
Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газрын  

2021 оны 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан 

 

2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Арваннэгдүгээр сард 346 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнээс хариутай 

албан бичиг 45 ирсэн бөгөөд холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж, биелэлтийг 

ханган ажиллаж байна. Удирдлагын баримт бичгийн хувьд сумын Засаг даргын “А” 

захирамж – 170 батлагдсан бөгөөд хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.  Нийт 

ирүүлсэн өргөдөл 28, үүнээс ажлын байр хүссэн-3, бусад-25 байна. 

2021 оны 11 дүгээр сарын байдлаар шинээр төрсөн -83, үүнээс эрэгтэй – 47, 

эмэгтэй-36, үрчилсний бүртгэл – 2 үүнээс: эр -1, эм-1, овог, нэр өөрчилсний бүртгэл-

4, үүнээс: эр -1, эм-3, эцэг тогтоосны бүртгэл -3 үүнээс: эр -1, эм-2, гэрлэсний 

бүртгэл -7, нас баралт-36 /эрэгтэй-21, эмэгтэй -15/, цахим иргэний үнэмлэх шинээр 

захиалсан-22, үүнээс эр-13, эм-9, цахим иргэний үнэмлэх сунгалт хийлгэсэн– 25, 45 

насны- 58, үүнээс эр-32, эм-26,  аймаг, нийслэлээс – 2 насанд хүрэгч,  3 хүүхэд, сум, 

дүүргээс -10 насанд хүрэгч 6 хүүхэд баг хооронд- 2 насанд хүрэгч, 3 хүүхэд шилжин 

ирж, бүртгэгдсэн байна.  

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

Нийт төсөв байгууллагуудын цалин НДШ-ийг олгож өр авлагыг барагдуулах 

байгууллага хоорондын тооцоог жилийн эцэс болж байгаатай холбогдуулан хийж 

байна. Орон нутгийн татварын орлогыг нэр төрлөөр нь авч үзвэл. 

Нийт орлого                                           төлөвлөгөө                гүйцэтгэл        хувь 

 Татварын орлого                           72603,9                     114037               157,0% 

 Татварын бус орлого                     81250,0                     26180,7             32,2% 

Төсвийн зарлага 

 Цалин                                          1294846,2                      1196093,9 

 НДШ                                              174692,6                        146727,9 

 Бусад зардал                               1336298,4                     1201257,3 

Нийт төсөвт байгууллагаас ЕБСургууль 21000,0 мян төгрөгийн НДШ-ийн өртэй 

байгаа ба энэ нь жилийн эцэст барагдах болно. 



   Бусад ажлын хүрээнд 

Сумын засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 29 ны өдрийн А/157 тоот 

захирамжын дагуу сумын хэмжээнд аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн 

тооллогыг 2021 оны 11-р сарын 1-нээс 11-р сарын 16-ны хооронд зохион байгуулж 

тооллогод бүрэн хамрууллаа. Үүнд. ААНБ-28, ХХЭА-32 иргэнийг тоолж судалгаанд 

хамрагдсан байна. 

Жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний баг ирж 

төрийн болон орон нутгийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл 

ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнд шалгалт хийлээ. Үүнд шилэн дансны ил тод 

байдал, хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг бэлтгэж 

танилцууллаа. 

Монгол Улсад Санхүүгийн алба үүсч хөгжсөний 110 жилийн ойг тохиолдуулан 

салбартаа тогтвор сууршилтай олон жил ажилласан 3 хүнийг Сангийн яамны 

шагналаар шагнуулахаар тодорхойлж явуулсан. 

ТА-3 төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг хууль журмын дагуу хэрэгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Сумын засаг дарга, ИТХ, ажлын хэсгийхэнд сургалт 

зохион байгууллаа. 

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

Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр: 

ОНХС-аар төлөвлөгөөгөөр 7 ажил хийгдэхээс 5 ажил хийгдэж 71,4 хувийн 

биелэлтэй байна. Хийгдээгүй 2 ажил нь Халуун усны барилга, Угаалгын ванн 

хийгдсэнгүй. Халуун усны барилга гүйцэтгэгч байгууллага нь тендерт шалгараад 

гэрээ байгуулсанч Ковид 19 цар тахалаас үүдэж ажилчид нь ээлж дараалан ковид 

хүрсэн, барилгын материалын үнэ нэмэгдсэн, барилгын дэд бүтэц шийдэгдээгүй 

зэрэг хүчин зүйлсээс болж, Угаалгын ванн нь бусад багт угаалгын ванн улсын 

төсвөөр хийгдэж байгаа компанитай тохиолцсон боловч ирэлгүй цаг хугацаа 

алдсан. Соёлын төвийн барилгын уурын зуух тавих ажилд хяналт тавьж ажиллаа. 

