
Түвшинширээ сумын 2021 оны 09 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгавар болон аймгийн 

Засаг даргын захирамжууд, аймгийн Онцгой байдлын газраас өгсөн цаг үеийн 

холбогдолтой үүрэг даалгавруудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

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

штаб шинэчлэн байгуулах тухай” захирамжаар шинэчлэн байгуулагдаж 24 цагаар 

жижүүрлэн ажиллаж байна. 

09 дүгээр сарын 27-ны өдөр сумын Засаг даргын  “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох 

тухай” А/87 тоот захирамж гарч сумын нутаг дэвсгэрт хэсэгчилсэн хорио цээрийн 

дэглэмийг 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 18.00 цаг хүртэл тогтоолоо. Хэсэгчилсэн 

хорио цээрийн дэглэмийн хугацаанд “Нэг өрх, нэг шинжилгээ” арга хэмжээ авахаар  

төлөвлөн ажиллаж байна.  

          2021 оны 09 дугаар сарын байдлаар сумын нийт хүн ам 3429, сумын нийт  өрх 

977, хүн ам, өрхийн мэдээллийн цахим санд хяналт тавьж ажиллаж байна. Шинээр 

төрсөн хүүхэд 9 дүгээр сарын байдлаар 50, нас барсан 12 хүн бүртгэгдсэн байна. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 

өдрөөс даваа гараг бүр COVID-19 цар тахлаар өвчилсөн хүүхдүүдийн түргэвчилсэн 

үнэлгээ болон, судалгаа тайланг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 

газарт хүргүүлж байна.  

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

    Сумын төвийн хогийн цэгийг цэгцлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

тендерийг нээж, хянан үзээд “Элимент медикал” ХХК-г шалгаруулан гэрээ байгуулах 

эрх олгоод байна. 

Сумын ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдсэн сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх 

ажил 100% хийгдэж, ажлын комисс хүлээн аваад байна. Сумын төвийн 

камержуулалтын ажил 80%-тай явагдаж байна. 

    Улсад төвлөрүүлэх төвлөрсөн төсвийн орлогод  4200,0 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 4595.4 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 109.0 хувиар буюу 395.4 

мянган төгрөгөөр, аймаг төвлөрүүлэх татварын орлогод 81879.2 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 102566.6 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 125.3 хувиар буюу 

20687.4 мянган төгрөгөөр, сум орон нутгийн татварын орлогод 24656.3 мянган төгрөг 



төвлөрүүлэхээс 81248.2 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 329.5 хувиар буюу 

56591.9 мянган төгрөгөөр, нийт татварын орлогод 110735.5 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 188410.2 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 170.1 хувиар буюу 

77674.7 мянган төгрөгөөр давуулан биелүүлж ажилласан. 

Тус сумын Өлзийт 2-р багийн нутагт нутагладаг өөр аймаг сумын 7 өрхөөс 

бэлчээрийн төлбөрийг хурааж Засаг даргын тамгын газрын төрийн сангийн дансанд 

байршуулав. 

Үнэгт 3-р багийн нутаг Талын толгой, Хаяа гэх нутагт нутаглаж буй Дундговь 

аймгийн харъяат 2 малчин өрхөд бэлчээр газар нутгийг чөлөөлөх талаар мэдэгдэл 

хүргэсэн. 

2021 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бэлчээрийн 

зориулалтын гүн өрмийн худаг гаргаж “Golden hill” ХХК –ны үйл ажиллагаатай 

танилцаж хяналт тавьж ажилласан. 

            Өгөөмөр багийн малчдын мэдээллийн дагуу шонхор шувуу зөвшөөрөлгүй барьж 

байсан гадаадын иргэдийн үйлдлийг таслан зогсоож,  Арабын Катар улсын иргэн 

Мохаммедтэй  40 тагтаа, 80 ногтруу барих гэрээ байгуулж тагтааг 5000 төгрөг, ногтрууг 

8000 төгрөгөөр тооцож нийт 840000 төгрөгийг  төрийн сангийн дансанд байршуулсан. 

Охин төл малд бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт 

хийгдэж байна. Вакцинжуулалтын явц 85%-тай байна. Нийт 1897 хээлтүүлэгч малаас 

бруцёллозийн шинжилгээнд цусны дээж авсан байна.  

Мал сүргийг шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил сумын Засаг даргын 

захирамжийн дагуу хийгдэж байна. Мал угаалгын ажилд 4 ажлын хэсэг гарч 8 

угаалгын ваннанд ванндаж угааж байна. Одоогийн байдлаар 50 орчим хувийн 

гүйцэтгэлтэй байна. 

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

чиглэлээр:      

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж:      Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн 

нэгдсэн санд бүртгэлтэй ажил хайгч бүртгэгдэж,   ажлын байранд 2 иргэний мэдээллийг 

зуучилсан. 

