранбилэгтай  хамтарч “Цонхон дээрх тариалан”  сургалтыг 2021 оны 5 сард 239 

иргэнд танхим болон цахимаар зохион байгууллаа.Иргэдэд цонхон дээрээ хүнсний 

ногоогоо хэрхэн тариалах талаар зөвлөж, яншуй, бууцай, салатны навч, ногоон 

сонгино, базилик, гаа, лооль, чинжүүний  үрийг хэрхэн сонгох, ариутгах, үрсэлгээ хийх, 

шилжүүлэх талаар,  мөн сав болон хөрсний талаар хичээл зааж, ажиглалтын дэвтэр 

тараан өглөө. 

    
   

Энэ ажлын зорилго нь иргэд цонхон дээрээ хүнсний ногоо тариалж хүнсэндээ 

хэрэглэх, ажиглалт хийх, туршлагаа хуваалцах зэрэг үе шаттай явагдах юм. 

 

ХОЁР. ЭРҮҮЛ ДҮҮРЭГ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ 

2.1. Сургалтын үйлчилгээ 

2.1.1 Санхүүгийн боловсролын сургалт зохион байгуулах 

Санхүүгийн боловсролын хүрээнд: 

• Санхүүгийн боловсролын Мөнгө түүний үнэ цэн, Хуримтлал, хадгаламж, Өрхийн төсөв, 
Цахим мөнгөний хэрэглээ  зэрэг сэдвээр зохион байгуулсан 19 удаагийн сургалтад 478 
иргэнийг хамруулав. Энэхүү сургалтад Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34, 32-р 



сургуулийн 153 багш ажилчид мөн 52-р сургуулийн 7-р ангийн сурагчид болон бусад 
байгууллагууд хамрагдсан. 

 
• “Дэлхийн Мөнгөний Долоо хоног 2021” нөлөөллийн ажлын хүрээнд ”Суралц, 

Хуримтлуул, Өсгө” уриан дор 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 
12-ны өдрийн хооронд хүүхэд залуучууд, насанд хүрэгчдэд санхүүгийн боловсрол, 
мэдлэг мэдээлэл олгох,  олон нийтэд таниулах ажлыг Хаан банктай хамтран зохион 
байгуулж нийт 297 иргэнд хүрч ажиллалаа.Энэ ажлынүр дүнд  “Хуримтлалтай хамт 
олон” үйл ажиллагааг зохион байгуулж нийт ажилчдын 46.1% нь цалингаасаа 
хуримтлал үүсгэлээ. 

 

2.1.2 Бага санхүүжилтээр өрхийн орлогыг дэмжих сургалт зохион байгуулах 

Санхүүгийн боловсролын нэг гол ажил нь “Бага санхүүжилтээр өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх” 
хөтөлбөрийн хүрээнд гар урлалын / сутаж, декупаж, саван, лаахийх, сагс сүлжих, даалин 
урлал /богино хугацааны онлайн сургалтыг явуулж нийт 15 иргэнд мэргэжлийн чиг баримжаа 
олголоо. 

 

2.1.3 Гэр бүл, эрүүл мэндийн боловсролын сургалт зохион байгуулах 



2021 оны хагас жилийн байдлаар  Гэр бүл эрүүл, мэндийн боловсрол олгох 19 удаагийн 

сургалтаар 525 иргэнд үйлчиллээ.  

Иргэдийг насны байдлаар авч үзвэл: 

 

Хүйсийн байдлаар авч үзэхэд: эр 254 эм 271 иргэн хамрагдсан байна 

 

Боловсролын түвшингээр нь дүгнэн харахад:  Нийт сургалтад хамрагдсан нийт 525 иргэдийн 

30%  дээд боловсролтой, харин дунд 62% нь , 8%  нь тусгай дунд боловсролтой байлаа. 

 

Сургалтад ХУД Онцгой байдлын хэлтэс, Гал унтраах, аврах 14,30,65-р анги, 230-р цэцэрлэг, 

Хан Уул дүүргийн Цагдаагийн 1-р хэлтэс, Нийслэлийн 41, 60, 52-р дунд сургуулийн багш 

ажилтан, сурагчид оролцож, “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх вэ”,“ Сайхан сэтгэлийг 

өөрөөсөө”,“Бага насны хүүхдэд гэрийн даалгавар хийлгэх зөвлөмж”,“Хүүхэд бүрийн хөгжлийг 

дэмжих арга зүй”, “Гэр бүл төлөвлөлт”, “Хүний сайныг ханилан байж” зэрэг сэдвийн хүрээнд 

сургалт авлаа. 



2.1.4 Эүүл мэндийн боловсролын сургалт зохион байгуулах 

• Нөхөн үржихүй эрүүл мэндийн өртөө сургалтын нэгдсэн хөтөлбөртэй бөгөөд  бэлгэвч, 

булгийн замын хөлдвөхт өвчний дамжих, дамжихгүй замууд, шийдвэр гаргалт, бие 

биенээ дэмжих, БЗХӨ гэж юу вэ гэсэн 5  хөтөлбөрөө шинэчлэн сайжруулж, 

хэрэглэгдэхүүний тоогоо нэмэгдүүлж, шинээр ажилд орсон байгш нараа 

чадваржууллаа. 

- “Нөхөн үржихүй эрүүл мэнд” сэдвээр 2  удаа, “Өсвөр насны бэлгийн боловсрол“ 

сэдвээр 3 удаа Нийслэлийн 41, 60-р дунд сургуулийн 10,11 дүгээр ангийн сурагчдад  

сургалт зохион байгуулсан.  

2.1.5 Иргэний эрх зүй улс төрийн   боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагааны 

хүрээнд чанартай боловсролын үйлчилгээг иргэдэд хүргэнэ. 

Хан-Уул дүүргийн Албан бус Насан туршийн боловсролын төвийн Иргэний эрх зүй, улс 

төрийн боловсролын агуулгын хүрээнд иргэд болон албан байгууллагуудын албан хаагчдад 

эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор тогтмол сургалт зохион байгуулагдаж 

байна.  

2021 оны эхний хагас жилийн  Иргэний эрх зүй, улс төрийн боловсролын агуулгын 

хүрээнд 47 удаагийн давтамжтай сургалтаар нийт 1387 иргэнд хүрч үйлчилсэн байна. Цаг 

үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор сургалтыг онлайн сургалтын платфром буюу google 

meet программ ашиглан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Ажлын байрны 

бэлгийн дарамт, Нутгийн удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Засаг 

захиргааны нэгжийн тухай хууль, Авлигын тухай хуулиудаар дүүргийн Хөдөлмөр халамж 

үйлчилгээний хэлтэс,  Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв, Хан-Уул дүүргийн 21-р хороо, 

Удирдлагын академи мөн Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар зэрэг байгууллагуудад 

дээрх сургалтуудыг тус тус хамтран зохион байгууллаа.  

Мөн Хөдөлмөрийн харилцаа, Халамжийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай 

хууль, Авлигын тухай хууль, Өрхийн төсөв, Зөрчлийн тухай хууль, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг сэдвүүдээр Хан-Уул дүүргийн 32-р сургууль болон 41-р 

сургуулийн нийт 156 багш нарыг хамруулав. 

2.1.6 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах 

Монгол улсын засгийн газар Жендэрийн үндэсний хорооноос гаргасан Ажлын байрны 

бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах түүнтэй холбоотой гомдлыг 

байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд хэрхэн тусгах, хянан шийдвэрлэх талаар арга 

зүйн зөвлөмжийн дагуу  цахим хичээлийг боловсруулан  онлайнаар түгээж ажилласан.  Мөн 

байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заалт болгон оруулж, багш ажилтнуудад 

танилцууллаа. 

“Ажлын байрны бэлгийн дарамт” сэдэвт хичээлийг 2021 оны  1 сарын 18 нд Онцгой 

байдлын хэлтсээс ирсэн захиалгын дагуу цахим сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын 

хэлтсийн харьяа  гал унтраах 30,65,14-р ангийн нийт 94 ажилтанд  онлайнаар амжилттай 

зохион байгуулсан. Байгууллагын нийт багш ажилчдад Ажлын байрны бэлгийн дарамт 

сэдвийн хүрээнд  цахим хичээлийг бэлтгэн байгууллагын цахим хаягаар мэдээлэл өгч 

ажиллалаа. 

2.1.7 Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулах талаар 



- Хан-уул дүүргийн Цагдаагийн 1 хэлтэстэй хамтран 7 хоног бүхийн 1,3,5 дахь өдрүүдэд  

эрүүлжүүлэх байранд  хоносон иргэдэд Архины хор уршгийн тухай сургалтыг явуулдаг 

бөгөөд хөл хорионоос шалтгаалан 1 удаа явуулж  16 иргэнийг хамруулсан. 

- Цахимын хор хөнөөл хол байх сургалтын 52,75,18 дугаар сургуулийн 100 хүүхдэд 

зохион байгуулав. 

- “Хорт зуршлаас холхон байя” өртөө сургалтын 4 хөтөлбөрийг шинэлэн боловсруулж 

ажиллалаа. 

2.1.8 Харилцаа,ёс зүйн боловсрол олгох сургалт 

2021 оны эхний хагас жилийн  Харилцаа, ёс зүйн боловсролын агуулгын хүрээнд 21 удаагийн 

давтамжтай сургалтаар нийт  621 иргэнд google meet программ ашиглан явууллаа. Эдгээр 

сургалтыг Онцгой байдлын алба ,18, 21 дүгээр хороо, Нийслэлийн 230 дугааар цэцэрлэг, 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс52-р сургууль  ерөнхий боловсролын 41-р сургууль, 

60-р сургууль, 121 дүгээр цэцэрлэгийн захиалгаар “Эцэг эхийн харилцаа хүүхдэд хэрхэн 

нөлөөлдөг вэ?”,  “Хамт олны харилцаа”, “Эерэг харилцаа, эерэг хандлага”, “Суралцах ба 

бүтээлч санаа дэвшүүлэх чадвар”, “Өсвөр насны хүүхдүүдийн хоорондын харилцаа”, “Ёс 

суртахууны хэм хэмжээ”,”Багаар ажиллах чадвар” зэрэг сэдвүүдээр зохион байгуулав. 

Цахимаар сургалт явуулахдаа танхимаар зохион байгуулж байсан ээлжит хичээлийн 

хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүн бүрийг цахимаар зохион байгуулахад бэлтгэн өөрчилж 

баталгаажуулсан. 

