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Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:  

а/ Сумын ИТХ-ын чиглэлээр:  

б/ Тамгын газрын төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:  

Тухайн сард дээд газраас  22 албан бичиг ирсний     хариутай 4 албан бичгийн  
хариуг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан.  

2021 оны 09 дүгээр сарын 30 өдрийн А/118  дугаар захирамжаар хоёрдугаар 
ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлага зохион байгууллаа.  

2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/124 дугаар захирамжаар “Намрын ногоон 
өдрүүд-Баяндэлгэрт үйлдвэрлэв-2021”  үзэсгэлэн худалдааг 2021 оны 10 дугаар сарын 
23-ны өдөр зохион байгууллаа.  

Хоёр: Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 2021 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайланг 

хүлээн авч нэгтгэн хуулийн хугацаанд  программд шивж санхүү төрийн сангийн хэлтэс-т 

илгээгээд байна. 

           2021 оны орлогын төлөвлөгөө нийт дүнгээрээ шилэн дансанд тухай бүр болон сар, 

улирлаар тавигдах  мэдээллийг бүрэн   тавьж илгээлээ. 

          Орон нутгийн төсвийн байгууллагын санхүүгийн дэмжлэг, тусгай шилжүүлгийн  

байгууллагын санхүүжилтыг хуваарийн дагуу бүрэн олгогдсон.  

          Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг  363,3, төсвийн орлого  465,8 сая төгрөгийн 

орлого орсон. 

         Байгууллагын өр авлага ,төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  хүлээн авч ЗГУСХС бүрэн 

мэдээлсэн.  

Статистикийн байгууллагад хүргүүлэх жилийн эцсийн болон  сар улирлын мэдээ 

тайланг хугацаанд нь гаргаж , цахим санд шивсэн. 

   ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтын дансаар  ундны усны хөнгөлөлт ,олгоод байна. 

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 88,8 сая төгрөгөөр санхүүжих “30 Ковш”   

худалдан авах  тендерт шалгарсан “Оточ Оргил”  ХХК-тай  гэрээ хийж ажлыг гүйцэтгэж 

хүлээн авч, санхүүжилт хийхэд шаардлагатай бичиг баримтыг аймгийн санхүү төрийн 

сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 Өвөлжилтийн ажлын бэлтгэл ажлыг хангах өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэхэд  иргэн 

Г.Ариунболдтой  гэрээ хийж 2000 боодол өвс  татан авсан. 

 Гурав. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: Олон нийтийн арга хэмжээг 

хориглосонтой холбоотойгоор сургалт мэдээлэл, хурал зөвлөгөөнийг цахимаар зохион 

байгуулж байна.  

           Дөрөв. Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын бодлогын 

хүрээнд:  

 Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: Ажил хайгч 9, Шинэ ажлын байранд 2, 

ажил олгогч 2  иргэдийн мэдээллийг “LIMS” программд шинэчилж бүртгэсэн.  

Ажилгүйдлийн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт гаргасан 8 иргэний тодорхойлолтыг 

гаргаж Нийгмийн даатгалын байцаагчид хүргүүлсэн.  



Зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааны багийн ажлын хэсэг 09 дүгээрсарын  

08-09-ны өдөр хүртэл 2 өдөр ажиллаж сумын 208 малчин, ажил хөдөлмөр эрхэлж буй  64 

залуучууд, 32 ажилгүй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага болон төрийн бүх байгууллагаас, 

хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 30 иргэнээс маягтын дагуу судалгааг авч ажилласан.  

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд Хүнсний эрхийн бичиг  

хамрагддаг өрхийн 9 иргэн, Мөн аж ахуйн эрхлэлтийн цахим сургалтанд 4 иргэн, мөн 

Баруун-Урт хотод Үсчин 2. Гоо сайханы сургалтанд 1 иргэн хамруулж ажиллаа.  

