
Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны 1 сарын  

үйл ажиллагааны тайлан 

2021 оны 1 сарын 24-ны өдөр 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

Нэгдүгээр сард 21 албан бичиг бүртгэгдэж үүнээс хугацаатай  7 албан бичгийг 

хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүлэн тусламж хүссэн /гэр/ -3,  /малжуулах/-6, газар 

хүссэн –1 нийт 10 иргэний өргөдлийг бүртгэлд авч шийдвэрлээд байна.  

Удирдлагын баримт бичгийн хувьд сумын Засаг даргын “А” захирамж - 7 батлагдаж 

хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.   

2021  оны 1 сарын байдлаар төрөлт 5, нас баралт 2, гэрлэлт-3, иргэний үнэмлэх сунгалт 

2,  шилжин ирсэн 1 бүртгэгдсэн байна.      

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:  

            12 сарын байдлаар орон нутгийн орлого төлөвлөгөөгөөр 58540.0 мянган 

төгрөг орохоос 118456.4 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй орлогын төлөвлөгөө 202.3 

хувийн биелэлттэй байна.  

                             Орон нутгийн татварын орлогын гүйцэтгэл: 

 

Орлогын нэр төрөл 
2020 онд 

батлагдсан 
төсөв  

төлөвлөгөө 
    гүйцэтгэл 

Нийт орлого 58540.0 58540.0 118456.4 

Татварын орлого 48540.0 48540.0 79625.5 

Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос 
суутгасан албан татвар 25000.0 25000.0 49720.3 

Хөрөнгө борлуулсны орлого 14000.0 14000.0 14690 

үйл ажиллагааны орлого 1000.0 1000.0 1652.4 

Бууны албан татвар 1140.0 1140.0 1443.5 

Улсын тэмдэгтийн хураамж 2000.0 2000.0 1205.2 

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 1000.0 1000.0 1200 

Ан агнуур ашигласны төлбөр 0.0 0.0   

Ус ашигласны төлбөр 1200.0 1200.0 1431 

Газрын төлбөр 2200.0 2200.0 8237.2 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр 

1000.0 1000.0 
45.9 

Татварын бус орлого 10000.0 10000.0 38830.9 

Хүү торгуулийн орлого 10000 10000 13830.9 



Нэр заагдаагүй бусад орлого     25000 

 

 
    

            2020 онд аймгийн санхүүгийн дэмжлэг 462470.7 мянган төгрөг ирэхээс 

462470.7 мянган төгрөг ирж  100 хувийн гүйцэтгэлтэй  байна. 

            2021 оны орон нутгийн төсвийн байгууллагын орлого зарлагын сарын 

хуваарийг хийж засаг даргаар батлуулан аймгийн төрийн сангийн хэлтэст 

хүргүүлсэн. 

1-р сарын санхүүжилт одоогоор ирээгүй байна. 

Худалдан авах ажиллагааны талаар: 
                         

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх 11 ажил хийгдэхээс 9 ажил хийгдэж 

175326.2 мян төгрөг төлөвлөснөөс  115778.2 мян төгрөгийн гүйцэтгэл гарсан 

байна.  Ковид19 өвчлөлтэй  холбоотойгоор ЕБСургуулийн мэдээлэл зүйн 

кабинетийн тоног төхөөрөмжийг гүйцэтгэгч компани тендэрийн баталгаа гаргаж 20 

хувийн санхүүжилтийг он дамжуулж авахаар болсон. Мөн гэр цэцэрлэгийн тендер 

он дамжин зарлагдаж одоогоор гүйцэтгэгч компани сонгон шалгараад байна.  

Аймгийн худалдан авах ажиллагааны газарт 2020 оны худалдан авах 

ажиллагааны тайлан болон 2021 оны худалдан авах үйл ажиллагааны тайланг 

хийж засаг даргаар батлуулан хүргүүллээ. 