Мөн соёлын төвийн барилгыг улсын комисс хүлээн авсан. 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Газрын цахим мэдээллийн санд нийт 30 өргөдөл бүртгэснээс 17 өргөдлийг 

шийдвэрлэж, газар өмчлүүлэх сумын Засаг даргын захирамж гарсан. Тус системд 



бүртгэгдээгүй 51 өргөдөл байгаа бөгөөд энэ бүх өргөдлийг бүртгэн, 

баталгаажуулвал 81 өргөдөл шийдвэрлэж, 2022 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 53 хувьтай болох юм.  

Байгаль орчны чиглэлээр: 

Усны чиглэлээр: 

 Жишиг болон Болор худагт цэвэрлэгээ засвар үйлчилгээг хийж өвлийн 

бэлтгэл ажлыг хангалаа. Үүнд 2 худагт 1.5 тн хөрзөн татсан, ус мөлдөж халитирхаас 

урьдчилан сэргийлж хужир асгалаа. Мөн сумын дотоод хяналт шалгалтанд худгийн 

ариун цэвэр бүрэн бүтэн байдал, эрүүл ахуйн бүс нутгийг дагаж мөрдүүлэх, эрүүл 

ахуй хариуцсан мэргэжилтэнтэй болгох саналыг оруулж батлуулсан. Үүнд байгаль 

хамгаалах сангаас хөрзөнд 120.000 төгрөг, Нэмэлт санхүүжилтээс Жишиг худгийн 

хаалга хийлгэж 300.000 мян төгрөг тус тус зарцуулагдлаа. 

Хог хаягдлын чиглэлээр: 

 Бүх нийтийн цэвэрлэгээг “Хоггүй Уулбаянчууд” уриан дор 11-р сарын 10-ны 

өдөр зохион байгууллаа. Тус цэвэрлэгээнд Иргэн, ААН байгууллага давхцсан 

тоогоор 154 өрх 500 иргэн оролцож өөрийн эзэмшил газар, гудамж талбай, нийтийн 

эзэмшлийн талбай зэрэг газруудыг цэвэрлэсэн. Тус цэвэрлэгээнд идэвхи 

санаачлага муу оролцсон иргэдид Багийн засаг даргаар дамжуулан албан 

шаардлагыг хүргүүлсэн. Шатахуун 30л түлш байгаль хамгаалах сангаас 

зарцуулагдсан. 

Хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, золбин нохой ихсэж байгаатай 

холбогдуулан нохой гэрчилгээжүүлэх саналыг Мал эмнэлэгийн тасаг, сумын Засаг 

даргад уламжлан батлуулахаар болоод байна. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:   

Үржлийн малыг ангилан ялгах бүртгэлжүүлэн цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлын 

амжилттай зохион байгуулав. Гүйцэтгэл 82% -тай байна. Уг ажилд оролцсон 

иргэдийн цалин хөлс, машин техникийн түрээсийн зардал, хоол хүнс, шатахууны 

зардлын тооцоог санхүү албанд хүлээлгэн өгч эхнээс нь шийдвэрлүүлж байна.  

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд идэш арга хэмжээнд оролцох 2 малчны 

мэдээллийг ХААГ-т хүргүүлэв.  



Энэ сарын байдлаар иргэдийн бэлтгэсэн өвс-13000 боодол, төмс-21,05 тн, хүнсний 

ногоо-4 тн тус тус хураагдаад байна.  

2021 оны намрын малд үзлэг ангилалт хийх, ээмэгжүүлэх  ажлын хүрээнд 2021 

оны 10 дугаар сарын 25, 27, 29-ны өдрүүдэд 3  багийн 3 өрхийн хээлтэгч малд 

үзлэг ангилалт хийж, ээмэгжүүлж малыг бүртгэлжүүлсэн.  

     Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ чиглэлээр: 

Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн судалгаа 2021 оны  11 сарын 

20-ны байдлаар.  

  Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний нөөц болон татан авалтын 

хомсдол үүсээгүй, тээвэрлэлт хэвийн явагдаж байна.  

 Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хүнсний түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалтын горим, түргэн гэмтэж чанар байдлаа 

алдах, хүнсний бүтээгдэхүүнийг техникийн зохицуулалтад заагдсан горимд хадгалж 

байгаад хяналт тавин хоол хүнсээр, дамжих өвчин, хордлого, халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх, зорилгоор мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, 

зөвлөгөөг тогтмол хүргэн хяналтын хуудсийг хөтлүүлэн ажиллаж байна.  

