
Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газрын  

2021 оны 5 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан 

2021 оны 5 сарын 24-ны өдөр 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Тавдугаар сард 172 албан бичиг бүртгэгдсэн бөгөөд үүнээс хугацаатай 36 

албан бичгийг хугацаанд нь холбогдох албан тушаалтан, байгууллагад хүргүүлсэн.  

Гүн худагтай холбоотой -1, гэр хүссэн-1, хашааны банз хүссэн -1, блок хүссэн-1 тус 

тус өргөдөл, гомдол ирүүлж, нийт 20 иргэний өргөдлийг бүртгэлд хүлээн авч 

шийдвэрлэсэн байна.  

Удирдлагын баримт бичгийн хувьд сумын Засаг даргын “А” захирамж - 111 

батлагдсан бөгөөд хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.   

2021 оны 5 дугаар сарын байдлаар шинээр төрсөн -57, үүнээс эрэгтэй – 13,   

/ковидтой холбоотой хугацаа хэтэрсэн төрөлт-3/, ургийн овог, эцэг, эхийн нэр, 

өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл-2, үрчлэлт-1, нас барсан-18 үүнээс эрэгтэй-3, 

гэрлэсний бүртгэл-24, цахим иргэний үнэмлэх захиалсан– 29, цахим иргэний 

үнэмлэх сунгалт хийлгэсэн– 25, 45 насны- 59, эцэг, эх тогтоолгосны бүртгэл – 7 тус 

тус бүртгэгдсэн байна.  

Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын судалгаа болон гэрээг хэлтэст хүргүүлсэн. Хэсгийн 

хороодод нэрсийн жагсаалтыг өгч, тулгалтыг өдөр бүр хийж байна. Хэсгийн 

хороодод ажиллаж байгаа 24.2-т заасан албан хаагчдын сонгогч шилжих 24 иргэний 

материалыг хэлтэст хүргүүлсэн.  

Шинээр болон цахим үнэмлэхний сунгалт хийлгэх 15 иргэнтэй утсаар холбогдон 

хуулийн хугацаанд бүртгэл хийсэн. 

 

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

Сумын хэмжээнд коронавирусын халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж ирлээ. Сум 

тойрсон хөдөлгөөнт эргүүлийг 50 хоногийн хугацаанд /өдрийн 1 машинд 15л 

шатахуун/, тэгш багт өвчлөл гарсан айлд хяналт тавихад зориулж 3 газарт 6 төрийн 

албан хаагч 3 машин тус тус гарч 1 машинд 40 л шатахуун, өдрийн 4 машин гарч 

нийт 15030,0 мянган төгрөгийн шатахууны өр үүсээд байна. Халдвар хамгааллын 

хувцас, ариутгалын бодис, 5200,0 төгрөгийн зардал гарч, 4700,0 мян төгрөгийн 

нөөцийг бүрдүүлээд байна. Тусгаарлах байрны бэлэн байдлыг ханган Улсын онцгой 

комиссын 31 дугаар тушаалын дагуу тусгаарлан ажиглах байрны шаардлагыг 

ханган ажиллаа.  



Төсвийн орлогын талаар: 

№ Төрөл зүйл Жилийн 
т-гөө 

                5 сар хувь 

Т-гөө Гүйц 

1 Татварын орлого 53340,0 18304,5 24752,5 135,2% 

2 Татварын бус орлого 85000,0 36250,0 4035,2 11,1% 

3 Аймгаас ирэх Санхүүгийн 
дэмжлэг 

 176355.0 176355.0 100% 

4 ТЗШ-ийн санхүүжилт  451788,1 475114,4  

 

 Төсвийн байгууллагын зарлага 

№ Зардлын нэр төрөл Төл-гөө Гүйц 

1 Цалин 476252,6 449254,0 

2 НДШ 64244,7 60504,2 

3 Бусад зардал 501137,8 371149,7 

 

Худалдан авах ажиллагааны талаар 

• Нийтийн халуун усны цахим тендерийг зарлаад байна.  

• Замын хойт талд байгаа 4 айлын газар чөлөөлөх комисс томилж иргэдийн 

газрыг чөлөөлөх гэрээ байгуулан иргэдэдтэй зөвшилцөв. 

• Жишиг хороололын ундны усны худагт автомат төхөөрөмж /ухаалаг худаг/ 

байгуулах гэрээг хийж гүйцэтгэв. 

Бусад ажлын талаар 

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсгийн хороог байгуулж хэсгийн хорооны 

гишүүдийн судалгаа гаргаж, сонгуулийн ерөнхий хорооны цахим сургалтад 

хамруулж сорилын шалгалтыг өгч, гэрчилгээг олгов. 