 

 

Харилцаа ёс, зүйн боловсролын агуулгын хүрээнд боловсролын хэлтэстэй хамтран эцэг 

эхчүүдэд зориулсан “Эцэг эхийн харилцаа хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?” сэдвээр лайв 

хичээлийг зохион байгуулж 6200 хүн үзэж 235 хүн хариу үйлдэд үзүүлж 258 удаа олон нийтэд 

хуваалцсан үр дүн гарсан байна. Мөн байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан “Эерэг 

харилцаа хандлага”, “Өсвөр насны хүүхэдтэйгээ харилцах нь” сэдвээр цахим сургалт бэлтгэн 

олон нийтэд түгээсэн.  

2.1.9 Мэргэжил сонголт сургалт 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар Good Neightbors олон улсын байгууллагатай хамтран 

нийслэлийн 41, 60-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ” 

сэдвээр мэргэжил сонголтоо хийхэд нь туслалцаа үзүүлэх зорилгоор 3 удаагийн 

давтамжтайгаар нийт 166 сурагчдад онлайн сургалт зохион байгуулсан байна.  



 

 

2.1.10 Соёл, гоо зүйн  боловсрол олгох сургалтын хүрээнд чанартай боловсролын 

үйлчилгээг иргэдэд хүргэнэ. 

2021 оны эхний хагас жилийн  Соёл, гоо зүйн боловсролын агуулгын хүрээнд 21 удаагийн 

давтамжтайгаар онлайнаар google meet программ ашиглан нийт  699 иргэнд хүрч үйлчилсэн 

байна.  

 

Хамтран  ажиллах гэрээ байгуулж, сургалтын захиалга өгсөн 230 дугаар цэцэрлэг,Хан – Уул 

дүүргийн хэлтэс, албадын албан хаагчид, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, Улаан 

загалмайн нийгэмлэг, 52 дугаар сургуулийн багш, сурагчид, Goodneighbours ОУБ – тай 

хамтран Нийслэлийн 41 болон 60 дугаар сургуулийн багш, ажилчдад Дижитал минимализм, 

Биеэ авч явах соёл, Минимализмын тухай ойлголт, Соёлын өв, Богцон дахь өв соёл зэрэг 

сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа. 

2.1.11 Соёл, гоо зүйн  

боловсролын агуулгын хүрээнд цахим хичээлийн сан бүрдүүлэх 

Соёл, гоо зүйн боловсролын агуулгын хүрээнд “Биеэ авч явах соёл”, “Минимализмын тухай” 

цахим хичээлийг боловсруулж хэрэглэгдэхүүний тоог  12-оор нэмэгдүүллээ.  

Байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан “Биеэ авч явах соёл” хичээлийн хандалтын тоо 

2038, “Минимализмын тухай” хичээлийн хандалтын тоо 3665 байна. 

2.1.12 Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний хүрээнд танхимын үйлчилгээг 

иргэдэд хүргэнэ. 
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Боловсролын түвшингээр

Дээд Бүрэн дунд Суурь Тусгай дунд



2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар танхимаар байгууллагынхаа  багш ажилдад 

үйлчилж, уран зохиолын ном сурталчлан нийт 180 ширхэг номоор  үйлчилсэн 

2.1.13 Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний хүрээнд зөөврийн номын 

сангийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэнэ. 

Хүүхдийн номын ордонтой хамтран ажиллах гэрээний дагуу  2 удаа зөөврийн номын 

сангийн үйлчилгээний хүрээнд 60 ширхэг ном авсанаас  уран зохиолын ном 30 

ширхэг, хүүхдийн ном 30 ширхэг авчирч байгууллагын албан хаагч нар болон 

хүүхдүүдэд  хүргэж үйлчилсэн. 

 

2.1.14 Дүйцсэн хөтөлбөрийн ангийн сурагчдад уншлагын цагийн хөтөлбөр 

боловсруулан батлуулж, сургалт зохион байгуулна. 

• Дүйцсэн хөтөлбөрийн анги сурагчдад “Уншлагын цагийн хөтөлбөр” 

боловсруулж, цахимаар дүйцсэн хөтөлбөрийн ангийн сурагчдад 4 удаа сургалт 

зохион байгуулан, давхардсан тоогоор 42 сурагчийг хамруулсан.  

• Ном уншихын ач тус сэдвээр цахим достер бэлтгэн ангийн группт тавьсан. 

• Хүүхдийн номын ордонтой хамтран хүүхдийн зохиолч Ж.Дашдондогийн 80 

жилийн ойд зориулсан уран уншлагын уралдаанд --2, “Ээждээ хүргэх чин 

сэтгэлийн үгс 3”  захидлын уралдаанд- 2 , “Уран дүрслэлийн хөгжилтэй аялал”  

уралдаанд -2 сурагчийг оролцуулж, зөвлөгөө өгч ажилласан. 

2.1.15 Дүүргийн бичиг үсэггүй иргэдийн сургалт 

Энэ хичээлийн жилд бичиг үсгийн анхан шатны сургалтад 24-42 насны 10 иргэн 
хамрагдсанаас 2 иргэн өмнөх түвшингөө ахиулж, 8 иргэн шинээр бичиг үсэгт тайлагдлаа. 
Иргэд 52 цагийн танхимын сургалтад хамрагдсан бөгөөд  хөл хорио тогтоосон эхний үед 
сурагчид цахим орчинд ажиллаж чадахгүй, нэгж болон дата байхгүй гэдэг шалтгаанаар 
сургалт доголдож байсан боловч, хөл хорио суларсан үед багш нар байгууллага дээр  
интернетийн орчинд хэрхэн ажиллах 4 цагийн танхимын сургалт явуулж, цахим орчинд 
ажиллах чадвар олгож, уншиж бичүүлж сургалаа. Цахимаар 48 цагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 



 

2.1.16 Бичиг үсгийн боловсролоос хоцорсон цэргийн насны залуучуудын судалгааг 

гаргаж, боловсролын түвшинг тогтоон, сургалтыг зохион байгуулах 

Хан – Уул дүүргийн 2020 оны цэрэг татлагын 2 дугаар ээлжийн үеэр бичиг үсгийн 

боловсролгүй 6 цэргийн насны иргэдийн судалгааг гарган, сургалтад хамруулах бэлтгэл 

ажлыг ханган ажиллаж байна. 

2.1.17 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх 

Хөл хорионы улмаас байгууллагын үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжсэн тул сэтгэл зүйн 

зөвлөгөө, үйлчилгээг  цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Цахим зөвлөгөөний зар 

мэдээллийг байгууллагын  цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

Үйлчилгээнд 2021.01 сард - 4 иргэн, 2 сард-3 иргэн, 3 сард 4 иргэн нийт 11  иргэнд 10 цагийн 

ганцаарчилсан зөвлөгөө  өглөө.  

 

Мөн иргэдэд сэтгэл зүйн боловсрол олгох  зөвлөмж боловсруулан зурагт хуудас хэлбэрээр 

байгууллагын цахим хуудас, дүүргийн сайтаар дамжуулан иргэдэд хүргэв. 

 



2.1.18 Иргэдэд сэтгэл зүйн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах 

Хан-Уул дүүргийн Ерөнхий боловсролын 60 дугаар сургуулийн 1-5 дугаар ангийн сурагчдын 

118 эцэг эхчүүдэд 2021.02.15- 2021.02.17    хүртэл 3 хоногийн хугацаанд хүмүүжлийн эерэг 

арга багц сургалтыг “Хүүхдийн нас болон хөгжлийн онцлог”, “Хүүхдийн хувийн онцлог” 

сэдвээр нийт 6 цагийн сургалтыг зохион байгуулан явууллаа.   

Сургалтаар хүүхдийн нас насанд гарах өөрчлөлт, хөгжил болон хөгжлийг хэрхэн дэмжих мөн 

хүүхдийн ялгаатай байдал гэж юу болох, ялгаатай байдлыг бий болгодог хүчин зүйлс 

цаашлаад хүмүүжлийн явцад юуг анхаарах талаар мэдээлэл өглөө. Мөн эцэг эхчүүд 

хүүхдийнхээ дотоод ертөнцийг таних, давуу болон анхаарал хандуулах асуудлыг ялгахад 

туслах дасгалуудыг ажиллалаа.  

 

2.1.19 Сургууль завсардсан хүүхдэд зориулсан танхимын сургалт 

Сургууль завсардаж, танхимаар дүйцсэн хөтөлбөрийн боловсрол олгох сургалтад 

хамрагдсан  8 – 15 насны бага ангийн 11 сурагч, 14 – 19 насны дунд ангийн 15 сурагч нийт  26 

сурагчдыг  520 цагийн цахим сургалтад хамруулж,  сурагчдын мэдээллийг боловсролын 

мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэн, баталгаажуулж, анги дэвшүүлж, сургууль төгсгөлөө. 

Цахим сургалтад хамрагдах боломжгүй сурагчдад 320 ширхэг сургалтын  

хэрэглэгдэхүүнийг хэвлэж, гэрээр хүргэж ажиллалаа.  

2.1.20 Тусгай хэрэгцээт иргэдийн шаардлагад  нийцсэн ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх  

А. Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/160 захирамжаар 

байгууллагын бүтэц орон тоог шинэчлэхдээ Тусгай хэрэгцээт боловсролын багш 

ажиллуулахаар батлуулсаны дагуу 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс багш авч 

ажиллууллаа.  

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 46 дугаар тогтоолын 4-т “... хэвтрийн болон, хүнд 
хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд бичиг үсгийн болон бага, суурь боловсрол 
эзэмшүүлэх ажлыг Насан туршийн боловсролын төв хариуцна” гэж заасны дагуу манай 
байгууллагын эхний хагас жилийн нэг гол ажил нь  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
дэлгэрэнгүй судалгааны баазтай болохыг зорьж, Дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний 
хэлтсээс ирүүлсэн  Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр амьдардаг, 21 хороонд 
бүртгэлтэй,хөгжлийн бэрхшээлтэй 1-18 насны 601 хүүхдийн судалгаанд анализ хийлээ. Үүнд: 

Хүснэгт 1. Хан- Уул дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд 
хамрагдалтын судалгаа 



 

Хүснэгт 2. Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн судалгааг бүсчлэн авч үзвэл 

 

В. ХУД-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эх, 
асран хамгаалагч нарт зориулсан мэргэжлийн зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх зорилготой 
фэйсбүүк хаалттай групп нээсэн бөгөөд тус группд хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх мэдээ 
мэдээлэл оруулан ажиллаж байна. 
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С. Энгийн иргэдийн хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилготой 
хөгжлийн бэрхшээлтэй эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө гарын авлага хийсэн.  

