
Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн ажилтан,  

албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг  

хангах ажлын тайлан 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг 

харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах нэмэгдлүүдийг ажлын үр 

дүнд үндэслэн олгож байна. Мөн багш, албан хаагчдад хоол унааны зардлыг 

тогтмол олгож байна. 

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төв нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 

өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын Шинэ Коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 30 дугаар 

тогтоолын 6 дугаар зүйлд заасны дагуу дугуйлангийн сургалт болон уралдаан, 

үзэсгэлэнгийн үйл ажиллагааг 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс бүрэн 

зогсоосон.  

Томуу томуу төст өвчний тархалт болон шинэ ”Коронавирус”-ийн халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг байгууллага дээрээ байнга хэрэгжүүлэн ариун цэвэр 

халдваргүйжүүлэх арга хэмжээ аван өрөө тасалгаанд хлорамины уусмалтай 

цэвэрлэгээ хийж, ариун цэврийн өрөөнд шингэн саван, спиртэд суурилсан гар 

ариутгагч тавин ажиллаж  ажилчдаа байнга эрүүл мэндийн яамны мэдээллээр 

хангаж, халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж зөвлөгөөг тогтмол өгч ажиллаж 

байна. 

Ажилчдынхаа  эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор өдөр бүр биеийн халууныг 

хянаж байна. 

Өндөржүүлсэн байдлын үед ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн хариу арга 

хэмжээний бэлэн байдлын нөөц хангалтыг  нэмэгдүүлж ажилчдын гар угаах 

боломжийг бүрдүүлэн шингэн саван, белизна болон ариутгалын бодисоор байнга 

ханган ажиллаж байна.  

Нийслэлийн Засаг даргын А/268 дугаар захирамжийн дагуу 12 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй 19 эхчүүдийг гэрээсээ ажиллах боломжоор ханган ажлаас чөлөөлж 

захирамжийн биелэлтийг хангаж ажиллаа.  

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны “Засгийн газарт чиглэх өгөх тухай” 10 дугаар 

зарлиг, Томуу томуу төст өвчний тархалт болон шинэ ”Коронавирус”-ийн 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төвийн ажилтан албан хаагчдад120 

ширхэг маск олголоо. 

Төвийн албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, дархлааг дэмжих зорилгоор 3 

төрлийн витаминаар сар бүр витаминжууллаа. 



 

Төвийн багш албан хаагчдын хүүхдүүдэд цүнх, хичээлийн хэрэгсэл бэлэглээ. 

Төвийн багш, албан хаагчдын эрүүл мэнд, хөдөлгөөний дутагдлыг арилгах 

зорилгоор өглөө бүр ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн, гимнастик хийж, 14 хоногт 

нэг удаа спорт зааланд биеийн тамирын өдөрлөг зохион байгуулан ажилласан.   

 

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагааны 

хүрээнд 2020 оны хичээлийн жилд бүх ажилчидаа эрүүл мэндийн шинжилгээнд үнэ 

төлбөргүй хамрууллаа. Мөн Self medic Mongolia  эмнэлэгтэй хамтран ажиллаж, 

ажилтнуудаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд үнэ 

төлбөргүй хамруулав. 



 

 
Төвийн багш албан хаагчдын эрүүл мэндийн боловсрол, мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, эрүүл аж төрөх ёс, эко бүтээгдхүүн хэрэглэж хэвших, харилцан 
туршлага солилцох зорилгоор “Эко” хоолны өдөрлөгийг сар бүр зохион байгуулж 
хэвшсэн. 

 

 

 

 

 



 

Ковид-19” цар тахлын үед иргэдийг идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнөөр 
хичээллэх нөхцөл боломжоор хангах, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх 
зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн 6 хороо,  “Line Dance” бүжгийн холбоотой хамтран 
зохион байгуулсан “ЭМГҮЙГЭЭР БҮЖГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНӨӨР ЭРҮҮЛЖЬЕ” 
хөтөлбөрт байгууллагын албан хаагчдыг бүрэн хамруулж ажиллаа. 

 

Төвийн ажилтан ажилчдын орон сууцны судалгааг үзвэл нийт 54 ажилчдаас 
орон сууцанд 27, хашаа байшин, гэрт 27 хүн үүнээс түрээсийн хашаа байшинд 1, 
эгчийн хашаанд 1 хүн байна.                    

Төвийн багш, албан хаагчдын сэтгэл зүйг дэмжих, ажиллах урам зориг, 
идэвхийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор холбогдох 
хууль тогтоомж болон байгууллагын дотоод журмын хүрээнд зохих тэтгэмж, 
урамшууллыг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна.  

Нийт багш ажилчид 44.813.000 төгрөгний нийгмийн халамж үйлчилгээг жилийн 
байдлаар үзүүлж ажилласан.  

Хамт олоны фондоор  нийт 8 ажилтанд эмнэлэгт хэвтэх, хагалгаанд орох , 
хүүхэд төрүүлэх, гэр бүлийн хүмүүсээс нь нас нөхөцсөн  үед 2,777,000 төгрөгний 
тусламж үзүүлсэн. 

Төвийнбагшалбанхаагчдынбиебялдар, эрүүлмэндийгдэмжих, 
хамтолныэвнэгдлийгсайжруулах, 
багааражиллахчадварыгдээшлүүлэхспортынхамтлагийнүйлажиллагаагидэвхжүүлэ
х зорилгоор спортын 4 төрлөөр  Спорт өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Манай 
байгууллагын Биен тамирын хамтлаг 2020 оны Нийслэлийн шилдэг хамтлагаар 
шалгарч шагнал хүртсэн.  

 



 

 

 

Тайланг бичсэн: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн                  /Л.Атар/  

 