Татварын байгууллагаас зохион байгуулсан татвар хураах аяны хүрээнд зохион 

байгуулагдаж байгаа НӨАТ хууль, татварын орлогын албан татварын тухай 

хууль, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн цахим сургалтанд 

хамрагдлаа. 

Багийн засаг дарга нарын ажлыг хүлээлцэх комисст томилогдон акт үйлдэж ажил 

төрлийн зөвлөгөө өглөө. 

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

чиглэлээр: 

Байгаль орчины чиглэлээр: 

Ногоон байгууламжийн чиглэлээр:  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 63 тоот зарлигийн хүрээнд  “ӨРХ БҮР 3-н 

МОД ТАРЬЯ” уриатайгаар зохион байгууллаа. Боловсролын 100 жилийн ойг угтан 



Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэг нийтийн эзэмшлийн талбайд 

мод тарьж байгаа бөгөөд уг ажлыг  орон нутгийн зүгээс дэмжин 262ш улиас, 

хайлаас, буйлс, монос модны дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн нийтийн эзэмшлийн талбайн 

нөхөн сэргээлтээр 40ш улиас, буйлс, шинээр 50ш монос, айл өрхүүд 150ш монос, 

үхрийн нүд, аж ахуй нэгж байгууллагууд 256 зэрэг нийт 758ш модыг тариад байна. 

Мөн таригдсан модны усалгаа арчилгааг хувиарын дагуу зохион байгуулж байна. 

Мод тарьж байгаа иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө 

өгч ажилласан.  

Булаг шанд, усны эх үүсвэрийг хамгаалах чиглэлээр:  

 Жишиг хороололын худагт автомат төхөөрөмж суурилуулах ажлын хүрээнд 

худгийн мэдээллийг санхүү албанд гаргаж өгсөн. Мөн худгийн тог цахилгаанд гэмтэл 

гарсаныг засварлуулж гэмтэлгүй болгосон. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 

дэргэдэх лаборторит сумын төвийн иргэдийн ундандаа хэрэглэдэг 4 худгийн усыг 

шинжилгээнд хамруулсан. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 сарын 03-ны өдрийн 211 тоот 

тогтоолын дагуу ус, дулааны үнийг төлбөрөөс чөлөөлсөнтэй холбогдуулан  2021 

оны 4 сарын усны төлбөр болох 1993800 төгрөгийг сумын нэмэлт санхүүжилтийн 

дансанд төвлөрүүлсэнийг 4 газарт буцаан олголт хийсэн. 

“Хоггүй  цэвэрхэн –Уулбаян сум” уриан дор хог хаягдлын чиглэлээр:  

 “Хоггүй цэвэрхэн – Уулбаян сум” уриан дор малын сэг зэм, эзэнгүй хог 

хаягдалыг цэвэрлэх ажлын хүрээнд Мал эмнэлэгийн тасагтай хамтран Жавхлант 

багийн нутагт үүссэн хог хаягдлыг “Сунхун гоулд” ХХК-тай хамтран зохион байгуулж 

0,2 га талбайг хогийг дарж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн.  

 Ковид – 19 өвчин гарсантай холбогдуулан нийтийн эзэмшлийн талбайн 

ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг мал эмнэлэгийн тасагтай хамтран 16,800 м2 

талбайд хийсэн.   

 Аймгийн хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний газраас зарласан Нийтийг 

хамарсан төсөлд 4 төсөл бичиж хүргүүлсэн.  

Газрын хэвлий, ашигт малтмал, уул уурхайн чиглэлээр:  

 Засгийн газрын 2016 оны  179-р тогтоолыг чиглэл болгон Нутгийн захиргааны 

байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг 2021 оны 05.18-нд “Эм Эл цахиурт овоо” 

ХХК аймаг, сумтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж тус бүр 50,0 сая төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр болсон.  

 Албан байгууллага, аж ахуй нэгж иргэдийн уул уурхайн үйл ажиллагаатай 

танилцуулах ажлын төлөвлөгөөг гарган холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  



Бусад ажлын талаар:  

 Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэгт нийтийг хамарсан төсөл 

бичихэд арга зүйн зөвөлгөө өгч хамтарч ажиллаж тус бүр нэг төслийг Хөдөлмөр 

халамж үйлчилгээний газарт хүргүүлсэн.   

 

Газар зохион байгуулалт: 

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ авахаар материал бүрдүүлж байгаа 2 иргэнд 

кадастрын зураг болон холбогдох бусад мэдээллийг бүрдүүлж өгөв. 

 Хэмжээ талбай зөрүүтэй 2 иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 

шинэчилж шинэчилж гаргасан:  

 Үүний тулд улсын бүртгэлрүү дундын мэдээллийн сангаар 

холбогдох материалуудыг скайнердаж явуулан Э дугаар авсан.  