1.2. Шатахуун түлшний нөөцийн хувьд хэвийн хомсдол үүсээгүй.  

№ Байгууллагын нэр А-80 А-92 ДЗ 

1 “Байшинт Ойл” ХХК 17тн  13тн 00  8 тн  

2 Үнэ  2470 төг 2500 төг 2970 төг 

Бүтээгдэхүүний нэр Нөөц 

Гурил 7 тн 

Гурилан бүтээгдэхүүн 320 ш 

Будаа 720 кг 

Хуурай/Шингэн сүү 150 ш 

Өндөг 1070 ш 

Ургамлын тос 250 ш 

Төмс 200 кг 

Хүнсний ногоо 90 кг 

Элсэн чихэр 550 кг 

Давс 180 кг 

Савласан ус 100 ш 



 

1.3. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн судалгааг 10-11 сартай харьцуулан 

харуулав. 

№ Бүтээгдэхүүний нэр  2021 оны 10 сарын 

20 байдлаар  

2021 оны 11 сарын 

18 ны байдлаар  

1 гурил Дорнод дээд 36000 36000 

УБ 1-р зэрэг 37000 36000-37000 

Дорнод 2-р зэрэг   29500 29500 

2 Цагаан будаа 2700-3000 3000-3500 

3 Шингэн сүү 3500-3700 3700-4000 

4 Хуурай сүү 5000-10500 6500-12500 

5 Элсэн чихэр 2500-2800 3000-3500 

6 Ургамлын тос 4800-5500 5800-6500 

7 Өндөг                                                      550-700 650-700 

8 Төмс 1500 1300-1500 

9 Хүнсний ногоо Сонгино 3000 3000-3500 

Байцаа 2500-3000 2500 

Лууван 2200 3500 

Сармис 2500 3000 

10 Давс 1000-1500 1000-2800 

11 Савласан ус 800-3500 900-4000 

      Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний зохиомол үнийн хомсдол үүсээгүй байна. 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас өгсөн чиглэлийн дагуу хүнсний 

үйлдвэрлэл, худалдаа, хадгалалт, түгээлт, тээвэрлэлт, хоол үйлчилгээ эрхлэгчдийн 

үйл ажиллагааг сайжруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, коронавируст 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулан, зөрчил 

дутагдлыг зогсоох зорилготой 11сарын 04-ны өдөр “Хариуцлагийн Гэрээг” 

“Хөшөөтийн нам, Гүнхүсэл, Эрдэнэоргих, Өрнүүнтулга, Их цагаан нуур”, гэсэн  аж 

ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Хэрэглэгчээ 

дээдэлж-Соёлтой үйлчилцгээе” Аймгийн аварга худалдагч шалгаруулах ур 

чадварын уралдаанд Сумаа төлөөлөн 3 “Гүн хүсэл” дэлгүүрийн худалдагч 

Б.Анагаагч 2-р байр эзэлж амжилттай оролцсон.   



Худалдаа үйлчилгээний салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ой тохиож 

байгаатай холбогдуулан худалдааны салбарын үе үеийн зүтгэлтнүүдийг 

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, салбарын тэргүүн, Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн 

үйлдвэрийн яамны Хүндэт жуух бичиг, Ойн медиалиар шагнаж урамшуулан ойн 

арга хэмжээг 11 сарын 18-нд зохион байгуулан ажиллалаа.  

Сум хөгжүүлэх сангийн чиглэлээр: 

2021.11.19-ны байдлаар 2011-2021 оны хооронд зээл авсан 39 зээлдэгчийн 

335,800,000 төгрөгийн зээл олгосон байна. 2021онд дараах чиглэлээр 9 иргэнд зээл 

олгосон  

№ Зээлдэгчийн 

нэр 

Төслийн нэр Мөнгөн дүн Авсан 

огноо 

Дуусах 

огноо 

Утас 

1 Б.Дэнсмаа  “Эрчтэй дээс 

эсгий эдлэл” 

10,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8080654

5 

2 Б.Болдбаяр “Машин 

засвар ” 

10,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8872466

9 

3 Э.Мижиддор

ж  

“Гар утас 

засвар” 

10,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

9118183

1 

4 Г.Нямдорж “Овъёос 

хүнсний 

ногоо” 

18,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8863506

3 

5 А.Сарантуяа “Монгол 

урлан” сур 

эдлэл  

6,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8073037

1 

6 З.Дорж  “Хишиг” Арьс 

шир эдлэл 

6,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8953531

8 

7 Ц.Цэгмид “Ажлын байр 

эрүүл хүнс” 

10,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8885195

5 

8 М.Цолмон  “Уран шаглаа” 

оёдол  

4,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8318023

3 

9 Д.Түмэндэм

бэрэл 

“Талх нарийн 

боов” 

9,000,000 2021.10.