         "Хөдөлмөрийн зах зээлийн дэх эрэлт нийлүүлэлт" судалгаа явагдахтай 

холбогдуулан багийн Засаг дарга нартай хамтран малчин өрх-141, 18-34 насны ажил 

хөдөлмөр эрхэлж буй залуучууд-61, ААНэгжүүд-11, Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч-22, 



ажилгүй иргэн-41 нарын судалгааг гарган өгсөн. Мөн залуучуудыг орон нутагт 

хөдөлмөрт бэлтгэх төслийн сургалтад хамрагдах 5 иргэдэд гэрээг бэлтгэн өгч 

хамруулсан. 

        Нийгмийн халамжийн  хугацаагүй тэтгэвэр авч буй 15 иргэний судалгааг гаргалаа. 

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 22 өрхийн 99 иргэн хамрагдаж байна.  

    09-р сард Нийгмийн халамжийн ehalamj системид   Цалинтай ээж  хөтөлбөрийн  

0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсаны тэтгэмжид  5 иргэнд,  Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид 

6  иргэнд, шүдний хөнгөлөлт 1 ахмад, тэргэнцэр 1 ахмад,     нийт 12 иргэний 

мэдээллийг бүртгэж тэтгэмжид хамруулсан. 

Боловсролын чиглэлээр:  ЕБС:  Сургуулийн орчинд халдвараас сэргийлэх, 

тандалт хийх багийг сургуулийн захирлын тушаалаар байгуулаад ажиллаж эхлээд 

байна. Багш ажилчдын QR код бүхий үнэмлэхийг тараан өгч, тандалтын баг уншуулж 

сургуулийн орчинд нэвтрүүлж байна. Сурагчдын QR код бүхий үнэмлэхийг АУБагш 

уншуулж цахим санд ирцийг бүртгэсэн. Анги танхимын зохион байгуулалтын хувьд бага 

ангийг ДЭД бүлэгт хувааж цахим болон танхимаар,  ахлах дунд ангиас 6-8-р ангийг 

цахим болон танхимд дэд бүлэг болгон хичээллүүлж байна. Анги бүлэг дүүргэлт дунд 

ахлах ангид 16-29 сурагч, бага ангид 13-18 сурагч байна. 

Корона вирусын халдвараас сэргийлэх санамж зөвлөгөө, зөвлөмжийг 

сургуулийн орчинд байрлуулж мөн анги бүрийн цахим группт тухайн ангийн багш нар, 

сургуулийн цахим хаягт мөн байршуулж байна. 

     Дотуур байр хүүхдүүддээ хүлээн авахдаа өрхийн нэг хүүхэд ковид-19 шинжилгээ, 

цагаан хорхойн шинжилгээ, эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэг хүүхэд бүрт 

хийж хүлээн авлаа.  

     2021-2022 оны хичээлийн жилд манай сургуульд шинээр  математикийн багшаар 

МҮДС ийн Б.Нямбуу, бага ангийн багшаар МУБИС- ийг  төгсөгч Б.Цэнд-Аюуш, 

Б.Бадамгарав нар, англи хэлний багшаар  Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг төгсөгч 

Г.Тэмүүжин,  МХУЗ -ын багшаар МУБИС- ийг төгсөгч А.Наранцацралт,  химийн 

багшаар мөн МУБИС-ийг төгсөх А.Лхагважав, эмчээр Энэрэл АУДС - ийг төгсөгч 

Т.Анхцэцэг нар орлоо 

     Боловсролын 100 жилийн ойтой холбоотойгоор сургуульд ажиллаж байсан 

ахмад захирал, хичээлийн эрхлэгч, багш нарын нэрсийг гаргаж, үр хүүхдүүдэд нь 

хандаж ЦАХИМ орчинд тэднийг алдаршуулах БИДНИЙ БАХАРХАЛ цувралыг бэлтгэж 

эхлээд байна. 



     Түвшинширээ сумын нутаг дэвсгэрт буй чулуун соёлын дурсгал, хадны бичиг, 

булшнууд зэрэг “ БИДНИЙ БАХАРХАЛ”-т түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үнэ цэнэ 

дахин давтагдахгүй байдал түүний ач холбогдлыг сурталчлах арга хэмжээг авч 

ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бага ангид танхимаар      154  хүүхэд цахимаар 

226 хүүхэд хичээллэж байна. 

Цэцэрлэг: Өвөлжилт болон хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг хангуулах чиглэлээр 5 

бүлэг 20 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө гарган ажлаа нарийн төлөвлөн ажиллалаа. 