 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн төлбөрийн нэхэмжлэхийг газрын 

цахим програмаас гаргаж өгсөн. 

 Гэрчилгээний үнийг байгууллагын нэхэмжлэх үүсгэн өгсөн.  

Байгаль хамгааллын чиглэлээр: 

Сумын төвийн ногоон байгууламж ус усалгааны машиныг сумын уугуул иргэнд 

хүлээлгэн өгч гэрээ байгуулан ажиллаа. Усалгааны ажлыг хуваарын дагуу 7 

хоногт 3 удаа усалгаа хийгдэж байна. 

 Зам дагуух ногоон байгууламжийн хашааны элэгдэл гэмтэлийг сэргээн 

засварлалтыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Хог хаягдлын чиглэлээр: 

Сумын хөл хорионы хязгаарлалтын дэглэмийн дор Баян баг, Жаргалант 

баг, Жавхлант багуудаар явж сэг зэмийн устгалыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус ажилд 

ажлын хэсэг томилогдон Мал эмнэлэгийн тасаг Газрын даамал багийн Засаг 

дарга нартай хамтран  сэг зэмийг устгаж аюулгүйн арга хэмжээг авлаа. 

 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

  ХАА-1  мэдээг цаг тухай бүрд нь илгээв. Сумын хувьд  106959 хээлтэгчээс  

84996 нь буюу 79.5% нь төллөөд байна. Үүнээс ингэ-136, гүү-3506, үнээ-3522,  эм 

хонь-50593, эм ямаа- 27239 төллөөд байна. Нийт 69415 төл хүлээж авснаас төлийн 

бойжуулалт 100%-тай байна.  



ХАА-2 мэдээг цаг тухай бүрд илгээв. 2021 оны 5 сарын байдлаар Том малын зүй бус 

хорогдол  336 /толгой/ гарсан  байна. 

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ чиглэлээр: 

Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн судалгаа 2021 оны 5 сарын 

20 байдлаар.  

Хүнсний нөөцийн мэдээг ХХААГ-т долоо хоногийн  Пүрэв гарагт явуулдаг. 

 

        Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний нөөц болон татан авалтын хомсдол 

үүсээгүй, хүнсний тээвэрлэлт хэвийн явагдаж байна.   

  Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг /улбар шар/-т 

шилжүүлсэнтэй холбогдуулан худалдаа үйлчилгээний ажиллах 08:00-22:00 цагийн 

хооронд тогтоон аж ахуйн нэгж байгууллагыг халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд 

мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосоор байна.  

1.2. Түлшний нөөцийн хувьд хэвийн хомсдол үүсээгүй.  

№ Байгууллагын нэр А-80 А-92 ДЗ 

1 
“Байшинт Ойл” 
ХХК 18тн 600л 5тн 200л 13тн 800л 

   

1.3. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг 4-5сартай харьцуулан 

харуулав.  

Бүтээгдэхүүний нэр Нөөц 

Гурил 13 тн 

Гурилан бүтээгдэхүүн 470 ш 

Будаа 425 кг 

Хуурай/Шингэн сүү 285ш 

Өндөг 730ш 

Ургамлын тос 156ш 

Төмс 422кг 

Хүнсний ногоо 105кг 

Элсэн чихэр 395кг 

Давс 221кг 

Савласан ус 294ш 



№ Бүтээгдэхүүний нэр  2021 оны 4 сарын 25 
байдлаар  

2021 оны 5сарын 14 
ны байдлаар  

1 гурил Дорнод дээд 35000 36000 

УБ 1-р зэрэг 36000 37000 

Дорнод 2-р зэрэг   29000 29500 

2 Цагаан будаа 2500 2500-2800 

3 Шингэн сүү 3500 3500-3700 

4 Хуурай сүү 5000-9500 5000-10500 

5 Элсэн чихэр 2500 2500-2800 

6 Ургамлын тос 4800 4800-5200 

7 Өндөг                                                      700 750 

8 Төмс 1800 1500 

9 Хүнсний ногоо Сонгино 2000 2500 

Байцаа 2000 2600-2800 

Лууван 2000 2500 

Сармис 2500 2500 

10 Давс 1000-1100 1000-1500 

11 Савласан ус 600-3500 600-4000 

     Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол 

үүсгэхгүй байхыг 2021оны 4сарын 11 өдөр аж ахуйн нэгж, худалдаа үйлчилгээ 

эрхлэгч нарт мэдэгдэл хүргүүлж, хууль тогтоомж зөрчих, мэдэгдлийн хэрэгжилтийг 

хангахгүй зөрчил гаргавал Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 5.13 дугаар зүйлд заасны 

дагуу хариуцлага оногдуулахыг мэдэгдсэн. 

