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Тус байгууллага нь үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд хүүхдийг хөгжүүлэх, 

оролцоог хангах, хүүхдийг аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нийгэмшүүлэх, 

хамгаалах, гэр бүлийг дэмжих зэрэг үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.Тайлант 

хугацаанд 52 нэр төрлийн ажил төлөвлөгдсөнөөс  90 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллаа.  

Нэг: Удирдлагын манлайлал , хүний нөөцийн чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд : 

         Тайлант хугацаанд нийт 155 албан бичиг  ирсэнээс хариутай 73 бичиг ирсэнийг 

ангилвал аймгийн Засаг даргын 8, Засаг даргын Тамгын газрын 19, бусад газрын 46 

бичгийг цаг хугацаанд нь гаргаж шийдвэрлэн хариуг  холбогдох газруудад хүргүүлж 100%-

ийн гүйцэтгэлтэй ажиллаа. 

       Жилийн эцсийн байдлаар нийт 7 өргөдөл бичгээр ирсэнийг шийдвэрлэсэн 6, үүнээс 

ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн 2, ажлаас түр чөлөө хүссэн 1, бусад 4 тус тус  байлаа.       

          2013 оны жилийн эцсийн байдлаар Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, 

Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтээр Засгийн газрын тогтоол-8, Засгийн газрын 

хуралдааны тэмдэглэл-1- ыг тус тус хяналтандаа авч  90%ийн  хэрэгжилттэй байна.   

Хууль эрх зүйн чиглэлээр мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилгоор 7 хоног бүрийн 2 дахь 

өдрийн өглөө 8.30 цагт бүх ажилчдыг хамруулсан мэдээллийн цагийн үйл ажиллагааг 

тогтмол явуулж хэвшлээ. 

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газраас  2012 оны үйл ажиллагааны үр дүнд   хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх 2013 оны бодлого, чиглэлээ тодорхойлох  “ Нутгийн захиргааны 

байгууллагын удирдах ажилтны зөвөлгөөн”-д хэлтсийн дарга оролцлоо. 2012 оны 

байгууллагын  үйл ажиллагааны үр дүнгээр Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч 

агентлагуудаас  3-р байр эзэлж  шагнагдлаа.  
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 Аймгийн засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн даргаар ахлуулсан           

“ Шалган туслах” ажлын хэсэг  3 өдрийн  хяналт шалгалтыг хийж хангалттай үнэлгээг 

авлаа.   

Байгууллагын ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх үүднээс сургалт 

семинарт хамруулан ажиллаа. Тухайлбал : 

Хүүхдийн төлөө үндэсний газраас зохион байгуулсан Олон Улсын хүүхдийн утасны 

үйлчилгээний талаар шинэ мэдээлэл өгөх, цаашид энэ төрлийн үйлчилгээг хэрхэн 

хөгжүүлэх талаар зөвлөлдөх сургалт- хэлэлцүүлэгт хүүхдийн эрх хамгааллын мэргэжилтэн  

/ 2 өдөр /, нийгмийн халамжийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит  хариуцсан 

мэргэжилтнүүдийн чадавхи бэхжүүлэх сургалтанд хэлтсийн  санхүүч   / 2 өдөр/ ,  Хүүхдийн 

утасны зөвлөгч болон хэлтсийн дарга нарт зориулсан сургалтанд хэлтсийн дарга, 

мэргэжилтэн нар, “Хүүхэд ба сэтгүүлч” 2 өдрийн сургалтанд 1 мэргэжилтэн,зуслангийн 

удирдах ажилтаны  3 өдрийн сургалтанд 1 мэргэжилтэн,“Гэр бүлийн үнэ цэнэ хөгжил 

шинэчлэл” үндэсний чуулганд хэлтсийн дарга 2 мэргэжилтэний хамт, Дэлхийн Зөн Монгол 

ОУБ-аас зохион байгуулсан “Хүүхдийн оролцооны чадваржуулах сургалтанд хүүхдийн 

оролцооны мэргэжилтэн  2 хүүхдийн хамт тус тус оролцож мэдлэг чадвараа дээшлүүллээ. 

          2013 онд төрийн албан хаагч томилогдсон 10,  чөлөөлөгдсөн 5,  халагдсан ажилтан 

байхгүй болно.  

         2013 онд нийт 289377.7  төгрөгийн төсөв батлагдсан ба үүнээс Хүүхэд гэр бүлийн 

хөгжлийн хэлтэст 173331.6, Мандал сумын Хүүхдийн ордонд 116046.0 төгрөг тус тус 

хувиарлагдаж  гүйцэтгэл 100 хувьтайгаар зориулалтын дагуу захиран зарцууллаа.  

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын  үйл ажиллагаанд нийт 8.976.4 сая төгрөг зарцуулсан ба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Монгол Улсын сангийн сайдын төсвийн урамшуулал олгох тухай № 157 тоот тушаалын 

дагуу 8.690.900 төгрөгийг байгууллагын тоног төхөөрөмжөнд 990.0 төгрөгийг ажилчдын 

нийгмийн асуудалд тус тус зарцуулав . 

Гадаад харилцаа  хамтын ажиллагаа: 
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      Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжvvлэх vvднээс ОХУын Буриадын Закаменска 

хотын хүүхдийн байгууллагын урилгаар Хүүхдийн ордны морин хуурын дугуйлангийн 

сурагчид Закаменскийн сургуулийн сурагчидтай хамтарсан тоглолтыг зохион байгуулсан ба 

цаашид хоѐр орны хүүхдүүд үндэсний соѐл уламжлалаас суралцах,  хөгжүүлэх талаар 

хамтран ажиллаа. Нийт 25 сурагчид  Закаменскийн соѐлын театрт  2 өдрийн хамтарсан 

тоглолтоо  зохион байгуулж олон нийтэд таниулан сурталчиллаа.  Энэ үеэр   Закаменскийн 

райноны хүүхдийн байгууллагатай хүүхдийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах эхлэл 

тавигдлаа.                   

 

            БНСУ-ын Гуанжу аймгийн Пугон эрүүл мэндийн коллежтэй хамтран ажиллах 

хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурж хамтран ажиллахаар боллоо.  

        Пугон эрүүл мэндийн сургууль нь нийгмийн салбарт түлхүү анхаарч ажилладаг 

бөгөөд  Хүүхэд хөгжлийн төв “Гүннуур” зусланг түшиглэн амрагч хүүхдүүдэд эрүүл мэнд, 

дасгал хөдөлгөөн, хүүхдийг хөгжүүлэх төрөл бүрийн сургалтуудыг хамтран зохион 

байгуулахаар 2 профессер багш, 15 оюутны  хамт  10 хоногийн хугацаатайгаар ирж        

Хүүхэд хөгжлийн төв  “Гүннуур” зуслангийн 2-р ээлжинд  50 хүүхдийг сонгон авч   хүүхэд 

бүрийн хөгжлийг дэмжсэн урлаг, спортын уралдаан тэмцээн, оролцоог идэвхжүүлсэн 

бүтээлч ажлууд, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэдлэг олгох сургалтуудыг зохион 

байгуулж  амрагч хүүхдүүд  23 бүтээл хийж сурлаа.   

Хоѐр. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хүрээнд: 

Аймгийн хэмжээнд Мандал, Сүхбаатар сумдуудад Хүүхдийн ордон ажилладаг 

бөгөөд хүүхдийг хичээл сургуулиас гадуур хөгжүүлэх хөгжлийн чиглэлээр үндэсний 

хөгжим, төгөлдөр хуур, дуу, найрал дуу, гар урлал, яруу найраг, шатар даам, нисэх загвар, 

амьдрах ухаан, ширээний теннис, англи, орос  хэл, комьпютер зэрэг дугуйлангууд тогтмол 

үйл ажиллагаа явуулж нийт 800 хүүхэд 2 ээлжээр амжилттай суралцаж байна.   

        Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратегийн хүрээнд хүүхэд бүрийн авьяасыг дэмжих, 

хөгжүүлэх зорилгоор жил бүр уламжлал болон зохиогддог өсвөрийн шатарчдын  “Цодгор 

хүү”,  уран уншлагын “ Уран жиргээ”, Г. Сэр-Одын нэрэмжит өсвөрийн яруу найрагчдын         
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“ Дунгийн эгшиг”,  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн дуу дуулаачдын “Би дуулах дуртай”, 

оролцооны шилдэг хөтөлбөр “Дү Дү” машины уралдаан “Бид Сэлэнгийн үр сад” “,Ногоон 

гэрэл цагаан шугам”,  “Үнсгэлжин” маскарат шоу зэрэг үйл ажиллагаанд  17 сум 35 

сургуулийн нийт 4890 хүүхэд  авьяас чадвараараа өрсөлдөж  оролцсон байна.  

Аймгийн Хүүхдийн ордоны Морин хуурын дугуйлангийн сурагчид Оросын Холбооны 

Улсын Буриадын Закаменскийн районы сургуулийн сурагчдын хамтарсан урлагийн 

тоглолтыг Закаменскийн соѐлын төвд зохион байгууллаа. Тоглолтонд Морин хуурын 

дугуйлангийн сурагчдаас гадна Ерөө, Түнхэл, Шаамар зэрэг сум тосгодын бүжигчин, 

дуучин нийт 25  хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр амжилттай оролцлоо. 

Хүүхдийн төлөө Үндэсний газар, Олон Улсын Найрамдал төв хамтран ардын 

урлагийн оны шилдгийг тодруулах “Мөнгөн хараацай -2012” наадамд аймгаа төлөөлөн 

Хүүхдийн дуу бүжгийн “Бөртэ чоно-Гоо марал”  хамтлагийнхан оролцож Оны шилдэг 

ардын бүжигчин, Оны шилдэг ардын бүжгийн хамтлагийн төрөлд тус тус Гранпри 

шагналыг хүртсэн амжилт гаргалаа. 

Хүүхэд хөгжлийн төв “ Гүн нуур зуслан ” нь зуслангийн үйл ажиллагааны ерөнхий 

шаардлага стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа 6 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 7 

хоногоор 5 ээлж ажиллаж   нийт 400 хүүхэд хүлээн авч амраалаа.. Зуслангийн  ээлж бүрт 

нь хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн олон талт хөгжлийн үйл ажиллагааг 

зохион байгуулсанаараа онцлогтой байлаа. 

Хүүхдийн урлаг, спорт,  гоо зүй ѐс суртахуун , уран бүтээл, техникийн боловсролыг 

хөгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын  урчуудын эвлэлийн хорооны зураач Ч. 

Сарангэрэлтэй хамтран 6-11-р ангийн 116 хүүхдэд сүрлэн наамлын 5 хоногийн сургалтыг 

зохион байгууллаа. Сургалтаар хүүхэд бүр 2 бүтээл хийж бүтээлээр үзэсгэлэн гаргалаа. 

Тус сургалтын үр дүнд хүүхэд бүр 2 бүтээл хийж үзэсгэлэн гаргаснаас гадна өөрсдийн 

нөөц бололцоогоо дайчлан гарын доорх материалаар өөрийгөө хөгжүүлэн чөлөөт цагаа 

зөв боловсон өнгөрүүлж байх боломж бүрдлээ. 

Албан бус боловсролын “ Гэгээрэл” төвд суралцагч хүүхдүүдэд  амьдрах ухааны 

чадварууд номыг ашиглан мэдлэг олгох, чадварыг эзэмшүүлэх сургалтыг 7 хоногт 1 удаа 

явуулж байна. Энэ хугацаанд Амьдралын үнэ цэнэ, Өөртөө итгэх итгэл зэрэг сэдвүүдээр 
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мэдээлэл өгч ярилцсан, Англи дуу , утсаар бугуйвч шүлжих , тоглоомын өртөөгөөр 

аялуулж тоглоом заасан  зэрэг үйл ажиллагааг явуулж тогтмол 6 хүүхэд оролцож байна. 

Мөн 1 хүүхэд хүүхдийн ордны морин хуурын дугуйланд тогтмол явж байна. Сургалтыг 

Монгол дахь Энх тайвны корпусын сайн дурын ажилтантай хамтран  зохион байгуулсан 

байна. 

Олон Улсын Найрамдал төвтэй хамтран “Найрамдал” экипажийг Баянгол , Сайхан 

сумдад тусгай хөтөлбөрийн ажиллуулж  1200 хүүхэд 80 багш ажилчид оролцож мэдлэг 

чадвараа дээшлүүллээ.  

 Хүүхдийн төв сүлд модны наадмыг “Хүслийн шинэ жил “ нэртэйгээр зохион 

байгууллаа.  Мөн хүүхдийн хөгжих, нийгмийн амьдралд оролцох үйл ажиллагааг дэмжин 

өргөжүүлж, өсвөр үеийнхний унаган авьяас , давуу тал, ололт амжилт , шилдэг үлгэр 

дууриаллыг дэмжин дэлгэрүүлэх зорилгоор “Оны шилдэг хүүхэд-2013” арга хэмжээг 9 

номинацийн дагуу шалгаруулж урамшуулсанаас гадна  сумдын тэргүүний 70 хүүхдэд 

аймгийн засаг даргын  мэндчилгээ, баярын бэлгийг хүргүүлж хүүхдийн сүлд модны 

наадмыг үзсэн 1000 хүүхдэд өвлийн өвгөний бэлгийг өгч хүүхэд багачуудаа баярлууллаа. 

Баярын арга хэмжээний зардлыг аймгийн Засаг даргын нөөцийн сангаас гаргав.  

Хүүхэд өсвөр үеийнхнийг нэр төрөө дээдлэн, эрхэм хүндтэй хүн болон төлөвшихөд 

нь туслах үүднээс ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд  "Нэр төрөө эрхэмлэх  

даян дэлхийн өдөр"-ийг угтан “Нэр төрөө эрхэмлэе” 200 үгтэй зохион бичлэгийн 

уралдааныг аймгийн хэмжээнд зарлаж дүгнэлээ. Тус арга хэмжээнд  50 хүүхэд бүтээлээ 

ирүүлж шалгарсан бүтээлүүдийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 

дамжуулан сурталчиллаа.  

Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, “ Авьяас” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд “ Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн их наадмыг аймгийн засаг даргын 

А/357 тоот захирамжийн дагуу  зохион байгууллаа. Тус наадмыг 3 насны ангилалаар 

ардын бүжиг, гоцлол болон хамтлаг дуу, хөгжим, язгуур урлаг ,бие биелэгээ зэрэг 

урлагийн 4-н төрлөөр зохион байгуулж эхний шатны шалгаруулалтанд 3000 хүүхэд 

оролцсон ба хоѐрдугаар шатны шалгаруулалтыг DVD хэлбэрээр ирүүлж аймгийн ЗДТГ-ын 

даргын А/66 тоот тушаалаар томилогдсон шүүгчдийн бүрэлдэхүүн шалгаруулахад 94 

номерт 474 хүүхэд оролцож төрөл тус бүрт оролцсон хүүхэд бүр шагналт байранд 
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шалгарч алт, мөнгө, хүрэл медалын эзэд боллоо. Мөн тус наадамд амжилттай оролцсон 

сум, сургууль удирдсан багшийг шагнаж урамшууллаа. Наадмын шагналын санд аймгийн 

засаг даргын нөөц хөрөнгөөс  3.882.50 төгрөг зарцууллаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад замын хөдөлгөөний  дүрмийн мэдлэг 

олгох, хөдөлгөөнд соѐлтой оролцох дадлага эзэмшүүлэх, тэднийг замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 3-5-р ангийн 

сурагчдын дунд “Ногоон гэрэл цагаан шугам-2013” аймгийн аварга шалгаруулах 

тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд Сүхбаатар сумын 5-р 9-н жилийн  “Цагаан 

шонхор баг” , Сүхбаатар сумын 6-р 12-р жилийн  “Хангарьд” баг, Сүхбаатар сумын 2-р 12 

жилийн “ Зохицуулагч “ баг, Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн “ Аварагч дохиур, Түшиг 

сумын “Түшигийн цуурай” баг,Сүхбаатар сумын 4-р 12 жилийн “Торгон замын зохицуулагч” 

баг, Сайхан сумын Хөтөл хотын “Цагаан шонхор” баг, Ерөө сумын  “Зохицуулагч” баг  нийт 

8-н командын 90 гаруй хүүхэд авхаалж самбаагаа сорьсоноос тэргүүн байранд 

Г.Оюунзаяа ахлагчтай “Аврагч дохиур” баг /Сүхбаатар сумын 1-р сургууль/ удирдсан багш 

Б. Гантулга, н.Галсанцэрэн/ улсын уралдаанд оролцох эрхийг бичгээр  шагналаа. Энэ 

жилийн тэмцээний онцлог нь бүс бүсийн төвүүдээс шалгарсан багууд аймгийн уралдаанд 

оролцууллаа.  Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагчаар Сэлэнгэ аймгийн Замын 

Цагдаагийн тасаг, аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын газар, Соѐл 

спорт аялал жуучлалын газар, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Сэлэнгэ НХХөтөлбөр, 

Сэлэнгэ аймгийн авто сургуулиудын холбоо зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулж 

шагналын санд 720.000 төгрөг зарцууллаа.  