Залуучуудад эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, 

ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх замаар хөдөлмөрт бэлтгэж, 

хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг бий болгож, ажилтай, орлоготой болгох зорилготой 

“ОРОЛЦОО” төсөлд 18-34 насны, сүүлийн 3 сар ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй, их дээд 

сургууль болон мэргэжлийн боловсролын байгууллагад суралцдаггүй ажилтай, орлоготой 

болж ирээдүйгээ өөрчлөх хүсэлтэй 6 залуучуудыг бүртгэж 5 залуучууд Улаанбаатар хотын 

14 хоног вакумжуулсан сургалтанд амжилттай хамрагдсан.  

 Өнөөдрийн байдлаар Соёлын төвд 1, Номин зоогийн газарт 2, Эргэлтийн эмийн 

санд 1, Тэнүүн говийн баялаг ХХК-Д 1 залуучууд дадлагт гарсан. Үндсэн ажлын байранд 

2 залуучууд амжилттай ажиллаж байна. 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг  “Тэрбум” мод тарих  хөдөлгөөны хүрээнд хийгдэж байгаа   

цэцэрлэгт хүрээлэнд  Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг 48  өрхөөс  43 өрх бүрэн 

хамрагдаж нэг өрх 10  буюу нийт 430 модны нүх ухаж бэлтгэсэн.    

 

           Тус сумын санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөлт:  

           - Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр дээр 3 иргэний 1 625 000төгрөг, 

          -  ХБИ ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр дээр 1иргэний – 136 500,  

          - Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 4 иргэний  -2340 000  нийт 8  

иргэний 4101 500 төгрөг төвлөрүүлсэн.   

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: Нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн олголтыг тухай бүр хяналт тулгалт хийсэн. Амжиргааг дэмжих 
зөвлөлийн хурлыг  2 удаа хуралдуулж, ахмад настны асаргаа-2,  хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний асаргаа-4  сунгалтыг хэлэлцсэн.   

Протезийн төрөлд Ахмад настны шүд-5 иргэн, Ортопедийн хэрэгсэлд 1 иргэн тус 
тус бүртгэсэн.  Нийт системээс авсан хүсэлт-7, Мэргэжилтэн дээр ирсэн хүсэлт 43-г  
шийдэрлэсэн. Төрийн харъяалалтай  ахмад настнуудад  хүндэтгэлд 395 ахмад настан 
хамрагдсан Үүнд: Шинээр 13 ахмад, шилжин ирсэн 4, нас барсан 15 ахмад шилжсэн 2 
байна.  

Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэдийг хөдөлмөр чадвар 

алдалтын дахин магадлах комиссоор орох шаардлагатай  22 иргэний өвчтний картыг 

хүлээн авч нийгмийн даатгалын байцаагчид хүлээлгэн өгч аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтэсрүү хүргүүлсэн.  

"Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн 1500,000 

буцалтгүй олгох төсөл ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, өрх толгойлсон эцэг 

эх, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай бүлгийн төсөлд 1 

өрхийг амжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж явуулсан.  



Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 48 өрхийн  9.10 сарын 

олголтын жагсаалтыг маягтын хамт хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа 

хүнсний дэлгүүрт хэвлэн өгч олголтын ажлыг зохион байгуулж байна. Хүнсний эрхийн 

бичгийн шинэчилсэн программын хөгжүүлэлт туршилт ажил Оргих цагаан булаг ХХК 

амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

  ЕБСургууль: БШУ-ны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2021 оны 08 дугаар 

сарын 19-ны өдрийн А\525, А\292 дугаар тушаалын  түр журмыг баримтлан 5,9-ын хэлбэрт 

шилжүүлэн хичээл сургалт хэвийн үргэлжилж байна. Сургуулийн тандалтын багийн 

гишүүд өдөр бүр сумын "Тандалтын баг"-тай хамтран ажиллаж сургуулийн сурагчид болон 

ойрын хавьтлыг шуурхай тогтоон ажиллаж байна. 

“Дэлхийн сүүний өдөр” аяныг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд сурагчдад 

цагаан идээний ач тус, зохистой хэрэглээг таниулах цахим сургалт зохион байгуулж, 

сурагчдын дунд “Уламжлалт идээ ундааны ач тус” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдааныг 

зарлан дүгнэж шагнаж урамшуулав.  

“Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол 

олгох” төслийн хүрээнд хаврын элсэлтийн 21 сурагчдад 7 хоног бүр 4-6 цагаар хичээл 

сургалтыг зохион байгуулж байна.  Мөн уг төслийн хүрээнд дунд ангийн сургалтын 

менежер, төслийн ахлагч нар вибенар сургалтад амжилттай хамрагдлаа.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: Бүлгийн багш нар танхим болон зайны сургалтыг хослуулан 

ажиллаж байна.  

Нийт 137 хүүхэд өдрийн ангид суралцаж байгаагаас 10 сард 69 хүүхэд танхимаар 

68 хүүхэд цахим болон зайнаас суралцаж эцэг эх багш нар хамтран хүүхдийг тасралтгүй 

хөгжүүлж байна.  

2 багш, 1 ажилтан ковидоор өвчилж одоогийн байдлаар эмчлэгдэж байгаа бол 

ойрын хавьтал болж тусгаарлалтанд байгаа 4 багш, 1 ажилтан цахимаар үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна.  

Үндсэн бүлгийн 1 хүүхдээс ковид илэрч 1 бүлэг зайн сургалтанд шилжиж 

цэцэрлэгийн хэмжээнд 10 хүүхэд ковидоор өвчилж 4 нь эдгэрч цэцэрлэгтээ ирсэн бол 6 

хүүхэд нь гэрээр эмчлүүлж 63 хүүхэд ойрын хавьталд бүртгэгдэж зайнаас суралцаж 

байна. 

Цаг үеийн байдлаас хамааран 7 хоногт 1 удаа ариутгал халдваргүйтлийг эмч 

хуваарийн дагуу хийж  байна.  Бүлгийн багш нар бүлэг бүртээ мананцар авч хүүхдийг 

хүлээн авах үед гутал болон гадуур хувцасыг ариутган цэцэрлэгт нэвтрүүлж хэвшээд 

байна. Аймгийн мэргэжлийн  хяналт  шалгалтын ажлын хэсэг   1 өдөр цэцэрлэг дээр 

ажиллаж хяналт шалгалтыг хийж зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч ажиллаа. 

10 дугаар сарын 1-ээс 2 багш мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтанд хамрагдаж 

эхлээд байна. ГБХЗГ, аймгийн БСУГ-тай хамтран цэцэрлэгийн багш туслах багш нарт 



“Боловсролын салбар дах хүүхэд хамгаалал” анги удирдсан багшийн үүрэг оролцоо 

сэдэвт сургалтанд аргазүйч, эмч, 18 багш нийт 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй хамрагдлаа.   

10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс  цэцэрлэгийн галлагааг эхлүүлж өвөлжилтийн бэлтгэл 

ажлыг ханган 30тн нүүрсний нөөцийг бүрдүүлсэн. 

Соёлын төв: Улсын төсвийн 1.988 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 

300 хүний суудалтай шинэ соёлын төвийн барилгын ажил явагдаж байна 

Соёлын төвийн зааланд Короновируст халдварын шинжилгээ авч байна.  

Байгууллагын гадаа талбайн болон ажлын байранд тогтмол цэвэрлэгээ үйлчилгээг, 

ариутгал халдваргүйтгэл хийж байна. 

Байгууллагын цахим хаягт соёл урлагийн болон цаг үеийн нөхцөл байдлын мэдээ 

мэдээлэл, КОВИД-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмж зэрэг мэдээ 

мэдээллүүдийг тогтмол оруулан ажиллаж байна.   

Байгууллагын урсгал засварын ажил хийгдлээ.  Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хийж 

халаалтыг цаг хугацаанд нь эхэллээ 

Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн 

хүрээнд: 

Байгаль орчин: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 05 дугаар 

сарын 19-ний өдрийн “Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах” 02 дугаар 

албан даалгаврын хэрэгжилтийг гарган аймгийн Хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн 

хэлтэст хүргүүллээ.  