Коронавируст халдвар цар тахлын батлагдсан тохиолдол гарсантай 

холбогдуулан өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж, Аж ахуйн нэгж 

худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлуулан, үйл 

ажиллагаанд нь хяналт, тавьж мэргэжлийн байгууллагаас өгч байгаа заавар 

зөвлөмжийг чанд мөрдөж, иргэдэд бараа үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол 

хомсдол үүсгэхгүй байх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин үйлчилгээ явууж 

байгаад хяналт тавин ажиллаа. 

Коронавируст халдвар цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 05 сарын 8-9 

хооронд жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын 33 

иргэнийг 1-р тунгийн вакцинжуулалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2021.5.07-ны өдрийн А/262 дугаар захирамжаар худалдаа 

үйлчилгээний ажиллах цагийн хуваарийг 08-22.00 цагийн хооронд тогтоон аймгийн 

хэмжээнд спиртийн өндөр агууламж /18градусаас доош/ бүхий согтууруулах ундааг 

худалдан, борлуулах, түүгээр үйлчлэхийг зөвшөөрсөн учир лацадсан 

бүтээгдэхүүндээ бүртгэл хийн, хадгалах хугацааг шалган, лацийг тавих арга 



хэмжээг хэсгийн цагдаа Э.Анхбаяр, Олон нийтийн цагдаа Э.Хатантөмөр нартай 

хамтарч явууллаа. 

• Тусгай зөвшөөрөлтэй 4 аж ахуйн нэгжийн нийт 109 бүтээгдэхүүний лацыг 

тавьсан.  

• Бүтээгдэхүүний хадгалалт болон, хаяг шошгоны зөрүүтэй хугацаа 

хэтэрсэн зөрчил гараагүй.  

• Спиртийн өндөр агууламж /18градусаас доош/ бүхий согтууруулах ундааг 

08-22:00 тогтоосон цагийн хооронд худалдан, борлуулж, түүгээр 

үйлчлэхийг сануулалаа.  

Гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих ажлын хэсэгт ажиллаж байна. 

Халдвартай бүс нутгаас ирж байгаа иргэдийг гэрийн ажиглалт болон тусгаарлалтад 

7 хоног байлган мэргэжлийн байгууллагаас өгсөн зөвлөмж зөвлөгөөг хүргэн, хяналт 

тавин ажиллаж байна. 

• Гэрийн ажиглалтад ирэх иргэнийг хүлээн авч, холбогдох шийдвэр 

заалтуудыг хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрсөн баталгааны хуудсыг гэр 

бүлийн гишүүд, иргэдтэй хамтарч байгуулан ажиллаж байна.  

• Иргэд, гэр бүлийн гишүүд зөрчил гаргасан мөн зөвлөмжийг дагаж 

мөрдөөгүй тохиолдолд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага тооцохыг 

анхааруулан ажиллаж байна. 

• Өдөр бүр 17:00-18:00 цагийн хооронд гэрийн ажиглалт, тусгаарлалтад 

байгаа иргэдэд хяналт тавьж, ажилласан мэдээ илтгэх хуудасыг 

аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн хяналтын улсын 

байцаагчид явуулдаг.  

Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгуулж буй “Хөл хорио-Хөгжих боломж” 

хүрээнд “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй харилцаа хандлага, цаашид анхаарах 

асуудлууд”, “Угийн бичгийн учир холбогдол” сэдвүүдээр 5сарын 05 өдөр зохион 

байгуулсан цахим сургалтад оролцлоо. 

3. Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгуулж буй “Хөл хорио-Хөгжих 

боломж” хүрээнд 05сарын 06 өдөр “Хүнсний тухай болон хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн талаарх танилцуулга” гэсэн сэдвээр хүнсний 

чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч Т.Амарбат зохион байгуулсан цахим 

сургалтад оролцлоо.  



4. MERIT төслөөс зохион байгуулж байгаа “Жижиг дунд үйлдвэрлэл 

хариуцсан мэргэжилтнүүдийн харилцан суралцаж, санал солилцох мэдээллийн 

индэр уулзалт”, Зүүн болон баруун бүсийн аймгуудын холбогдох агентлагийн 

мэргэжилтнүүд оролцсон өргөн цар хүрээтэй цахим сургалтад хамрагдлаа.  

2021.05.22-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 

үлдэгдэл 146.625.028 төгрөг байна.  