Сурагчдын авьяас чадвар гоо зүй, зохион бүтээх уран сайхны сэтгэмж, сэтгэлгээг 

хөгжүүлэх тэдний чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх  зорилгоор “Үнсгэлжин 2013” 

маскарат шоуг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Уралдаанд Сүхбаатар, Мандал, 

Хушаат, Түшиг сумдын 63-н  хүүхэд хувцасны 4-н төрлөөр уралдсанаас  үндэсний 

хувцасны төрөлд  Х. Амина /1-р сургууль /, гоѐлын хувцасны төрөлд  Б. Баярмаа СБ-1-р 

сургууль,  авангард хувцас загварын төрөлд  Б. Нямэрдэнэ  /3- р сургууль/  тус тус 

түрүүлсэн бол эрэгтэй загвар өмсөгчөөр Ц. Бямбабаяр, эмэгтэй загвар өмсөгчөөр  А. 

Хулан  нар, Гран при  - шагналаар Хушаат сумын “Шүр дугуйлангийн сурагчид “ тус тус 

шалгарч ивээн тэтгэгчийн шагналыг хүртлээ.Арга хэмжээний зардалд 837.0 төгрөгийг  

зарцууллаа. 
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Хүүхэд бүрийг амьдралд хэрэгтэй мэдээллээ хайх, олж авах, өөрийгөө илэрхийлэх 

нийгмийн хүрээний өөрт  хамаарах шийдвэрт санал гаргаж оролцох, хөгжилд хувь нэмэр 

оруулах, эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдлэх илүү боломж бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн аймаг, сум, 

сургуулийн хэмжээнд “ Нэгдсэн зөвлөл”,” Сурагчдын зөвлөл”, скаутын “ Чандмань” зөвлөл, 

“ Өсвөрийн Цагдаа” клуб, “ Өсвөрийн Улаан загалмайчид”, “ Өсвөрийн сурвалжлагч”, “ 

Байгаль экологи”,  “ Эе эв” СӨУЗ, “ Охид ” клуб, “ Эрүүл ахуйч” клуб, “ Тусч тагтаа” клуб, “ 

Цоглог залуус” клуб, “ Залуу байгальч” клуб, “ Эко” бүлгийнхэн, “ Нөхөрлөл” бүлэг, “Ногоон” 

бүлгэм, “ One world”, “ Санхүүч”,   “Илтгэгч”, “ Мандирваа” ,“Тусч тагтаа”, “ Эрүүл мэндэд 

хүүхдийн оролцоо”   зэрэг нийт 22 оролцооны байгууллагууд давхардсан тоогоор 4500  

хүүхдийн гишүүнтэйгээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний үр дүнд хүүхдүүд 

өөрсдөө  хөгжихөөс гадна  үе тэнгийнхнийхээ сайн сайхны төлөө олон бүтээлч ажлуудыг 

санаачлан зохион байгуулж нийт 10210 гаруй хүүхэд, 1600 гаруй эцэг эх хамрагдсан 

байна. 

Аймгийн хүүхдийн Нэгдсэн зөвлөлөөс санаачлан Боловсролын газар, Улаан 

загалмайн хороо зэрэг байгууллагуудтай  хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн 

сурагчдын дунд “ Малчдаа дэмжье” аяныг 1 сарын хугацаатай өрнүүлж дүгнэлээ. Аяныг 

цас зуд ихтэй сумдын малчдад туслах зорилгоор зохион байгуулсан ба нийт  35 

сургуулиас  лаа 650 боодол,  шүдэнз 325 боодол, элгэвч 102 ширхэг, нэмнээ 96 ширхэг, 

бээлий 78 хос тус тус   цугларсаныг Шаамар, Цагааннуур сумдын өвөлжилт хүнд байгаа 

малчдад  хүргүүлж ажиллаа.  

Аймгийн Хүүхдийн Нэгдсэн зөвлөлөөс санаачлан аймгийнхаа хэмжээнд үйл 

ажиллагаагаа явуулдаг хүүхдийн оролцооны байгууллагын удирдагч гишүүдийн уулзалт 

сургалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалт сургалтанд 17 сум 6 тосгоны 30 төлөөлөгч 

оролцон өөрийн сум болон сургуулийн оролцооны байгууллагын талаар мэдээллээ хийж 

туршлага солилцлоо. Сургалтын үеэр оролцогч хүүхдүүд 30 минутын хугацаанд гадуур 

явж эцэг эхчүүдээс хүүхдийнхээ оролцоог хэрхэн хангадаг талаар судалгаа авах 

даалгаварыг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааг  65 хүнээс  авахад  тэдний 20% нь хүүхдийнхээ 

оролцоог дэмждэг харин үлдсэн 80% нь хүүхдийн оролцооны талаар ямар ч  мэдээлэлгүй 

байдаг гэсэн дүгнэлт гарч үүнээс үзэхэд хүүхдийн оролцоонд  хамгийн их тулгамдаад 

байгаа асуудал  нь тэдний гэр бүлийн дэмжлэг мууг гэсэн дүгнэлт гарч эцэг эхчүүдэд 

зориулан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр сургалт сурталчилгаа явуулах нь чухал бөгөөд 



Сэлэнгэ аймаг Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 

8 2013 он  

 

ингэснээр тэд хүүхдийнхээ оролцоонд анхааран хүүхдүүдийн оролцоо илүү нэмэгдэнэ 

гэсэн дүгнэлтэнд хүрч цаашдын зорилгоо болгон ажиллаж байна.  

Байгаль орчны боловсролыг дэмжих  жилийн хүрээнд Байгаль Орчин Ногоон 

Хөгжлийн Яам, Байгаль Хамгаалах Сан, Монголын Сурагчдын Холбоо хамтран зохион 

байгуулсан “Ногоон хөгжил бидний ирээдүй” хүүхэд залуучуудын чуулга уулзалтанд 

Баянгол, Ерөө, Мандал,  Сайхан, Цагааннуур  зэрэг сумдын ерөнхий боловсролын 

сургуулийн “ Сүрлэн наамал”-ын дугуйлангийн 70 сурагчид урилгаар оролцож бүтээлийн 

үзэсгэлэнгээ гаргаж чуулганы эко төлөөлөгчөөр оролцлоо. 

Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтсан ажлын хүрээнд “Байгаль орчныг 

хамгаалах тухай”, “ Усны тухай”, “ Ойн тухай”, “ Хог хаягдлын тухай” зэрэг хуулиудаар 

Баянгол , Ерөө, Мандал, Орхон зэрэг сумдын “Эко “бүлгэмийн сурагчид  866 сурагч 1020 

гаруй иргэнд мэдээлэл түгээх ажлыг  зохион байгууллаа. 

Хүн Амын Хөгжил Нийгмийн Хамгааллын Яам, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 

Хүүхдийн сан, Дэлхийн зөн-Монгол олон улсын байгууллага, Хүүхдийн оролцооны сүлжээ, 

Хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ зэрэг байгууллага хамтран зохион байгуулсан “ Бид 

оролцъѐ, хөгжье” хүүхдийн үндэсний чуулганд аймгаа төлөөлөн Баянгол, Сүхбаатар, 

Цагааннуур сумын хүүхдийн оролцооны байгууллагын төлөөлөл 5 хүүхэд оролцож 

өөрсдийн дуу хоолойг чуулганы шийдвэрт тусгаж чадлаа.  

