
Түвшинширээ сумын 2021 оны 11 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ 

  

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6, 29.2, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 

хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6.1, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 9 

дүгээр зүйлийн 9.4.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн сумын Засаг даргын 2021 оны 

А/116 тоот “Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай” захирамжаар, 

замын хөдөлгөөнд оролцогчдыг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021 

оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 03 дугаар 20-

ны өдрийн хүртэлх хугацаанд мотоциклоор замын хөдөлгөөнд оролцохыг түр 

хугацаагаар хориглолоо.   

Сумын шуурхай штаб нь сумын Засаг даргын 2021 оны А/86 тоот “Шуурхай штаб 

шинэчлэн байгуулах тухай” захирамжаар шинэчлэн байгуулагдаж 24 цагаар 

жижүүрлэн ажиллаж байна. 

Монгол улсын галт зэвсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

цагдаагийн байгууллагаас “Зэвсэг-2021” нэгдсэн арга хэмжээ авч буйтай холбогдуулан 

11-р сарын 15-аас галт зэвсгийн тооллого хийгдэж,  одоогоор 34 галт зэвсэг тооллогод 

хамрагдаж, тооллогын ажил 60 %-тай явагдаж байна. 

Аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тооллогыг 11 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны хооронд зохион байгууллаа. Уг тооллогод 49 

аж ахуйн нэгж байгууллага, 49 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч хамрагдахаас 29 аж ахуйн 

нэгж, 6 төсөвт байгууллага, 11 төрийн бус байгууллага, салбар 3 байгууллага 

,   хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 36 иргэн тооллогод хамрагдсан байна. 

            2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар сумын нийт хүн ам 3441, сумын нийт  өрх 

1001 болж өссөн үзүүлэлттэй байна. 11 дүгээр сарын байдлаар шинээр төрсөн хүүхэд 

69, нас барсан 16 хүн бүртгэгдсэн байна. 

"Инженер геодези" ХХК суманд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажил хийж, 508 

газар нутгийн нэрийг баталгаажуулж, 130 нэрийг шинээр тодрууллаа.  Нийт 638 газрын 

нэрийн тодруулалт хийгдэж, сумын нийт газар нутгийн нэрийг 100% хамруулсан. 

Багийн Засаг дарга нар цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээ болон цаг үеийн мэдээг 

тухай бүр нь цахим сүлжээгээр болон утсаар иргэд малчдад мэдэгдэн ажиллаж байна. 

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



Сумын төвийн хогийн цэгийг цэгцлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерт шалгарсан “Элимент медикал” ХХК нь сумын төвийн хогийн цэгийг цэгцлэх 

ажлыг 100% гүйцэтгэж, сумын ажил хүлээн авах комисст хүлээлгэн өглөө. Сумын 

төвийн нэгдсэн хогийн цэгийн 60 га газрын хог хаягдлыг ландфилийн аргаар булаж 

устгаж, 6 га газарт шинээр хогийн цэг үүсгээд байна. Сумын төвийн төвлөрсөн хогийн 

цэгийг цэгцлэх ажил дуусаж байгаатай холбогдуулан намрын бүх нийтийн цэвэрлэгээг 

10-р сарын 30-31нд зохион байгууллаа. Нийтийн цэвэрлэгээнд төсөвт 6-н байгууллага 

болон айл өрхийн 160 орчим иргэд хамрагдан оролцлоо. Үнэгд багийн төв болох 

Алтанбулагт үүссэн хогийн цэгийг “Элемент медикал” ХХК  10 сарын 30 – 31 ний өдөр 

ландфиллийн аргаар булж, эргэн тойрон дахь тарсан хог хаягдлыг Үнэгд  багийн дарга 

ойр орчмын айл өрхүүдээр цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. 

Төвлөрсөн хогийн цэгт стандартын дагуу 5 ширхэг тэмдэг тэмдэглэгээг хийж 

зөвшөөрөгдсөн цэгээс бусад газарт хог хаягдал хаяхгүй байх, хаясан тохиолдолд 

хариуцлагын арга хэмжээ авах талаар 1.2х1 метр хэмжээтэй анхааруулга самбар 

байршуулсан. 

