
ЭРДЭНЭЦАГААН СУМ  

                                                  2021 ОНЫ 2 ДУГААР САР 

Удирдлага зохион байгуулалт, хууль эрх зүйн хүрээнд: Сумын Засаг даргын 

захирамж 3, Албан тоот 8, 14 бичиг ирсний хариутай 4 бичигт хугацаанд нь хариуг 

явуулсан. Өргөдөл 3 ирсний 1-д нь утсаар хариуг өгч, 2 иргэнд тусламж өгч өргөдлийг 

барагдуулсан байна. 

Ёс зүйн хороонд 1 өргөдөл ирснийг хурал хийж  дүгнэлт гаргаж Сумын засаг даргад өгсөн. 

Татвар: Сумын ИТХ-ын 2021 оны 1 дүгээр сарын 29 өдрийн Ээлжит бус 5 дугаар 

хуралдаанаар: Адуу- 1300, Үхэр- 600, Тэмээ – 0, Хонь- 500, Ямаа- 1000-аар тус тус 

тогтоолоо. Сумын өрх тус бүрээс 100 толгой малыг татвараас чөлөөлж, сумын төсөвт 270 

гаруй сая төгрөг төвлөрүүлэхээр тооцоолон ажиллаж байна. 

Газар зохион байгуулалт: Сумын ИТХ-ын 2020.12.20.-ний өдрийн хуралдаанаар 

2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн 08 тоот тогтоолоор 

батлуулав. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдэд гэр бүлийн 

хэрэгцээнд зориулж шинээр 277 иргэнд 20.775 га, 0.45 га талбай бүхий газрыг төрөөс 

нөхөн олговортойгоор, төмс хүнсний ногоо тарих зориулалтаар 16 иргэнд 1.6 га, гэр 

бүлийн хамтын хэрэгцээнд төмс хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар давуу эрхээр 1 

иргэнд 0.8796 га, 6 иргэнд гэр бүлийн зориулалтаар 0.42 га газрыг эзэмшүүлэхээр; 

Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар 2.365 га газрыг 

дуудлага худалдаагаар , хадлангийн зориулалтаар 24400  га газрыг ашиглуулах,  төсөвт 

байгууллагын албан хэрэгцээнд 0.9524 га газрыг эзэмшүүлэх, 119 нэгж талбарыг өвөлжөө, 

хаваржааны доорхи газар зориулалтаар тус тус олгохоор тусгагдсан болно. 

Сумын ИТХ-ын 2021.01.29-ний өдрийн хуралдаанаар УТХГН-ийн өргөтгөл-80112.873 га 

талбай бүхий газрыг, сумын отрын нөөц зориулалтаар-1102749.862 га талбай бүхий 

газрыг, хадлан тэжээлийн нөөц зориулалтаар - 82057.539 га талбай бүхий газрыг тус тус 

орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авлаа. 

Мөн “Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоосон.  

 “Ковид-19” цар тахлаас үүдэлтэй тулгамдсан асуудлуудыг даван туулах,арга зүй, 

хувилбар, оновчтой шийдлийг олох, улмаар Төрийн байгууллагууд, төрийн албан 



хаагчдын  үйл ажиллагааг уялдуулан  зохион байгуулж ажиллаж байна.  Гамшигийн тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах эрсдлийг бууруулах 

зардлыг 55.0 сая төгрөгөөр батлуулсан. Халдварт цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааны зардал өсөн нэмэгдэж байгаа нь санхүүгийн нөөцөд хүндрэл 

учирах төлөвтэй байна. 

 Түргэвчилсэн оношлуур  100 ширхэгийг  2.8 сая төгрөг  

 Халдвар хамгаалалын хувцас   - 10.0 сая төгрөг 

 Тусгаарлах өрөөний бүсчилсэн хамгаалалтын вакум хаалт - 2.5 сая төгрөг 

 Сургалт сурталчилгаа, бичиг хэргийн зардал -  1.2 сая төгрөг  

 Пост эргүүл хянхалтын шатахууны зардал  - 2 сая төгрөг одоогийн байдлаар нийт 

18.5 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.  

Зөвхөн сар шинийн өдрүүдийн пост, хяналт, эргүүл, түүний ариутгал, хамгаалалтад        

2.0 сая ₮ зардал гаргалаа. 

Хаваржилт: Сумын нутаг дэвсгэрт нийт 400498 толгой мал хаваржиж байна. 

Гадны 3 хот айлын бүртгэлтэй 1600 толгой мал хаваржиж байна. Хилийн зурвас нутагт 

117 өрхийн 92.4 мянган мал, үүнээс бод 21.1, бог мал 71.3 мянган толгой мал өвөлжсөн. 

Өвөлжилт хүндэрч хөдөөгийн малчин өрхүүдээс сонгож сумын нөөцөөс 124 өрхөд 1875 

боодол өвсийг  3500 төгрөгөөр үнэлэн оглсон. 