25 

2023.10.2

5 

8872260

6 

 Нийт дүн   83,000,000    



 10 дүгээр сарын 30-ны байдлаар зээлийн эргэн төлөлтөөр 1,42,850  

төгрөг сум хөгжүүлэх сангийн дансанд эргэн төлөгдсөн байна.  

Зээл нь хаагдсан  14 зээлдэгчид: 

- 2013онд зээл авсан- Б.Ганзориг, Ж.Мөнх-Эрдэнэ, Г.Мөнхтулга, Г.Галбадрах, 

С.Боргил 

- 2014 онд зээл авсан - М.Жамьянжамц 

- 2015 онд зээл авсан - Д.Түмэндэмбэрэл, Д.Доржготов, 

- 2018 онд зээл авсан - Ю.Сэсээрдорж, Б.Дэнсмаа, Х.Батбэх, Б.Түвшинжаргал 

- 2011онд зээл авсан- Ц.Эрдэнэмөнх 

- 2019 онд зээл авсан-  Б.Товуудорж 

2.1.2. Эргэн төлөлт тогтмол хийж буй 9 зээлдэгчид: 

- 2013 онд зээл авсан – Г.Зоригт 

- 2019 онд зээл авсан - С.Эрдэнэбат,  Ц.Мөнхцогт,  Ю.Сэсээрдорж  

- 2020 онд зээл авсан - Б.Цэрэнхүү, Ч.Цогзолмаа, А.Отгонхүү, Т.Чулуун, 

Ч.Цогзолмаа 

2.1.3. Эргэн төлөлт хийхгүй байгаа 4 зээлдэгчид: 

- 2019 онд зээл авсан - Б.Сэрчмаа, Л.Мөнхнаст,  

- 2020 онд зээл авсан- Б.Баатар, Э.Эрдэнэтуяа, 

2.1.2. Эргэн төлөлтийн хувь  

 

 

 

 

 

 

 

Мал, эмнэлгийн чиглэлээр:  
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2021 оны 11 сарын 02 нд Аймгийн онцгой комиссын цахим хуралд суусан. Уг 

хурлаар ковид-19 цар тахлын талаар аймгийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 

мэдээлэл, малын гоц халдварт үхрийн арьс товруутах өвчний талаар аймгийн Мал 

эмнэлгийн газрын дарга М.Молорчимэг мэдээлэл тавьсан. Уг мэдээллийн дагуу тус 

суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн мал эмнэлгийн эзэд, багийн Засаг 

дарга нарт мэдээлэл хүргэж малчид мал бүхий иргэдэд анхааруулга зөвлөмж өгч 

ажиллаа. 

 2021 оны 11 сарын 08 нд аймгийн Мал эмнэлгийн газраас сумын нөөцийн 

махны судалгааг гаргаж аймгийн Мал эмнэлгийн газарт хүргүүлсэн.  

2021 оны11 сарын 12 нд аймгийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээний шалгалтын 

ажлын хэсэг ирж ажилласан. Мал сүргийг шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийэх  

тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийнбиелэлтийг заалт бүрээр гаргуулж 

шалгасан. Шимэгчтэх өвчний төлөвлөгөөг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 

батлуулсан нь сайн байна гэж дүгнэсэн. 

Аймгийн мал эмнэлгийн газраас Дижитал медик ХХК-ийн захирал 

Амартогтохтой хувийн мал эмнэлгүүд Мал эмнэлгийн үзлэгийн гэрээ байгуулж 

ажиллах бичиг ирсний дагуу мал эмнэлэгүүдтэй гэрээ байгуулж ажилласан. 

2021 оны 11 сарын 13 нд аймгийн орлогч дарга Мөнхзаяагаар ахлуулсан 

онцгой комиссын гишүүд  ирж тус суманд ажилласан. Онцгой комиссын хуралаар 

дэлхий нийтэд тархаад буй цар тахлын вакцины 3-р тунд иргэдийг хамруулах, 2021 

оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар танилцсан. 

 Аймгийн Мал эмнэлгийн газраас аймгийн Иргэдийн төлөөлөгдийн хурлын 

тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт, Мал эмнэлгийн өрөнхий 

газрын даргын удирдамж, албан даалгавар, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг тус 

тусад нь дүгнэн гаргаж байна. 