Нийтийн эзэмшлийн талбайд намрын тариалалтад нийт 1000 ширхэг хайлаас 

тарьлаа. Үүнд: 15 албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн 218 ажилтан албан хаагч оролцож 

520 ширхэг мод суулгав. Мөн иргэдийн төлөөлөл 48 иргэн 480 ширхэг модыг суулгасан 

байна.  

Нутагшуулсан тарвагийг хамгаалах ажлын хүрээнд “Амьтны тухай хууль”, 

“Зөрчлийн тухай хууль” -нд заагдсан тарвагийг агнасан, агнахыг завдсан зэрэг үйлдэлд 

иргэний хүлээх хариуцлага, шийтгэлийн заалтыг ард иргэдийн хуулийн мэдлэгт зориулж 

сумын зар мэдээллийн 6 фэйсбүүк группүүдэд нийтэлж  ажиллаа. Тус группүүдэд 

давхардсан тоогоор нийт 32 000 гишүүн буюу фэйсбүүк хэрэглэгч байна.  

Зудын нийгэм, хүн амд учруулах эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг сумын хэмжээнд 

тодорхойлох ажлыг Засаг даргын тамгын газрын дарга, Бэлчээр тэжээл газар тариалан 

хариуцсан мэргэжилтэн, Цаг уурын станц, Газрын даамал нартай хамтран гүйцэтгэлээ.  

    Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:   Сумын өөрийн аймгийн бусад сумын  нутагт отроор 

өвөлжих, хаваржих  мөн хилийн зурвас нутагт  өвөлжих малчдын судалгаа, нийгмийн 

үзүүлэлтийг гаргаж аймгийн ОБ-ын  газар, ХХААГ-т хүргүүлэн ажилласан.  



 Хөдөө аж ахуйн салбарын болон төв суурин газрын 2021-2022 оны өвөвжилтийн 

бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай аймгийн засаг даргын  07 тоот албан даалгаврын 

биелэлтийг  МАА-н чиглэлээр гаргаж аймгийн ХАА-н бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн.  

          Засгийн газрын 2021 оны 221 дүгээр тогтоолын дагуу сумын өвс, тэжээлийн аюулгүй 

нөөцийн мэдээг аймгийн ХХААГ-т долоо хоног бүрийн 3 дахь өдөр хүргүүлж байна. Сумын 

аюулгүй нөөцөд 60.0 тн өвс, 30 тн тэжээлийн нөөцтэй байна. Малчдын түвшинд 435 тн 

өвс, аж ахуй нэгжүүд зах зээлд 27 тн хивэг бэлтгээд байна. 

           Өрхийн 17 тариалан эрхлэгч -төмс 1,41 га талбайгаас 12,9 тн, хүнсний ногоо 1,111 

га талбайгаас 9,133 тн ургац хураан авсан. 

           “Намрын ногоон өдрүүд, Сүхбаатар-2021” үзэсгэлэн худалдаанд 3 өрхийн 

үйлдвэрлэгч амжилттай оролцож, өрхийн үйлдэрлэгч Д.Анхбаяр “ҮСЛЭГ ЭДЛЭЛ” төрлөөр 

“ДЭД” байранд шалгарсан.  

           Мөн ”Намрын ногоон өдрүүд, Баяндэлгэр-2021”үзэсгэлэн худалдаанд 13 өрхийн 

үйлдвэрлэгч 8 төрлөөр оролцож, 7 төрлөөр шилдгүүдээ шалгаруулж шагнаж 

урамшууллаа.  

           CХС-ийн 42 зээлдэгчийн 196,5 сая төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл байгаагаас 11 

зээлдэгчийн 76,5 сая төгрөгийн зээл хугацаа хэтэрч муу зээлийн ангалалд шилжсэн байна. 

Эдгээр зээлдэгчидтэй утсаар болон биечлэн уулзаж мэдэгдэл хүргүүлсэн.  Зээлийн муу 

ангилалд шилжсэн 11 зээлдэгчдийн материалыг аймгийн прокурорын газарт хүргүүлж 

ажиллалаа. Тухайн сард 16 зээлдэгч зээл болон зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт хийж 13,1 

сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. 
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