                   

                                 2020 ОНД СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН 

 

САНГААР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ 

    

№ Хийгдэх ажил Төлөвлөгөө 
2020 оны 
гүйцэтгэл 

 Зөрүү 

1 ЗДТГ-ын барилгын өргөтгөлийн дутуу       17,903,000.00        17,903,000.00  

2 
Ахмад хүүхэд залуучуудын чөлөөт 
цаг өнгөрүүлэх спорт тоглоомын 

талбай байгуулах 
      15,000,000.00  

      
13,046,535.00  

      1,953,465.00  



3 Гэр цэцэрлэг нэмэгдүүлэх       20,000,000.00        20,000,000.00  

4 ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн кабинет       45,000,000.00   35,912,000 9,088,000     

5 Иргэний танхимыг тохижуулах       10,000,000.00  
        

9,807,900.00  
         192,100.00  

6 ЭМТ-ийн тоног төхөөрөмж         7,000,000.00          7,000,000.00  

7 
Амбулаторийн барилгын дээврийн 

засвар 
      10,000,000.00  

        
7,771,800.00  

      2,228,200.00  

8 Жишиг хороололд ЦДАШ нэмэгдүүлэх       10,000,000.00  
      

10,000,000.00  
                      -    

9 ЭМТ-ийн үзлэг         3,500,000.00   3,500,000 - 

10 Газар чөлөөлөлт       34,923,200.00  
      

34,000,000.00  
         923,200.00  

11 Гэрэлтүүлгийн засвар         2,000,000.00            1,740,000      260,000 

  Дүн     175,326,200.00       115,778,235   59,547,965 

 
  

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

Байгаль орчин:  

              СунХунголд ХХК-ны зөрчлийг арилгуулах тухай албан шаардлага хүргүүлсэний 

дагуу зөрчлийг биелэлтийг танилцах зөрилгөөр ажлын баг гарган сумын Засаг дарга, 

Хурлын дарга, Байгаль хамгаалагч, иргэдийн төлөөлөгч нар очиж танилцсан. 

 Халамжийн мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулж хүнсний талон авдаг айл өрх 

болгоноос 1 хүн татан авч засмал замын цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэсэн.  

Засгийн газраас ус, дулаан, тог үнэгүй болсонтой холбогдуулсан 2 худгийг усны тоолуур 

тавих ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. 

Газар зохион байгуулалт  

2 иргэний газрын хэмжээ өөрчлүүлэх өргөдөл ирсэний дагуу газрын 

хэмжээний зөрүүг арилган “хэмжээ талбай өөрчлөх” захирамж гаргуулан холбогдох 

материалуудыг бүрдүүлэн иргэнд нь өгсөн.  5 хүний хамтын өмч болох газрыг 2010 

онд газар чөлөөлтөнд орсон байсныг “хүчингүй болгох” захирамж гаргуулж 

холбогдох материалуудыг хавсарган улсын бүртгэлрүү явуулсан. Газар дээрээ 10-

с дээш жил суурьшсан 4 иргэний газар өмчлөх өргөдлийн дагуу  “газар өмчлүүлэх 

тухай” Засаг даргын захирамж гаргаж холбогдох материалуудыг хавсарган улсын б

үртгэлрүү явуулсан.    Газар өмчилж аваагүй гэсэн 1 доторхойлолт гаргасан. 



 2021.01.04 –ний 1/05 тоот албан бичгээр ГХБХБГазраас ирсэн хариутай 

бичгийн хариуг 2021.01.20-ны 1-05 тоот Засаг даргын албан бланкан дээр хариуг 

гаргуулан тус газарт хүргүүлсэн. 

 

   

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

2020 оны байдлаар Уулбаян суманд 903 өрхийн 2978 хүн амьдарч байна. Үү

нээс малчин өрх 603 мал бүхий өрх 96 байна. 2020 онд 241807 мал тоологдсон 

байна. Малын тоо толгойг 5-н төрлөөр авч үзвэл тэмээ-767, адуу 17950, үхэр-

14079, хонь- 131285, үхэр- 77726 тоологдсон байна. 2019 оны тоотой харьцуулхад 

тэмээ-94, хонь- 5126-аар буурсан бол адуу-686, үхэр-571, ямаа-300 –аар өссөн 

байна. ИТХурлаар малын хөлийн татварын  хувьд адуу- 1000 төг, үхэр-400 төг, 

хонь-300 төг , ямаа-600 төгрөгийн татвар авхаар тогтоосон.  1 өрхөөс 150 толгой 

мал чөлөөлөхөөр адуу-10ш , үхэр-10ш , хонь-100ш , ямаа-30ш гэж тогтоогдсон.  