Зээлийн хэлбэр Зээлдэгч  Зээлийн дүн  

Хэвийн зээл 10 зээлдэгч 70,000,000 

Эргэлзээтэй зээлтэй /181-360хоног/ 5 зээлдэгч 47,000.000 

Муу буюу чанаргүй 

зээлтэй 

/360≥/ - 15 зээлдэгч 131,800,000  

Хаагдсан зээл  7 зээлдэгч 48,287,470, 

2.1.1. Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн хувь 63.7% байна.  

• 4 сарын 30 байдлаар зээлийн эргэн төлөлтөөр 9,813,048,00 төгрөг сум 

хөгжүүлэх санд орж ирсэн байна.  

Зээл хаагдсан 3 зээлдэгчид  

Зээл авсан он Зээлдэгч Зээлийн дүн 

1 2019.05.25 Б.Товуудорж 10,000,000 

2 2018.08.03 Х.Батбэх 6,000,000 

3 2018.08.03 Б.Түвшинжаргал 7,500,000 

2.1.2. Эргэн төлөлт хийхгүй байгаа 3 зээлдэгч: 

Зээл авсан он Зээлдэгч Зээлийн дүн 

1 2019.05.25 Л.Мөнхнаст  9,000,000 

2 2020.5.27 Э.Эрдэнэтуяа 5,000,000 

3 2019.05.25 Б.Сэрчмаа 10,000,000 

Барьцаа хөрөнгийн асуудалтай 1 зээлдэгч: 

• 2013 онд зээл авсан - Ж.Мөнхтуул 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт шилжүүлэх 2 зээлдэгчид: 

• 2011 онд зээл авсан - Ц.Эрдэнэмөнх,  

• 2016 онд зээл авсан -  С.Шарав 



Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт байгаа 3 зээлдэгчид: 

- 2013 онд зээл авсан - Л.Эрдэнэхуяг, Г.Мөнхтулга, Г.Галбадрах,  

 

Мал эмнэлэгийн чиглэлээр: 

Улсын мал эмнэлгийн ерөнхий газраас 2021 оны 05 сарын 03-нд зохион байгуулсан 

“Малын эрсдэлийг бууруулах төсөл”-өөс зохион байгуулсан цахим сургалтад 

хамрагдаж, төслийн болон цаашид хийгдэх ажлын талаар мэдээлэл авсан. 

 2021 оны 05 сарын 03 нд тус суманд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа Сун хун голд уурхайн техникийг ашиглан сумаас зүүн хойш засмал 

замын карерийн нүхэнд хийсэн хог хаягдал, 15 бод 60 гаруй бог малын  сэг зэмийг 

булж устган халдваргүйтгэл арга хэмжээ зохион байгууллаа. 

 2021 оны 05 сарын 03 ны өдөр 5-р багийн малчин Э.Гансүхийнд ишиг 

өвчилсөн тухай дуудлага ирсний дагуу Хонгор байшинт мал эмнэлгийн малын эмч 

А.Байгалмаа, мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч Г.Оюун нар явж үзлэг хийн дээж 

материал авч,  аймгийн Мал эмнэлгийн газрын лабораторид хүргүүлж шөвөг яр 

өвчин болох нь тогтоодсон. Мөн тухайн малчныд шөвөг ярын вакцин тарьж, хотонд 

нь халдваргүйтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж 

өгч ажилласнаар өвчлөл зогссон.  

 Малын эрсдэлийг бууруулах төслийн газраас  сумаас 10 малчны судалгаа 

гаргаж өгөх талаар хүсэлт ирсний дагуу уг судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.  

 2021 оны 05 сарын 19-нд тус суманд мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ эрхэлж 

байгаа хувийн мал эмнэлгүүдийн гурвалсан гэрээг сумын Засаг даргаар 

баталгаажуулан, аймгийн Мал эмнэлгийн газарт 2 хувийг хүргүүлээд байна.  

Мөн хувийн мал эмнэлгүүдэд стантартын үзлэг шалгалтанд бэлтгэх талаар 

чиглэл өгч ажилласан. 

Энэ хугацаанд сумын төвийн хяналтын постод 4 удаа, хөдөөгийн хяналтын 

постонд 2 удаа жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн.  

2021 оны 05 сард аймгийн Мал эмнэлгийн газарт малын хорогдол, мал 

амьтны хүүр сэг зэм устгал, халдваргүйтгэлийн мэдээг 3 удаа, Ковид-19 өвчний 

мэдээг 3 удаа тус тус  өгсөн. Мөн мал эмнэлгийн улсын байцаагчийн тоон тайланг 3 

удаа хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

 

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

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт: 

Нийтийг хамарсан 3 төсөл хүлээн авч аймаг явуулсан.  

 Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:  



2021 оны 05 сард  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хөнгөлөлт  тусламжийн 

үйлчилгээнд  жирэмсэн эхийн тэтгэмжинд 5 иргэн, цалинтай эхийн тэтгэмжинд 2 

иргэнийг, бүртгэсэн.  Хүнсний талоны 42 өрхөөс 40 өрхийн хүнс тэжээлийг олгосон. 

Мөн 42-41 өрхийг коджуулсан. Шинээр төрсөн 3 хүүхдийн бичиг баримтыг хүлээн авч 

бүртгэсэн. 

 

Нийгмийн даатгал:     

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт  203516.9 мян төгрөгийн шимтгэл 

төвлөрүүллээ. Үүнээс: 

- Ажил олгогчоос шимтгэлд  -174288.9 мян төг 

- Сайн дурын даатгалын шимтгэл- 21531.0 мян төгl 

- ЭМДаатгалын шимтгэлд- 7697.0  мян төг орлоо. 

Хэлтсээс 540000.0мян төгрөгийн санхүүжилт авч 450 тэтгэвэр авагчдад  635233.1 

мян төгрөгийн тэтгэвэрийг  олголоо. 

Сайн дурын даатгалд 156 даатгуулагчидтай  шинээр гэрээ байгууллан  21531 мян 

төгрөгийн шимтгэл , Эрүүл мэндийн даатгалд 120 даатгуулагчийг даатгаж 7697 мян 

төгрөгийн шимтгэл  төвлөрүүлсэн. 

Шинээр өндөр насны тэтгэвэр -18, тахир дутуугийн тэтгэвэр-1, тэжээгчээ алдсаны 

тэтгэвэр -2  нийт  21 тэтгэвэр, 2 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг өөрчлөн, 7 

даатгуулагчдад ажилгүйдлын тэтгэмж тогтоогоод  байна. 

Оршуулгын тэтгэмж 8 тэтгэвэр авагчдад 8000.0 мян төгрөг жирэмсэн амаржсаны 

тэтгэмжинд 8 даатгуулагчдад 18146.4 мян төгрөгийн тэтгэмжийг тус тус  олголоо. 

2020 оны харилцах, тооцооны хуудас тайлан, зогсоогдсон тэтгэврийн хувийн 

хэргийг архивлан нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээлгэн өгөв. 

Тус хугацаанд тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл-21 ,тэтгэвэр авах зөвшөөрөл-5, Банк 

солих-2 , тэтгэмж-10, ажилгүйдлын тэтгэмж-7 малчнаар ажилласан жил тотоолгох-

6 нийт 51 өргөдлийг хүлээн авч бүрэн барагдуулж , 440 иргэнд нийгмийн даатгалын 

үйлчилгээг хүргээд байна. 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр: 

Сумын албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөлд аймгийн 

гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсээс цахим сургалтыг хийсэн. Сургалтаар 

эцэг эхийн зөвлөлийн хийж хэрэгжүүлэх ажлын чиг үүргийн талаар танилцуулж 

үүрэг чиглэл өглөө. 

         Сумын залуучуудын салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгууллаа. Зөвлөлийг 13 

гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэлтсээс 

сургалт авч гишүүдийг хамрууллаа.  



Гэр бүл хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хамтарсан баг хуралдлаа. 

Хүүхдийн өөрийн удирдлагын болон хөгжил оролцооны байгууллагуудын 

“Оролцоод хөгжье” цахим чуулганд сургуулийн нийгмийн ажилтан, 10 хүүхдийн хамт 

оролцуулсан. 

Сумын ахмадын хороо аймгийн ахмадын байгууллагын 90 жилийн ой угтсан цахим 

дуу шүлгийн уралдаанд ахмад настан Лувсанцэрэн, Боргилчулуун, Б.Туяа, 

С.Дуламсүрэн, Ж.Батсүх нар оролцсон. Энэхүү үйл ажиллагаанд видео бичлэг хийх, 

байр тохижуулах зэрэг үйл ажиллагаанд туслахаар оролцов.  

Эрүүл  мэнд:      

  Нэрс Тоо 

1 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 1734 

2 Амбулаторийн үзлэг 796 

3 Гэрийн дудлага 169 

4 Алсын дуудлага 103 

5 Артерийн даралт 459 

6 Чихрийн шижин 586 

7 Хөхний үзлэг 381 

8 Эсийн шинжилгээ 9 

9 0-2 насны хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх 

тарилга 

108 

10 Ковид-19 дархлаажуулалт вакцинд 

хамрагдсан 

113 

11 Гэрийн тусгаарлалтад байгаа 18 

12 Гэрийн ажиглалтад байгаа 6 

 

Ерөнхий боловсролын сургууль :  

1. “Арч Хур” сургалтын байгууллагаас Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн 21 хоногийн цахим сургалтад ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан 

хамрагдсан. 