 
           
 Ковид-19 цар тахлын үед цахимаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 сурагчтай хамтран 
ажилласан бөгөөд эхний ээлжинд эцэг эхээс асуумж бөглүүлэн ярилцлагын аргаар 
судалгаа авсан. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд хэвтрийн болон хүнд хэлбэрийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ахуйн засал, хөдөлгөөн засал ихээхэн хэрэгцээтэй 
байгаа нь харагдаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон эцэг эхтэй цахим 
хэлбэрээр ажиллах, харилцах амаргүй байсан ба техник, технологийн мэдлэг дутмаг, 
багш хүүхэд шууд харилцахад хүүхэд багшийг анзаарахгүй байх, хичээлд төвлөрөхгүй 
байх, эцэг эх багш алсын зайнаас хамтран хүүхэд сургалт орно гэдэг амаргүй байсан. 
Гэвч боломжгүй гэдэг үгээр хаацайлалгүй эцэг эх, асран хамгаалагч нартай хамтран 
ажиллах, хүүхдийн бэрхшээлийн төрлийг тодорхойлох, ялгаатай чадвар, онцлогт 
тохирсон хичээлийн хөтөлбөр, заах арга зүйгээр сургалт үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах нь нөгөө талаараа маш их давуу тал гэж харж байна. 

2.1.21 Насанд хүрэгчдэд зориулсан зайны сургалт 

1. Боловсрол нөхөн олгох дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын мэдээлэл 
 

2020-2021 оны хичээлийн жилд дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол нөхөн эзэмшихээр 107 
суралцагч Боловсролын салбарын мэдээллийн санд баталгаажин, бага ангид 11, дунд 
ангид 19, ахлах ангид 77 суралцагч  суралцаж байна. 
 

 
               График.1 
 

Бага боловсрол, 
11 суралцагч 10%

Суурь 
боловсрол,        

19 суралцагч 18%

Бүрэн дунд,       
77 суралцагч 72%

БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНГӨӨР АВЧ ҮЗВЭЛ 
/НИЙТ 107 СУРАЛЦАГЧ/



Энэ хичээлийн жилд 5 -р ангийг 2 суралцагч, 9-р ангийг  6 суралцагч, 12- р ангийг 35 
суралцагч төгсөж боловсрол эзэмшлээ. 

 

                     График.2 

  Суралцагчдын  40 нь эмэгтэй, 67 нь эрэгтэй бөгөөд 26 суралцагч танхимаар, 81 
суралцагч зайнаас суралцаж байна. 

Суралцагчид 2021 оны 1 дүгээр сараас цахим хэлбэрээр зайнаас суралцаж төгслөө. 
Ерөнхий боловсролын сургуульд шилжин суралцсан суралцагч байхгүй. Харин дүйцсэн 
хөтөлбөрөөр суралцахаар бүртгүүлсэн сурагчдыг БШУ-ны яамны Хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээний газар баталгаажуулахгүй, хугацаа алдах, чирэгдүүлэх тохиолдол  их байлаа. 
Тухайлбал бүрэн дунд боловсролыг 2 жилийн хугацаанд эзэмшдэг байсан үеийн сурагчдын 
хөтөлбөрийг дүйцүүлэхгүй, 3 жил сургах тохиолдол одоо ч байсаар байна.  
2.1.22 Лам хүүхдэд зориулсан танхимын болон зайны сургалт 

Хан – Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг Наро Банчин институтийн 

дэргэдэх Амирлахуй хийдийн 7 – 11 насны 4 лам, 15 настай 1 лам хүүхдийг дүйцсэн 

хөтөлбөрийн сургалтад хамруулан танхимын сургалтаар 52 цагийн хичээл, цахим сургалтаар 

178 цагийн хичээлийг орж тухайн ангийн судлагдахууны агуулгыг бүрэн эзэмшүүлж 

суралцагчдын мэдээллийг боловсролын мэдээллийн нэгдсэн системд оруулж, анги 

дэвшүүлэн баталгаажууллаа. 

2.2. Олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа 

2.2.1 Санхүүгийн боловсролын агуулгын хүрээнд олон нийт рүү чиглэсэн үйл 

ажиллагаа зохион байгуулах 

“Дэлхийн Мөнгөний Долоо хоног 2021” нөлөөллийн ажлын хүрээнд ”Суралц, Хуримтлуул, 
Өсгө” уриан дор 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 
хооронд хүүхэд залуучууд, насанд хүрэгчдэд санхүүгийн боловсрол, мэдлэг мэдээлэл олгох,  
олон нийтэд таниулах ажлыг Хаан банктай хамтран зохион байгуулж нийт 297 иргэнд хүрч 
ажиллалаа.Энэ ажлынүр дүнд  “Хуримтлалтай хамт олон” үйл ажиллагааг зохион байгуулж 
нийт ажилчдын 46.1% нь цалингаасаа хуримтлал үүсгэлээ. 

5 дугаар анги,              
2 суралцагч 5%9 дүгээр анги,              

6 суралцагч 14%

12 дугаар анги,       
35 суралцагч 81%

БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ 
ЭЗЭМШИХ 43 СУРАЛЦАГЧААС



 

Энэхүү нөлөөллийн ажлын хүрээнд Онлайн  сургалт зохион байгуулах, мэдээллийн цахим 

постер оруулах, Best FM 98.5 санхүүгийн мэдээлэл түгээх ярилцлага өгөх, хуримтлалтай хамт 

олныг бий болгох ажлыг төлөвлөн явуулсан. 

Онлайн сургалтад Өрхийн төсөв ,Хуримтлал ба хадгаламж сэдвийн хүрээнд Нийслэлийн 

ерөнхий боловсролын 34, 32-р сургуулийн 153 багш ажилчид мөн 52-р сургуулийн 7-р ангийн 

давхардсан тоогоор 144 сурагчид 3 агуулгын хүрээнд  сургалтыг өртөөчилсөн аргаар зохион 

байгууллаа. 

 Цахим постер оруулах - Санхүүгийн Хуримтлал ба хадгаламж, Санхүүгийн ухаалаг 

хэмнэлт, Өрхийн төсвийн үндсэн ойлголт , Зээл гэх зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгөх 

зорилготой постерыг хийж дүүргийн иргэдэд цахимаар мэдээлэл хүргэж ажиллалаа.   

2.2.2 Гэр бүл, эрүүл мэндийн боловсролын агуулгын хүрээнд цахим хэлбэрээр олон 

нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулах 

“Дэлхийн гэр бүлийн өдөр” -ийг тохиолдуулан “Гэр бүлийн үнэ цэн” цахим нөлөөлийн үйл 
ажиллагааг 2021 оны 4 дүгээр  сарын 26- наас 5 сарын 14 хүртэл зохион байгуулж, нийт 135 
иргэн оролцлоо. Энэ ажлын хүрээнд “Бид гэр бүлээрээ” видео контент, захидал болон шүлэг 
бичих уралдаан, гэр бүлдээ хайр түгээх, гэр бүлийн үнэ цэний талаарх зурган мэдээллүүдийг 
иргэдэд түгээн ажиллалаа. 

 

2.2.3 Эрүүл мэндийн боловсролын агуулгын хүрээнд олон нийт рүү чиглэсэн үйл 

ажиллагаа зохион байгуулах  

Төлөвлөгөөнд тусгаснаар 2021 оны 3 дугаар  улирал буюу 10 -р сард зохион байгуулна. 

2.2.4 Иргэний эрх зүйн боловсролын агуулгын     хүрээнд иргэд олон нийт рүү 

чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулна. 

Төлөвлөгөөнд тусгаснаар 2021 оны 3 дугаар  улирал буюу  9-р сард зохион байгуулна. 



2.2.5 Харилцаа, ёс зүйн боловсролын олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа 

"Цахим орчин-Эерэг нөлөө" аян – 2021 оны 1 дүгээр сарын олон нийт рүү чиглэсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд өөрийн цахим орчноороо дамжуулан бусдад эерэгээр нөлөөлөгч 

иргэдийг олж, тэдний зөв үлгэр дуурайлыг бусадтай хуваалцах, бие биенээсээ суралцах, 

цахим орчинд гэгээлэг зүйлсийг түгээх зорилгоор энэ цахим аяныг зохион байгуулсан. Нийт 

128 иргэн оролцож, 18204 иргэн цахим хандалт хйиж бидний ажлыг дэмжин оролцлоо. 

 

2.2.6 Соёл, гоо зүйн  боловсрол олгох сургалтын  агуулгын  хүрээнд иргэд олон нийт 

рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулна. 

Төлөвлөгөөнд тусгаснаар 2021 оны 4 дүгээр  улиралд /11-р сард/  зохион байгуулна. 

2.2.7 Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх үйлчилгээний сургалтын  агуулгын  хүрээнд 

иргэд олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулна. 

Төлөвлөгөөнд тусгаснаар 2021 оны 4 дүгээр  улиралд /12-р сард/  зохион байгуулна. 

2.3. Цар тахлын үеийн бэлэн байдал 

2.3.1 Ковид – 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, нөөцийн бэлэн байдлыг хангана.  

Улсын Онцгой комисс, Дүүргийн Онцгой комисс, Мэргэжлийн хяналтын газраас 

гаргасан заавар, зөвлөмжийн дагуу: 

• Байгууллагын коридор, анги танхим, өрөө тасалгаанд  Ковид – 19 -өөс урьдчилан 

сэргийлэх, гар угаах, зай барих, амны хаалт зүүх зэрэг зурагт хуудас байрлуулах  

• Ангиудад кварцын гэрэл тавьж халдваргүйтгэл хийх 

• Эцэг эх, сурагчид, иргэдэд зориулсан постер хийх 

• Тусгаарлах өрөө гаргах 

• Нэг удаагийн хувцас хэрэглэл авах 

• Ариутгалын бодисын нөөцтэй байх 

• Халуун хэмжигч, гар ариутгагч авах зэрэг ажлуудыг хийж хийт 676,600 төгрөг 

зарцууллаа. 

Мөн эрсдлийн үед хэрхэн ажиллах төлөвлөгөө гарган хэлэлцүүлж, батлуулан мөрдөн 

ажиллаж байна. 



Байгууллагын ажилчдыг гэрээсээ цахимаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, цахим орчинд 

хэрхэн ажиллах 7 удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

   

2.4. Хотын соёл 

2.4.1 Бүх шатны боловсрол, соёлын байгууллагууд олон улсын байгууллагуудын 

хамтын ажиллагааны хүрээнд олон нийтийн сүлжээг ашиглан соёлын боловсрол олгох 

“Хотын соёл” олон нийтийн аян өрнүүлнэ. 

