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Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:  
а/ Сумын ИТХ-ын чиглэлээр: ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлыг хийж цаг үеийн 

асуудал,  ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит бус 2 дугаар хуралдааныг  хуралдуулах 

шийдвэр гаргаж  ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс 2021 онд зохиосон ажлын төлөвлөгөөг 

баталлаа.  

ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит бус 2 дугаар хуралдааныг 2021 оны 01 дүгээр 

сарын 18 ны өдөр хуралдуулж сумын малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг 

тогтоож баталлаа.  Адуу – 1000, үхэр -1000, хонь – 600, ямаа – 800 төгрөгөөр тогтлоо.  

б/ Тамгын газрын төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:  
Тухайн сард дээд газраас  19 албан бичиг ирсний  9 нь  хариутай 5 –нь 

хугацаандаа, 1–нь хугацаа болоогүй байна.   
Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журам, аймгийн Засаг 

даргын 2017 оны А/612 дугаар захирамжийн дагуу сумын 2020 оны үйл ажиллагааны  
тайланг  13 чиглэлээр нэгтгэн  хүргүүлсэн.  

Сумын засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
боловсруулан ИТХ-иар хэлэлцүүлэн батлууллаа.  
   Хоёр: Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: Шилэн дансанд тухай бүр болон сар, 

улирлаар тавигдах  мэдээллийг бүрэн  тавьж илгээлээ. 

         Орон нутгийн төсвийн байгууллага, тусгай шилжүүлгийн  байгууллагын 

санхүүжилтыг хуваарийн дагуу бүрэн олгогдсон.  

          Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг, төсвийн орлого төсөв төлөвлөгөөний дагуу 

санхүүжигдсэн 

        Байгууллагын өр авлагын мэдээг сар бүр  хугацааанд нь хүлээн авч ЗГУСХС 

бүрэн мэдээлсэн . 

       Аймгийн төрийн аудит, орон нутгийн өмчийн газраас ирсэн  хариутай албан бичиг 

судалгааг хугацаанд нь бүрэн гаргаж цахимаар болон цаасаар хүргүүллээ. 

       Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх бараа ажил үйлчилгээний 

төлөвлөгөөг Teндер gov .mn цахим санд нийтэлж илгээв. 

       Орон нутгийн хөгжлийн сангийн журмын дагуу иргэдээс санал авах хуудсыг 6 баг 

тус бүр 100 ш хэвлэн багийн засаг дарга нарт өгсөн .  

Төсөвт байгууллагын няглан бодогч нар 2020 оны жилийн эцсийн тайлан балансыг 

төрийн аудитаар баталгаажуулсан.одоогоор дүгнэлт гараагүй. 
 

  Гурав. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай, авлигын эсрэг хуулийн тухай болон ХАСХОМэдүүлгийг  хэрхэн гаргах талаар 
төсөвт байгууллагын дарга эрхлэгч нарт мэдээлэл аргачлал зөвлөмжийг өгч гарын 
авлага тараан ажиллаа.  

  Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээллийг цахимаар 
иргэдэд тогтмол хүргэж байна.  

           Дөрөв. Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын бодлогын 
хүрээнд:  



Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: Хөдөлмөр эрхлэлтийн LMIS программд 2 

иргэнийг зуучилж шивсэн. Ажил хайгч 10 иргэний мэдээллийг сэргээсэн. Хөтөлбөрт 

хамрагдсан иргэдийн эргэн төлөлтийн баталгаажуулалтанд гарын үсэг зурж 

баталагаажуулж, мөн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн судалгааг гарагж холбогдох 

мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  

  Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:  Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ цахим 

болсонтой холбоотой WAIS программаас e- halamj цахим системд алдарт эхийн одон 

авч байгаа 440 иргэн, насны хишиг авч буй 196 иргэнийг тулгасан. Шинээр насны хишигт 

хамрагдах ахмадын 16 иргэний судалгааг багийн дарга нараас нь авч иргэдтэй нь 

холбогдож программд шивж оруулж баталгаажуулсан.   

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдсан 59 өрхийн бүтээгдэхүүнийг  39 

өрхөд олгоод байна. 

            Бүрэн дунд сургууль: ЕБС –ын сурагчдын ээлжит амралтаар гарч байгаа төгсөх 

ангийн нэмэлт теле хичээлийн үзэлт , тэмдэглэл хөтлөлт дээр анги даасан багш нар 

хяналт тавин ажиллаж мэргэжлийн багш нартай сурагчдыг холбон  зөвөлгөө зөвлөмж 

авч ажиллаа. 

- Мөн мэргэжлийн бүх  багш нар 3 удаагийн давтамжтайгаар нийт 102  цахим 

хичээл бэлтгэн Багшийн цахим хичээл – БД ЕБС грүпп болон ангийн грүппүүдэд  

байршуулан , сурагчдад нэмэлт даалгавар  өгч  гүйцэтгэл, тэмдэглэл хөтлөлтөнд 

анхааран ажиллалаа. 