2021.01.21ны байдлаар “Гүн Хүсэл”, “Хишиг”, “Өгөөж”, “Дэлгэрэх”, “Эрдэнэ-

Оргих”, “Баян” гэсэн 6 аж ахуйн нэгжүүд дараах хүнсний бүтээгдэхүүний нөөцтэй 

байна. Тус нөөцийн мэдээг ХХААГ-т долоо хоногийн Даваа, Пүрэв гарагт явуулж 

байна. 

• Гурил – 2тн 775кг,                                                     Төмс-190кг 

• Гурилан бүтээгдэхүүн-340кг                                    Хүнсний ногоо-50кг 

• Будаа-1тн 285кг                                                          Элсэн чихэр-335кг 

• Хуурай/Шингэн сүү-495ш                                          Давс-260кг 

• Өндөг-0ш                                                                       Савласан ус-0ш 

• Ургамлын тос-281ш  

• “Байшинт Ойл” ХХК-с түлшний нөөцийг 2021.01.06, 2021.01.21-нд нийт 2 

удаа авсан ба дараах нөөцтэй байна. 

• А-92 – 8000л, А-80 – 9400л, ДТ-9900л 



Улсын Онцгой комиссын 2021.01.06-ний өдрийн 01 дугаар албан даалгаврын дагуу 

“Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх”-ийг аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын дарга эрхлэгч, хүнсний худалдаа эрхлэгч нарт  танилцуулж, 

гарын үсэг зуруулсан.   

Сумаас аймаг, нийслэл руу мах тээвэрлэсэн байдлын талаар:  

o 2021.0.1.04-2021.01.24-ний хооронд Улаанбаатар хот руу 15тн 380кг, Хэнтий 

аймаг руу 2тн 880кг, нийт 18тн 270кг мах тээвэрлэсэн.  

o Аймаг, нийслэл руу мах тээвэрлэх хүмүүст тээвэрлэлтийн эрх болох QR 

кодыг энэ сард нийт 16 хүнд олгосон.  

o “Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа” буюу дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүн татах 

тусгай зөвшөөрлийг Н.Наранбаатар, Р.Хишигбадам, Ү.Баттөмөр, М.Баттулга 

нарт олгосон. 

2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Дэлгэрэх” нэртэй барааны дэлгүүрт архи 

согтууруулах ундаа худалдан борлуулж байна гэсэн гомдол, мэдээллийн дагуу 

хэсгийн цагдаа Э.Анхбаяртай хамтран хяналт, шалгалт хийхэд дараах 2 зөрчил 

илэрсэн:  

2019, 2020 онд хугацаа дууссан бүтээгдэхүүнүүд байсан. Үүнд: 

- “Лука” нэртэй, 450мл, майонез - 7ш  

- “Лука” нэртэй, 420 мл, майонез - 6ш 

- “Лука” нэртэй, 200мл, майонез – 1ш 

- “Тансаг зочин” нэртэй,  630кг, хиам-1ш барааны хугацаа дууссан.  

Мөн  

-  “Лука” нэртэй, 450мл, майонез – 4000 төг  

- “Лука” нэртэй, 420 мл, майонез – 3800 төг 

- “Лука” нэртэй, 200мл, майонез – 1600 төг 



- “Тансаг зочин” нэртэй,  630кг, хиам -12000, 15 ш, нийт 21400 төгрөгийн зө

рчил илэрсэн ба тэдгээрийг хураан авсан.  

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын тухай хуулийн §8.2.2-н дагуу Баруун –

Урт сумын “Оюу” дэлгүүрт 15ш , 21400 төгрөгийн үнэ бүхий барааг татан авалтаар 

явуулсан. 

“Дэлгэрэх” бараааны дэлгүүрт мэдэгдэх хуудас өгсөн талаар: 

Тус дэлгүүр нь чипс, шоколад, ундаа, бэлэн гоймон, печень, хиам, жимсний 

компот, майонез, өргөст хэмх болон шинэ жилийн бэлэг бэлтгэсэн зэрэг хүнсний бү

тээгдэхүүнийг шаардлага хангахгүй газар буюу залгаагүй хөргөгчинд худалдан 

борлуулж байсан бөгөөд зориулалтын газар байрлуулах, эрүүл ахуйн шаардлага 

ханган үйл ажиллагаа явуулах, хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах хү

сэлтэй бол холбогдох материал бүрдүүлэх, зөвшөөрөл авах зэрэг хуулийн 

шаардлага тавьж, мэдэгдэх хуудас өгсөн.  

Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах хүсэлтэй бол барааны дэлгүү

рээс тусдаа газар нээж, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахыг санал болгосон 

байгаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2020.12.30-ны өдрийн А/699 дугаар захирамжид 

“Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг тодорхойгүй 

хугацаагаар сунгасантай холбогдуулан аймгий хэмжээндд 18 груадусаас дээш бү

хий архи согтууруулах ундааг худалдан борлуулах, түүгээр үйлчилэхийг 

2021.01.31-ний өдрийг дуустал хориглосугай” гэснийг архи худалдан борлуулдаг 

тусгай зөвшөөрөлтэй 4 дэлгүүрт хүргүүлсэн болно. Хүнсний 2,  тамхи, архи 

согтууруулах ундааны 4, барааны 1, авто мото сэлбэгийн 1 нийт  8 аж ахуйн 

нэгжийн мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

2021.01.20-ны байдлаар 2011-2020 оны хооронд зээл авсан 30 зээлдэгчийн 

248,800,000 төгрөгийн зээл олгосон байна. Бодогдсон хүү нь 13,627,342 төгрөг.  



Үүнээс, зээлийн хүү, алданги ороод 115,442,314 төгрөг эргэн төлөгдсөн. Нийт ү

лдэгдэл 146.625.028 төгрөг байна. 

Дэлгэрэнгүй авч үзвэл,  

- Хэвийн зээлтэй - 10 зээлдэгчийн 70,000,000 төгрөг, 

- Эргэлзээтэй зээлтэй /181-360хоног/- 5 зээлдэгчийн 47,000.000 төгрөг 

- Муу буюу чанаргүй зээлтэй /360≥/ - 15 зээлдэгчийн 131,800,000 төгрөг 

- 7 зээлдэгчийн 48,287,470, төгрөг эргэн төлөгдөж хаагдсан.  

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт шилжүүлсэн 3 зээлдэгч байна. 

- Одоогоор авснаасаа хойш эргэн төлөлт хийгээгүй 2 зээлдэгчийг шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газар руу энэ сард багтаан шилжүүлэх гэж байна.  

Эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу сар бүр эргэн төлөлт хийсэн зээлдэгч бүрийн 

мэдээллийг СХС программын мэдээллийн санд оруулж, нягтлан бодогчтой эргэн т

өлөлтийн дүнг таарууж байгаа болно.  

Албан байгууллагын нүүрс таталт буюу дулаан, талх, оёдол зэрэг аж ү

йлдвэрлэлийн салбарын мэдээг сар бүрийн 30нд явуулдаг. Үүнийг 2021.01.21нд 

явуулсан. 

Улсын Онцгой Комиссын 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 01 дүгээр албан 

даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг 2020 оны 01 дүгээр 06-ны ө

дөр хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

УОК-н албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг ЗДТГ-т ирүүлэх албан бичгийг т

өсөвт байгууллагад хүргүүлсэн. 

УОК-н албан даалгаврын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, эрхлэгч, хү

нсний худалдаа эрхлэгч нарт “Амны хаалт зүүх, бээлий өмсөж үйлчлэх”, Иргэд 

хоорондын зай барьж зорчих /1,5-2метр/ тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулах, 

“Иргэдийн байршлыг тогтоох код үүсгэж, нэвтрэх хэсэгт байршуулах” үүрэг 

болгосныг албан бичгээр мэдэгдсэн. 



Төсөвт байгууллагууд, Эмийн сан, Шатахуун түгээх станц, Талхны цех, Хүнс, авто 

сэлбэг, барааны дэлгүүрүүд, Цагдаагийн хэсэг, Төрийн банк, Хаан банк зэрэг нийт 

18 аж ахуйн нэгж, байгууллагын QR кодыг https://covid.datacenter.gov.mn/-ээр үү

сгэж бүртгүүлсэн байгаа.  

QR кодыг дээрх 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэвтрэх хэсэг, угтах хэсэг, касс 

зэрэгт байршуулсан. 