• Байгууллагын цахим хуудас болон хотын соёл пэйж хуудсанд “Биеэ авч явах соёл” 
хичээлийг бэлтгэн байршуулж 2038 иргэдээс хандалт авлаа. Мөн ерөнхий 
боловсролын 32,34,52,18 дугаар сургуулийн  дунд ангийн сурагчдад дээрх сургалтыг 
зохион байгуулж, 251 сурагч хамрагдлаа. 

• “Хотын соёл” аяны хүрээнд иргэдийг олон нийтийн газраар явахдаа соёлч, зөв 
боловсон биеэ авч явахад уриалсан уриалга бүхий 6 постер бэлтгэн байгууллагын 
цахим хуудсанд байршуулан дүүргийн иргэдийн хандалт ихтэй хуудсуудаар түгээлээ 

• Нийслэлийн Урлаг Соёлын газраас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа, мэдээлэл, 
постер, шууд бичлэгийг байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан дүүргийн иргэдэд 
түгээлээ.  

• Дүйцсэн хөтөлбөрийн бага, суурь, ахлах бүлгийн 107 сурагчдад цахимаар “Хотын 
соёл” хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулан  нийт 12 удаагийн сургалтыг зохион  
байгууллаа.  

•  “Нэг хот-Нэг стандарт”-ын хүрээнд  байгууллагын  гадна талбайд цэцэг тарих, 73 
дугаар цэцэрлэгийн хашаанд мод суулгах ажлуудыг хийлээ. 

 

ГУРАВ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ – ИРГЭН БҮРТ 

3.1. Ухаалаг төрийн үйлчилгээ 

3.1.1 Нийслэлийн Засаг даргын  2013 оны “Захирамжлалын баримтад цахим хувь 

үйлдэх тухай” А/452 дугаар захирамжйин хэрэгжилтийг хангах 

2020 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн захирамжлалын: А-тушаал 52 /хавсралт-113 хуудас/ 

нийт 165 хуудас, Б тушаал 31 /хавсралт-1 хуудас/ нийт 32 хуудас, бүгд 83 тушаал /хавсралт-

114 хуудас/ нийт 197 хуудас баримтыг Archive Edoc программд оруулан хянуулсан. 



3.1.2 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/252 дугаар 

захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын албан хэрэг 

хөтлөлтийн нийтлэг журмын хэрэгжилт, Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 

/Шинэчилсэн найруулга 2020.04.24/ хэрэгжилт 

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журмын дагуу ирсэн бичиг 97, явсан бичиг 31-

ийг бүртгэж  шийдвэрлэн, хяналт тавих, албан хэрэг хөтлөлтийн шатанд хадгалан ашиглаж, 

хөтлөх нэрийн жагсаалтын дагуу албан хэрэг бүрдүүлэх, ERP системд албан бичиг 

боловсруулах зэрэг ажлыг хийж байна.  

 

3.1.3 Дүүргээс аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үзүүлж буй үйлчилгээг үе шаттайгаар 

цахимжуулах ажлыг холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.  

2021 оны 1 дүгээр сараас  Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 35 хэлтэс албад, 21 хороо, 
төрийн өмчийн 18, төрийн бус 15 ерөнхий боловсролын сургууль, 29 цэцэрлэг, 5 их дээд 
сургууль, 4 сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо, 
Нийслэлийн Цагдаагийн газрын харьяа Түр хамгаалах байр, 015 дугаар цэргийн анги, Монгол 
банк, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв, Хүүхдийн номын ордон, Наро банчин хийд,  
ШШГЕГ 401 дүгээр хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэг, “Дэлхийн зөн” Хан – Уул ОНХХ, 
Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, “World share” ОУБ, “Good neighbors” ОУБ, 
“Sunrise” ТББ, “Гэгээн Art therapy” байгууллага, Голомт банкны Хан – Уул дүүрэг дэх бизнес 
салбар, Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ОБ пластик, МУБИС-ийн БоСС,  АПУ ХК 
зэрэг  байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээг үргэлжлүүлэн  байгуулж,  сургалтын 
захиалга авч, хуваарьт оруулж цахимаар сургалт болон нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа.  

Цахим сургалтаас гадна дараах байгууллагуудтай хамтран мансууруулах бодисын хор 
хөнөөлийг сурталчлах, боловсрол нөхөн эзэмшиж буй сурагчдын бүртгэл, лам сурагчдад 
боловсрол олгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нэгдсэн судалгаатай болох зэрэг үр 
дүнд хүрсэн ажлуудыг хийсэн. Жишээ нь: 

• Дүүргийн Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хэлтэстэй хамтран 
“Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-т зориулсан нөлөөллийн ажил 

• Цагдаагийн 1,2-р хэлтэстэй хамтран эрүүлжүүлэгдсэн иргэдэд мансууруулах бодисын 
хор хөнөөлийг сурталчлах ажил 

• Боловсролын хэлтэстэй хамтран боловсрол нөхөн эзэмшиж буй сурагчдын бүртгэл, 
баталгаажуулалт хийх 

• Наро банчин хийдтэй хамтран лам сурагчдад боловсрол олгох 

• Голомт банктай хамтран “Дэлхийн мөнгөний 7 хоног” нөлөөллийн ажил 

• ШШГЕГ 401 дүгээр хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт англи хэлний онлайн сургалт 

• Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран Хэвтрийн болон хүнд хэлбэрийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 45 хүүхийн судалгаа,  болон сургуулийн гадна  байгаа 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн нэгдсэн судалгаатай болох зэрэг ажлуудыг зохион 
байгуулж, үр дүнд хүрч байна. 



Мөн  Edoc системээр 2021 оны хагас жилийн байдлаар 91 албан бичиг 30 байгууллагаас 

ирж, 27 албан бичгийг 31 байгууллагад  явуулсан байна 

3.1.4 Чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллээ тухай бүр 

дүүргийн албан ёсны /www.khanuul.mn/ веб хуудаст байршуулж, иргэдийг үнэн зөв, 

шуурхай мэдээллээр ханган, цахим мэдээллийн сувгаар уялдаа холбоотой, нягт 

хамтран ажиллах. 

Манай төв нь 2021 оныг “ Цахим платформыг хэрэгжүүлэх” жил болгон зарлаж, үндсэн 6 
чиглэл, санхүүгийн боловсрол, тогтвортой хөгжлийн боловсрол, тусгай хэрэгцээт боловсрол, 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, олон нийт рүү чиглэсэн нөлөөллийн ажил 
үйлчилгээг цахимаар нээлттэй хүртээмжтэй зохион байгуулж байна. Үүнд: 

• Дүүргийн Khanuul.mn сайтад байгууллагын үйл ажиллагаа, явцын болон сарын мэдээг 
тогтмол гаргаж эхний хагас жилийн байдлаар   5 мэдээ оруулаад байна. 

o  
• BEST FM 98.6 -тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, байгууллагын үйл ажиллагаа, 

тогтвортой хөгжлийн боловсрол, хувцаслалт, санхүүгийн боловсрол, элсэлтийн 
ерөнхий шалгалт, мэргэжил сонголт зэрэг сэдвээр нийт 4 удаагийн ярилцлагад 
зочноор уригдан оролцож байгууллагаа сурталчиллаа.    

 
   Зураг.18 

• Насан туршийн боловсролын Үндэсний төв, Монгол телевизтэй хамтран  Тогтвортой 
хөгжлийн боловсролын хүрээнд ажлын байр нэмэгдүүлэх, иргэдийн чадавхыг 
сайжруулах, өрхийн орлогыг дэмжих чиглэлээр оёдол эсгүүр, компьютер, үсчний 
сургалтаар видео контент хийж, түгээн дэлгэрүүлсэн. 



 

• www.hudabntbt.edu.mn, Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн www.ncle.mn  
вэб сайтуудад үйл ажиллагаагаа тогтмол сурталчилж байна. 

          

3.2. Мэргэшсэн тогтвортой төрийн алба 

3.2.1 Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 

албан хаагчдын чиг үүргийн давхардлыг арилгах, хэлтэс, албадын ажлын уялдаа 

холбоог сайжруулах ажлыг зохион байгуулна. 

Манай төв нь сургалтын алба, захиргаа аж ахуй гэсэн 2 бүтэцтэй бөгөөд 14 хоног тутам 
байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн хийж ажлаа дүгнэж хэвшсэн. Мөн залуу багш нарыг 
чадавхжуулах зорилгоор сар бүрийн 1 ба 3 дугаар долоо хоногийн Баасан гарагт арга зүйн 
цаг зохион байгуулдаг. Баайгууллагын зүгээс багшийг хөгжүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг 
сайжруулах хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй. 

1. Байгууллагын хүний нөөцийг чадавжуулах зорилгоор: 
А. Дээд газраас зохион байгуулсан 93 цагийн сургалт 
Багш нарын заах арга зүйг сайжруулах   25 цагийн сургалт 
Хүний нөөцийг чадавхжуулах чиглэлээр байгууллага дээр зохион байгуулсан 12 
цагийн сургалт 
Багш нар өөрийгөө хөгжүүлэх бие даасан 166 цагийн сургалт 
БМДИ – ээс зохион байгуулж буй эхний жмилдээ ажиллаж буй багш нарын / 4 багш/  
240 цагийн сургалт нийт 533 цагийн сургалтад багш нараа хамруулаад байна. 

A. МУБИС – д  “Боловсрол судлал”-ын чиглэлээр багш  С.Энхзаяа магистрт суралцаж 
байгаа бөгөөд сургалтын төлбөрт 500.000 төгрөгний дэмжлэг үзүүллээ. 

B. Тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр “Дохионы хэл” - ний цуврал хичээлийг долоо 
хоног бүр зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй ажиллах боломжийг 
хангаж байна. 

http://www.ncle.mn/


C. Мэдээллийн технологийн чиглэлээр Онлайн хурал, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах арга 
зүй    /google meet, zoom, microsoft teams/ , Үүлэн технологи /google docs, google 
sheets, google slides, google forms/, We transfer, Team viewer, Hand brake, ABBYY 
программууд болон цахим хичээл боловсруулах арга зүйд суралцаж байна. 

