
ЭРДЭНЭЦАГААН СУМ  

                                         2021 ОНЫ 4 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

 Төсвийн хүрээнд: Тайлант сард   нийт  323 гүйлгээ хийж төрийн сангаас нийт  

960,160,371.5 төгрөгний гүйлгээ гарсан.  

Шилэн данс хөтлөлт: Байгууллагуудын шилэн дансны мэдээллийг хянах 2021 оны 

төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. 03 сард нийт 11 мэдээлэл оруулна. 

Нийт 88 мэдээлэл оруулахаас 85 мэдээлэл оруулсан. 3 мэдээлэл хугацаа 

хоцорсоноор орсон.  

 Статистик мэдээ :Төсвийн байгууллагын ажилтан нараас монгол бичгийн 

судалгаа аван статистикийн хэлтэст явуулсан. Судалгаанд Ерөнхий боловсролын 

сургууль, Бичигт гаалийн газар, Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, Соёлын төв, 1-р цэцэрлэг, 2-р цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв 

гэсэн байгууллагуудын бүх албан хаагч хамрагдсан.  

3-р сар, 1-р улирлын  аж үйлдвэрийн мэдээг цаг хугацаанд нь явуулсан. 

УОК-ын 01 тоот албан даалгаврын биелэлтийн мэдээг аймгийн ОБГ-т,  Ковид цар 

тахлын нөхцөл байдлын илтгэх хуудсыг аймгийн ХШҮ-ний хэлтэст тус тус пүрэв 

гариг бүрт явуулж байна.  

Өргөдөл гомдол 14 ирснээс шийдвэрлэсэн 8, шийдвэрлэх боломжгүй 7өргөдлийг тус 

тус хариуг нь өгч ажилласан. 

Мэдээлэл технологийн ажлын хүрээнд:КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх мэдээ мэдээллийг Засаг даргын тамгын газар пэйж хуудасанд 

коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмж, гарсан шийдвэр тушаал 

зэрэг мэдээллийг тавьж сумын 7-н группээр иргэдэд мэдээллэж ажилласан.  

erdenetsagaan.su.gov.mn сайтын мэдээллийг шинэчилэн ажиллаж байна. одоогийн 

байдлаар 35% хувийн гүйцэтгэлтэй байна .  

ERP системийн хүрээнд: ERP системийн талаар Төрийн албан хаагчдад мэдээлэл 

хийж нийт 44 албан хаагч хамрагдлаа. 



Төрийн байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системд 34 

албан тушаал, 35 төрийн албан хаагчийг бүртгэж үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд бэлэн 

болсон байна.  

E-Mongolia.mn, Төрийн үйлчилгээний цахим системийн хүрээнд:  

4 байгууллагын 6 лавлагаа гаргаж иргэнд түргэн шуурхай үйлчилсэн.  

E-Mongolia апптелкейнг гар утсанд суулгах талаар иргэнд мэдээлэл хийн ажиллаж 

байна.  

email.gov.mn цахим шуудангийн хүрээнд:  

Албаны төрийн цахим шууданг 33 мэргэжилтэн албан хаагчдад нээлгэж, шуудан 

хаягийг яаж ашиглах талаар зааж зөвлөж хэрэглээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

Хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлж: Гал түймэрээс сэргийлэх 

материал 240 ш бэлтгэн хөдөөний багийн малчдад постоор дамжуулан тараасан.  

Сумаас баруун тийш 90км байрлах Дарьганга сумын Бадрах багийн нутаг 

Баянцагаан гэдэг газраас гарсан хээрийн түймэрт Сумын нийт төрийн байгууллагын 

эрчүүд 7 бүлэг, 68 малчин хамтран түймрийг унтраасан. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: Ажил зуучлалаар 9 иргэнийг, 61 ажил 

хайгч иргэдийн мэдээллийг сэргээн  lims праграммд бүртгээд байна.  

2021 оны 04 дүгээр сарын 01 нээс ХАБЭА-н сарын аяны удирдамж албан 

бичгийг томоохон аж ахуй нэгж, төсөвт байгууллагуудад  тараан өгсөн ба сарын 

аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллах талаар мэдээлэлийг өглөө. 

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:Хүнсний толанд орох хүсэлтэй 3 өрхийн 

судалгааг авч явуулсан. Хүнсний эрхийн бичгийн 104 өрхийн  картыг төрийн банктай 

хамтран коджуулах жагсаалтыг төрийн банканд хүргүүлсэн ба ковидтой 

холбоотойгоор тэг зогсолттой хийгдээгүй байна. Хүнсний эрхийн бичгийн 4 сарын 

олголтыг бүртгэлийн жагсаалтыг хүнсний 2 дэлгүүртээ өгч түгээлт хэвийн хийгдэж 

байна. Өдөр бүр коджуулалт хүнс олголтын мэдээг өгч байна. Амьжиргааг дэмжих 

зөвлөлийн хурлыг 1 удаа хийж асаргааны тэтгэмж сунгуулах нийт 6 иргэний 

асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Улаан загалмайн хорооноос ируулсэн албан 

бичгийн хүрээнд хүнс тэжээл хэрэгтэй 30 өрхийг ажлын хэсэг байгуулан захирамж 

гаргуулан судалгааг явуулсан. Шинэ төрсөн 14 хүүхдийн бүртгүүлэн мөнгөнд 

хамруулсан. 4сарын олголтууд хийгдэж мөнгөнд хамрагдаагүй гомдол гарсан 

зүйлгүй. Оршуулгын тэтгэмж 2, Цалинтай эх, жирэмсэн эх, асаргааны гээд нийт 23 

өргөдөлийг хүлээн авч тус тус мөнгөн тэтгэмжид хамрагдсан болно. 