 “Ковид-19”-аас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, халдвар хамгааллын 

дэглэмийг сахиулах чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд мэдээ, 

мэдээлэл, сэрэмжүүлэг зэргийг өөрийн цахим хаяг болон сумын албан ёсны 

хуудсаар  тогтомол хүргэж байна. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэнд “Амны хаалт тогтмол зүү

х”, “Маскгүй хүнд үйлчлэхгүй” гэсэн шаардлагыг тавьж ажиллаж байна. 

Аймгийн Шуурхай штаб руу долоо хоног бүрийн 4 дэх өдрийн 11 цагаас өмнө албан 

даалгаврын биелэлтийг төсөвт байгууллагаас авч явуулж байгаа. 

 

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

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт: 

Алдарт эхийн одонгийн баталгаажуулалт хийсэн. Хугацаа нь дууссан 18 

эхийн мэдээллийг шинэчлэн бүртгэсэн. 2021.02.10 өдрөөр 65 хүрч байгаа 9 

иргэнийг насны хишигт бүртгэсэн.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 11 хүүхдийг түлээ          

нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамруулсан. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэмжинд-1 иргэн, 

тэтгэвэр тэтгэмжинд-1иргэн, жирэмсэн эхийн тэтгэмж-2, цалинтай эх-5, хүүхдийн м

өнгөнд-9 хүүхэд бүртгэсэн. 

Нийгмийн даатгал:     Нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт   3408.0 мян төгрөгийн 

шимтгэл төвлөрүүллээ. 

Үүнээс: 

- Ажил олгогчоос шимтгэлд  - 0 мян төг 

- Сайн дурын даатгалын шимтгэл- 1482.8 мян төгl 



- ЭМДаатгалын шимтгэлд- 1925.2  мян төг орлоо. 

Хэлтсээс 150000.0 мян төгрөгийн санхүүжилт авч 435 тэтгэвэр авагчдад 156185.2 

мян төгрөгийн тэтгэвэрийг  олголоо. 

СДДаатгалд 30 даатгуулагчидтай  шинээр гэрээ байгууллан  1482.8 мян төгрөгийн 

шимтгэл , Эрүүл мэндийн даатгалд 32 даатгуулагчийг даатгаж 1925,2 мян 

төгрөгийн шимтгэл  төвлөрүүлсэн. 

Шинээр өндөр насны тэтгэвэр -2, тахир дутуугийн тэтгэвэр-, тэжээгчээ алдсаны 

тэтгэвэр - нийт 2  тэтгэвэр, 1 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг өөрчлөн тогтоогоод 

байна.   Оршуулгын тэтгэмж 2 тэтгэвэр авагчдад 2000.0 мян төгрөг олголоо. 

2020 оны харилцах, тооцооны хуудас тайлан, зогсоогдсон тэтгэврийн хувийн 

хэргийг архивлан нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээлгэн өгөв. 

Тус хугацаанд тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл- 3, тэтгэвэр авах зөвшөөрөл-3, Банк 

солих - 2 , тэтгэмж - 5, ажилгүйдлын тэтгэмж - 1,  малчнаар ажилласан жил 

тотоолгох - 4  нийт 19 өргөдлийг хүлээн авч бүрэн барагдуулж ,135 иргэнд 

нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргээд байна.  

Эрүүл  мэнд:     Урьдчилан сэргийлэх үзлэг-105, амбулаторийн үзлэг –58, гэрийн 

идэвхтэй үзлэг-0, идэвхтэй хяналт-10, гэрийн дудлага-18, алсын дуудлага-16, 

артерийн даралт – 105, чихрийн шижингийн  үзлэг-105, хөхний үзлэгт-14, эсийн 

шинжилгээнд-0, 0-2 насны урьдчилан сэргийлэх тарилгад-32, саагийн нэмэлт 

дархлаажуулалтанд-35 нийт   173   

Ерөнхий боловсролын сургууль :  

“Цагаан зээрээ хайрлая”  гар  зургийн уралдаанд нийт  4 хүүхэд оролцож  

суралцагч Л.Цэрэнпунцаг 2 дугаар байр,  Г.Болор-Эрдэнэ  тусгай  байранд 

шалгарав. 

Сургуулийн  ХХБ-аас  13  хүүхдийн гэрийн эргэлт хийв. 



186 хүүхдийн байршлын  судалгааг  гаргаж  газрын байршлын  зураглал хийж  

тэмдэглэв. 