D. Байгууллагын багш, ажилтнуудын ажлыг сар бүрийн 20 – нд дүгнэж хэвшсэн. 

2. Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын олгох ажлын хүрээнд 

• Улирлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал 1 дгээр улиралд  - 1.968.803 төг 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2018.12.19-ний 382 тоот тогтоолыг үндэслэн 
санаачилгатай ажилласан багш, ажилчдад ур чадварын нэмэгдэлд -1.170.539 төг 

• Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл  -- 1.731.836 төг 

• Багш ажилчдад унааны мөнгө  --379.000 төг 

• Төрд ажилласаны нэмэгдэлд -- 4.687.803 төгрөгийг ажлыг үзүүлэлтийг харгалзан 
олгосон. 

Албадын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг зохион байгуулсан байдал 

A. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хэлтсээс хамтран ажиллах хүсэлт тавьсаны 

дагуу “Архигүй, хүчирхийлэлгүй – Аз жаргалтай монгол гэр бүл” төсөл бичиж Нийслэлийн 

ГБХЗХ-т хүргүүлэн, төсөл маань дэмжигдэн 5 сая төгрөгний санхүүжилтийг авч, хөл хорио 

цуцлагдсаны дараа үйл ажиллагаагаа явуулахад бэлэн болоод байна. 

B. Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийг түр хамгаалах 

байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулагч байгууллагатай  хамтран хүчирхийлэлд өртсөн 

иргэдэд харилцаа хандлага, амьдрах ухаан, хууль эрх зүй, хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр 

сургалт явуулахаас гадна  тэднийг бага санхүүжилтээр өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх 

мэргэжлийн болон гар урлалын сургалтуудад хамруулах төсөл дэмжигдлээ. 

C. Авлигатай тэмцэх газартай хамтран дүүргийн Боловсролын хэлтэс, төрийн ба төрийн 

бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 234  удирдах ажилтан, багш нарт “Авлигын тухай”, “Ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх нь”  сэдвээр онлайн сургалтыг 2021 оны 4 сарын 16-нд зохион 

байгууллаа. 

D. GOOD NEIGHBORS олон улсыэ байгууллагатай хамтран зорилт 4.5.6.7.8-р хорооны 

ЕБС-ийн сурагчид тэдний эцэг эхэд сургалт болон нөлөөллийн ажил зохион байгуулах гэрээ 

хийж, нийт 120 хүүхдийг хамруулсан 

 “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ” аяныг зохион байгуулж өрх бүрээс нэг иргэнийг шинжилгээнд 

хамруулсан. Тус аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны явуулын шинжилгээний 

багтай харилцаа холбоо тогтоон ажиллаж нийт 250 иргэний бүртгэлийг хийсэн. 

“Ритм фарм” эмийн сангийн эм зүйч Ч.Отгондуламтай харилцаа холбоо тогтоож албан 

хаагчдаа витаминжуулах үүднээс бүтээгдэхүүнүүдийг 25 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр авч, 

Siberian wellness сүлжээ байгууллагаас Новомин-1 ширхэгийг 10 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр  

авч  нийт 102.000 төгрөгний үнэ бүхий дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнээр байгууллагын албан 

хаагчдын дархлааг дэмжив.  

3.2.2 Төрийн байгууллага, албан тушаалтныг авлигын эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны 

ил тод, шуурхай, нээлттэй байдлыг хангана.  

Авлигатай тэмцэх газартай хамтран дүүргийн Боловсролын хэлтэс, төрийн ба төрийн бус 
өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 234  удирдах ажилтан, багш нарт “Авлигын тухай”, “Ашиг 



сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх нь”  сэдвээр онлайн сургалтыг 2021 оны 4 сарын 16-нд зохион 
байгууллаа. 

3.2.3 Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, ёс зүй, 

сахилга хариуцлагыг шалгуур болгож, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн албан хаагчид 

хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгана. 

Сар бүрийн 20-ны өдөр нийт багш, ажилтнуудын ажлыг үнэлэхдээ сахилга хариуцлага, ёс 

зүйн алдаа гаргасан эсэхийг нэг үзүүлэлт болгон оруулдаг бөгөөд одоогоор ёс зүйн зөрчил 

гаргасан багш, ажилтан байхгүй байна. 

3.2.4 Монгол Улсын Авлигын эсрэг болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 

хууль, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 

хэрэгжилтийг хангах 

• Байгууллагын дээр 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй Ёс зүйн зөвлөлийг захирлын тушаалаар 

тохилон 2021 онд ажиллах төлөвлөгөө гаргалаа. 

• Багшийн ёс зүйн дүрмээр мэдээллийг самбар гарган, журмыг нийт багш,ажилтнуудад 

сурталчилж байна  

 

• Байгууллагын бүх багш, ажилтнууд 2021 оны 1 дүгээр сарын 4-нд  захиралтай “Ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс хамгаалах гэрээ” байгуулан ажиллаж байна. 

 

ДӨРӨВ.НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ – ӨРХ БҮРТ 

4.3 Хөдөлмөр эрхлэлт 

4.3.1 Оёдол эсгүүрийн мэргэжилийн сургалт 

• 2021 оны 4,5  сард танхимын сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, 26 иргэнийг 

хамрууллаа. 

• “Гарын төөний арга”, “ Гарын төөний аргаар хүүхдийн баривч хийх нь” 2  цахим 

хичээлийг боловсруулж, байгууллагын болон дүүрэг, хороодын сайтуудад тавьж, 

иргэдээс 1500 хүний хандалт авлаа.  



 

4.3.2 Үсчин, гоо сайхны мэргэжлийн сургалт 

• 2021 оны 4,5  сард танхимын сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, 18 иргэнийг 

хамруулав. 

• Мөн “Үсний будгийн тухай”, “Гэрийн нөхцөлд үсээ будах нь” цахим хичээл 2-ыг бэлтгэн, 

байгууллага, дүүрэг, хороодын сайтуудад тавьж 1350 иргэний хандалттай байна.  

 
 

4.3.3 Компьютерын насанд хүрэгчдийн анхан, дунд шатны сургалт зохион байгуулах 

Компьютерын чиглэлийн агуулгын хүрээнд 2021.01 сараас 2021.05.15 хүртэл нийт 4 удаагийн 

Google бүтээгдэхүүнийг цуврал цахим хичээл бэлдэж цахим хуудас байршуулсан. 

Google бүтээгдэхүүн цахим хичээл 

Цахим сургалт Хандалтын тоо 

№1 Google apps  113 иргэнд 

№2 Gmail гэж юу вэ? 210 иргэнд 

№3 Google drive тухай 87 иргэнд 

№4 Google forms  47 иргэнд 

Нийт  457 

 

Компьютерын чиглэлийн агуулгын хүрээнд 2021.01 сараас 2021.05.18 хүртэл сургалтын үйл 

ажиллагаагаа цахим хэлбэрээр зохион байгуулласан.  



Цахим сургалт үйл ажиллагаа 

Уг агуулгын хүрээнд 2021 оны энхий хагас жилийн байдлаар нийт 439 иргэнд үйлчилсэн: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Онлайн хурал хэлэлцүүлэг зохион байгуулах арга зүй сургалт – Байгууллагын албан 

хаагчид,  дүүргийн 16, 19, 20, 21 хороонд, спортын хороо, статистикийн хэлтэс, жижиг 

дунд үйлдвэрлэл 164 суралцагчид сургалт зохион байгуулласан.  

- Цахим орчны зохистой хэрэглээ сургалт – 52-р сургуулийн 7 а, б, в, г, д, е, ё  гэсэн 

нийт 7 бүлгийн 236 суралцагчид сургалт зохион байгуулласан.  

4.3.4 Компьютерын ахмад настны анхан шатны сургалт зохион байгуулах 

Ахмад хороотой хамтран ахмад настнуудад компьютерын анхан шатны сургалт зохион 

байгуулж, интернет орчинд ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэн “Компьютер түүний хэрэглээ”,                                                            

“Онлайн хурал хэлэлцүүлэг зохион байгуулах арга зүй” сэдвээр 37 иргэнийг хамруулав. 

4.3.5 Компьютерын сургалтын агуулгын хүрээнд цахим хичээлийн сан бүрдүүлэх 

Хөл хорионоос шалтгаалан танхимын сургалтын үйл ажиллагаа зайн буюу цахим сургалтын 

хэлбэрт шилжин ажиллах хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан компьютерын анхан шатны 

ээлжит хичээл бүрийг цахим PowerPoint, excel, word ашиглан онолын мэдлэг ойлголт хүргэж 

суралцагчдад илүү ойлгомжтой байхын тулд google app- аас google docs, sheets, slides 

ашиглан хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох сургалт руу шилжин ажиллаж байна. 

 Хэрэглээний программууд болох Slidego, Canva, infographic, prize, Fiverr, Powtoon ашиглан 

гарын авлага, танилцуулах 20 хэрэглэгдэхүүн бэлтгэсэн 

Сургалтад хамрагдсан иргэдээс 15 судалгааны материал бэлтгэн, хэрэгцээний болон сэтгэл 

ханамжийн судалгааг Google Forms ашиглан авч хэвшлээ.         

Цахим контент бүтээх OBS, Camtasia программ ашиглан 4 цахим хичээл бэлдлээ. 

4.3.6 Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн дүйцсэн 

хөтөлбөрийн ангийн сурагчдад компьютерын боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион 

байгуулна. 

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол эзэмшиж буй дунд болон ахлах ангийн 96 сурагчдад дараах 

сэдвүүдээр 16 цагийн цахим хичээл бэлтгэн орлоо.Үүнд 
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Сар  Нэгж хичээл сэдэв  

2 сард  1. МХХТ-ийн ёс зүй,  
2. МХХТ-ийн хөгжлийн чиг хандлага, тогтвортой 

хөгжил  
3. Мэдээллийн аюулгүй байдал хамгаалалт  
4. Компьютер түүх, хөгжил  

3 сард  5. Мультмедиа, вебийн төлөвлөлт, зохиомж 
6. Мультмедиа, HTML хэл түүний хэрэглээ 
7. Дэвшилт технологийн хөгжил 
8. Компьютерын архитектур  

4 сард  9. Багц болон нэгдсэн мэдээллийн жишээ  
10. Хөдөлгөөнт зурагтай ажиллах  
11. Холбоос түүний төрөл  

5 сард  12. Алгоритмын чанар  
13. Программын үндэс  
14. Программын small basic хэл, түүний элементүүд  

 

4.3.7 Дүүргийн иргэдэд солонгос хэлний анхан шатны ярих чадвар хөгжүүлэх 

сургалтыг зохион байгуулна. 

Хөл хорионы үед танхимын сургалт зохион байгуулаагүй бөгөөд “Солонгос хэлний эгшиг үсэг” 

цахим хичээлийг бэлтгэн дүүрэг, хороо, байгууллагын сайтуудад байршууллаа.  