10-дугаар сард Мэргэжлийн хяналтаар шалгалтад мал эмнэлгийн чиглэлийн 5 

аж ахуй нэгж хамрагдсанаас 2 аж ахуй нэгжид зөрчил арилгуулах тухай албан 

шаардлага ирсэн бөгөөд 11 дүгээр сард уг 2 аж ахуй нэгжийн алдаа дутагдлыг 

арилгуулж баримтжуулан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хариуг хүргүүлсэн. 

Мал эмнэлгийн цахим системд эрт илрүүлгийн үзлэгийг нэг аж ахуй нэгжийн 25 

өрх буюу таван аж ахуй нэгжийн 125 өрхийн 3125 толгой мал үзлэгт хамрагдсан байна. 

Мөн угаалганд хамрагдсан айл өрхүүдийг цахим системд оруулж дуусгасан. 

            Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор малчдаас бэлчээрт гаргах 

гүн өрмийн худгийн судалгааг авч байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “ГЕОСИГНАЛС” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэж 

байгаа тус сумын газар нутгийн 4200м2 талбайн хайгуулын ажлын явцтай танилцаж 

мэдээлэл солилцлоо. 

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод тарих үндэсний 

хөдөлгөөн” аяны хүрээнд 2022 онд сумын хэмжээнд мод бут тарьж ургуулах газрын 

судалгааг гаргаж 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар 

хүргүүлсэн. 

Уг аяны хүрээнд сумын хэмжээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, 

хөрсний доройтлыг бууруулах, элсний нүүдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  8.2 

га-д ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр судалгааны ажлуудыг хийж байна. 



  

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

чиглэлээр:      

Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн чиглэлээр: Аймгийн орлогч даргаар 

батлуулсан  ХАБЭА-н зөвлөлөөс албан байгууллагын дарга эрхлэгч нарт 2021 оны 11 

дүгээр сарын 15-ны өдрийн "Албан тоотын хариу ирүүлэх" тухай албан бичгийг 

сумын ЗДТГ, ЭМТ, ЕБС, Хүүхдийн цэцэрлэг, Соёлын төвийн дарга эрхлэгч нарт 

хүлээлгэн өглөө. 

2021 оны 11-р сарын байдлаар 2017-2020 онд төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан  19 

иргэнээс 31,925,000 төгрөгийн эргэн төлөлтийг ХЭДС-ийн 100120037010 тоот дансанд 

төвлөрүүлэхээс   30,069,000 төгрөгийг төвлөрүүлсэн, үүнээс 12 иргэний  эргэн 

төлөлт  бүрэн төлөгдөж хаагдсан. 

            ХХҮГ, ЗДТГ хамтран "Ногоон байгууламж" төслийг хамтран хэрэгжүүлж 10 

өрхийн 10 иргэнийг 10 хоногийн хугацаатай зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн. Уг ажлаар 

сумын төвийн хогийн цэгт тархсан их хэмжээний хогийг хамах цэвэрлэх ажлыг  хийж 

гүйцэтгэсэн. 

             Залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төсөлд 5 иргэн хамрагдсан, үүнээс 4 

иргэн дадлага хийсэн ба  дадлагын тайлан, холбогдох баримтыг бүрдүүлэн өгсөн. 

            2021 оны 11-р сарын 19-нээс ХХҮГ-аас зохион байгуулсан аж ахуй эрхлэлтийн 

цахим сургалтад 32 иргэнийг  хамруулсан. 

       2021 оны 11-р сард нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн 

үйлчилгээ ehalamj үйлчилгээнд шилжиж ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэн, хүүхдийг асарч байгаа нийт 74 иргэнийг мэдээллийг хувийн хэрэгтэй нэг бүрчлэн 

тулгаж  программд дансгүй 24 иргэнийг дансжууллаа.  

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10-р сарын 14-ны өдрийн А/594 тоот захирамж 

"Бэрх биш ээлтэй" аяны хүрээнд нийт сумын хэмжээнд тэтгэвэр авдаг хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 9  хүүхдийн 

судалгааг гаргасан. Аяны хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж сумын Засаг 

даргаар батлуулан 5 албан байгууллагад хүргүүлсэн. Мөн аяны хугацаанд  ЗДТГ-

аас амьжиргааны түвшнээр доогуур өрхүүдэд өрх тус бүрт 10 шуудай нүүрс нийт 

650,000 төгрөгний нүүрсний дэмжлэг үзүүлсэн. 

      Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний олголт шинэ программд шилжсэнтэй 

холбогдуулан гэрээт дэлгүүр Буянт супер маркет одоогоор 22 өрхөд олголтыг хийж 

байна. Нийт сумын хэмжээнд  22 өрхийн 98 иргэн хамрагдаж байгаа ба  11-р сарын 



1,208,000 төгрөгийн  "Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авсан бүртгэл"-ийг гэрээт 

дэлгүүрт бэлтгэн өгч өрхүүдэд олгуулж  байна. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ 

халамжаас хөдөлмөрт хүрээнд  хамрагдаж байгаа өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

судалгаа, иргэдийн  дэлгэрэнгүй судалгаагааг маягтын дагуу гаргаад байна. 

             11-р сард Нийгмийн халамжийн ehalamj системд  Нийгмийн халамжийн 

тэтгэвэрт шинээр 1 иргэн, сунгалт 4 иргэн,  цалинтай ээж  хөтөлбөрийн  0-3 хүртэлх 

насны хүүхэд асарсаны тэтгэмжид  8 иргэнд,  жирэмсэн эхийн тэтгэмжид 6  иргэнд, 

шүдний хөнгөлөлт 1 ахмад, ганц бие ахмад түлээний хөнгөлөлт-3, ХБИ-нд 22   нийт 39 

иргэний мэдээллийг бүртгэж  тэтгэвэр тэтгэмжид хамруулсан. 

Боловсролын чиглэлээр: ЕБС: 2021 оны 11-р сард сургуулийн сургалт үйл 

ажиллагаа  танхимын  хуваарийн дагуу явагдлаа. 

"БОЛОВСРОЛ-100" тэмдэглэлт өдрийн үйл ажиллагааны хүрээнд бага ангид 

"Бид яагаад суралцах хэрэгтэй вэ"сэдвээр 1-р цагийн хичээлийг АУБ нар амжилттай 

зохион явууллаа. 

Сурлагын чанарыг сайжруулах ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг чанаржуулах мөн 

суусан сургалтынхаа үр дүнг ажилдаа бүтээлчээр хэрэгжүүлэх зорилгоор бага ангийн 

багш нарын дунд "Математикийн хичээлийг масстай заая " аян зарлаад байна.  Энэ 

аяны хүрээнд зэрэгтэй багш нар болон залуу багш нарын хамтын ажиллагааг 

бэхжүүлж, тодорхой дүрслэл, хийсвэрийн аргаар хамтын үзүүлэх хичээл заах хуваарь 

гарган ажиллаж байна 

Улс тунхагласны өдрийг угтаж төрийн дууллаа хүндэтгэн дуулж, “Төрт 

ёсоо дээдлэе” аяныг зохион явууллаа. Энэ аянд бүх ангийн сурагчид нэгдэж төрийн 

дууллаа зөв дуулж сурч байна. 

Багш бүр сурлагын хоцрогдлоо арилгах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Нэгдүгээр ангийн эцэг эхчүүдэд гэрийн даалгавраа хэрхэн хийх, зарим авиа 

үсгийг зөв дуудах зэрэг сэдвээр  анги удирдсан багш  нар сургалт хийж, 56 эцэг эх 

хамрагдлаа. 

Дархлаажуулалтын аянд бүх ангиуд нэгдэж эцэг эхчүүд идэвхтэй оролцож байна 

Үдийн хоол хөтөлбөрт хяналт тавих болон амталгаа хийх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр гарган эцэг эхчүүд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг санаачлагын хүрээнд гэр бүл, нийгмийн орчинд 

хүүхэдтэй зүй бус харьцах, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 

сургууль, цэцэрлэгийн "Хүүхэд хамгааллын баг" "Хамтарсан баг"-ийн гишүүдэд зөвлөн 



туслах ажлын хэсэг суманд ажиллалаа. Мөн сумын ЕБС-ийн сурагчдад "Хорт зуршил", 

"Мэргэжил сонголт", багш ажилчдад "Би хэн бэ" сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа. 

