
Түвшинширээ сумын 2021 оны 05 дугаар сарын ажлын товч мэдээ 

 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгавар болон аймгийн 

Засаг даргын захирамжууд, аймгийн Онцгой байдлын газраас өгсөн цаг үеийн 

холбогдолтой үүрэг даалгавруудыг хэрэгжүүлэх үүднээс сумын Засаг даргын 2021 оны 

05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/50 “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай” захирамж 

гаргаж түргэвчилсэн оношлуураар “Сул эерэг” үзүүлэлттэй гарсан иргэдийн 

шинжилгээний PCR шилжилгээний хариу гартал хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, 

сумаас орох гарах болон сум доторх хөдөлгөөнийг  зогсоож хүнсний дэлгүүрүүдийг 

хүргэлтийн үйлчилгээний зохион байгуулалтанд оруулан ажиллалаа. 05 дугаар сарын 

07-ны А/51 “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” сумын Засаг 

даргын захирамжаар 06 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл гамшгаас хамгаалах 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг /улбар шар/-д шилжүүлээд байна.  

Байгууллагуудад албан даалгавар болон захирамжуудыг хүргүүлэн, 

байгууллага бүр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 01 дүгээр албан даалгаврын 

биелэлтийг 7 хоног бүр аймгийн Шуурхай штабт хүргүүлэн ажиллаж байна. 

05 дугаар сарын 08-аас эхлэн сумын орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлан хянах 

зорилгоор 2 хөдөлгөөнт постыг Улаанбаатар болон Сүхбаатар аймаг руу зорчдог 

замуудад гарган ажиллаж байна. Хөдөлгөөнт постуудад төрийн байгууллагын албан 

хаагчид жижүүрлэн ажиллаж байна. Хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан хөдөлгөөнт 

болон хяналтын постуудын бензин шатахууны зардалд одоогоор 5,0 сая төгрөгийн 

зардал гараад байна. 

Сумын шуурхай штаб нь 24 цагаар жижүүрлэн ажиллаж байна. 

2021 оны 05 дугаар сарын байдлаар сумын нийт хүн ам 3420, сумын нийт  өрх 

976, шинээр төрсөн хүүхэд 19, нас барсан 5 хүн бүртгэгдсэн байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар албан даалгаврын хүрээнд 7 хоног 

бүрийн Даваа гарагт “Хариу арга хэмжээний тайлан”-г “Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Сумын Залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөлийг шинэчлэн 

байгуулагдаад байна. 



“Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” цахим 

сургалтанд ЗДТГ-ын дарга болон 8 мэргэжилтэн хамрагдаж  цахим гэрчилгээ аваад 

байна. 

Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2021 оны №08 дугаар тогтоолоор сонгуулийн 

хэсгийг байгуулан, сумын сонгуулийн салбар хорооны 2021 оны №01 дүгээр 

тогтоолоор хэсгийн хороодыг томилон ажиллаж байна. Нийт 45 төрийн албан хаагч 

сонгуулийн сумын салбар болон хэсгийн хороодод ажиллаж байна. 

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар ковш болон хог зөөврийн машин, 

Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар Хог зөөврийн машин худалдан авах 

тендерүүдийг тус тус зарлан тендер нээх, хянан үзэх, үнэлэх ажлыг үнэлгээний 

хороодоор зохион байгуулж, ковш болон хог зөөврийн машины тендерт “Оттомир” 

ХХК, хог зөөврийн машины тендерт “Оточ – Оргил” ХХК нар  шалгарч гэрээ байгуулах 

эрх олгох албан тоотыг хүргүүлээд байна. Мөн аймгийн  ОНХС-ийн хөрөнгө 

оруулалтаар ундны ус зөөврийн машинтай болоод байна. 

Улсад төвлөрүүлэх төвлөрсөн төсвийн орлогод  1450,0 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 2057,7 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 141,9 хувиар, аймаг 

төвлөрүүлэх төвлөрсөн төсвийн орлогод 32825,0 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 

38326,3 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 116,8 хувиар, сум орон нутгийн 

татварын орлогод 8016,7 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 16604,3 мянган төгрөг 

төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 207,1 хувиар тус тус биелүүлэн ажилласан. 

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 5 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулан 

албан байгуулага  айл өрх нийлсэн 260 гаруй хүн сумын төв болон хогийн цэг, болон 

ойр орчмын 4 км радиус дахь хог хаягдлыг түүж цэвэрлэсэн. 