2021 оны 4 сарын 7нд барилгын 1 давхарын 2 ангийн шал, коридорын шал доош 

цөмөрч хүүхэд хүлээн авах боломжгүй болж холбогдох газруудад хүсэлт тавьж 7 

сараас эхлэн барилгын компани засварын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Энэ хугацаанд 

дахин бороо орж дээвэр хана туургаар ус нэвчин гоожиж сумын онцгой коммисстой 

хамтран дээд газруудад хүсэлтийг тавьсны үр дүнд Барилга хөгжлийн төв, аймгийн 

ГХБХБГазраас хамтарсан шалгалт ирж зохих үүрэг чиглэлийг өгсөнөөр 9 сарын 1-нд 

дээд давхартаа 5 настай 4 бүлгээ, 9 сарын 13-нд засвар дуусч доод давхарт 2 бүлгээ 

хүлээн авч үйл ажиллагаа жигдэрлээ. Энэ хугацаанд байгууллагын албан хаагчдаар 

ойр орчмын цэвэрлэгээ хийлгэх, 380квт-ын чадалтай генераторт 3х4м харьцаатай байр 

барих, гадна талбайдаа 8ш 2 метрийн урттай хүлээлгийн сандал, хог ангилан ялгалтын 

3 метрийн урттай хогийн сав, авто машины зогсоолоо шинэчлэх, талбайн тоглоом 

сүүдрэвчээ будах, гадна талдаа 92 мкв талбайд цэцгийн мандал 4х6 метрийн 

хүлэмжинд нарийн ногоо тарьж хураан авч хүүхдийн хоол хүнсэндээ зарцууллаа.  

2021-2022 оны хичээлийн жилийн хамран сурах хүүхдийн нарийвчилсан 

судалгааг гарган багийн дарга нарт мэдээ мэдээлэлийг өгч ажиллаж өнөөдөр 5 настай 

- 89 хүүхэд, 4 настай 50 хүүхэд нийт 139 хүүхэд танхимаар сурч байна. Түр журмын 

дагуу бүлэг зохион байгуулалтыг 1 бүлэгт 25 хүртэлх хүүхэдтэйгээр 6 бүлэг хичээллэж 

байна.  

Байгууллагын тандалтын багийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж байнгын 

бэлэн байдлыг хангуулж цэцэрлэгийн гаднаас хүүхдээ хүлээн авах, зай барих, маскаа 

тогтмол зүүх, байгууллагад гадны хүн оруулахгүй булан тохой болгоныг харуулах, гар 

ариутгалыг тогтмол хэрэглэж хэвших, хүүхдийг масктай оруулахгүй, хүүхдийг 

өглөө,өдөр,орой амыг зайлуулах , ойрын хавьталыг нарийн тодорхойлох, тусгаарлах 

өрөөг бэлэн байлгах, нөхцөл байдлын мэдээг тогтмол өгөх, ариутгалын нөөц бүрдүүлэх 

зэрэг ажлуудыг хийж байна. 

Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор бүлэг 

бүрийн дотоод группээр мэдээ мэдээлэлийг цаг алдалгүй өгөх танхим зайнаас 



суралцах хүсэлтийн дагуу даалгаврын санг бүрдүүлж хүүхэд эцэг эх нэг бүртэй 

ажиллаж байна. Бүлэг бүрт 5-6 хүүхэд зайгаар даалгавар аван сурч байна. Мөн багш 

хүүхэд бүр QR кодоор мэдээлэлийн нэгдсэн системд бүртгэгдэж код бүрийг эцэг эхэд 

нь өгч ажиллаж байна. Хичээл ариун цэврийн хэрэгслийг өөрийн аяга халбага, 

алчуурыг хэрэглэхэд эцэг эх, дотоод хяналтын ажлын хэсэг тогтмол хянаж хяналтын 

хуудсаар ажиглаж хэвшлээ.  

Орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр гадна 2ш дотор 10ш камер 

суурьлуулж өөрийн хуучин камертайгаа нийт гадна 2ш, дотор 24ш камертай боллоо. 

Соёл: Монголд соёл урлагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ой, 

Соёлын ажилтны 28 дахь удаагийн баярын өдрийг тохиолдуулан баярын мэндчилгээ, 

live тоглолтыг зохион байгууллаа. Угийн бичиг хөтлөх анхан шатны сургалтыг 

байгууллагын 9 албан хаагчдад зохион байгуулаад байна. Соёлын төвөөс “Угийн 

бичгээ хөтөлж, удмын сангаа хамгаалъя” уралдааныг зохион байгуулж, удирамжийг 

иргэд, албан байгууллагуудад хүргээд байна.  

Эрүүл мэнд:  

        Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа нь жигд хэвийн явагдаж байна. 

Амбулаторын нийт үзлэг 277, алсын дуудлага 11, гэрийн дуудлага 15, хэвтэн 

эмчлүүлэгч 7, хэвтэн эмчлүүлэгч Ковид /Халдвартай бүс/ - хэвтэн эмчлүүлж байгаа 28.  

Нас баралт 0. 

Энэ сард сард  сард нийт 638 хүнээс шинжилгээ, коронавирусын гоц халдвар 

225 ширхэг бүртгэгдээд  байна. Улаан  бүсэд 2 баг 10 хоногоор ээлжлэн ажиллаж 

байна. ЭМТ-ийн нийт 21 ажилтнаас 14 ажилтан ковидын халдвар авсан байна.  ЭМТ-

ийн гал тогоонд бусад байгууллагаас ажилтан татан ажиллуулж байна.  

       

Тайлан нэгтгэсэн: 

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн                       Ш.Дүүрэнбилэг 

 

Хянасан: 

Тамгын газрын дарга                     Ц.Ренчинмядаг 