2. Мөнх-Од багштай 5а ангийн төгсөгчдөөс 30ширхэг агч мод сургуулийн 

хашаанд суулгасан. 

3. 1 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалсан. 

4. 23 багш мэргэжлийн чиглэлээр давхардсан тоогоор 138 цахим сургалтад 

хамрагдсан байна. 



5. Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эцэг, 

эхчүүдэд 14 шторк зөвлөмж бэлтгэн нээлттэй групп мэдээллэсэн. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Манай байгууллагын нийт ажилчдын 54.5% нь 0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй 

ба эдгээр ажилчдыг гэрээр ажилуулж байна. Үлдсэн багш ажилчдын 18.1%-

ийг ээлжийн ажилтай хүмүүс /галч жижүүр/ эзэлдэг ба 27.2% нь богиносгосон 

цагаар ажиллаж байна. 

2. Богиносгон цагаар ажиллаж байгаа багш ажилчдын амны хаалт, халууныг 

өдөр бүр хэмжиж тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна. Мөн дархлааг нь дэмжиж 

халуун аарц, чацаргана өгч байна.  

3. Багш нар хүүхдүүдтэйгээ утасаар болон цахимаар байнга холбогдож уялдаа 

холбоотой ажиллаж байна.Мөн бүлгийн багш нар хүүхдүүдээ цахимаар 10, 

цаасаар 266 ширхэг даалгаварыг хүргэж ажилаад байна. Багш, туслах багш 

нар  гэрээр бүх бүлгийн “Теле хичээл”-ийг үзэж тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж 

байна. Теле хичээлийн хамрагдалт 83,7%-тай байлаа. Мөн 5 настай  54 

хүүхэд бэлтгэл бүлгийг төгслөө.  

4.  Хүүхдийн зуны амралт эхлэж хичээлийн хэрэглэл, үлдэгдэл ариун цэврийн 

хэрэглэлийг буцаан өгөөд байна.  

5. БТДИ-ээс цахимаар зохион байгуулсан сонголтот сургалтуудад болон 

аймгийн мэргэжлийн хяналт, БСГ-с зохион байгуулсан ажил мэргэжлийн 

холбоотой сургалтуудад  эрхлэгч, багш, туслах багш  ажилчид   хамрагдлаа. 

6. Цахим хуудасанд багш ажилчид хуваарийн дагуу “Хүүхэд хамгаалал аюулгүй 

байдал”-7, “Ковид-19”-10, эрүүл ахуйн-12, зэрэг зөвлөмж зөвлөгөө уриалгыг 

байршуулаад байна.  

7. Багш ажилчид сумын нийтийн эзэмшилийн газарт 108ш мод тарилаа. Мөн 

байгуулгын ажилчдад гэр бүлийн гишүүдийн тоогоор хашаандаа  мод тарьж 

эхлээд байна. 

8. Хорио цээрийн үед сумын ЭМТ-н төвтэй хамтран 3 удаагийн ариутгал 

халдваргүйтгэлийг байгууллагын гадна, дотор орчин хийлээ. Мөн 

байгууллагын халдвар хамгаалалын баг байгууллагын дотор ариутгал 

халдваргүйтгэлийг 2 удаа хийсэн. 

Соёлын төв: 

Нийтийн номын сан цахим орчинд нутгийн ахмад үеийн тэргүүний малчдын 

туршлагаас цувралаар хүргэлээ. Мөн ардын аман зохиол, үлгэр, шилдэг 

бүтээлүүдээс толилуулж нийт  1696 хандалт авсан бна. 

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалуудад тандалт судалгаа  хийх,иргэдэд 

гэрээгээр хариуцуулах  бэлтгэл ажил хангагдаад байна. 



Аймгийн стандарт хэмжил зүйн газраас зохион байгуулсан “Номын сангийн 

стандарт “ сургэлт, Соёлын өвийн төвөөс явуулсан Түүх соёлын дурсгалын 

хадгалалт хамгаалалт сургалтанд хамрагдлаа. 

Ахмадын дунд зохион байгуулсан “Ахмад 90” уралдаанд оролцож буй 5 

ахмадын бэлтгэлийг хангаж бичлэг хийж ажиллаа 

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:               

Засаг даргын тамгын газраас долоо хоногийн 1, 3, 5 дахь өдрийг “Хууль зүйн 

зөвлөгөө мэдээллийн өдөр” болгосон бөгөөд өөрсдийн болон бусад төрийн 

байгууллагын бэлгэтсэн хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн эх сурвалжийг дурдаж 

мэдээллийг “Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн цахим хуудсаар 

тогтмол хүргэж байна.  