Хавар, намрын улиралд  мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд албан 

байгууллага, ААНэгж, айл өрхүүд нийт 930 гаруй мод тарьсан байна. 

 Мөн сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх 20,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий ажлын хүрээнд  хуучин 

цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шаардлага хангахгүй хашаа хайсийг авч шинэ хашаа хайс 

татаж, 200 ширхэг мод бут нөхөн тарилаа.  

2020 онд ноосны урамшуулал олгогдон  эхэлж, 150  иргэний нэр данс зөрөөтэй 

алдаатай байсныг засаж залруулга хийж явуулсан. 



 2020 онд ноолуурын урамшуулал нь ороогүй нас барсан иргэд болон бүр 

ороогүй нийт 7 иргэний бичиг баримт холбогдох материалыг бүрдүүлж явуулсан. 

 Долоо хоног бүрийн даваа баасан гаригуудад сумын хүнсний дэлгүүрээс өргөн 

хэрэглээний хүнсний нөөцийн мэдээг авч нэгтгэж аймгийн шуурхай штабд мэдээг 

хүргүүлж байна. 

 Орчин цагийн худалдааны салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд 

худалдааны салбарт ажиллагсадыг шагналд тодорхойлох ажлыг зохион байгууллаа. 

 Малын зүй бус хорогдол төл бойжилтийн мэдээг авч нэгтгэн хяналт хийж 

мэдээллийн санд нэгтгээд байна. 

 Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр: 

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж: Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн 

нэгдсэн сан  /LMIS/-д бүртгэлтэй ажил хайгч  2021 оны 05-р сард шинэ ажлын байранд 

3 иргэний мэдээллийг зуучилсан. 

 ХЭДС-аас жил бүр зарлагдах  санхүүгийн дэмжлэг олгох линкийг сумын группт 

байршуулж хөтөлбөрүүдийн санхүүгийн дэмжлэгийг сонирхож буй иргэдийг бүртгэж 

ажилласан. Үүнд: "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих" хөтөлбөрт-

2 иргэн, "35 ба түүнээс дээш насны иргэний ажлын байрыг дэмжих" хөтөлбөрт-7 иргэн, 

"Ахмад настаны зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөр"-т 2 иргэн нийт 11 иргэн 

бүртгүүлсэнээс 5 иргэний төслийг ХХҮГ-т хүргүүлээд байна.  

    Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 26 өрхийн 117 иргэн хамрагдаж байгаа ба  

05-р сарын 1,448,000 төгрөгийн  хүнсний бүтээгдэхүүнээ бүрэн авсан. Мөн хүнсний 

эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч буй өрхүүдийн цахим картыг сумын төрийн банктай 

хамтран 26 өрхөөс  коджуулалт бүрэн хийгдсэн. 

  Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний асаргааны тэтгэмжид сунгалт  ахмад 3 

иргэнийг  тэтгэмжид хамруулсан. ОНОТХҮ-ний бүлгийн төслийн сонгон 

шалгаруулалтыг сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцэн 4 бүлгийн төслөөс 2 

өрхийн төслийг сонгон шалгаруулан холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж аймгийн 

ХХҮГ-т хүргүүлсэн.  

Нийгмийн даатгал: ЭМД-д 22  хүний  3156280 төгрөг, сайн дурын даатгалд 40 хүний 

6958950 төгрөг  төвлөрүүлэв. НДШ-д 8-н байгууллагын 869400 төгрөгийн  орлого орж  

байна. Одооны байдлаар НДШ бүрэн ороогүй байна. 04 сарын тэтгэвэрт 2 банкаар 412 

хүнд 142397,3   сая төгрөгний тэтгэвэр олгосон. Тэтгэмжид 5 хүнд 6916989 төгрөг 



олгосон. Оршуулгын тэтгэмжид 1 хүнд 1000,0, жирэмсэн амаржсны тэтгэмжид 2 хүний 

157758 төгрөг олгосон. COVID-19 буюу цар тахалтай холбоотойгоор ЗГ-аас 

ААНэгжүүдийг НДШимтгэлээс чөлөөлнө гэсний дагуу 16 ААНэгжийг чөлөөлөлтөнд 

хамрагдуулсан. 