Монгол Улсын Засгийн газрын Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги, аймгийн 2013 оны 

үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд “Хөгжилд хүүхдийн оролцоо” V аймгийн хүүхдийн чуулганыг  Дэлхийн 

Зөн Монгол Олон Улсын байгууллагын Сэлэнгэ Орон Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөртэй 

хамтран  зохион байгууллаа. Чуулганд   аймгийн Ерөнхий боловсролын 35 сургуулийн 

ХӨУБ-ын гишүүн хүүхдүүд, сумдын ЗДТГ-ын нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнүүд 

болон хүүхдийн өөрийн  удирдлагын байгууллагын хүүхдүүд  нийт 90 гаруй  төлөөлөгчид  

оролцлоо.Чуулганыг  миний хөгжлийн орчин, миний мөрөөдлийн хөтөлбөр миний хөгжлийг 

дэмжигч, зөвлөгч миний  аюулгүй  орчин  зэрэг  4-н салбар хэлэлцүүлэгээр  зохион 

байгуулж  Үе тэнгийн найзууд аа, Аав ээжүүд ээ, Бидний амьдарч буй орон нутгийн 

удирдах ах эгч нартаа, Төр засгийн удирдах ах эгч нартаа хандан  уриалга гаргаж 

баталлаа.  Чуулганы шийдвэрийг аймгийн 17 сум,ерөнхий боловсролын 35 сургуульд 
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гардуулж, өнгөрсөн хугацаанд сайн ажилласан Мандал сумын “Боломж ХОУЗ”, Сайхан 

сумын “Боломж” ХОУЗ, Шаамар сумын “Хүслэн” хүүхдийн зөвлөл, Ерөө сумын “ 

Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл” Алтанбулаг сумын “ Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл” 

зэрэг  5-н байгууллагыг шагнаж урамшууллаа. Чуулганы арга хэмжээний үеэр 17 сумын 

төлөөлөгч хүүхдүүд  Аймгийн Засаг дарга С.Бүрэнбаттай  зангиагүй уулзалт хийж санал 

бодлоо солилцлоо. Чуулганы үйл ажиллагааны  зардалд 4.429.800₮ зарцууллаа. 

Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийг бий болгоход хүүхэд, өсвөр үеийнхний оролцоог 

идэвхжүүлэх чиглэлээр “Сэлэнгэ сайхан нутгийн хөгжилд бидний оролцоо” 

уриатайгаар хүүхдийн чуулганыг 10 суманд зохион байгуулж нийт 2000 гаруй хүүхэд 

төлөөлөгчөөр оролцон дуу хоолойгоо нэгтгээд байна. Чуулганаар хүүхдүүд өөрсдийн орон 

нутгийн хэмжээнд тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга замаа тодорхойлж чадлаа. 

Чуулганаас гаргасан зөвлөмжинд  доорх санаанууд голчлон тусгагдсан байна. Үүнд: 

 Цэвэр цэмцгэр , хоггүй эко орчинг бүрдүүлэх 

 Чөлөөт цагийн хөгжлийн төвүүдийг бий болгох / найз нөхдөөрөө, гэр бүлээрээ хамт 

байхад зориулагдсан/ 

 Хичээл сургуулиас гадуур хөгжлийн олон төрлийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх 

 Эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нар хүүхдүүдийн  нийгмийн оролцоог дэмждэг 

хандлагыг  бий  болгох 

 Хүүхэд бүр хорт зуршилгүй ирээдүйг бүтээлцэхэд өөрсдийн хувь нэмэрээ оруулдаг 

болгох  нь чухал гэж үзэж байна. 

Чуулганыг Сумын Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн, Засаг даргын Тамгын газрын 

дэмжлэгтэйгээр зохион байгуул0сан ба 17 сумын хүүхдийн чуулгануудаас гарсан 

саналуудыг  нэгтгэн аймгийн  хүүхдийн чуулганы  шийдвэрт тусгуулж хэрэгжүүлэх  

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баярын арга хэмжээг  

тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын А/146 тоот захирамжаар 10  

хүний бүрэлдэхүүнтэй  байгуулж “Ногоон дэлхий гэр бүлээс эхтэй” уриан дор тэмдэглэх  

ажлын төлөвлөгөө гарган орон нутгуудад хүргүүлж ажиллаа.  
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Хүүхдийн баярын арга хэмжээг  Хүүхдийн ордны нисэх загварын клубын сурагчийн  

бүтээсэн “ Корд  ” онгоцны  уран нислэгийн үзүүлбэр, 120 хүүхдийн flash mob  бүжиг, 

сургуулийн өмнөх боловсролын 100 хүүхдийн бий биелгээ, авъяаслаг хүүхдүүдийн 

урлагийн тоглолтоор  эхэлж аймгийн засаг дарга, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн  С. 

Бүрэнбат нийт хүүхэд , эцэг эхчүүдэд баярын мэндчилгээ дэвшүүллээ.     

      Баярын үеэр Сүхбаатарын талбайд Дисней Ленд, Хас хүү,  Оньсон тоглоом, Цэцэгс 

ба эко бүтээл, Спорт, Үлгэрийн баатрууд, Номын өргөө, “Авъяас” “Ном” хөтөлбөр, Тоглоом  

зэрэг хотхонууд олон нийтэд үйлчилж  Шатар, ;угуй , Дугуйт тэшүүр, Талбайн зураг, Гар 

зураг, Мөлхөө жаал, “Аав ээж би “ буухиа  тэмцээн зэргийг зохион байгуулсанаас гадна 

олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн  Алдарт 30 ээж, шилдэг хүүхэд, алдартнуудад шагнал 

гардуулах ѐслолын арга хэмжээ боллоо. Мөн “ Ногоон дэлхий гэр бүлээс эхтэй ” уриан дор 

тэмдэглэж байгаа Хүүхдийн баярын арга хэмжээний хөтөлбөр, урилга, зурагт хуудас  

хэвлүүлэн олон нийтэд тарааж Ардын Дуу Бүжгийн Сэлэнгийн Долгио чуулгын дэргэдэх 

хүүхдийн “ Бөртэ Чоно гоо марал” дуу бүжгийн чуулгынхан  “ Маша Мишатай өнгөрүүлсэн 

нэг өдөр ” урлагын тоглолтуудыг зохион байгууллаа.  Гэр бүл олон нийтийг Флаш мобид 

нэгдэхийг уриалан 120 хүүхдийн бүжгийг бэлтгэсэн ба оролцогч хүүхдүүдийг ногоон 

футболк, ногоон малгайгаар жигдрэхэд аймгийн Байгаль орчны газар 500,0 төгрөгийн 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ. *Ногоон дэлхий гэр бүлээс эхтэй* уриан дор тэмдэглэсэн 

Хүүхдийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулахад доорх байгууллагууд хамтран 

ажиллаа. Үүнд: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,  Боловсролын газар, Соѐл, спорт, 

аялал жуулчлалын газар, Байгаль орчны газар, “Сэлэнгэ үйлчилгээ ” ОНӨААТҮГазар, 

Сэлэнгийн Долгио чуулга,  Нийтийн номын сан, Нийтлэг үйлчилгээний алба, Сүхбаатар 

сумын Засаг даргын Тамгын газар, ДЗМОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХөтөлбөр, Ерөнхий 

боловсролын 7 сургууль, 1, 2, 4, 7-р цэцэрлэгүүд, Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл, 

Хадгаламж банк, Хас банк, Голомт банк, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхийн 

холбоо, Таны Сэлэнгэ ТВ гэх мэт. Талбайн  арга хэмжээнд  оролцож хамтран ажилласан 

нийт 360 хүүхэд, 120 багш нарт Засаг даргаас  баярын бэлэг гардууллаа. Хүүхдийн 

баярын арга хэмжээнд нийт 2.5 сая төгрөгийг зарцууллаа. 