 Мал эмнэлгийн 4-р улирал жилийн эцсийн  мэдээ тайланг хувийн мал 

эмнэлгүүдээр гаруулж нэгтгэн дүгнэх ажил хийгдэж байна 

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

чиглэлээр:  

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт: 

          Нэг. Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 



Шинэ ажлын байранд 22 иргэн , зуучлагдсан 17 иргэнийг шинээр бүртгэсэн. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэнийг  4000000 төгрөгний 50% буцаан төлөлттэй зээл 

хамруулсан. Мөнх ОНОТХтөсөлд  2өрх хамруулсан 1500000 буцалтгүй төсөлд 

хамруулсан. 

             Хоёр.Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:  

 2021 оны 11 сард  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хөнгөлөлт  тусламжийн 

үйлчилгээнд  жирэмсэн эхийн тэтгэмжинд 3 иргэн, цалинтай эхийн тэтгэмжинд 2, 

Асаргааны 5 иргэний материалыг хүлээн авч цахим системд бүртгэсэн. Ахмад 

настны хиймэл шүд, рашаан сувилалын 2 материалыг шивсэн. Асаргааны 49 

иргэнийг бүрэн цахимжуулсан. Хүнсний талоны 34 өрхөөс 22өрхийг түтгэлзүүлсэн. 

Зүүн бүсийн 3 хоногийн сургалтад хамрагдсан. Аймгийн төвөөс Дэд даргаар 

ахлуулсан 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хамт олон ирж Хугацаа хэтрэлттэй байгаа 

хүмүүстэй уулзаж шаардах бичиг өгсөн. Эргэн төлөлтөөс хугацаа хэтрэсэн 19сая 

төгрөгнөөс 11,5 сая төгрөгийг төлсөн. Шинээр төрсөн 3 хүүхдийн бичиг баримтыг 

хүлээн авч бүртгэсэн. 

Нийгмийн даатгалын чиглэлээр: 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт  611973.4 мян төгрөгийн шимтгэл 

төвлөрүүллээ. 

Үүнээс: 

- Ажил олгогчоос шимтгэлд  -535882.3 мян төг 

- Сайн дурын даатгалын шимтгэл- 61301.8 мян төгl 

- ЭМДаатгалын шимтгэлд- 14789.3  мян төг орлоо. 

Хэлтсээс 1265000.0 мян төгрөгийн санхүүжилт авч 453 тэтгэвэр авагчдад  1800748.9 

мян төгрөгийн тэтгэвэрийг  олголоо. 

СДДаатгалд 174 даатгуулагчидтай  шинээр гэрээ байгууллан  61301.8 мян төгрөгийн 

шимтгэл , Эрүүл мэндийн даатгалд 210 даатгуулагчийг даатгаж 114789.3 мян 

төгрөгийн шимтгэл  төвлөрүүлсэн. Хугацаандаа төлөгдөөгүй  шимтгэлд 264,1 мян 

төгрөгийн алданги тооцож  оруулаад байна.  

Малчин, хувиараа  хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн 

төлүүлэх хуульд 16 иргэн хамрагдан 27018,0мян төгрөгийн шимтгэлийг 

төвлөрүүлсэн. 



Шинээр өндөр насны тэтгэвэр -34, тахир дутуугийн тэтгэвэр-5, тэжээгчээ алдсаны 

тэтгэвэр -2  нийт  36 тэтгэврийг тогтоож, 6 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг өөрчлөн, 11 

даатгуулагчдад ажилгүйдлын тэтгэмж тогтоон олгоод  байна. 

Улсын төсвөөс 36500,0 саятөгрийг  тэтгэмжийн санхүүжилт оршуулгын тэтгэмж 21 

тэтгэвэр авагчдад 21000.0 мян төгрөг, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжинд 31 

даатгуулагчдад 48185,6 мян, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 29 

даатгуулагчдад 4228,7 мян төгрөгийн тэтгэмжийг тус тус  олголоо. 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хугацаандаа төлөөгүй 2 аж ахуй нэгжид албан 

шаардлага хүргүүлж 130000,0мян төгрөгийн шимтгэлийн өр авлагыг барагдуулж 

130000,0 төгрөгийн шимтгэлийн өр авлагыг барагдуулсан. 

2020 оны харилцах, тооцооны хуудас тайлан, зогсоогдсон тэтгэврийн хувийн 

хэргийг архивлан нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээлгэн өгөв. 