 

4.4. Дүүргийн төсөв, санхүү 

4.4.1 Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтыг иргэд олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэх 

зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж, санхүүгийн сахилга бат, хариуцлагыг 

өндөржүүлнэ. 

2021-оны батлагдсан төсвийн  хуваарийн дагуу зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар 

зардал гаргаж, өр төлбөр үүсгэхгүйгээр, хөтөлбөр арга хэмжээний зорилтыг  бүрэн хангахаар 

төсвийг зарцуулж , тухайн сар бүрийн төсвийн  хэтрэлт  хэмнэлтийн мэдээг тайлант  

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж  Санхүү төрийн сангийн мэргэжилтнээр хянуулж, 

баталгаажуулсан.  Ил тод нээлттэй,  мэдээллийн  самбарт байршуулан ажиллаж байна. 

4.4.2 Төрийн болон  орон нутгийн өмчийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,  өмч  

ашиглалтыг  сайжруулах талаар тодорхой  ажил зохион байгуулах 

Төрийн болон  орон нутгийн өмчийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,  өмч 

ашиглалтыг  сайжруулах  ажлын  хүрээнд байгууллагын   “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”  

нь сар, улирал, жилийн төлөвлөгөө гаргаж , төлөвлөгөөний дагуу ажиллагчдын  хариуцаж буй 

эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, хадгалат хамгаалалтад хяналт тавьж,хөрөнгийг 



зурагжуулан ,  шинээр ирсэн  хөрөнгө бүртгэх, цаашид ашиглах боломжгүй болсон хөрөнгийг 

актлах саналыг удирдлагад танилцуулан, шийдвэр  гаргуулан Нийслэлийн өмчийн 

харилцааны удирдах газарт албан бичиг болон цахимаар хүсэлтээ өгч тухай бүрд  

шийдвэрлүүлэн  ажиллаж байна. 

4.4.3 Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зориулалтын дагуу 

зарцуулах, авлага өр, төлбөр үүсгэхгүй байх, санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээ, тайланг үнэн зөв гаргах, тогтоосон хугацаанд тайлагнах 

Төсвийг сар бүрийн хуваарийн дагуу  зорилалтын дагуу зарцуулж,  авлага  өр төлбөр  

үүсгэхгүй ажиллаж, санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт хэмнэлтийн мэдээ 

тайланг цаг хугацаанд нь  үнэн зөв гаргаж, Санхүү төрийн  сангийн хэлтэст  хүргэж ажиллаж 

байна 

4.4.4 Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжинэ.  

2021 оны төсөвт  эд хогшил, урсгал засварын зардалд төсөв батлагдаагүй болно. 

4.4.5 Шилэн дансны  хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, 

Шилэн дансны  хуулийн хэрэгжилтийг хангаж  тухайн сар, улирал жилийн  төсөв санхүү , 

төсвийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, бусад мэдээллийг  цаг хугацаанд нь үнэн зөв 

байршуулж, ил тод байдлыг хангаж,  санхүүгийн  мэдээллийн  самбарт тогтмол байршуулан 

ажиллаж байна. 

ТАВ. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

5.1. Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр 

5.1.1 Үндэсний бичгийн хичээлийг танхимын сургалтаар заах       

A. Байгууллагын 17 багш, ажилтанд монгол бичгийн анхан, дунд, ахьсан шатны 
сургалтыг 3 дугаар сард зохион байгуулсан.  

B. Дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол эзэмшиж буй 95 сурагчдад монгол бичгийн хичээлийг 
танхим болон цахимаар заалаа.  

5.1.2 Төрийн албан хаагчдад чиглэсэн үндэсний бичгийн анхан, дунд шатны цахим 

сургалт зохион байгуулах 

2021 оны 1, 2 -р сард монгол бичгийн анхан шатны 24 цагийн сургалтыг дүүргийн Засаг 

даргын дэргэдэх 35 хэлтэс, албадын  326 иргэнд зохион байгуулж, 150 иргэнд сертификат 

олголоо. 



 

5.1.3 Үндэсний бичгийн сургалтад хамрагдсан иргэд, албан хаагчдын дунд тэмцээн 

зохион байгуулах 

Хөл хорионы улмаас энэ ажил явагдаагүй байна. 

5.1.4 Үндэсний бичгийн сургалтын хувилбарт хэрэглэгдэхүүн боловсруулж, багшийн 

арга зүйг сайжруулах 

Үндэсний бичгийн сургалтын хувилбарт хэрэглэгдэхүүн 118 ширхэгийг боловсруулж, 

багшийн арга зүйг сайжруулахын тулд заах арга зүйн 2 өдрийн сургалтад хамруулсан. 

5.1.5 Сургалтад хамрагдсан иргэдийг хэрэгцээ, сэтгэл ханамжийн судалгаанд 

хамруулж, түвшин тогтоох шалгалт авч дүгнэлт хийх 

Сургалтад хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн 124 иргэн хэрэгцээний судалгаанд хамрагдсан бөгөөд 

үсэгнээсээ эхэлж сурах –60, бичиж сурах –40, уншлагын хурдаа нэмэгдүүлэх –21 иргэн 

байлаа. 

 

Сэтгэл ханамжийн судалгаанд хамрагдсан 157 иргэний судалгаанд анализ хийж үзвэл: 

- сургалт үр дүнтэй байсан  --114 

- сургалт хэт хурдан байсан  --31 

- миний түвшин ахьсан – 142 

- Дунд шатны сургалтад суух хүсэлтэй – 111 гэж дүгнэснээс харвал сургалт үр дүнтэй  



 

5.2. Англи хэлний үндэсний хөтөлбөр 

5.2.1 Иргэдийн англи хэлний анхан болон дунд шатны мэдлэг дээшлүүлэх сургалт 

зохион байгуулах 

2021 оны 9 дүгээр сараас иргэдийн сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгасан. 

5.2.2 Байгууллагуудын албан хаагчдад чиглэсэн анхан, дунд шатны  захиалгат 

сургалтыг танхимаар болон цахимаар зохион байгуулах 

1. 2021 оны 2 болон 3 дугаар сард Хан – Уул дүүргийн дэргэдэх нийт 7 хэлтсийн 97 

албан хаагчид 16 цагийн сургалт зохион байгуулж, англи хэлний анхан шатны мэдлэг 

олгосон.  

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа хорих 401 дүгээр ангийн нэгдсэн эмнэлгийн 

120 албан хаагчид 2021 оны 1 дүгээр сард нийт 5 удаагийн цахим хичээл илгээж, бие 

даах даалгавар өгч, хамтран ажилласан.  

3. Өөрийн байгууллагын  албан хаагчдаас хэрэгцээний судалгаа авч, 9 багшид  14 

цагийн англи  хэлний анхан шатны сургалт зохион байгуулсан.  

5.2.3 Англи хэлний сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулж, сургалтад ашиглах  

Цахим болон танхимын сургалтад зориулсан анхан, дунд, ахьсан шатны нийт 153 

ширхэг хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж сургалтад ашиглаж байна. 

5.2.4 Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн дүйцсэн 

хөтөлбөрийн ангийн сурагчдад англи хэлний боловсрол нөхөн олгох сургалт зохион 

байгуулах 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол эзэмшиж буй 101  

сурагчдад:  

- Сургалт хөтөлбөрийн дагуу хичээл зохион байгуулах 

- Бие даах даалгавар илгээх 

- Явцын үнэлгээ хийх 

- Ахицын үнэлгээ хийх 

- Сурагчдын сонирхлыг дэмжих зорилготой шинэ үгийн болон түргэн хэллэгийн 

уралдаан зохион байгуулах үйл ажиллагааг цахиимаар зохион байгуулж бүх сурагчдыг 

хамруулан ажиллалаа. 



5.2.5 Багшийн хөгжил рүү чиглэсэн англи хэлний мэргэшил, чадавхийг тасралтгүй 

дээшлүүлэх ажлын хүрээнд сургалтад хамрагдах  

2021 оны 1 дүгээр сараас эхлэн англи хэлнийхээ багш А.Цэндмааг IELTS – ын 

шалгалтад бэлтгэх онлайн сургалтад сургаж байна.  

5.2.6 Сургалтын үзүүлэн, англи хэлний дүрмийн самбар байгуулах 

Дүйцсэн хөтөлбөрийн бага болон суурь боловсролынхолимог бүлгийн  2 ангид  

шаардлагатай дүрмийн тайлбаруудыг сурагчдын түвшинд тохируулах нийт Англи 

хэлний идэвхтэй 12 цаг,Тоологдох болон тоологдохгүй нэрийн тайлбар, Харьцуулсан 

болон давуу зэргийн тайлбар, Байрлал болон цаг заасан угтвар үг, Заах төлөөний үгс, 

Захиран хүсэх төлөв, Дайвар үгс, Төлөөний нэр, Асуух үг гэсэн 9 багцаар 180 ширхэг 

хэрэглэгдэхүүн бэлтгэлээ. 

5.3. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын үндэсний хөтөлбөр 

5.3.1 Иргэний эрх зүй улс төрийн   боловсрол олгох сургалт,  олон нийт рүү чиглэсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд  боловсролын үйлчилгээг иргэдэд хүргэнэ.   

Иргэний эрх зүй, улс төрийн боловсролын хүрээнд 47 удаагийн сургалтаар 1387 иргэнд 

сургалтыг цахимаар зохион байгуулсан. 

Иргэд рүү чиглэсэн нөлөөллийн үйл ажиллагаа явагдаагүй байна. 

5.4. Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгаалалыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр 

5.4.1 Өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг 

нэмэгдүүлэх замаар амьжиргааны түвшинг нэмэгдүүлэх 

Зорилтот өрхийн хөдөлмөрийн насны гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг 

нэмэгдүүлэхийн тулд тухайн өрхүүдийн гэр бүлийн гишүүдийн дунд судалгаа явуулж 

ажиллалаа.Үүнээс үзэхэд  нийт 25 өрхийн  116 гишүүдээс  хөдөлмөрийн насны -51 иргэн, 51 

иргэнээс  хөдөлмөр огт эрхэлдэггүй-24 иргэн, тухайн 24 иргэдээс  мэргэжилгүй 13 иргэн 

байна гэсэн судалгаа гарсан бөгөөд  эдгээр 13  иргэдтэй холбогдож манай байгууллагаар 

үйлчлүүлэн мэргэжил үнэ төлбөргүй эзэмшиж болохыг танилцуулав. 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 

зөвлөгөө өгөх, ажил зуучлал хариуцсан мэргэжилтэн Н.Ганбаттай  холбогдож 2021.05.24 

ний өдрөөс өмнө мэргэжил эзэмшээгүй, ажил хийх сонирхолтой 18-35 насны иргэнийг 

ажилд зуучлахаар боллоо.  Одоогоор 2 хүний саналыг аваад байна.  

