
ӨНДӨРШИЛ СУМЫН 

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ 

ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР 

2020 он 



2019/04/09-НЫ ӨДРИЙН СУМЫН ИТХ-Р ЗАЛУУЧУУДЫН  

ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ. 



2019/04/09-НЫ ӨДРИЙН СУМЫН ИТХ-Р ЗАЛУУЧУУДЫН  

ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ. 



2019/04/09-НЫ ӨДРИЙН СУМЫН ИТХ-Р ЗАЛУУЧУУДЫН  

ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАГДАВ. 



СУМЫН ЗАЛУУЧУУДЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ  

2017 ОНЫ 11 САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН А/110  

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖААР ХҮНИЙ  

БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ БАЙГУУЛАГДАВ. 



ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  



ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  



ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  



№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хэрэгжилт Хувь 

Зорилт 1. Залуучуудын нийгэмд өрсөлдөх чадвартай мэдлэг, боловсролын талаар:  

1.1 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн  

эрхлэлтийн оновчтой саналуудыг 

дэмжин төсөл хөтөлбөрт хамруулах  

СХСангаас Ц.Эрдэнэчимэг 5000.0, Б.Цэрэнбямба 15000.0 нар 

төсөлд хамрагдсан.  

 

  
100% 

1.2 

Оёдол эсгүүрийн талаар 

сургалтуудыг зохион байгуулах 
2019 оны 6 сард Монгол Улсын зөвлөх багш Н.Эрхэмбаяр 

багшийг урьж авчиран сургалт зохион байгуусан. Нийт 11 хүн 

хамрагдсан. 

  
100% 

1.3 

Орон нутгийн бүтээн байгуулалтад 

хувь нэмэр оруулсан, шинэ санал 

санаачилга, урлаг, спортоор 

бусдыгаа манлайлсан  залуучуудыг    

шагнах 

Сумын сайн малчнаар залуучуудаа манлайлан ажилласан 3 

залуу гэр бүлийг шалгаруулсан. Сумын “хүндэт тэмдэг”-ээр 

3 залууг шагнасан. 

  

  

100%  

  

  

1.4 

Ургийн бичиг хөтлөх талаар сургалт, 

мэдээ мэдээлэл хүргэх  
Ургийн бичиг хөтлөх талаар сургалтыг зохион байгуулсан. 

Төрийн үйлчилгээ малчны хотонд арга хэмжээний үеэр мэдээ 

мэдээлэл хүргэсэн. 

  
70% 

Зорилт-2. Залуучуудын эрүүл мэндийн талаар: 

2.2.

1 

Жилд 2-оос доошгүй удаа 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

оруулах 

Улаан бурхан-Улаанууд өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтыг 

зорилтот насны /18-30/ хүмүүст 2019.04.12-ны өдрөөс эхлэн хийж 

ирлээ. ЭМС-ын тушаал шийдвэрийн дагуу ажлын төлөвлөгөө гарган 

ажиллаж доорхи үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн. 

Улаан бурхан-Улаанууд өвчний эсрэг дархлаажуулалтанд өвчний 

талаар сувилагч Б.Насанбурмаа сургалт мэдээлэл хийж гарын 

авлага тараасан.  

Нийт 174 хүн хамрагдахаас 214 иргэн хамрагдсан. 

Дархлаажуулалтын хамралт 100% 

  

  

  

70% 

2.2.

2 

Залуучуудын бие бялдрыг 

хөгжүүлэх орон нутагтаа байгаа 

тоног төхөөрөмжөө ашиглах, 

багш сургагчтай болгох  

3-р Багийн Засаг дарга М.Цэвэгдорж хариуцан Фитнес төвийн үйл 

ажиллагаа хэвийн явуулж байгаа   

  

70% 

  

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 



Зорилт-3. Залуучуудын Нийгэм соёлын асуудалын талаар: 

3.

1 

“Мөсний баяр”-ыг зохион байгуулж 

олон нийтийг хамруулах    

Төлчин эмэгтэйчүүдийн дунд “Мөсны баяр арга хэмжээг амжилттай зохион 

байгуулж нийт 6 багийн 48 тамирчин эхний 3 байрны төлөө өрсөлдлөө. 

Энэхүү тэмцээнийг “Оройт ххк” ивээн тэтгэж ажилсан. 
100% 

3.