Тус хугацаанд тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл-48 ,тэтгэвэр авах зөвшөөрөл-5, Банк 

солих-5 , тэтгэмж-43, ажилгүйдлын тэтгэмж-11,малчин хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлүүлэх хуулиар -16, малчнаар 

ажилласан жил тогтоолгох-12  нийт  140 өргөдлийг хүлээн авч бүрэн барагдуулж , 

929 иргэнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргээд байна. 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр: 

“Бэрх биш ээлтэй” аяны хүрээнд төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж байна. Хүүхдээ 

сонсох өдрийг 11-р сарын 02-04ны хооронд зохион байгуулсан. Жендерийн эрх тэгш 

байдлыг хангах тухай, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиар АХА 

тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаар сургалтыг Аймгийн Насан туршийн 

боловсролын төвтэй хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхчүүд болон 

зорилтот бүлгийн иргэдэд сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд 24 хүн 

хамрагдсан. 

“Угийн бичгээ хөтөлж удмын сангаа хамгаалья” сэдэвт уралдааныг дүгнэж 1 иргэний 

материалыг аймаг руу явуулж ажилласан.   

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021.11.04 3/1001 тоот албан бичгийн хариуг 

хүргүүлсэн. Гэр бүлийг дэмжих туршилтийн хөтөлбөрийн тайлан аймгийн ГБХЗХГ-т 

хүргүүлсэн. 



“Бэрх биш ээлтэй” аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг 

ватиминжуулах ажлыг хийж эхлээд тараагдаж байна.  

Ерөнхий боловсролын сургууль :  

 11-р сарын  12-ны өдрөөс  анги удирдсан багшаар дамжуулж эцэг эхийн 

боловсролыг дэмжих   ажлын хүрээнд   багш  Б.Натарцэцэг “ Багш эцэг эхийн 

хамтын ажиллагааг дэмжих нь”,   багш  Э.Баасан “Хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн тулгамдсан асуудал”,   багш  Э.Түмэнжаргал  “Стресс тайлах энгийн 

аргууд”,  багш А.Сайханцэцэг “Мэдээлэл харилцааны суваг ашиглан эцэг 

эхтэй харилцах”,  багш Л.Мөнхтуяа “Гэр бүлээрээ гүйцэтгэх сонирхолдтой 

даалгаврууд”,    багш Н.Уранбилэг “Ном тойрсон санаачилгууд”,   багш 

Ж.Мөнх-Од  “Цахим тоглоомын хэрэглээтэй  холбоотой  сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн асуудал”   сэдэвт  слайд  шторк бэлтгэн   сум, сургуулийн нээлттэй  

группэд байршууллаа. 

 11-р сарын 12, 13-нд   Хувь хүний хөгжлийн төв, аймгийн залуучуудын 

хөгжлийн төв, аймгийн  ГБХЗХГ хамтран  9-12 дугаар ангийн сурагчдад  

зохион байгуулсан     “Муу зуршил , амьдралын  буруу хэв маягийн учир 

шалтгаан” сэдэвт  цахим сургалтад  9-р ангийн нийт 39 суралцагч хамрагдсан. 

 Баасан гараг бүр  анги танхим өрөө тасалгаанд  хичээлийн байрны  3 

үйлчлэгч  ариутгал  хийж  хэвшсэн. 

 Аймгийн  НТБ-ын сургалтын менежер П. Уянга,   сургуулийн НТБ-ын нэгжийн 

багштай  хамтран  зохион байгуулсан угийн  бичгийн сургалтад   нийт  51 

багш, ажилчин  хамрагдсан.   Угийн бичгийн  байгуулагын  нийт албан 

хаагчдын 15 хувь нь хөтөлж байна. 

  Сургуулийн зүгээс  нийт  эцэг эхчүүдэд хандан   болзошгүй эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлж “Утаа мэдрэгч”-ийг гэртээ, байшиндаа   суурилуулахыг  

уриалсан штрок бэлтгэн  сургуулийн  нээлттэй группэд   байршуулав. 

 11-р сарын  10-ны өдрөөс эхлэн  “Охидын клуб”-ээс   “Нууц”   хайрцаг    

ажиллуулж байна.  /Хэн нэгэнд  хэлж  чадаагүй сэтгэлийн үгээ  захидлаар 

илэрхийлэх/ 

 11-р сарын 15-25 хүртэлх хугацаанд  Монгол  улс  тунхагласны  97 жилийн 

ойг тохиолдуулан  “Монголын үнэ цэнэ”  сэдэвт гар зургийн уралдааныг  1-9 

дүгээр ангийн суралцагчдын  дунд 3 ангиллаар  дүгнэхээр зарласан.   Зохион 

байгуулагч дизайн технологийн багш Д.Мөнх-Эрдэнэ, ивээн тэтгэгч багш 

Э.Мөнхбаатар 



 11-р сарын 15-нд  “Охидын зөвлөл”-өөс    6-7 дүгаар ангийн   “Харилцаа  ба 

хандлага буюу  ололн нийтийн  газар  зөв боловсон харьцах”   сэдэвт  

сургалтыг  зохион байгуулав.  Сургалтад  нийт нийт  97 суралцагч 

хамрагдлаа.  