МУ-ын соёлын гавьяат зvтгэлтэн, эрдэмтэн зохиолч Д.Маамын хүү 

Д.Тvвшинтулга «Залуу дугуйчин» клубтэй хамтран аавынхаа нэрэмжит ЕБС-ийн 

сурагчдын оюунд херенге оруулж номын санд 400 гаруй ном бэлэглэлээ. 

Сургуулийн аварга шалгаруулах 3х3 сагсан бембегийн тэмцээн 9-12-р ангийн 

дунд болж өндөрлөлөө. Хевгvvдийн 11 баг, охидын 7 баг ерселдсөн байна. 

Үндэсний оюуны соёлын нандин өв болсон монгол хэл, бичгээ эрхэмлэн 

дээдэлж, зөв эзэмшин суралцах, хэрэглэх, хадгалан хамгаалах "Монгол хүн" гэдгээрээ 

бахархах эрмэлзэл төрүүлэх зорилготой "Эх хэлээ эрхэмлэн дээдэлье" 14 

хоногийн аянг  ахлах ангиудад  зохион байгууллаа. 

Чингис хааны өв соёлын хүрээлэнгээс зохион явуулсан "Бидний бахархал 

Монголын нууц товчоо" сэдэвт гар зургийн уралдаан манай хүүхдүүд амжилттай 

оролцож, 300 гаран бүтээлээс шилдэг 100 шалгарч БАТЛАМЖ гардан авлаа. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: Бүлгийн багш нар, хүүхэд хамгааллын баг, тандалтын баг 

хамтран хүлээн авалт, таралтад хүүхдийг осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэн насанд 

хүрсэн хүнээр хүүхдийг хүргүүлэх авах, замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцуулах тал 

дээр хяналт тавин ажиллаж байна.  Хүлээн авалт, таралтын үед бөөгнөрөл үүсэхээс 

сэргийлж 8:00-9:00 цагийн хооронд 6 бүлэгт  цагийн хуваарь гарган зохицуулалт хийн 

ажиллаж байна.  

Мөн багш хүүхэд бүр QR код уншуулан нэвтрэх, тандалтын баг хүүхдийг хүлээн 

авч халуун үзэх, гар ариутгах, биеийн байдлын асуумжийг эцэг эхээс авах зэрэг ажлыг 

хийж эрсдэлээс сэргийлэн ажиллаж байна. Мөн гэр бүлийн орчин дахь хүүхэд 

хамгааллыг сайжруулах, Ковид-19 өвчнөөс сэргийлж хүүхдээ аюулгүй цэцэрлэгт 

хүргэх, авах зорилгоор ГЭР-ЦЭЦЭРЛЭГ-ГЭР маршрутыг мөрдүүлэхэд бүлгийн 

багштай хамтран хяналт тавих ангийн группээр мэдээ мэдээллийг тогтмол түгээж 

байна.  

Нийт багш ажилчдыг хүүхэд хамгааллын ёс зүйн дүрэмтэй танилцуулан 

цэцэрлэгийн орчинд хүүхдийн эрхийг дээдлэх, хүүхдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, 

элдэв үгээр доромжлохгүй байх Ковид-19 өвчнөөр өвчилсөн, ойрын хавьтал болсон 

үед аливаа хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас сэргийлэх зэрэг зарчмуудыг 

баримтлан ажиллаж бага насны хүүхдэд зориулсан Ковид-19 өвчин, хүүхэд 



хамгааллын  талаарх, хүүхдийн эрх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг мэдээ 

мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмжийг нийт 56 ширхэгийг цахим орчинд байршуулаад байна.   

Байгууллагын эрсдлийг бууруулах ажлын төлөвлөгөөг гаргаж анги бүлэг бүрээс 

эрсдлийн үнэлгээ авч байгууллагын эрсдлийг тогтоосон. Эрсдлийн үнэлгээгээр 11 

зөрчил илэрснийг холбогдох албан хаагчдад хугацаа өгч арилгуулсан.  

ХАБЭА-н ерөнхий ойлголт сургалтыг, сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 3 тогооч, 

3 галч, нярав нарыг хамруулан явууллаа.  