Ариутгал халдваргүйтгэл, байгаль хамгааллын хүрээнд: Сумын 

хэмжээнд халдваргүйтгэлийн ажлыг 2021 оны 04 сарын 3-ны өдрөөс эхлэн зохион 



байгуулан 42 ААН, албан байгууллагын дотор гадна ариутгал, Нийтийн эзэмшлийн 

талбай, жорлон агуулах зэрэгт нийт 179900 м2 талбайд хийж гүйцэтгэсэн. Байр 

оффис , ААН-н дотор ариутгалын жавиланаар /425 ш /, гадна нийтийн эзэмшлийн 

талбайг хайкоп-3, роксицит бодисоор /21 кг/, гарсан нийт зардал 852500 мянган 

төгрөгний ариутгалын бодисыг хэрэглэсэн.  

Сумын хэмжээнд нийт 35 нохой , 6үхэр, 7 хонь, 5 ямаа, хонины арьс 60, толгой 15 

ширхэг тус тус устгалаа. 7 хоног бүр ариутгал халдваргүйтгэл, сэг зэм устгаж хогийн 

нэгдсэн цэгийг ковшоор түрж цэгцлэн сумын төв тойрсон эзэнгүй хог хаягдлыг ачиж 

байна. 

ЕБС: Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн байгаль хамгаалах ЭКО клубуудын 

дунд зохион байгуулсан “Цагаан зээр хамгааллын чиглэлээр уншсан номынхоо 

талаар сэтгэгдлээ хуваалцах” уралдаанд 18 эко клуб оролцсоноос манай 

сургуулийн эко клубын багш, сурагчид амжилттай оролцож шагналт 3-р байр 

эзэлсэн.   

Ковид 19 цар тахлын улмаас хорио цээрийн дэглэмийн үед хичээл сургалтын 

үйл ажиллагаа танхимаас онлайн сургалтад шилжсэн. Энэ хугацаанд бүх багш нар 

цахим орчинд сургалтаа үр дүнтэй удирдан чиглүүлэхийн зэрэгцээ сурагчдынхаа 

нэгэн адил теле хичээлээ үзэж, тэмдэглэл хөтлөн хичээлийн сангаа баяжуулж, 

туршлага хуримтлуулж байна. Мөн хүүхэд нэг бүртэйгээ холбогдож теле хичээлийн 

тандалт судалгаа хийн хоцрогдсон агуулгыг нөхөх нэмэлт дасгал даалгавар, цахим 

хичээл бэлтгэн хүргэж, зөвлөн чиглүүлж, хөл хориог боломж болгон ашиглаж МХХТ-

ийн мэдлэгээ улам дээшлүүлж ажиллаж байна.  

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан 

буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээрийн хооронд байгуулсан буцалтгүй тусламжийн 

хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн босголтын зээлийн банкаар (KfW) дамжуулан 

хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох” төсөлд хамрагдаж иж бүрэн эко кабинетын багаж хэрэгсэл, ном гарын авлага 

бордоог хүлээн авсан. 

Хөл хорио тогтоож бүх нийтийн “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж хүүхдүүд эцэг 

эхийн хараа хяналтанд байгаа энэ цаг үед үр хүүхдэдээ гэр бүлийн суурь 

хүмүүжлийг цаг ямагт олгож байдаг эцэг эхчүүдийн төлөөлөлтэй “Хүүхдийн 

хүмүүжилд –эцэг эхийн оролцоо” сэдэвт онлайн уулзалтыг зохион байгуулсан.  



“Үндэсний бичиг үсгийн баяр”-ыг  тохиолдуулан “Титэм –Арт” академийн 

санаачилгаар Үндэсний бичгээ сэргээн хэрэглэх, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд Сүхбаатар аймгийн иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 

нийт албан хаагчид, ЕБС-ийн багш, сурагчдын дунд “Жаахан шаргын нутаг” монгол 

бичгийн уралдаанд М. Мөнхнаран багшийн  удирдлаган дор 10 багш оролцож байна.  

Дэлхийн том хичээл- Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний 

хэлэлцүүлгийн хүрээнд манай сургуулийн Ахлах, бага боловсролын 1,2-р ангийн 

хамтын хичээл тус бүр 1, 1 хичээлийн хөтөлбөр явсанаас бага боловсролын “Хог 

хаягдал” сэдэвт хичээлийн хөтөлбөр аймагтаа шалгарч улсад оролцох эрх авсан.  

“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 

зохицох” төслийн хүрээнд арга зүйн боловсруулалт хийгдэх үндэсний хэмжээний 

хэлэлцүүлэгт 48 сургууль оролцсоноос манай сургуулийн багш Б. Энхтүвшин, Г. 

Алтанчимэг нарын боловсруулсан  10-р ангийн нийгэм судлал хичээлээр “Манай 

нутгийн соёлын өв” шинэлэг арга зүйн боловсрлуулалт шилдэг 2 арга зүйн 

төлөвлөлтөөр шалгарсан.  

БШУЯ, БМДИ, ГҮРЭН АКАДЕМИ хамтран зохион байгуулж буй Дэлхийн 

түвшний менежер цахим сургалтанд захирал, ахлах ангийн сургалтын менежер нар 

хамрагдаж байна.   Эко кабинет байгуулах төсөлд 23 багш цахимаар хамрагдсан.  

 

Хууль эрх зүй дотоод хэрэг хариуцсан:                   мэргэжилтэн Б.Энхтуяа 