 11-р сарын  16 нд  “Сурагчдын  зөвлөл”-өөс   зохион байгуулсан  “Монгол ёс 

уламжлалаа  би мэднэ”  АХА  уралдаанд   6-9 дүгээр ангийн  нийт  40 сурагч  

оролцож  6а ангийн сурагч  М.Урангоо,  7а ангийн сурагч  М.Ариунзаяа,  9а 

ангийн сурагч Б.Оюунцэцэг  нар   шалгарлаа. /шагналыг  ивээн тэтгэсэн  багш 

Э.Мөнхбаатар,  хамгаалагч Ш.Гантулга/ 

 11-р сарын 18-нд  ЭМТ-ийн  туслах сувилагч  Х.Оюунчимэг   ЭМТ-ийн их эмч  

Добунатай  хамтран   1а ангийн   23  сурагчийг амны хөндийн үзлэг 

хамруулсан. 

 11-р сарын 19-ны 18  цагаас   Хувь хүний хөгжлийн институтын сургагч багш 

Г.Даваажав   “Хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулах,  цагийн менежмент 

хийх  цахим сургалтад   нийгмийн ажилтан Т.Вера хамрагдсан. 

 11-р сарын 19-нд  “Харилцаа ба хандлага сэдвээр  бусад зөв харьцах нь  ямар 

үр дагавартай байдаг”  талаар  7б ангийн  нийт 22 сурагч  ярилцав. 

  Дэлхийн хүүхдийн өдрөөр    11-р сарын 20, 21  өдрүүдэд   Монголын урлагийн  

сэтгэл заслын  мэргэжлийн холбоотой хамтран  аймгийн  ГБХЗХГ-аас    “Үе 

тэнгийнхэнхний дээрхлэлтийг таньж мэдэх,  хүмүүжлийн  эерэг  аргыг 

хэрэглэх нь”  цахим  сургалт зохион байгуулав. Сургалтад анги удирдсан багш 

18,   удирдах ажилтан 3, дотуур байрын  багш 1,  дотуур байрын жижүүр 2,  

эцэг эх 39   хамрагдлаа. 

 Эцэг эхийн зүгээс  суралцагчдын дархлааг дэмжих зорилгоор 

“Дархлаажуулалтын аян”-нд   29 гэр бүл нэгдэж  нэгдэж      18 бүлгийн  412 

хүүхдэд  халуун аарц, чацаргана, сүү өгсөн. 

 Сургуулийн захирал  З.Эрдэнэчимэгийн санаачлагаар  11-р сарын 15-ны 

өдрөөс  эхлэн  10 хоногийн  хугацаатай   Уламжлалт анагаах ухааны эмч  

Н.Долгорыг урьж   авчирч   багш, ажилчдыг  үзлэг оношлогоонд хамруулж  

уламжлалт бариа засал болон  европ эмчилгээ  хийлгэлээ. Үзлэг 

оношлогоонд нийт 36 багш, ажилчин  хамрагдаж,  35 багш, ажилчин  европ 

болон уламжлалт  эмчилгээ хийлгэлээ. 

 “Эко клуб”-ын  зүгээс  5-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд  “Хоггүй цэвэр 

орчин”  сэдэвт  гар зургийн  уралдаан  зохион байгуулав.  Нийт 48 бүтээл  

ирсэн.  



Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан 4 бүлэгт 97 хүүхэд танхимаар 

сургалт үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.  

2. Энэ сард ажлын байран дээр 5 удаагийн сургалт зохион байгуулж 42 хүнийг 

хамруулсан ба Улсын болон аймгийн хэлний зөвлөлөөс зохион байгуулсан 

сургалтад 1 багшийг хамрууллаа. 

3. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний холбогдох бичиг баримтуудыг тайлагнан 

сумын хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтанд хүлээлгэн өгсөн.  

4. Цэцэрлэгийн хэмжээнд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж хэвшээд байна.  

5. Байгууллагын цахим хуудсанд багш нар халдварт өвчнөөс сэргийлэх 

зөвлөмж, зөвлөгөө уриалгыг тогтмол байршуулан ажиллаж байна. 