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил оролцоог дэмжсэн 91 –н төрлийн уралдаан тэмцээн, 

байгаль орчноо нөхөн сэргээх, цэвэрлэх, хамгаалах,  мэдээлэл түгээх  40 удаагийн 
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ажлуудыг тус тус зохион байгуулж  нийт 5600 хүүхэд, 950 гаруй  насанд хүрэгчид оролцож 

29.800.0 сая  төгрөгийг зарцуулсан байна.  

Гэр бүлийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал түүний бодит шалтгаан, гэр бүлд чиглэсэн 

нийгмийн үйлчилгээний  хэрэгцээг тодорхойлох зорилгоор иргэд гэр бүлийн гишүүдийн 

дунд “ Гэр бүлийн үнэ цэнэ”  хэлэлцүүлгийг сумдын Засаг даргын тамгын газар, Нийгмийн 

халамжийн хэлтэстэй хамтран аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгийг 

агуулгын хувьд 4 бүлэг болгон багцлан нэгтгэж төвийн бүсийн хэлэлцүүлэгт оролцон 

шийдвэр  гаргах түвшинд хүргүүллээ. Хэлэлцүүлгийн нэгтгэлээс харахад  гэр бүлийн 

уламжлалт ѐс заншил, өв соѐлоо дээдлэх, өвлүүлэх талаар хойч үедээ хэлж таниулах үйл 

ажиллагаа хомс  байгаа нь анхааралдаа авч хэрэгжүүлэх ажлын нэг гэдгийг сануулж 

байна. Хэлэлцүүлэгт нийт 800 өрхийн 1200 гаруй иргэд оролцлоо.  

“ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил хамгааллын бодлого шинэчлэл” үндэсний 

чуулганыг угтсан “Оролцоог бодит болгоѐ” сэдэвт сарын аяны хүрээнд  сумдын Засаг 

даргын тамгын газартай  хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолойг сонсох, 

тэдэнд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох зорилгоор 04-р сарын 10-14-ний  хооронд 17 

сум 6 тосгонд хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт зорилтот бүлгийн иргэд 

болон   хүүхэдтэй эцэг эх, асран хамгаалагч  нийт 809 төлөөлөл оролцож өөрсдийн өмнө 

тулгамдаж буй асуудлын талаар хэлэлцэн гарах арга замаа тодорхойлсоныг нэгтгэн 

зөвлөмжийн төслийг гаргалаа. Оролцогчид бэрхшээлийг даван туулахад өөрсдийн болон  

олон нийт, төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа, оролцоо хамгаас 

чухал гэдгийг  онцоллоо. Хэлэлцүүлэгийг Эрүүл мэнд, Боловсрол, Хөдөлмөр эрхлэлт , 

Хууль эрх зүй, Дэд бүтэц, Нийгмийн халамж хамгаалал гэсэн 6 чиглэлээр зохион 

байгууллаа.   

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран “Залуучуудын хөгжил шинэчлэлийн 

бодлого, зорилт” сэдэвт аймгийн залуучуудын чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа. 

Чуулганд 17 сум, 6 тосгоны болон нийгмийн бүхий л салбарын төлөөлөл нийт 300 гаруй 

төлөөлөгч залуучууд оролцож өөрсдийн болон сум, аймаг, улсын хэмжээнд тулгамдаж буй 

асуудлаа тодорхойлж зөвлөмж боловсруулан засгийн газрын түвшинд хүргүүллээ. 
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Өсвөр үе залуучуудын үндэсний хөтөлбөр 3 үе шаттай бөгөөд 2013-2015 онд 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 8 төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж 90% хэрэгжилттэй 

ажиллаа.   

Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратегийн 5 зорилтын дагуу дээрх үйл ажиллагааг 

зохион байгуулсанаар хүүхэд хүүхдийн хамт олны оролцооны түвшин дээшилж 

хүүхдүүдийн чадвар сайжирсан байна. Мөн гэр бүл дэх хүүхдээ ойлгох олон нийтийн 

хандлага урьд жилүүдээсээ 40 % нэмэгдсэн байна.  

Дүгнэлт: Хүүхэд өсвөр үеийнхний оролцоог нэмэгдүүлэх, авъяас чадварыг 

дэмжин ажилласнаар аймаг, улсын чанартай уралдаанд оролцох хүүхдийн тоо 

өмнөх онтой харьцуулахад 5,8 хувиар өссөн , эцэг эхийн хандлагад ахиц гарч улсын 

болон аймгийн чанартай уралдаан тэмцээнээс 220 алт, 232 мөнгө, 246 хүрэл медаль 

тус тус хүртсэн амжилттай байна 

Гурав. Хүүхэд хамгаалал, үйлчилгээний хүрээнд: 

ХАМТАРСАН БАГИЙН КЕЙС АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

       Хамтарсан  багийн үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, 

холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран дараах ажлуудыг зохион 

байгууллаа.  

        Аймгийн хэмжээнд сумдын хамтарсан багийн гишүүдэд “ Хүүхэд хамгаалал- хамтын 

ажиллагаа” сургалтыг зохион байгууллаа. Орон нутагт ажиллаж байгаа хамтарсан багууд 

улирал бүр хуралдаан зохион байгуулж хийсэн ажил цаашид зохион байгуулах үйл 

ажиллагаагаа ярилцан төлөвлөж ажилладаг болсон байна. Сум  бүрт ажиллаж байгаа 

хамтарсан багийн ажиллах чадвар сайжирч хүүхдийг ойлгох иргэдийн хандлага ч 

нэмэгдсэн байна. Үүнд:  

       Сүхбаатар сумын хамтарсан баг аймгийн онцгой байдлын газартай  хамтран голын 

эрэг дагуу оршин сууж байгаа 26 өрхийн 48 иргэнд  аврах хантаазыг бэлэглэж  насанд 

хүрээгүй хүмүүсийг голын усанд живж осолдох, байгалийн гамшиг осолд өртөхөөс 

урьдчилан сэргийлэх томоохон ажлыг зохион байгуулсан байна.    Мөн Сүхбаатар сумын 

5-р багийн архины хамааралтай 2 өрхийн 5 хүүхдэд сэтгэл зүйн болон хоол хүнс, хувцас, 

эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүллээ. 8-14 насны 5 хүүхдийг хамран суралцаж буй 
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сургуулийн ширээний теннис, сагсан бөмбөгийн дугуйланд хамрууллаа. Олон жилийн 

цахилгааны өртэй байснаас гэрэл цахилгаангүй байсныг Дархан-Сэлэнгийн цахилгаан 

станцийн удирдлагад хүсэлт гарган гэрэл цахилгааны асуудлыг шийдвэрллээ. Ингэснээр 

хүүхдийн эрүүл аюулгүй таатай орчинг бүрдүүлэхэд  ихээхэн тусламж  боллоо.  Эцэг эхийг 

нь архины эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг “ Амьдрах сайхан” төрийн бус байгууллагад 

өөрийн хүсэлтээр нь нэгдэн орууллаа.    

       Мандал сумын хамтарсан  баг хүнд нөхцөлд амьдардаг орон гэргүй болсон хагас 

өнчин  Б-г асрамж халамжийн “Гэрэлт ирээдүй төв”-д  шилжүүлэн өгч сар бүр   очиж аж  

байдалтай нь танилцан сэтгэлийн дэм өглөө. Энэхүү Гэрэлт ирээдүй төвд тус сумаас 2 

эрэгтэй, 1 эмэгтэй  нийт 3 хүүхэд амьдарч байна. Гандарь, Гантулга эгч дүү хоѐр 2011 

оноос хойш 2 жил болж байна.      

Сүхбаатар сумын 1-р багийн иргэн Б.О болон  түүний бага насны 4 хүүхдэд 

хичээлийн шинэ жилийг тохиолдуулан хичээлийн цүнх, биеийн тамирын хослол, 

хичээлийн хэрэглэл, цагаан цамц зэргийн буцалтгүй тусламж үзүүллээ. Б.О нь өрх 

толгойлсон сургууль цэцэрлэгийн насны 4 хүүхдийн хамт амьдардаг ба том хүү О.О-г 

мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд авто механикийн ангид элсэн суралцууллаа. 