Мөн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй, мэдээллийг тогмол 

хүргэж байхыг чухалчлан “Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын албан ёсны мэдээ, 

мэдээллийн нэгдсэн групп”-ийг нээн түүгээр мэдээлэл хүргэж байна.  

2021 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдөр “Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн өдөр”-ийг 

тохиолдуулан “Гэр бүлийн тухай хууль”, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, 

“Зөрчлийн тухай хууль”, “Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, 

“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль” зэрэг хууль зүйн 

сурталчилгаа, мэдээллийг олон нийтэд хүргэлээ. 

Мөн Бүх  нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд эрх зүйн зөвлөгөө, 

мэдээллийн сайт e-khutuch.mn-ыг олон нийтэд болон багийн Засаг дарга нарт 

сурталчилж, зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой байдаг талаар мэдээлэл 

нийтэллээ. 

Төрийн албан хаагчдад мэргэжил, ур чадвар дээшлүүлэхэд чиглэсэн “Үр дүнд 

суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” сургалтад Тамгын газар болон төсөвт 

байгууллагын нийт 24 албан хаагч хамрагдсан. 

Тамгын газрын албан хаагчдыг долоо хоног бүрийн дөрөв дэх өдрийн мэдээллийн 

цагт долоо хоногт хийсэн ажил, цаашид хийх зүйлийн тухай үргэлжүүлэн илтгэл 

тавьж эхэлсэн. 

Хууль зүйн дунд хугацааны мэргэшүүлэх сургалтад Тамгын газрын дарга, Хууль эрх 

зүй хариуцсан мэргэжилтэн нар 04 дүгээр сараас эхлэн суралцаж байна. 



“Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын дарга, Засаг дарга нарын нэгдсэн уулзалтын хүрээнд даалгасан ажлыг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 04 дүгээр сарын 21-ны 

өдөр Засаг даргаар батлуулсан. Тус төлөвлөгөөний дагуу тамгын газар болон бусад 

төсөвт байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн байдалд үзлэг хийж, шалгалтыг хууль 

эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн хариуцан зохион байгуулж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргав. 

Ковид-19-н нөхцөл байдлаас шалтгаалан 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт 

хүргүүлэв.  

Мөн Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын төсөлд 

байгууллагын зүгээс оруулах саналыг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Шинээр томилогдох дөрвөн багийн Засаг даргын хөрөнгө орлогын урьдчилсан 

мэдүүлгийг авилгалтай тэмцэх газарт хүргүүлсэн бөгөөд намын харьяалал, төрийн 

албан хаагчийн анкет, ажилд томилогдсон тушаал, шийдвэрийг хугацаанд нь 

явуулсан. 

Улсын Онцгой Комиссын даргын 2021 оны 03 сарын 03-ний өдрийн 18 дүгээр 

тушаалын хэрэгжилтийн биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Үүнд: 

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

хамгааллын дэглэмийг сахиулах түүнд тавигдах шаардлагуудыг чиглэл 

чиглэлээр ангилж аж ахуйн нэгж, иргэнд хүргэж ажилласан.  

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

зүүх”, “Маскгүй хүнд үйлчлэхгүй” гэсэн шаардлагыг тавьж ажилласан.  

3.  “Эрдэнэоргих”, “Дэлгэр”, “Хишиг” гэсэн 3 аж ахуйн нэгжид “Зай барих”, “Амны 

хаалт зүүх”, тэмдэг зөвлөгөөг гарган өгч лангуу, хаалга мэдээллийн самбар 

дээр байрлуулсан.  

4. Иргэн бүрийг өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдээ болзошгүй аюулаас 

урьдчилан сэргийлж, QR код уншуулах, амны хаалт зүүж, хоорондын зайгаа 

барьж үйлчлүүлэх, нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцохгүй байхыг 

зөвлөж байна. 

Сумын Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/44 дүгээр 

захирамжаар “Гэрийн тусгаарлалт, ажиглалад байгаа иргэдэд хяналт тавих ажлын 



хэсэг” байгуулан хэсгийн ахлагчаар хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн ажиллаж 

байна. Тус ажлын хэсэг нь гэрийн тусгаарлалт, ажиглалтад байгаа иргэдэд 

зөвлөмж, баталгаажилтын хуудас, хууль, дүрмийг бэлтгэн өгч, өдөр бүр ярьж 

биеийн байдлыг үзэж байна. Өнөөдрийн байдлаар гэрийн тусгаарлалт, ажиглалтад 

иргэн байхгүй байна. 

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

хүлээн авч шийдвэрлэж байна.   

2020 оны 5 сарын байдлаар хулгайлах гэмт хэрэг-1, замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль зөрчих-7, танхайрах-2 тус тус гэмт хэрэг, зөрчил гарсан байна. 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН: 
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