Хүндэтгэл:  Монголын уламжилалт сар шинийн баярыг угтан 2020 оны жилийн 

эцсийн тооллого, ажлын үр дүнгээр бусдыгаа манлайлсан “Улсын сайн малчин”-1, 

“Аймгийн сайн малчин”-2, “Сумын сайн малчин”-18, шинээр төрсөн  14-н “Мянгат малчин”-

ы шагналыг; Хөдөлмөр гавъяагаа үнэлүүлсэн салбар салбарын 10 иргэнд  төрийн одон 

медалийг, 75 аас дээш насны 58 ахмад настанд аймаг сумын засаг дарга нарын бэлэг 

зэргийг тус тсу гардуулж хүндэтгэл үзүүлсэн. 

Хил хамгаалалт:  ХХТХ-ний зөвлөлийн 2021 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг танилцуулж, “ ХХТХ-ний гишүүдийн эрх  үүрэг, Эрх зүйн байдал”,  “Хилийн 

зурвас, бүс, түүнд мөрдөх журам, хориглох зүйл” сэдвүүдээр хичээл орсон. 

 Хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хилийн 

манааны агт уналгын тоог нэмэгдүүлж, хил хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Нэг 



хот- Нэг агт” аяны хүрээнд ХХТХГ, хилийн зурваст нутаглах малчин өрхийн идэвхи 

санаачлагааар хот айлын зохион байгуулалтанд орж  46 тооны уналгын морь,1,2-р багийн 

6 малчин хилийн 3-р заставт Дроныг тус тус хандивлалаа. 

ХХТХ-ний гишүүдийн үнэмлэхийг шинэчилж шинээр хүсэлт гаргасан 28 гишүүнд  үнэмлэх 

тэмдгийг олгож гэрээ байгууллаа. 

 Мал хулгайлах  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хилийн зурваст нутаглаж буй 

байршлаараа хил хамгаалалтад оролцож, хилийн орчмын дэглэмийн биелэлтийг 

сахиулах, хяналт тавих зорилгоор хилийн зурваст нутагладаг ХХТХГ, орон нутгийн 

иргэдийг өөрсдийн хүсэлтийн дагуу “ Малчдын бүлэг”-ийн зохион байгуулалтад оруулж 64 

иргэнийг 9 бүлэгт хуваарилан бүлгийн дарга нарыг сонгож баталгаажууллаа. 

ЕБС: Аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу ЕБС-ийн 1,2,5,9 дүгээр ангийн 

сурагчдад эцэг эхийн хүсэлтийг үндэслэн давтлага зохион байгуулж, давтлагыг эхлүүлээд 

байна. Давтлаганд нэг ангид 10 сурагч хамрагдаж байна.  Бага анги- 13 бүлэг, дунд анги- 4 

бүлэг үүсгэн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж  халдвар хамгааллын дэглэмийг чандлан 

мөрдөж ажиллаж байна.  

ЭЕШ-ын давтлага хуваарийн дагуу хичээллэж байна. 7 төрлийн хичээлээр 19 багш 

давтлагыг хичээллүүлж байна. 5 анги тус бүрт 2 үйлчлэгч 2 цаг тутамд цэвэрлэгээ, 

ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж байна. Сурагчдын ирэх болон явахад халууныг 

тогтмол үзэн гарыг ариутгаж бүртгэл хөтөлж байна. Нэг ангид доод тал нь тухайн 

хичээлээсээ шалтгаалан 4-5 сурагч дээд тал нь 10 сурагч хичээллэдэг.  Нийгэм судлал 

хичээлийн хувьд 3 багш бэлтгэж байгаа бөгөөд нэг ангид 11 сурагч хичээллэж байна.  

МУБИС-ийн магистрын сургалтанд 7 багш цахимаар сургалтанд хамрагдаж байна.  

Сүхбаатар-Би залуу багш хөтөлбөрийн “Сэтгэн бодохуйг хөгжүүлэх арга зүй” 3 өдрийн 

цахим сургалтанд 2 багш хамрагдсан.  

Сургуулийн захиргаанаас сар шинийн баярыг угтан 44 ахмад багш нарт гарын бэлэг 

гардуулж хүндэтгэл үзүүлсэн.  

Гадаад хэлний судлагдахууны багаас Шинэ долоо хоног-Шинэлэг ажил аяны хүрээнд багш 

нартаа цахимаар ажиллаж буй туршлагаа хуваалцсан.  



БУЗАН-ийн багш нар Теле хичээлийн агуулгын хүрээнд 6-11 дүгээр ангийн сурагчдад анги 

тус бүрээр  БУ-ны 7 төрлийн хичээлээр гарын авлага бэлтгэж сумын Хаан банк, Баян 

булаг дэлгүүр, ЕБС гэсэн 3 газарт байршуулан сурагчдад түгээсэн. Эерэг харилцаа-Эрүүл 

мэнд  аяны хүрээнд ажлын байранд дээр хөдөлгөөнт дасгал хийж дархлаагаа дэмжин 

ажилласан.  

Сургуулийн захиргаанаас зохион байгуулсан Багшийн тухай дууг хэн сайн дуулах вэ? 