2 

Залуучуудын дунд үндэсний бөхийн 

барилдааныг зохион байгуулаж 

байх 

Тийн урвуулагч хэмээх шороон гахай жилийн сар шинийн сорилго хүчит 

бөхийн барилдаан болж нийт 24 бөх А,Б  2 зоо болж барилдлаа. Уг 

барилдаанд 3 сумын заан 2 сумын начин тэргүүтэй барилдаанд Өндөршил 

сумын залуу бөх Б.Билэгтсайхан түрүүлж залуу бөх Б.Бямбадорж үзүүрлэж 

их шөвөгт сумын заан Б.Ууганбаатар, залуу бөх М.Эрдэнэ-Отгон нар 

шалгарлаа. 

70% 

3.

3 

Залуучуудын дунд Гар бөмбөгийн 

тэмцээн зохион байгуулах 

1-р багийн өдөрлөгийн нэрэмжит тэмцээн, Хэсгүүдийн дунд зохион 

байгуулагдсан тэмцээн, ТАХ-ын шилжин явах цомын төлөөх тэмцээн 1 удаа, 

40-р төгсөлтын нэрэмжит 600 гаран оролцогч хамрагдсан. 
70% 

3.

4 

Сумын оюутан залуучуудтай 

уулзалт зохион байгуулах 2 жил 

тутамд 

2019 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хотноо “Оюунлаг залуус–

Бидний ирээдүй” чуулга уулзалтыг зохион байгууллаа. 

Уулзалтад 15 их, дээд сургуулийн 30 гаруй оюутан оролцсон.  

Уг арга хэмжээнд МУИС-ийн багш лектор, докторант Х.Түмэнбаярыг урьж 

оролцуулсан. 

100%

  

Зорилт-4. Эх орон, байгаль орчноо хамгаалахад залуучуудын талаар: 

4.

1 

Залуучуудыг орон нутгийн түүхт 

газраар аялуулах үндэсний уламжлалт 

газруудаар аялах хөдөлгөөн өрнүүлэх 

ИТХ, ЗДТГ, Залуучуудын зөвлөл хамтран сумынхаа түүхт газруудаар 

аялал зохион байгуулсан. Нийт 19 залуучууд хамрагдсан. 

  

100% 

4.

2 

Мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлж айл өрх 

бүр, албан байгууллага, иргэдэд 

сургалт зохион байгуулах 

“Эх дэлийгээ аврах тэнгэрлэг аян” ТББ –тай хамтран иргэдэд сургалт 

зохион байгуулаж, цэцэрлэгт хүрээлэнд нийт 100 мод тарьж суулгасан. 

Мөн ЕБС-ийн хашаанд 2-р сургуулийн хамт олон мод суулгаж өгсөн. 

  

100% 

87,5% 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАСАН:   Э.СУМЪЯА 

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 



ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДЫН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ  

2019 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр 

Улаанбаатар хотноо “Оюунлаг залуус–

Бидний ирээдүй” чуулга уулзалтыг 

зохион байгууллаа. Уулзалтад 15 их, 

дээд сургуулийн 30 гаруй оюутан 

оролцсон. Уг арга хэмжээнд МУИС-ийн 

багш лектор, докторант Х.Түмэнбаярыг 

урьж оролцуулсан. 



Уулзалтад оролцогчдоос гарсан 

саналууд:  
Шаардлагатай боловсон хүчин бэлтгэх, 

сургалтын төлбрийн дэмжлэг үзүүлэх, ар 

гэрийн гачигдалтай болон амжилттай 

суралцаж буй оюутнуудад тэтгэлэг олгох 

журамтай болох  

Дунд сургуулийн багш нарын чадавхийг 

дээшлүүлснээр суралцагчдын тоог 

нэмэгдүүлэх, цаашид 12 жилийн сургуультай 

болох зорилттой ажиллах. 



 
БАЙГАЛЬ ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАМГААЛАХ, ОРОН НУТГИЙН ТҮҮХ 

СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗАРТАЙ ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛ 

 Сумын ИТХ-ын даргын баталсан 

удирдамж, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, 

маршрутын дагуу 2019 оны 08-р сарын 02-

03-ны өдрүүдэд аялалыг зохион байгуулж 

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, Байгаль 

орчны хяналтын улсын байцаагч, ахмад 

багш,  ЕБС-ийн түүх, газарзүйн багш, 

Орон нутгийг судлах музейн ажилтан 

зэрэг 21 хүн аялалын бүрэлдэхүүнд 

оролцлоо. Аялал нь Залуучуудын  байгаль 

дэлхийгээ хайрлан хамгаалах, байгальд 

ээлтэй амьдралын хэв маяг, зөв хандлагыг 

сайжруулах, идэвх оролцоог дэээшлүүлэх, 

орон нутгийнхаа түүх соёлын дурсгалт 

газартай танилцах, түүх соёлын дурсгалт 

газрыг хамгаалалтад авах, зорилгоор 

ИТХ, ЗДТГ, ГХУСЗ, Байгаль хамгаалах 

сантай хамтран зохион байгуулсан. 