Сүхбаатар сумын 1-р багийн Засаг даргаар ахлуулсан хүүхэд хамгааллын хамтарсан 

багаар тухайн гэр бүлийн өвөлжилтийн байдалд анхаарал тавьж түлээ нүүрсний 

буцалтгүй тусламжинд хамрууллаа.  

        Сургуулиас завсардсан 4, хараа хяналт султай 23 хүүхдийн гэрээр явж, зуны 

амралтын хугацаанд гэр сургалтанд хамруулж хамрагдаж буй хүүхэд болон гэр бүлтэй нь 

халуун яриа өрнүүллээ. Үүний үр дүнд Б, Ш, У, Д, Б нарын эцэг эхчүүд  хүлээн 

зөвшөөрснөөр хүүхдүүд сургалтанд хамрагдахаар болсон. Хүүхдүүдийн сургууль 

завсардсан гол шалтгаан нь хувийн аж ахуй болон газар тариалан эрхэлдэг, гэр бүлдээ 

тусалдаг, өрхийн орлогогүй айлын хүүхдүүд байлаа.     

2. Хүүхдийн халамж, асрамж, хамгааллын үйлчилгээ, түүнд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд 

зориулсан ажил үйлчилгээ:  

      Хурдан морь унаач хүүхэд олон байдаг Хушаат, Цагааннуур сум хурдан морь унаач 

хүүхдийн эрхийг хамгаалахаар сумынхаа уяачдын холбоотой хамтран хурдан морины 
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уралдааны  дүрэм,  хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд анхаарч ажиллах талаар  

зөвлөмж бичиг хүргүүлсэн байна. Үүний үр дүнд уяач болон хурдан морь унаач хүүхдийн 

эцэг эх асран хамгаалагч, сургуулийн захиргааны хоорондох үл ойлголцол үгүй боллоо.  

Эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон насанд хүрээгүй 7 хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа 

үзүүлэн хууль хяналтын байгууллагад холбон зуучлах ажлыг хүүхэд хамгааллын хамтарсан 

багаар үйлчилгээ үзүүллээ. Гэмт хэргийн хохирогч 1, гэрч 1 хүүхдэд эрүүл мэндийн болон 

сэтгэл санааны үйлчилгээнд хамруулан хамт олон, гэр бүлийн орчинд харилцах харьцааг 

жирийн байдалд нь оруулах үйл ажиллагааг хүргэж ажиллаа.  

Аймгийн хэмжээнд “Гэр бүлийн үнэ цэнэ”, “ Нэг байгууллага – нэг иргэн”,  “ Ногоон 

дэлхий гэр бүлээс эхтэй” зэрэг аянуудыг зохион байгуулж хүүхдэд чиглэсэн асрамж 

халамж, хамгааллын үйлчилгээнд нийт 1200 гаруй хүүхдийг хамруулж усанд оруулах, үс 

засуулах, каш уулгах, витаминжүүлэх,  зайрмаг тараах , баярын бялуу бэлэг, урлагийн 

тоглолт үзүүлэх  зэрэг үйлчилгээг үзүүлж тус үйл ажиллагааг ивээн тэтгэгчээр төрийн 

болон төрийн бус  13-н  аж ахуй нэгж  хамтран ажиллаа.   

Хүүхдийн сайн сайхны төлөө “Ариун сэтгэл 2013” хүмүүнлэгийн аяныг Дэлхийн Зөн 

Монгол Олон улсын байгууллагын Сэлэнгэ ОНХХ, аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай 

хамтран зохион байгуулж  7 багийн 14 байгууллага оролцож 85 өрхийн 1000 гаруй хүүхэд 

багачууд хамрагдаж 2979700 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг олголоо. Аяны үр дүнд 

албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд  байгууллага дээрээ  эцэг эхийн  зөвлөлийг байгуулж 

хүүхдэд чиглэсэн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэвшлээ.  

  Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх / 2012-2015 он/ стратеги төлөвлөгөөний дагуу 

аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2012 оны 10 дугаар сарын 04-ны 

өдрийн 98 тоот тогтоолоор Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг баталсан.  

Аймгийн Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги / 2012-2015 он / төлөвлөгөө нь 3 

зорилтын 31 үйл ажиллагааг тусгаснаас  жилийн эцсийн байдлаар 3 зорилтын 21 үйл 

ажиллагааг 95 хувийн хэрэгжилттэй зохион байгууллаа.     

         Аймгийн морин спорт уяачдын холбоо Бэлчир, Ерөө бүсийн уралдааныг аймгийн 

Засаг даргын А/25 тоот Захирамжийн дагуу 2013 оны 2, 6 дугаар саруудад зохион 

явууллаа.    Уралдаануудад хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг  хангах, 
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хамгаалалтын хувцасны стандартыг хэрэгжүүлэхэд хяналт тавьж,  “Монгол даатгал” 

компани  гэнэтийн ослын даатгалыг 100% даатгаж гэрээнд заасны дагуу хамтран 

ажиллаа. Тус уралдаанд 5 насны / даага, шүдлэн, хязаалан,  эрлийз / нийт 300 гаруй 

морьд,  160 гаруй  унаач хүүхдүүд хурдан мориныхоо шандас, ур чадвараа сорьлоо.   

Уралдаан сайн зохион байгуулалттай осол эндэлгүй уралдаан боллоо.  Мөн энэ үеэр уяач 

нарт хурдан морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцасны стандартыг мөрдөж ажиллах 

талаар зөвөлгөө өгч нийт 500 гаруй тараах материал, гарын авлага тараалаа.       

Аймгийн морин спорт уяачдын холбоотой хамтран хурдан морь унаач хүүхдүүдийн 

сурах идэвхийг нэмэгдүүлэх талаар уулзалт сургалтыг зохион байгуулж, хурдан морь 

унаач  хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчид, хурдан морь уяачдад ямар эрх 

үүрэгтэй байх талаар яриа таниулга 2 удаа зохион байгууллаа.Ихэнх хурдан морь унаач 

хүүхдүүд маань өөрсдөө сонирхолоороо болон амьдралын хүнд нөхцөлөөс шалтгаалан 

хурдан морь унаж байгаа учраас уяачид унаач хүүхдээ зөв төлөвшүүлэн амьдралд сургах, 

бэлтгэхэд анхаарлаа давхар хандуулж байгаагаа илэрхийллээ.Уяачид болон унаач 

хүүхдүүдэд зориулсан гарын авлага 170 ширхэгийг хэвлүүлэн тараалаа. 

     Генниссийн номонд бүртгүүлэх арван  мянган морьтны жагсаал, геннисийн номонд 

бичүүлэх 3000 морьдын уралдааны ажлын хэсэгт тус хэлтсийн 2 мэргэжилтэн  ажилласан 

ба тус  арга хэмжээнд Сэлэнгэ аймаг 550 морьд, 3000 хурдан морьдын уралдаанд 200 

морьд оролцож нийт насанд хүрсэн 300, насанд хүрээгүй 250 хүн оролцож хамгийн олон 

морьд оролцуулсан , сайн зохион байгуулалттай  ажилласан аймгаар шалгарч 3-р 

байранд шалгарсан байна. 

Сэлэнгэ аймгийн уяачдын холбоо II бага хурлаа хийж уяачдын холбоо хүүхдийн  

байгууллага хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, Унаач уяач нарын ѐс зүйн дүрмийг 

баталлаа. Тус арга хэмжээнд 17 сумын 86 төлөөлөгч оролцлоо. 

          Хүүхэд гэр бүлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт цаашдын хамтын 

ажиллагааг дээшлүүлэх, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн ажилтнуудыг 

чадваржуулах арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх “Хүүхэд хамгаалал –хамтын ажиллагаа” сургалт, 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулж нийт 23 хүн оролцлоо. Сургалтанд аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхэд  гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Сумдын 

Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, Цагдаагийн 
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газар, Өмгөөлөх зөвлөлийн салбар, Онцгой байдлын хэлтэс, Нийгмийн Халамж 

үйлчилгээний хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Хүүхдийн хууль зүйн 

хороо, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Боловсролын соѐлын 

газар, Морин спорт уяачдын холбоо зэрэг байгууллагууд хамтран оролцож мэдээлэл хийж 

тулгамдаж буй асуудал, цаашид хийх ажлын талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөв. Сумдын 

нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр албан 

хэрэгцээнд зориулан гарын авлага  материалыг бэлтгэж тараалаа. Оролцогчдоос хүүхэд 

гэр бүлийн хөгжлийн талаар орон нутагтаа хэрэгжүүлэх  ажлын арга зүйд суралцаж 

нэгдсэн ойлголттой болж чадлаа. Цаашид  чадваржуулах сургалтыг үе шаттайгаар 

тогтмол  зохион байгуулна.  