Аймгийн ГБХЗХГ-ын  2 мэргэжилтэн ирж  кейстэй  танилцаж нөхцөл байдлын  ү

нэлгээ хийв. 

“Хүүхэд хамгаалал”,  “Ахуйн осол”,  “Ковид 19”   сэдвээр  багш нар нийт 39  шторк 

бэлтгэн  олон  нийтийн  сүлжээнд байршуулав. 

Сумын  ИТХ, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтэй  хамтран  “Хүүхдийн 

аюулгүйн 10 дүрэм”-ээр   2-5, 6-9 дүгээр ангийн   суралцагчдын  дунд  гар  зургийн  

уралдаан зохион байгуулж  21  хүүхэд оролцов.  26  багш, удирдах ажилтан  38  

онлайн сургалтад хамрагдсан. 

Хүүхдийн цэцэрлэг  

БМДИ-ээс цахимаар зохион байгуулсан “Хүүхдийн зан байдлыг 

тодорхойлох”, ”Шинэ үеийн хүүхдийн эцэг эхтэй ажиллах аргазүй” сонголтот 

сургалтуудад багш туслах багш нар хамрагдлаа. Мөн багш ажилчид ажлын байран 

дээр “Монгол бичиг”, “Цахим хичээл бэлтгэх” зэрэг сургалтуудад хамрагдлаа.  

Багш нар 2-5 насны хүүхдийн байршлын судалгааг гаргаж, хөдөө байгаа малчин ө

рхийн 55 хүүхэдэд теле хичээлийн агуулгыг олгох зорилгоор 118 ширхэг хэвлэмэл 

гарын авлага боловсруулаад байна.  

  Улсын онцгой комиссын 2021 оны 01 тоот албан даалгаврын даагуу 

байгууллагын орчинд QR кодыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

Байгууллага дээр 7 хоногт 1удаа их цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж 

байна. 

Байгууллагын цахим хуудсанд багш, ажилчид “Хүүхэд хамгаалалын” зөвлөмж-12, 

уриалга-8, “Ковид19” зөвлөмж-35, уриалга-8 тус тус боловсруулж байршуулсан 

байна. Мөн энэ сарыг “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль”-ийг суртачилах сар 

болгон зарласаны дагуу эцэг эх, иргэдэд хамаарал бүхий гол заалтуудыг богино 

хэмцээгээр боловсруулан танилцуулж байна. 

Соёлын төв  



01-р сарын 04 нд байгууллагын дотоод хурал хийж тус хурлаар ажилчдын хө

дөлмөрийн гэрээг сунгаж байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн баталж мөн төлө

влөгөө батлах талаар хэлэлцлээ.  Сумын онцгой комисс шуурхай штабын гаргасан 

хувиарын дагуу хяналтын постонд 3 хүн үүрэг гүйцэтгэлээ. 

 Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан ажилчидыг гэрээс 

ажиллах үүрэг чиглэл өгч  цахим арга хэмжээг идэвхжүүлж эхлээд  байна. 

Цахим арга хэмээний хүрээнд Нийтийн номын санч П.Ганцэцэг  нийт 9 роман 

болон өгүүллэг иргэдэд хүргээд байна. Мөн техникч О.Лхагвасүрэн Цахим орчинд  

Монгол үндсэсний өв соёл болох зүйр үг болон аман хэллэгийн давалгаа явуулан 

ажиллаж байна. Байгууллагын зүгээс халдвар хамгааллыг сайжруулах зорилгоор 

маск болон ариутгалын бодисын нөөцийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.  

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:               

 Авлигын эсрэг хууль, Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хэрхэн мэдүүлэх талаар 

холбогдох  7 албан тушаалтнуудад  мэдээлэл өгч гарын авлага тараасан.  Аймгийн 

хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 2020 оны жилийн эцсийн тайланг нэгтгэн хүргүү

лсэн.  

Тусгай дугаарын /98514040/ утасыг байнга ажиллуулж иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлыг  

хүлээн авч шийдвэрлэж байна.   

2020 оны 1 сарын байдлаар малын хулгайн гэмт хэрэг 2 үйлдэгдсэн.  

    

 

  

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛЬ, ЭРХ ҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  П.БОЛОРТУНГАЛАГ  

 

 

 

 



 