Галын аюулгүй байдлын төлөвлөгөө,  “Ковид- 19” “ар тахалтай холбоотой БШУ-

ны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А\292,  А\525 тушаалын дагуу ХАБЭА-н 

ажлын хэсгийн хийх ажлын төлөвлөгөө, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын 

төлөвлөгөө зэрэг төлөвлөгөөг гаргаж мөрдлөг болгон ажиллаж байна. ХАБЭА-н ажлын 

төлөвлөгөө, ажилтаны бүртгэл, эрсдлийн үнэлгээ, сургалт, хууль дүрэм гэсэн 5 хавтас 

гаргасан.  Мэдээллийн самбарт ажилчдын болон мэргэжлийн байгууллагын 

шаардлагатай хүмүүсийн утасны дугаарыг байршуулж, гал түймрийн аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөө гарган, галын аюул ослоос сэргийлэх сургалтыг арга зүйч  болон ажлын 

хэсэг зохион явуулсан.  

Коронавирусээс хамгаалах зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг эцэг эхчүүдэд цахимаар 

өгөхөөс гадна байгууллага дотор багш ажилчид, хүүхдэд ил тод  байршуулж дагаж 

мөрдөж байна.  Ахлах, Бэлтгэл бүлгүүдийн дунд “Гараа угаацгаая” челленж болон 

туслах багш нарын дунд эрүүл ахуйн дадал хэвшлийг хэрхэн олгож байгааг үнэлж 

дүгнэх хөгжөөн баясгах үйл ажиллагааг 6-н бүлгийн дунд явуулж 90 хүүхдийг хамруулж 

14 хонгийн аян болгож хэрэгжүүллээ. 

 Бүлэг бүр эрүүл ахуйн  зөв дадал олгох шүд угаах, гар угаах арга аргачлалыг 

өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тусган хэрэгжүүлж байна 

Соёл: Байгууллага нь 11-р сард соёл урлагийн үйл ажиллагааг 50, 50%-н 

дүүргэлттэйгээр, 4-н уран бүтээлчийн тоглолтыг заалаар зохион байгуулж, мөн номын 

сангийн уншлагын танхимаар уншигч үйлчлүүлэгчдийг  хүлээн авч ажиллалаа. 

Соёлын яамнаас зохион байгуулсан “Соёлын бүтээлч сар”, “Соёлыг түгээе” аяны 

хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг 100% 

гүйцэтгэлээ. 

Уг аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан “Дасгал хөдөлгөөнөөр дархлаагаа дэмжье” 

санаачлагад нийт 25 эмэгтэй хамрагдлаа.  “Төрөлх нутгийнхаа түүх 



соёлоор аялахуй” аялалыг  сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн  5 -12 дугаар 

ангийн төлөөллийн дунд зохион байгуулж сумын түүх соёлын дурсгалт газрууд 

“Допанлин хийд”, “Хадын усны агуй” болон “Бичигт хадны төвд бичээс” зэрэг 

газруудаар аялан орон нутгийнхаа өв соёл, түүх шастир, уул усны домог хууч яриаг 

сурталчлан танилцуулсан ажлыг зохион байгууллаа. 

Дуу хөгжмийн багш  “Дуулах нэг өдөр” -дууны уралдаанд 1 ахмад настан 

оролцуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. 

ЭМТ: Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа нь жигд хэвийн явагдаж 

байна. Амбулаторийн нийт үзлэг 134, алсын дуудлага 7, гэрийн дуудлага 8, хэвтэн 

эмчлүүлэгч 13,   ковидын  /улаан/ бүсэд  хэвтэн эмчлүүлэгч-0, Нас баралт 0. 11 дүгээр 

сард  Коронавируст халдвар /Ковид/-ын эсрэг вакцинжуулалтын 1 дүгээр тунд -8, 2 

дугаар тунд        7, 3 дугаар тунд    600 хүн хамрагдаад байна. Ингэснээр сумын 

хэмжээнд 1 дүгээр тунгийн хамрагдалт-93,4%, 2 дугаар тунгийн хамрагдалт- 87,8%, 3 

дугаар тунгийн хамрагдалт-39,1%-тай явагдаж байна. Энэ сард 

Коронавирусын 134 ширхэг шинжилгээ хийгдэж, үүнээс эерэг -22, сөрөг -112 хариу 

бүртгэгдээд  байна. 

       Хууль эрхзүйн чиглэлээр: 

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэдэд мэдээлэл 

хүргэж брошур материал 100 ширхэгийг тарааж, олон нийтийн газарт танилцуулга 

хуудас байршуулсан. 
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