Маршрутын дагуу түүх, газар зүйн багш 

асан Т.Шонхорын тайлбартайгаар тусгай 

хамгаалалттай болон түүх соёлын 

дурсгалт 12 газартай танилцсан  

 

  



 

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН  

2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
                                                                                                                                                                 БАТЛАВ.  

      ЗАСАГ ДАРГА             Л.МӨНХБАДРАХ                                                                

 

                   ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН 2020 ОНД  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

               
                2019.06.20                                                                                                                                                                   БӨХТ  

 

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хүрэх үр дүн 
Хариуцах 

эзэн 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Төсөв Хугацаа 

 Зорилт 1, 2, 3 Залуучуудын боловсролын талаар:  

1 

Залуучуудыг удам угсаагаа мэдэх, 

ургийн бичиг хөтлөх талаар мэдээлэл, 

сурталчилгааг эрчимжүүлэх. 

Удам угсаагаа мэддэг 

болох 

Соёлын төв 

Залуучуудын 

зөвлөл 

Нөлөөллийн 

аян зохион 

байгуулна. 

- 
3-р 

улирал 

2 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэн брэнд 

бүтээгдэхүүн бий болгох чиглэлээр 

оновчтой саналуудыг дэмжин төсөл 

хөтөлбөрт хамруулах,  үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн яармаг 

худалдаа зохион байгуулах үйл 

ажиллагааг дэмжин ажиллах 

Ажлын байр бий 

болох, амьжиргааны 

түвшин дээшилсэн 

байх 

ЗДТГ 

Төсөл, 

хөтөлбөрт 2 гэр 

бүлийг 

хамруулсан 

байх. 

- 
2-р 

улирал 

3 

Залуучуудын боловсролын түвшинг 

тодорхойлж мэргэжилтэй, ажилгүй 

залуучуудын судалгааг гарган тэднийг 

мэргэжлээрээ ажиллахад нь дэмжлэг 

Хамтран ажиллах 

уялдаа холбоо 

сайжирна. 

НБХМ 

Залуучуудын 

зөвлөл 

Судалгаатай 

болсон байх 
- 

2-р 

улирал 



ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН  

2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 Зорилт-4,5 Залуучуудын эрүүл мэндийн талаар: 

1 

Залуучуудад нөхөн үржихүйн эрүүл 

мэнд, гэр бүл төлөвлөлт, эрүүл аж 

төрөх ёсны талаар мэдээлэл өгөх, 

сургалт,  сурталчилгааг өргөтгөх, гарын 

авлага, зөвлөмж, сургалтын 

материалуудаар хангах. 

Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлнэ. 

ЭМТ 

Залуучуудын 

зөвлөл 

18-25 насны 

залуучуудын 

сургалт 

хийгдсэн байх 
- 

3-р 

улирал 

2 

Нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын арга 

хэмжээг архи, тамхигүй тэмдэглэн 

өнггөрүүлж, архи, тамхины хэрэглээг 

бууруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа 

байгууллага, иргэний үйл ажиллагааг 

сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх, энэ 

чиглэлээр сургалт зохион байгуулах 

Архи, тамхинаас 

татгалзах 

залуучуудын тоо 

нэмэгдэх. 

Цагдаагийн 

хэсэг, ЭМТ, 

Залуучуудын 

зөвлөл 

Сургалт 

хийгдсэн байх, 

Нөлөөллийн 

аян зохион 

байгуулах 

- 
3-р 

улирал 

 Зорилт-6,7 Залуучуудын Нийгэм соёлын асуудалын талаар: 

1 

Залуучуудын эрэлт хэрэгцээг хангахуйц 

урлаг, соёл, спортын арга хэмжээг 

тэдний санал санаачилга, эрэлт 

хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион байгуулж, 

хэвшүүлэх. 

Цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх 

Залуучуудын 

зөвлөл, 

Сургууль, 

Соёлын төв 

Үндэсний 

сурын анхан 

шатны 

сургалтыг 

зохион 

байгуулна. 

- 
2-р 

улирал 

2 

Ардын урлаг, уламжлалт тоглоом, 

наадгайг хөгжүүлэх, залуучуудад 

уламжлуулан таниулах,  хадгалах,  

Залуучуудын 

нийгмийн идэвхи 

оролцоо нэмэгдэнэ. 

Залуучуудын 

зөвлөл, 

Соёлын төв 

Залуу гэр бүлд 

чиглсэн 

өдөрлөг зохион 

- 
4-р 

улирал 



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа 