Мөн Хан-Уул дүүргийн  16-р хорооны халамжийн нийгмийн ажилтан П.Оюун, хөгжлийн 

нийгмийн ажилтан Ч.Одчулуу нартай хамтарч зорилтот өрхийн иргэдийг ажилтай болгох, 

мэргэжил боловсролгүй хүмүүсийг мэргэжил боловсролтой болгох зорилготой үйл 

ажиллагаануудыг төлөвлөж байна 

5.4.2 Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээг зорилтот өрхийн 

гишүүн бүрт оновчтой хүргэх 

Зорилтот өрхийн иргэдийг нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээнд 

жигд хамруулахын тулд  гэр бүлийн гишүүдийн судалгааг шинэчлэн гаргалаа.  

Судалгаанаас харахад 10 өрхийн  13 иргэнээс мэргэжлийн чиг баримжаа олгох  оёдол 

эсгүүрт 2, маникюрт 3, компьютерын сургалтад 1 иргэн хамрагдах хүсэлт гаргалаа.  



2021.03 сард Хан-Уул дүүргийн 16-р хороотой хамтран Зорилтот өрхийн 25 иргэнд  

хүнсний тусламж тараахад хамтарч ажиллалаа 

5.4.3 Өрхийн гишүүдийн сөрөг зан үйл, дадал хэвшлийг өөрчилж гэр бүлийн эерэг 

таатай харилцааг төлөвшүүлэх 

Гэр бүлийн эерэг таатай харилцааг бий болгож сөрөг зан үйлийг багасгах зорилгоор  

архи, тамхины хор хөнөөлөөс сэргийлэх, гэр бүлийн таатай уур амьсгалыг хэрхэн бүрдүүлэх, 

хөл хорионы үед хүүхэдтэйгээ хэрхэн ажиллах, эцэг эхийн хоорондын харилцаа хүүхдэд 

хэрхэн нөлөөдөг талаар 22 постер бэлтгэн хүргэлээ. 

ЗУРГАА. “ХҮҮХЭД ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛАЛ” – ЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

6.1 Хүүхэд хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөг боловсруулан , хэрэгжүүлнэ. 

2021 оны 1 дүгээр сард Хүүхэд  хамгааллын зөвлөлийн гишүүд  хуралдаж төлөвлөгөө 

боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнд: 

• Суралцагчдыг теле болон цахим хичээлд хамруулах чиглэлээр 2021 оны 01 сараас 

анги удирдсан багш нар ангийн групп нээж, сурагчидтай эргэх холбоотой ажиллалаа. 

Теле хичээлд хамрагдалтын судалгааг 7 хоног бүр дүүргийн Боловсролын хэлтэст 

хүргүүлж, хамрагдаж чадахгүй байгаа сурагчдад хэвлэмэл материал өгч ажилласан. 

 

Теле хичээлд хамрагдалтын судалгаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• “Дархлаагаа дэмжээд эрүүл байцгаая” сэдэвт PPT хичээлийг бэлтгэн ангийн цахим 

хаягаар дамжуулан хүргэлээ. 

• Анги удирдсан багш нартай хамтран сурагчдын эрсдэлт бүлэгт байгаа сурагчид 

нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж  дүүргийн ГБХЗХ-тэй  хамтран хамгаалах байранд 

байлгаж, дараагийн шатны байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлж байна. 

• Суралцагчдын эрсдэлийн үнэлгээг анги удирдсан багштай хамтран гаргаж цахим 

хурлаар  дамжуулан суралцагчдын эцэг эхчүүдэд хандаж хүүхдийг эрсдэлгүй,эрүүл 

орчинд аюулгүй байлгах заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

• 2021.01 сард цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Дүйцсэн хөтөлбөрийн ангийн 11 

суралцагчийн ар гэрийнхэнд  хүнсний тусламж үзүүллээ. 

6.2 Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлэх  /ГБХЗХХ-тэй хамтран/ 

             Халдварт өвчний улмаас хорио цээр тогтоосонтой холбогдуулан хүүхдүүд гэртээ байх 

хугацаандаа болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сурагчдын  эцэг 

эхчүүдтэй цахимаар болон утсаар холбогдож УОК, ДОК, Нийслэлийн боловсролын газар, 

байгууллагын багш ажилтнуудын  гаргасан зөвлөмж мэдээллүүдийг тухай бүрт нь хүргэн 

ажиллаж байна.  

 2021 оны 3 дугаар сард багш сурагчдын ажиллах, суралцах орчинг сайжруулах 
зорилгоор  номын санд 35.000төг, бага ангид  76.000 төг, суурь боловсролын ангид  135.000 
төг, компьютерын ангид 49.000 төг, нийт 295.000 төгрөгний тохижилтын ажлыг хийлээ.  
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Хамрагдаагүй хүүхдийн шалтгаан  



 
 

Суралцагчдыг ахуй орчиндоо галын аюулаас сэрэмжлүүлэх зорилгоор Онцгой 

байдлын ерөнхий газартай хамтран галын аюултай холбоотой мэдээ мэдээллийг сурагчдын 

ангийн группт байршуулж ажиллав.  

6.3 Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх /ГБХЗХХ-тэй 

хамтран/ 

2021.05 сард захирлын А/___ тушаалаар” Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл”-ийн 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, комиссын даргаар  захирал Т.Рэгзэдмаа, гишүүдэд Гэр бүл, эрүүл 

мэндийн багш П.Алтанцэцэг, Нийгмийн ажилтан П.Лхагвадулам нарыг томиллоо.Гишүүд үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. 

Дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн Гэр бүлийн боловсрол, соён 

гэгээрүүлэх судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн З.Мөнхзултай холбогдож  хамтран ажиллахаар 

төлөвлөлөө. 

ДОЛОО. НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ОРЧИН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, 

НӨӨЦИЙН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ 

7.1 Насан туршийн чиглэлээр Эрх зүйн кабинет байгуулах 

Байгууллагын төлөвлөгөөнд 2021 оны 4 дүгээр улиралд кабинет байгуулахаар 

төлөвлөсөн ч Монгол улсын хууль тогтоомжийн эмхэтгэл -  267 ширхэг, Жаазтай сүлд- 10000 

төгрөг, Дэлхийн газрын зураг, монголын газрын зурагтай самбар- 85500 нийт 95500 төгрөгийн 

тохижилт хийлээ. 

7.2 Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох кабинет байгуулах 

Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 14.2.2, 14.2.3, дахь заалт, Боловсролын 

салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө (2021-2030)-ний зорилт 1.1-ийн зорилт 1.1.4 

дэх үйл ажиллагааг үндэслэн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох танхим байгуулах БШУ-

ны сайдын тушаал батлагдан гарсны дагуу байгууллага дээр кабинетийн суурийг тавьж 

ажиллалаа. Үүнд: Мэргэжил сонголтын талаар мэдээлэл өгөх самбар 2ш- 63000 төгрөг 

зарцуулав. 



 

 Мөн Насан туршийн боловсролын Үндэсний төвөөс ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

кабинетад дараах тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр боллоо. 

Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох кабинетад нийлүүлэх 
тавилга,  
тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 
   

№ Нэр Тоо ширхэг 

ТАВИЛГА     

1 
Сурагч ширээ /дугуйтай, 
эвхэгддэг/ 

7 

2 Сандал 14 

3 Багшийн ширээ  1 

4 Оффисын сандал 1 

5 Тумба 1 

6 Уулзалтын дугуй ширээ 1 

7 Бичгийн шүүгээ 2 

8 Хөлтэй бичгийн самбар 1 

9 Цаас тогтоогч  1 

ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ  

    

1 Процессор Desktop i5 3 

2 Монитор 22 inch  3 

3 Вэб камер  2 

4 Чихэвч микрофоны хамт 2 

5 Принтер-скайнерын хамт 1 

6 Документ камер 1 

7 Агаар цэвэршүүлэгч  1 

8 Ухаалаг телевиз 1 

9 Зурагтын хөдөлгөөн суурь 1 

21-р зуунд нийгэм, эдийн засаг, техник, технологи хурдацтай өөрчлөгдөхийн хирээр хүн 

төрөлхтөн насан туршдаа сурч боловсрох, ажил мэргэжлээрээ өсөж хөгжих, сонголт хийх 

хэрэгцээ тулгарч байгаа учраас дэмжлэг үзүүлэх, зөв мэдээллээр хангахад чиглэсэн 

үйлчилгээг ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох танхимд зохион байгуулна                     



7.3 Насанд хүрэгчдийн боловсролын хэрэгцээ онцлогт тохирсон сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулж ашиглах 

Хэрэгцээний судалгаа: 

Иргэдийн боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэгцээг хангах, сонирхолд тулгуурлах, хөтөлбөрөө 
сайжруулах зорилгоор хэрэгцээний судалгааг авч ажиллалаа. Эхний хагас жилийн байдлаар 
хэрэгцээг насан туршийн боловсролын 6 чиглэл, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтаар 
36 удаа авахад нийт 216 иргэн оролцлоо. Судалгааг дараах чиглэлээр авч, иргэдийн саналыг 
тусган сайжрууллаа. 

1. Хөтөлбөрийн агуулгыг шинэчлэх 
Иргэдээс ирсэн хэрэгцээний судалгаанд үндэслэн эхний хагас жилийн байдлаар 6 
чиглэлийн 20 цагийн тогтолцоогоо 30%-иар өөрчилж хувилбарт хөтөлбөр 
боловсруулах, сургалтын албаны хурлаар хэлэлцэн, захирлаар батлуулан ажиллаж 
байна. 

2. Заах арга зүйг дээшлүүлэх 
Цахим орчинд  богино хугацаанд чанартай сургалт явуулах арга зүйг эзэмшүүлэх 
сургалтыг 4 удаа зохион байгуулсан. 

3. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сайжруулах 
Хичээлийн PPT-г хийхэд юуг анхаарах, өнгөний сонголтоо хэрхэн хийх талаар 2 
цагийн сургалт зохион байгуулав. 

4. Иргэдийн хүсэл сонирхлыг тусгах 
Цахим орчинд онлайн сургалт, хурал зохион байгуулах Онлайн хурал, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах арга зүй    /google meet, zoom, microsoft teams/  
Үүлэн технологи /google docs, google sheets, google slides, google forms/ сургалтуудыг 
12 газар явууллаа. 
 