Соёл: Байгууллага нь  ариутгалын бодис 50ш авч, амны хаалт 150ш нөөцөлж, албан 

хаагч нарт амны хаалтыг /маск/ дахин олгож нь COVID-19 цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх заавар зөвлөмжийг өгч  ажиллалаа. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн  2010 оны 63-р зарлиг хавар намрын 5, 10-р 

сарын 2-дах долоо хоногийн бямба гарагт бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр 

болгон зарласантай холбогдуулж байгууллагын ногоон байгууламжын мод тарих 

бэлтгэлийг ханган нүх шуудууг ухаж, бор шороо,бордоо зэргийг татаж нийт 100 гаруй 

мод суулган усаллаа. 

Сумын засаг даргын хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын нууц товчоо, хуур, номын 

сан, угийн бичиг хөтөлдөг айл өрхийн  судалгааг авч байна. 

Сүхбаатар аймгийн ахмадын холбооноос зохион байгуулж буй цахим дууны 

уралдаанд 10 ахмадын дууг бэлтгэж ахмадын холбооны цахимд байршууллаа. 

Боловсрол: Бага ангийн багш нар сурагчдын хоцрогдлыг арилгах судалгаанд 

хамрагдаж  түүн дээрээ үндэслэж  Сурлагын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 5-р шатанд 

"Эрдмийг хичээлээр сурдаг " сурлагын хоцрогдол арилгах төсөл бичиж зохих газарт нь 

хүргүүлээд байна.   

Ирэх намар 1-р ангид орох 97 хүүхдэдээ сургуульдаа ирж суралцах урилгыг 

бэлтгэж багийн дарга нараар  дамжуулан хүүхэд бүхэнд  хүргүүлээд байна.  

Бага ангийн сурагчдыг “Эх орон”  шүлэг цээжлүүлэх аян өрнүүлсэн. 

42 суралцагчид  Суурь боловсролын гэрчилгээг  олгосон. Үүнээс 29 суралцагч 

бүрэн дунд сургуульд суралцах боллоо.   

180м2  талбайд 10 төрлийн  хүнсний ногоо, 125м2 талбайд  төмс суулгаж,              8х3  

харьцаатай гар доорх материалаар хүлэмж хийлээ. Мод тарих өдрөөр хичээлийн II-р 

байрны  хашаанд 50 ширхэг хайлаас мод тарьж суулгалаа. Боловсролын 100 жилийн 

ойд зориулж  “Боловсролын төгөл”  үүсгэн бий болгож багш бүр  1 ширхэг улиас мод 

тарилаа.  

Хүүхдийн цэцэрлэг нь мод тарих өдрөөр өмнөх онд тарьж ургуулсан 78 ширхэг 

мод, өөрийн эзэмшил газарт 88 ширхэг, үхрийн нүд 3, нийтийн эзэмшил газарт 37 

ширхэг буюу нийт 206 ширхэг модыг тарьж арчилж өдөр бүр услаж байна.  



4х6 хэмжээтэй хүлэмж барьж 7 төрлийн нарийн ногооны үрсэлгээ хийж байна. Цэцгийн 

мандал 96 м2 талбайд үрсэлгээ хийж, тасалгааны цэцэг 90 ширхэг тарьж ургуулж 

байна.  Бүх бүлгүүд нарнаас хамгаалж цонхоо цаасаар нааж, ангид байгаа эд хөрөнгөө 

хадгалах, хагас жилийн тооллого хийж тойрох зуруулж хүлээлцлээ.  

Монгол бичгийн дугуйланг ЕБС-ын МХУЗ-ын багш Д. Бямбасүрэнгээр 7 хоног 

бүрийн 3,5 дах өдөр бүр тогтмол хичээллэж байна.  

Эрүүл мэнд: Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа нь жигд хэвийн явагдаж 

байна. Амбулаторын нийт үзлэг 414, алсын дуудлага 7, гэрийн дуудлага 12, хэвтэн 

эмчлүүлэгч 8, Нас баралт 0. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын цар тахлын 

хүрээнд Covid-ийн вакцинжуулалтыг төрийн албан хаачдад 2-р тунг, 1-р тунг 18-с дээш 

насны нийт иргэдэд хийгээд байна. Үүнд:   1-р тунг 1910 хүнд, 2-р тунг 145 хүнд бүгд 

2055 хүнд хийгээд байна.  Байгууллагын ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх зорилгоор 

20 ширхэг улиас модыг эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн тоглоомын талбайг тойруулан 

тарилаа.  
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