- Ээлжит амралтын үеэр багш нар цахим сургалтанд хамрагдан мэргэжил 

боловсролоо дээшлүүлж, цахим олимпиад уралдаан тэмцээнд оролцсон.  Цахим 

сургалтанд нийт 31 багш хамрагдсан. 

- Аймгийн Онцгой  байдлын  2 дугаар хурлын шийдвэрийн дагуу 12 –р ангийн 

сурагчид элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх зорилгоор 2021 оны 01 сарын 25 –наас 

03 сарын 01 – ыг хүртэл халдвар хамаагааллын дэглэмээ баримтлан 10 мэргэжлийн 

хичээлээр нийт 81 сурагч хуваарийн дагуу танхимын сургалтанд хамрагдаж байна. 

Соёл  “Баяндэлгэр соёлын төв” фэйсбүүк группд соёл урлаг, соёлын биет болон 

биет бус өв, соёлын яамны мэдээ мэдээллийг байршуулан, иргэдэд цахим мэдээллийг 

хүргэж ажиллаж байна.  

Сар шинийн баярт зориулсан live  тоглолтын бэлтгэл ажил явагдаж байна. Соёлын 

төвийн номын сангаас цахим өгүүллэгүүдийг цувралаар хүргэлээ. Хорио цээрийн 

дэглэмийг баримтлан гэрээр ном олгон ажиллаж байна.  

 Номын санч Г. Урнаа 2020 оны няравын тайлан, кассын тайланг гаргаж үдэж 

хавтаслах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.   

Цэцэрлэг:  32 багш ажилчдаас эрхлэгч, 4 галчийн хамт хэвийн  бусад 27 багш 

ажилчид зайнаас  ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.  

Бүлгийн багш нар хүүхдүүдтэй утас болон цахим орчинд байнга холбогдож 27  

төрлийн дасгал даалгаврыг бэлтгэн хүүхдүүдэд номын богцоор дамжуулан хүргэж эргэх 

холбоотой ажиллаж байна.  



Цэцэрлэгийн 2-4 насны 147 хүүхдийг сумын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 

товлолт вакцинд хамруулж хөдөө байгаа хүүхдүүдэд хэл дуулган ажиллаа. 

 Цэцэрлэгийн эмч туслах багш нартай хамтран 7 хоног бүр цэвэрлэгээ хийж 

ариутгал халдваргүйтлийг хийж хэвшээд байна. 

Гэрийн нөхцөлд хүүхдийн осол аюулггүй байдлыг хангуулах зорилгоор бүлгийн 

дотоод чат групп болон байгууллагын цахим хуудсанд 18 зөвлөгөө зөвлөмж бэлтгэн 

байршуулсан байна. 

Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн 
хүрээнд: 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:     Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 122 

дугаар тогтоолын дагуу сумын 710 өрх  28830 ш хонины арьс , 6113 ш ямааны арьс , 943 

ш үхрийн шир , 5 ш адууны шир нийт 35891 ширхэг арьс ширийг үндэсний үйлдвэрт 

тушааж мөнгөн урамшууллын материалыг бүрдүүлж программд шивж, аймгийн 

ХХААГазрын мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.  

 Өвөлжилт хүндэрч байгаатай холбогдуулан сумын өвөлжилтийн өнөөгийн 

байдлын судалгааг гаргаж аймгйин ХХААГазарт  шаардлагатай өвс,  тэжээлийн 

захиалгыг хүргүүлсэн. 

      5-н багийн 9 суурийн  525 ухна , 1003 хуцанд үзлэг тандалт хийхэд хуц -18,  ухна -

42 хорогдсон байна. Хуц,  ухна маллаж байгаа малчдад сумын аюулгүй нөөцөөс 350 

боодол өвс олгосон. 

    Сумын хэмжээнд нийт 869 толгой мал хорогдсон. Үүнд адуу – 20, үхэр -57,  хонь -

356,  ямаа -436. 

Улсын аварга малчинд -1, аймгийн сайн малчинд – 4-н малчны материалыг 

болзол журам шаардлагын дагуу бүрдүүлж  хүргүүлээд байна.  

Коронавирус гарсантай холбоотойгоор Улаанбаатар хот руу мах тээвэрлэж  

байгаа 19 машинд QR кодыг гаргаж өгсөн. 

Мал эмнэлэгийн чиглэлээр:  Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит бус 2 дугаар 

хуралдаанаар  Малын “ Эрүүл мэнд ” хөтөлбөр, Сумын гоц халдварт, зооноз, шимэгчтэх 

өвчнөөс эрүүлжих дунд хугацааны төлөвлөгөө /2020-2024/, Сумын 2021 оны шимэгчтэх 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг оруулж батлуулсан.    
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