цахим уралдаанд 17 оролцогч оролцсоноос өөрийн авьяас чадвараа дайчлан амжилттай 

оролцож эхний 3 байр эзэлсэн оролцогч нарт шагналыг гардуулсан.  

Эх орончдын өдрийг угтан 1-5 дугаар ангийн сурагчдад Эх орон-Миний бахархал гар 

зургийн уралдаан 6-9 дүгээр ангийн сурагчдад уран уншлага, 10-12 дугаар ангийн 

сурагчдын дунд Тусгаар тогтнол хөгжлийн зуун эссэ бичлэгийн цахим уралдааныг зохион 

байгуулж байна. 

СӨБ: Теле хичээлийн тандалт судалгааг бүлгийн багш нар хийж хамрагдалтын 

хувийг гаргаж ажилласан. Үүнд:  Ахлах бүлэг  28 хүүхэд, холимог бүлэг 32,   бэлтгэл 36, 

нийт 96 хүүхэд буюу 73,8% тай хамрагдаж байна. Үлдсэн 34 хүүхэдтэй холбогдож 

чадаагүй болон ах эгч нарынх нь хичээлийн цаг давхцаж байгаа учраас үзэж чадахгүй 

байгаа зэрэг шалтгаанаар теле хичээлд хамрагдаж чадаагүй байна.  

Цахим хичээлийн сан бүрдүүлэн ажиллалаа. Үүнд:Бүлгийн 5 багш теле хичээлийн 

хажуугаар бүлгүүдийн дотоод цахим грүппээр дамжуулан өөрсдийн бэлтгэсэн теле 

хичээлийг суралцагчдад хүргэж ажилласан. Нийт 5 багш 10 цахим хичээлийг 

боловсруулан хүргэсэн байна. 

Туслах багш нар бүлгийн багш нартай хамтран хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болон үзүүлэн 

тараах материал хуруу хүүхэлдэй зэргийг хийж технологийн сандаа баяжилтыг хийсэн 

байна. 10 багш нийт хуруун хүүхэлдэй 5 ширхэг, хормогчны театр 5 ширхэг, зурагт үзүүлэн 

10 ширхэг зэргийг хийсэн байна. 

Ажлын байрны сургалтын 1 удаа  “Гамшгийн тухай хуулиар” зохион байгуулж 20 багш 

ажилтан хамрагдлаа. 

Бүлгийн багш нар орхигдсон агуулгыг арилгах танхимын болон танхимын бус төлөвлөлт 

боловсруулан Боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтэн Ж.Оюунтунгалагт хүргүүлж 

ажиллалаа. 



Ариутгал халдваргүйтгэл: Байгууллагын гадна  их цэвэрлэгээг 1 удаа хийж 2 тн 

хогийг нэгдсэн хогийн цэгт төвлүүлсэн. Байгууллагын дотор их цэвэрлэгээг 3 удаа хийж, 

Хилийн 0146-р ангийн Хүн эмнэлэгтэй хамтран байгууллагын дотор өрөө тасалгаа, 

бүлгүүдэд ариутгалын бодисоор халдваргүйтгэлийг 1 удаа хийсэн байна. Үүнд: 

Ариутгалын бодис жавеолин- 7 ширхэг, 5 ширхэг блезна зарцуулсан байна.  

Хөдөлмөр халамж:ХБИ-91, ахмадын тэтгэвэр-11, ТАТ-57, бүгд 159  иргэний хувийн 

хэргийг баяжуулж бүртгэлээ. Сар шинээр олгодог төрийн харъяалалтай 427 ахмадыг АДЗ-

өөр хэлэлцүүлэн хяналтын мэргэжилтэнд хүргүүлэн праграмд данс утасны дугааруудыг 

оруулсан. 

Сургалт: Удирдах албан хаагчдын сургалтанд 4 албан хаагч 3 хоног аймагт, Чиг 

үүргийн сургалтанд Газрын даамал аймагт 4 хоног, Төсөл хөтөлбөрийн сургалтанд 

ХАЗНХБ-ын мэргэжилтэн Цахимаар 2 хоног, Шинэ сүлжээ цахим программын сургалтанд 

2 хоног Бичиг хэрэг, Тамгын газрын дарга, Оператор нар, ОНХС-ын 5 албан хаагч 

Төлөвлөгөө тайлан гүйцэтгэлийн сургалтанд 3 хоног аймагт тус тус хамрагдсан. 

Улсын бүртгэл: Төрсний бүртгэл 13, Гэрлэсний бүртгэл 3, Гэрлэлт цуцалсны 

бүртгэл 2, Үрчлэлтийн бүртгэл 0, Эцэг тогтоосны бүртгэл 4, Овог нэр өөрчилсний бүртгэл 

0, Нас барсны бүртгэл 3, Лавлагаа 7 иргэнд, Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 8, Цахим 

үнэмлэхний шинээр олголт болон сунгалтыг 11 иргэнд бүртгэл хийгдсэн байна.  

 

 

 

Тайлан бичсэн: Хууль эрх зүй дотоод хэрэг хариуцсан: 

                                                    мэргэжилтэн Б.Энхтуяа. 

 