6. Сумын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Ковид-19” халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын 3-р тунд ажилтан албан хаагчдыг 

100% хамруулсан.  

7. Байгууллагын архивын бичиг баримтыг 9 бүрдэл тус бүрээр нь хүлээлгэн 

өглөө.  

8. Мөн байгууллагын гадна болон дотор их цэвэрлэгээг хийж өвөлжилтийн 

бэлтгэл ажлыг ханган ажилалаа.  

9. “Угийн бичгээ хөтөлж, удмын сангаа хамгаалъя” уралдаанд байгууллагаараа 

оролцлоо. Мөн айл өрхийн төрөлд 2 гэр бүл амжилттай оролцсон.  

Соёлын төв:  

Мэргэжлийн 5 гэрээт 2 нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна.Шинэ соёлын төвийн барилга дээр өдөр болгон хяналт тавьж 

ажиллаж байна.С УИС-аас зохион байгуулсан 5 хоногийн мэргэжил дээшлүүлэх 

цахим сургалтад 3 албан хаагч идэвхтэй хамрагдаж сертификат авлаа. 

’’Угийн бичгээ хөтөлж Удмын сангаа хамгаалъя’’ ЗДТГ-тай хамтран зохион 

байгуулсан угийн бичгийн хөтлөлтийг сумын хэмжээнд бодит ажил хэрэг болгож 

угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ард иргэд албан 

байгууллагуудад Угийн бичиг хөтлөх аргачлал сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж 

нийт 38 хүн хамрагдсан. Номын сангийн 100 жилийг ойг тохиолдуулан орчин цагийн 

түүхэн хөгжил үзэсгэлэнд өөрийн орон нутгийн номын сангийн  материалаар 

үзэсгэлэн гаргаж оролцсон.  



Сүхбаатар аймгийн зохиолч яруу найрагчдын уулзалтанд Сугар, Даваа гуай нар 

оролцож өөрсдийн шүлгээ өргөсөн.Аймгийн 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд 

сумдын соёлын төвийн номын сангуудад номын сангийн LIB4U нэгдсэн лайв 

программ тусгагдсаны дагуу уг арга хэмжээний сургалтыг 11 сарын 16нд Волвес  

компанитай хамтран зохион байгуулагдлаа.Тус сургалтанд номын санч П.Ганцэцэг 

оролцов. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн 

Засаг даргын 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/655 тоот захирамжаар баталсан 

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 1 дугаар хавсралтаар 

томилогдсон бүрэлдэхүүнтэй комисс 2021 оны 11 сарын 18-ны өдөр ажилласан. 

Сэтгэлд шингэсэн аялгуу цахим дууны уралдаан зарлаж одоогийн байдлаар 8 хүн 

оролцож байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

2021 оны 11 дүгээр  сарын 24 ны үзлэгийн мэдээ 

  Нэрс Тоо 

1 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 1658 

2 Амбулаторийн үзлэг 1230 

3 Идэвхтэй хяналт 65 

4 Гэрийн эргэлт 106 

5 Гэрийн дудлага 219 

6 Алсын дуудлага 129 

7 Артерийн даралт 560 

8 Чихрийн шижингийн үзлэг 692 

9 Хөхний үзлэг 663 

10 Эсийн шинжилгээ 123 

11 0-2 насны хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх 

тарилга 

242 

12 Ковид-19 дархлаажуулалт вакцинд 

хамрагдсан 

I,II тунд 4482 I тунд-1970,II тунд-

1865  III тунд -647/34,7%, 2-11 

насны томуугийн эсрэг вакцинд -

250 хамрагдаад байна. 

13 Түргэвчилсан тест 1085 

14 ПГУ шинжилгээ 327 



15 Гэрийн тусгаарлалт, эмчилгээнд байгаа 

/ойрын хавьтал/ 

5 

 

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:           

Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр төрийн албанд 

шинээр томилогдсон албан тушаалтанд зориулсан анхан шатны сургалтад 5 багийн 

Засаг дарга, ХАА-н 3 мэргэжилтэн, Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн гэсэн 9 албан хаагч 

хамрагдлаа.  

2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр 4 төсөвт байгууллагын албан хэрэг 

хөтлөлтийн байдал, 2021 оны 06 -11 дүгээр сарын хооронд гарсан А, Б тушаалд 

үзлэг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлээд байна. 

Иргэдээс ирүүлэх өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах 98514040 

дугаар ажиллаж байна. Энэ сард гэмт хэрэг-1, зөрчил-1 тус тус бүртгэгдсэн байна. 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Л.ДАШБАЛЖИННЯМ 

 

 