     Аймгийн “Иргэдийн аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлье” сэдэвт зөвөлгөөний 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах зөвлөл Мандал сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Аймгийн Цагдаагийн 

газартай хамтран “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье, хүүхэд хамгаалал”-сэдэвт 

сургалт зөвөлгөөнийг Мандал суманд зохион байгууллаа.Зөвөлгөөнд  хүүхдийн төлөө үйл 

ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, Дэлхийн зөн Зүүнхараа орон 

нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, хуулийн байгууллага, 

ахмадын төлөөлөл болох нийт 80 гаруй хүн оролцлоо.  Зөвлөгөөнд оролцогчдод “Хүүхэд 

хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги” , хүүхдээс үйлдэж буй гэмт хэргийг бууруулахад эцэг эх, 

асран хамгаалагчийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагын 

хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар, “Хэрхэн сайн эцэг эх байх вэ?”, “Гэмт хэрэг ба гэм 

хор” сургалтууд, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт санамж, 

сэрэмжлүүлэгийн уралдаан, “Хүүхдийн болон гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн сэтгэл зүйн 

онцлог” сэтгэл зүйчийн яриа, зөвлөгөө, “Нэг л алдвал” баримтат кино үзүүлэх зэрэг үйл 

ажиллагааг тус тус зохион байгууллаа. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нийгмийн бүхий л хүрээнд оролцуулж, хөгжлийн 

давуу талыг дэмжих замаар нийгэмшүүлэхэд эцэг эх, багш нарын хамтын ажиллагааны 

арга зүйг өргөжүүлэх, сэтгэл зүйн дэмжлэг өгөх,  эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

аймгийн ЗДТГ, ДЗМОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ, Сэргээн Засалт Хөгжлийн төв, Монголын 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “ Увдис” сэтгэл зүйн мэргэшүүлэх сургалтын төв, ТV-ийн 

“Тулга-5” студтэй хамтран 2 өдрийн сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгууллаа. 
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Сургалтанд 17 сум 6 тосгоноос эцэг эх, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, Албан 

бус боловсролын багш нарын төлөөлөл нийт 50 хүн оролцлоо. Сургалтын явцад  

оролцогчид зорилтот бүлгийн хүүхдийг зорилготой, бие даасан иргэн болоход эцэг эх, 

багш, олон нийтийн хамтын ажиллагаа, сэтгэл зүйн дэмжлэг хамгаас чухал гэсэн 

ойлголтонд  хүрч чадлаа. Мөн сургалтын багийн гишүүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй  багш нар 

ажилласан нь оролцогчдын сөрөг хандлагыг өөрчилсөн чухал нөлөөлөл болж чадсан нь 

сургалтаас хүсэн хүлээж байсан  үр дүнгийн нэг  юм. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдүүдэд туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “ Сайн 

санаа тэгш боломж ” өдөрлөгийг аймгийн Боловсролын газартай хамтран  04-р сарын 17-

ны өдөр аймгийн ерөнхий боловсролын 35 сургуульд зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр 250 

гаруй хүүхдэд зориулсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж сэтгэл санаа 

болон эд материалийн дэмжлэг үзүүлж ажиллаа. 

Аймгийн хэмжээнд өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр бүх аж ахуйн нэгж байгууллага, 

төсөл хөтөлбөрийн газар,  иргэний нийгмийн байгууллага, цэргийн анги, банк, хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагын үүрэг оролцоог идэвхжүүлж,  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 

амьдрах, хөгжих,  хамгаалуулах, нийгмийн харилцаанд оролцоход нь  дэмжин туслахаар     

“ Нэг хүүхэд- нэг байгууллага” жилийн аяныг өрнүүлж зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг 

ивээлдээ авч тэдний хязгаарлагдмал чадавх боломжийг ойлгон хүндэтгэх, тухайн 

хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд тулгуурласан асрамж халамжийн үйлчилгээг цогцоор нь 

хүргэх үйчилгээг хэрэгжүүлж байна. 

Аймгийн Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газартай хамтран интернет, цахим 

тоглоомын  газруудаар шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, гэмт хэрэг, 

болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  “ Цахим тоглоомын үйл ажиллагаа-

Өнөөгийн нөхцөл байдал ” сарын ажлыг зохион байгууллаа. Тус ажлын хүрээнд интернет, 

цахим тоглоомын газрууд дагаж мөрдөх дүрэм, журам, хуулийн хэрэгжилтийг  хангалтгүй 

хэрэгжүүлж ажилладаг , орчны эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангахгүй  байранд үйл 

ажиллагаа явуулдаг, хориглосон тоглоом тоглуулдаг зэрэг зөрчил дутагдал илэрч тухайн 

зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар хугацаа өгч арга хэмжээ авч ажиллаа. Мөн “Таны 

Сэлэнгэ”  телевизтэй хамтран цахим тоглоомын талаар ард иргэдийн санал бодлыг 

сонсох “Чөлөөт микрофон”-ыг аялуулан нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. РС 
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тоглоомын  газрын эздүүд болон холбогдох байгууллагуудыг оролцуулсан “ Хамтын 

ажиллагаа” уулзалт зөвлөгөөнийг  зохион байгуулж шалгалтын явцад гарсан дүн, зөрчил  

арилгуулсан байдлыг мэдээлсэн,  5 сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хийж зөвлөлдлөө.  

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлөөс  нутгийн 

захиргаа, шүүх эрх мэдэл, хууль сахиулах байгууллагын ажилтны “ Иргэдийн аюулгүй 

амьдрах орчныг бүрдүүлье” зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд манай 

байгууллага хүүхдийн гэмт үйлдэл, осол зөрчлөөс хамгаалахад шинэчлэл хийх  талаар 

хамтран ажиллах талаар хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж саналуудыг зөвлөгөөний 

шийдвэрт тусгалаа. Зөвлөгөөнд  бүх сумдын ИТХ, Засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгчид, 

хүүхдийн байцаагчид, сумдын нийгмийн бодлого хариуцсан  ажилтан нийт 300 гаруй хүн 

оролцлоо.  

Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги /2012-2015/-т хүүхэд бүрийг үл хайхрах, 

хүчирхийлэх, мөлжих явдлаас сэргийлэх, хамгаалах зорилт,аймгийн “Иргэдийн аюулгүй 

амьдрах орчныг бүрдүүлье” сэдэвт зөвлөгөөны шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

хүүхдээс үйлдэж буй гэмт хэргийг бууруулахад эцэг эх, асран хамгаалагчийн үүрэг 

оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг 

сайжруулахад чиглэгдсэн “Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье-хүүхэд хамгаалал” 

сэдэвт зөвлөгөөныг Мандал, Баруунбүрэн, Сант, Орхон, Орхонтуул, Сайхан суманд 

хүүхдийн төлөө үйл ажиллгаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, Дэлхийн 

зөн Зүүнхараа орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, 

хууль хяналтын байгууллага, ахмадын төлөөллийг оролцуулан 13 өдөр тус тус  зохион 

байгууллаа.    

Зөвлөгөөнийг  аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл,  

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс,  Аймгийн Хүүхдийн 

Хууль зүйн хорооо, Аймгийн Цагдаагийн газар хамтран зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнөөр “ 

Хэрхэн сайн эцэг эх байх вэ?”, “Гэмт хэрэг ба гэм хор”, “ Амьдрах ухаан гэж юу вэ, “ 

Амьдрах ухааны аргууд” зэрэг сургалтууд, хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” 

сэдэвт санамж, сэрэмжлүүлгийн уралдаан, “хүүхдийн болон гэмт хэрэгт холбогдсон 

хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог”  сэтгэл зүйчийн яриа, зөвлөгөө, “ нэг л алдвал” “ Миний найз” 
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баримтат болон уран сайхны кино үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Нийт 

20 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллагын 626 төлөөлөл, 1243 сурагчид хамрагдлаа.    