Сэтгэл ханамжийн судалгаа  

Багш нарын зохион байгуулсан сургалтад иргэдээс өгөх сэтгэл ханамжийг  тандах, 
цаашид сургалтын үйл ажиллагаа сайжруулан иргэдэд хэрэгцээтэй, үр дүнтэй сургалт 
явуулах зорилгоор багш нар сургалт бүрийн дараа уг судалгааг авч  хөтөлбөрөө сайжруулан 
ажилладаг. 

Эхний хагас жилийн байдлаар багш нар нийт 54 удаагийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 464 
хүнээс авч анализ хийн сургалтаа сайжруулан зохион байгуулж байна.  

Судалгааг авахдаа багшийн заах арга зүй, харилцаа, хандлага, тухайн сургалтаас олж авсан 
мэдлэг, сайжруулах зүйл гэсэн чиглэлээр авч тухайн бүр анализ хийн ажилладаг. 

 

        

7.4 Дүйцсэн хөтөлбөрөөр  бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох 

сургалтын агуулгыг суралцагчийн түвшин бүрт тохируулан боловсруулж, туршин 

хэрэгжүүлэх 



• 2020-2021 оны хичээлийн жилд БСШУС-ын сайдын А/491, А/168 дугаар тушаалуудыг 

үндэслэн дүйцсэн хөтөлбөрийн 30 хүртэл хувийг агшаасан бага, суурь, бүрэн дунд 

боловсролын хөтөлбөрүүдийг боловсруулан захирлын  2020 оны 9 дүгээр сарын 17-ны 

өдрийн А/33 тушаалаар баталгаажуулан  хэрэгжүүлж байна. 

НАЙМ. БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, ТӨЛӨВЛӨЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙГ БҮХ ШАТАНД 

БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЭЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ 

8.1 Байгууллагын веб хөгжүүлэх 

• Байгууллагын веб хөгжүүлсэн байдал---  2021 онд  веб сайтын үйл ажиллагааны  
цэсийг хөгжүүлэхэд илүү чиглэн ажиллаж байна. Энэхүү хэсэгт байгууллагынхаа 
онцлог, сургалт зохион байгуулдаг багш ажилчдын мэдээллийг шинэчиллээ.  
Ил тод байдлын үйл ажиллагааг веб хуудсанд дараах цэснүүдэд байршуулан цаг 
үедээ нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулж байна.Үүнд: 

- Хүний нөөцийн ил тод байдал  
- Байгууллагын ил тод байдал  
- Байгууллагын чиг үүрэг үзүүлэлт үнэлгээ   
- Бодлогын баримт бичгин хэрэгжилтийн үнэлгээ  гэсэн 4 бүлэг хэсэгт хамааруулан 

байгууллагын төлөвлөгөө тайлан, зорилго, зорилт нээлттэй ажлын байр мэдээ, ёс 
зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал, албан 
хаагчдын ажил гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур, авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод, дэлгэрэнгүй байршуулдаг.  

 

Зураг.19 

Үйл ажиллагааны тоо  -- 81  

8.2 Байгууллагын пэйж -ийг хөгжүүлэх 

Байгууллагын пэйж -ийг хөгжүүлсэн байдал -- Байгууллагын бүхий л ажлын үйл явцын 
мэдээллийг цаг тухай бүрт нь пэйж хуудсанд байршуулан,  хуваалцаж түгээн ажиллаж байна.  
Оддогийн байдлаар  3035 дагагчтай байгаа нь 12 сартай харьцуулбал дагагчдын тоо 345-аар  
өслөө. Одоогоор байгууллагын пэйж хуудсанд  

- Цаг үеийн  постер – 108 

- Цахим сургалтууд  – 28 

- Контент цуврал хичээлүүд - 32 

- Боловсрол хэлтэс хамтарсан Лайв хичээл – 5 

- Олон нийт үйл ажиллагаа – 4  байршсан бөгөөд  40000 гаруй хандалттай байна. 



8.3 Боловсролын салбарын мэдээллийн системд хүсэлт гаргасан сурагчдыг 

бүртгэж  баталгаажуулах /esis.edu.mn/ 

2020-2021 оны хичээлийн жилд дүйцсэн хөтөлбөрөөр боловсрол эзэмших хүсэлт гаргасан  

бага ангид – 1, суурь боловсролд -5, бүрэн дунд боловсролд –21 нийт 27 иргэний материалыг 

хүлээн авч Нийслэлийн Боловсролын газар, БШУЯ-д хүргүүлж,баталгаажилт хийлгэн, элсэлт 

төгсөлтөө хийгээд байна. 

8.4 ТАХ-ын мэдээг үнэн зөв гаргах 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар ажлаас  чөлөөлөгдсөн- 1,  жирэмсний амралттай 1 

иргэн, шинээр ажилд орсон 4 иргэнийг хүний нөөцөд  бүртгэж, мэдээг цаг хугацаанд нь гаргаж 

илгээсэн. 

8.5 Байгууллага дээрх ДХШҮ-ний ажлыг зохион байгуулах 

2021 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр байгууллагын захирал Т. Рэгзэдмаагаас багш, 

ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтод дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ явуулах 

үүрэг чиглэл өгсөний дагуу удирдамж болон хуваарийг хийж багш ажилтнуудын ажилд Дэд 

захирал Ж.Оюунцэцэг, сургалтын менежер Ч.Гантуяа, Иргэний эрх зүй,улс төрийн 

боловсролын багш А.Болормаа, Харилцаа ёс зүйн багш С.Энхзаяа нар хяналт ХШҮ хийсэн. 

Байгууллагын албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлтод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

ажилд нийт 15 хүн хамрагдсан бөгөөд тус бүрд нь зөвлөмж өгч хэрэгжилтийг дахин үнэлэх 

хугацааг тодорхой болгосон.  Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хэлэлцүүлгийг зохион 

байгуулсан.  

Ажлын байрны тодорхойлтод дотоод хяналт–шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд Нийгмийн ажилтан- 

сэтгэл судлаач,бага боловсролын багш, Бие дааж боловсрол дээшлүүлэх  үйлчилгээний 

багш, нярав, нягтлан нарын тодорхойлолтыг дахин шинэчиллээ. Цаашид жил, сарын ажлын 

төлөвлөгөөг албан хаагч бүр ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан үндсэн ажил 

үйлчилгээгээр боловсруулж, хэрэгжилтийг тайлагнах нь зүйтэй гэж үзсэний дагуу багш, 

ажилчид сар, жилийн ажлын төлөвлөгөөгөө ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хийж 

байна. 

Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн  
8 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан 

 
2021.08.16 

• Сурагчдын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах сургалтад 14 багш, удирдлага 

• 2021-2022 оны хичээлийн жилд 5 сурагчийн бүртгэл хийгдсэн. 

• ЭЕШ-д Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургууль дээр 5 багш ажилласан. 

• Байгууллагаас зохион байгуулах амьжиргааны сургалтад нийт 12 иргэнийг 

бүртгээд байна. 

• БШУ, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан А/292, А/525 тушаалаар батлагдсан хичээл 

эхлүүлэх бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө гарган мөрдөн ажиллаж байна. 

• Тээврийн цагдаагийн газарт “ Эерэг харилцаа, эерэг хандлага”, “Стрессийг 

зохицуулах нь” сэдвүүдээр 50 цагдаагийн албан хаагчдад сургалт зохион 

байгуулсан. 



• Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс, Хууль зүйн хэлтсүүдтэй хамтран эрүүлжүүлэх 

байранд саатуулагдсан 11  иргэнд архины хор уршгийн талаар сургалт явуулсан.  

• Нийслэл болон дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хэлтэстэй хамтран “ 

Архигүй, хүчирхийлэлгүй- аз жаргалтай монгол гэр бүл” төсөлд шалгарч, сургалтын 

үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. 

• Хотын соёл аяны төлөвлөгөөг багш нар гаргаж, мөрдөн ажиллаж байна. 

• Сургалтын зарыг 21 хороо, дүүргийн группүүд рүү тавьсан. 

• Нийгмийн ажилтан, үсчний багшийн сул орон тооны нээлттэй зар тавьсан. 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй хэрхэн ажиллах, хүүхэд тус бүртэй 

ажиллах ганцаарчилсан  төлөвлөгөөний загварыг бэлэн болгосон. 

• Боловсрол нөхөн олгох сургалтад хамрагдах 25 сурагч болон эцэг эхтэй 

холбогдон судалгаа авч ажиллав. 

• Хороодоос  дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдах сургууль завсардсан 

хүүхэд, бичиг үсэггүй иргэдийн судалгааг аван ажиллаж байна. 

• Edoc системээр 37 бичиг ирж бүртгэж, шилжүүлсэн. Edoc системээр 6 бичиг 

явуулж хяналт тавьж, явсан бичгийн бүртгэл хийлээ. 

• Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 08 дугаар сарын 3 удаагийн 

шуурхайн биелэлтийг хугацаанд хийж гүйтгэсэн 

✓ Бүх ажилтнуудтай авилга ашиг сонирхлоос сэргийлэх гэрээ хийсэн. 
✓ Халдвар хамгааллын үед ажилтнуудын ажлын сахилга хариуцлагыг 

дээшлүүлэн үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна 
✓ Манай байгууллага дээр энэ хугацаанд өргөдөл, гомдол ирээгүй  байна. 
✓ Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв нь Байгууллагын 

автобус байхгүй тул Нийтийн тээврээр зорчиж, авто замын түгжрэлийг 
бууруулах зорилгыг дэмжиж байна. 

✓ Байгууллагын ажилчдын хаяг байршил, чиглэлийн судалгааг хавсралтаар 
хүргүүлж байна. 

✓ Тус байгууллага нь халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар баримтлан, 
түрээслүүлэгч байгууллага нь 1, 3, 5 өдрүүдэд ариутгал хийж байна. Сургалтын 
анги танхимуудад гар ариутгалын төхөөрөмжийг тогтмол хэрэглүүлж, Кварцын 
гэрэл байршуулж, агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжүүдийг хэрэглэж байна. 

✓ 2021 оны төсвийн тодотголд тусгуулах тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн тооцооллыг хавсралтаар хүргүүлэв. 

 

 

  

ТАЙЛАН БИЧСЭН 

     АРХИВ, БИЧИГ ХЭРЭГ        Ч.НАНДИНЦЭЦЭГ 

ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН 

   ЗАХИРАЛ                             Т.РЭГЗЭДМАА 
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