Аймгийн  Иргэдийн хуралтай хамтран сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын  

болон 59  багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт  хүүхдийн эрх ба хамгаалал 

,хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн үүрэг оролцоог  хангах   талаар мэдээлэл өгч  гарын 

авлага бэлтгэн өглөө. Мөн багийн  иргэдийн нийтийн  4-р улирлын хурлаар " Гэр бүл дэхь 

эцэг эхийн үүрэг оролцоо" сэдвээр олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж  ажиллах т  

удирдамж  боловсруулан  хүргүүллээ. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтийг үндэслэн  

баг, сумын  “Гэр бүлийн хөгжлийн  хөтөлбөр”-ийг боловсруулан  хэрэгжүүлнэ.  

Тамхины тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан архи тамхи болон дам 

тамхидалтын хор уршигын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Цагдаагийн газар, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, “Амьдрах сайхан” төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 

төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хүүхдийн орчин болон 57 аж ахуйн нэгж, 34 

хүнсний дэлгүүр, шөнийн цэнгээний газрууд, дэлгүүр, мухлаг зэрэг газруудад тамхи 

татахыг хориглосон тэмдэглэгээг байршуулж, ерөнхий боловсролын сургуулийн 600 

сурагч, 1500 иргэнд гарын авлага тараалаа. Мөн тамхины тухай хуулиар худалдаа 

үйлчилгээ эрхлэгч 87 иргэнд сургалт явуулж, орон нутгийн телевизээр тамхины хор уршиг, 

тамхины тухай хуулиар 2 удаагийн мэдээллийг бэлтгэн ард иргэдэд хүргэлээ. 

Аймгийн Хүүхдийн Хууль зүйн хорооноос гэмт хэрэгт холбогдсон 14 хүүхэд, тэдний 

асран хамгаалагч гэр бүлийн 26 гишүүнтэй хүмүүжлийн гурвалсан гэрээг байгуулан 

хугацаат үүрэг даалгавар өгч биелэлтэнд нь дүгнэлт гарган сэтгэл зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн 

дэмжлэг үзүүлсэнээс гадна гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг хариуцлагын талаарх хандлага 

өөрчлөх 8 удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа.  

Хорооноос насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэрэг зөрчилд орохоос урьдчилан 

сэргийлэх,  нийгэмшүүлэх болон хүүхдэд чиглэсэн нэг бүрчилсэн сургалтад 21 хүүхдийг 

хамрууллаа.  Гэмт хэргийн гэрч 3  хүүхэд, 26 эцэг эх, сурган хүмүүжүүлэгч, асран 

хамгаалагч нарт хууль эрх зүйн туслалцааг òóñ òóñ үзүүллээ. Гэмт хэргийн хохирогч 5 

хүүхдэд нөхөн сэргээх болон сэтгэл зүйн зөвөлгөө тусламжийг үзүүллээ. Өмгөөлөл хүссэн 

11 хүүхэд, хамтарсан багаар 28 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 
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Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрийн дагуу 7 

зорилтын 17 үйл ажиллагааг зохион байгуулж жилийн эцсийн  байдлаар   99 % 

гүйцэтгэлтэй хэрэгжлээ. Дэлгэрэнгүй тайланг хугацаанд нь гаргаж хүргүүллээ.   

Дүгнэлт: Төрийн бодлогыг цогц, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн хүүхэд 

хамгааллыг бэхжүүлэх стратегийн баримт бичигтэй болсоноор орон нутагт нэгдсэн зохион 

байгуулалттай арга зүй, үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломж бүрдэж байна.  

Сургалт сурталчилгааны талаар: 

       Тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хүүхэд гэр бүлийг гэнэтийн аюул, болзошгүй эрсдэл, 

дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нөхөн сэргээх үйлчилгээг 

хөгжүүлэхэд шаардлагатай арга зүйгээр хангаж  хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад хүүхэд 

төвтэй гэр бүл, олон нийт, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг идэвхитэй зохион 

байгууллаа. 

   Төрийн байгууллагуудын хүсэлтээр болон өөрийн санаачлагаар төрийн албан 

хаагчдын дунд  Хилийн 0101-р анги / шалган нэвтрүүлэх боомт / Хилийн 0243-р цэргийн 

анги Алтанбулаг, Шаамар, Зүүнбүрэн, Сүхбаатар, Жавхлант, Дулаанхаан  сумдын 

цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч, багш нарын дунд, 11 газрын  цахим тоглоомын эзэдүүд  

хүүхдийн эрхийн сургалтыг тогтмол зохион байгууллаа. 

Хүн худалдаалах ялангуяа охид эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор 

ашиглахаас хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд хилийн бүсд орших Алтанбулаг сумын 

сургуулийн 7-10-р ангийн сурагчдын дунд “ Хүн худалдаалах гэмт хэрэг түүний тухай 

ойлголт”, “Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар яриа 

таниулга хийлээ. / нийт 40 сурагчид/ 

Хилийн Алтанбулаг боомтоор нэвтэрч байгаа болон ОХУ руу гарч байгаа иргэдэд 

мэдээлэл өгч хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаарх ойлголт   сэрэмжлүүлэг бүхий тараах 

материал 120 ширхэгийг тараалаа. 

Бусад : Хэвлэл мэдээлэл сурталчилгааны талаар: 
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           Аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын судалгааг гаргахад 17 суманд 12 

телевиз, 8 FM, 9 сонин үйл ажиллагаа явуулдаг ба эдгээр байгууллагуудтай  хамтран 

зохион байгуулж буй үйл ажиллагааныхаа талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй олон нийтэд 

хүргэж байна. Мөн  Хүүхдийн Төлөө Үндэсний газар руу сар бүрийн ажлын мэдээг 

хүргүүлж ажиллаа. 

           Хүүхдийн анд, итгэлтэй утас 70363693-аар нийт 75 хүүхдэд  зөвлөгөө үйлчилгээ 

үзүүлж  хэрэгцээтэй мэдээллийг өгч ажиллаа.   

Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенци батлагдсан өдрийг тохиолдуулан аймгийн 

хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллүүдтэй “Өглөөний цай” – уулзалт зохион 

байгуулж цаашид хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцон байр сууриа нэгтгэлээ. 

Байгууллагын цахим сүлжээ  htt_selenge@yahoo.com,   www.selenge@nac.gov.mn 

хаягаар цаг үеийн мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй авч харилцан мэдээлэл солилцон 

ажиллаж байна. 

 

                         Тайлан бичсэн:  

                        ХГБХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн                              Д. Оюунжаргал     

                         Хянасан: ХГБХХ-н дарга                                       Д.Уранбилэг  
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Үйл ажиллагааны зурган тайлан. 

 
Сайн дурын багийнхан  “Гүннуур” зуслангийн 

амрагч хүүхдүүдэд  23 бүтээл хийж сургав. 

                                    

 

 

Анхаарал халамж шаардлагтай хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэглэл олголоо. 
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Хүүхдийн сайн сайхны төлөө “Ариун сэтгэл-2013” хүмүүнлэгийн аяны нээлтийн үйл ажиллагааг 

 2013 оны 2 дугаар сарын 22ны өдөр “Сэлэнгийн долгио” чуулгын 

байранд  

зохион 

байгууллаа. 

 

 

         

                      

 

 

 

 

 

 

Бид Сэлэнгийн үр сад наадмыг урлагийн 4-н төрлөөр зохион 

байгуулж II шатны шалгаруулалтанд 427 хүүхэд оролцлоо. 
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“Ногоон гэрэл цагаан шугам -2013” тэмцээнийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж  

8 багийн 90 гаруй хүүхэд оролцлоо.  
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Хүүхдийн эрхийн чиглэлээр сургалтуудыг зохион байгуулж 

гарын авлага тараалаа. 

                          

 


