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Нэг: Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар:  

а/ Сумын ИТХ-ын чиглэлээр: Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ээлжит 4 дүгээр 

хуралдааныг 2021 оны 12 дугаар сарын 17 ны өдөр хуралдаж  Сумын ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдээс 2021 онд зохион  байгуулсан  ажлын тайлан, Сумын засаг даргын 2021  

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Сумын засаг даргын 2021  оны хөгжлийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөг батлах тухай, Сумын 2021 оны 

төсвийн гүйцэтгэл, 2022 оны төсөв батлах тухай, 2021 оны  оны газар зохион 

байгуулалтын  төлөвлөгөөны биелэлт, 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг  

тус тус хэлэлцэн  баталласан.                          

б/ Тамгын газрын төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:  

Тухайн сард  дээд газраас  18 албан бичиг ирсний   хариутай 9 албан бичгийн  

хариуг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан.  

Сумын Засаг даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн А/149 дугаар 

захирамжаар “Иргэний андгай өргөх ёслол” –г зохион байгуулсан.  Уг арга хэмжээнд  ЕБС-

ийн ахлах ангийн 108 сурагч оролцож сурагчдын дунд Засаг даргын нэрэмжит “Сагсан 

бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион байгууллаа.  

 Сумын засаг даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/153 дугаар 

захирамжаар  Ардын хувьсгалын 100 жил, Сум байгуулагдсаны 96 жилийн ойд зориулсан  
Аймаг, сумын цолтой болон залуу 64 бөхийн барилдаан /сумын цол чимэг олгох/-ыг зохион 

байгууллаа. Барилдаанд сумын начин Ц. Мягмаржав түрүүлж “Сумын заан цол”-ны болзол 

хангалаа.  

 

2021 оны жилийн эцсийн өрх, хүн ам, хөдөө аж ахуйн тооллогын ажил явагдаж 

байна.  

Хоёр: Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: -   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  487.6 сая, төсвийн орлого  623,5 сая төгрөгийн 

орлого  төвлөрсөн.      Байгууллагын өр авлага ,төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээг  хүлээн авч 

ЗГУСХС бүрэн мэдээлсэн .     

    Статистикийн байгууллагад хүргүүлэх сар улирлын мэдээ тайланг хугацаанд нь 

гаргаж , цахим санд шивсэн.     

 Жилийн эцсийн өрх хүн ам, мал тэжээвэр амьтан хашаа худгийн тооллого явагдаж 

тооллогын явц бүх баг малын цахим санд шивж дуусаад байна.  2020 оны төсвийн 



гүйцэтгэл 2022 оны төсвийн төлөвлөгөө, ОНХ сангийн  хөрөнгийн санхүүжилт , зарлагыг 

сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн баталуулаад тогтоолыг Аймгийн Санхүү Төрийн сангийн 

хэлтэс, Төрийн аудитын газарт хүргүүлсэн.   Байгууллагын жилийн эцсийн гүйлгээ бүрэн 

хийгдэж байна. 

Гурав. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: Мэдүүлэг гаргагчдад ХАСХОМ 

шинэчлэн гаргахтай холбоотой сургалтыг зохион байгуулаа  

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

хүрээнд:  

Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр: Ажил хайгч 31, Шинэ ажлын байранд 41, ажил 

олгогч 17  иргэдийн мэдээллийг “LIMS” программд шинэчилж бүртгэсэн.  

Ажилгүйдлийн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт гаргасан 1 иргэний тодорхойлолтыг 

гаргаж Нийгмийн даатгалын байцаагчид хүргүүлсэн.  

            ЕБСургууль: ДОХ-ын эсрэг хамтдаа арга хэмжээг ахлах ангийн сурагчдад зохион 

байгуулсан.  

        “Утасгүй орчин-Ухаалаг хэрэглээ” 10 хоногийн аяныг дунд, ахлах ангийн 
сурагчдын дунд зарлаж  утасны хэрэглээг хянах, цахим орчны эрдлээс сэргийлэх, багш 
сурагчдтай  нэгдэж хамтарсан утасны хэрэглээг багасгаж хараа хяналтыг эрчимжүүлсэн 
аян болж өндөрлөсөн.   

“Дэвтэр бол сурагчийн толь” аяныг сар бүр зохион явуулж түүврийн аргаар ангийн 

сурагчийн аль нэг хичээлийн дэвтрийг үзэн оноожуулж, шагналт 3 байрыг эзлүүлэн 

ажилласан.  

 Хаан банкны эрхлэгч Солонготуяа, НТББагш Э.Дэчинсүрэн нар хамтран “Ятгах 

тусам нягтал” аяны хүрээнд “Цахим эрсдэл” сэдэвт сургалтыг ЕБС-н багш нарт зохион 

явууллаа.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах өдрөөр  

цэцэрлэгийн ёс зүйн баг, сумын НХҮГ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтран багш ажилчиддаа 

‘’Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй хэрхэн ажиллах, тэдэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн 

үйлчилгээ‘’ сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.  

Байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлан зорилтод бүлгийн 4 хүүхэд,  ар гэрт нь 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн амьдардаг 3 ажилтан, эрүүл мэндийн шалтгаанаар групп-д 

байдаг 2 ажилтан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй амьдардаг 1 ахмад ажилтан нийт 10 

өрхөд тус бүр 3 шуудай нүүрс, 1 боодол амны хаалт өгч тусламж үзүүллээ. 

 Эрүүл мэндийн төв:  Нийт үзлэгт 430,  идэвхтэй хяналт – 858, урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг – 278,    больницод хэвтэн эмчлүүлсэн нийт – 358,  хүүхэд – 6, 

коронавируст халдвартай – 5 иргэн байна.                   

            Алсын дуудлага - 18 ирсэнээс 0-5 насны хүүхдийн дуудлага 2  ба  nрсэн дуудлага 

бүрийг хугацаа алдалгүй шийдвэрлэсэн.  

            Ковид-19 халдварын түргэвчилсэн шинжилгээг 99 иргэнд хийсэн. Иргэдэд 

коронавируст халдвараас  сэргийлье, ковид – 19 халдвараар өвдөөд эдгэсний дараах 



зөвлөмж,  гарын авлагыг бэлтгэн хүргэсэн. 1100 м/кв талбайд голомтын эцсийн ариутгал 

хийгдсэн.  

           Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх Хятад улсын Синофарм үйлдвэрийн 

Вероцелл, АНУ-ын файзер  вакцины 3 дахь тунд 18-с дээш насны 218  иргэн хамрагдаж  

1750 буюу 56,5%-ийн хамрагдалтай байна.  

           Дархлаа сэргээх нэмэлт дархлаажуулалтыг эрчимжүүлэх 3 хоногийн  аяны 

хугацаанд дархлаажуулалтанд хамрагдаж буй нийт 103 үйлчлүүлэгчдэд шинэ 

коронавируст халдаваас сэргийлье, ковид – 19 халдвараар өвдөөд эдгэсний дараах 

зөвлөмжийг гарын авлагаар бэлтгэн хүргэсэн.   

           Соёлын төв: Улсын төсвийн 1.988 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 

300 хүний суудалтай шинэ соёлын төвийн барилгын ажил явагдаж байна 

 12.12-ны өдөр Соёлын дэд сайд М.Батбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг, аймгийн 

Соёлын хэлтсийн удирдлагууд   шинээр баригдаж буй 300 хүний суудалтай  Соёлын 

төвийн барилгын ажлын явц, Соёлын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

Угийн бичгийг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд угийн бичгийн сургалтыг 

3 удаа зохион байгуулж  20 өрхийн угийн бичиг хөтлөх ажил дээр биечлэн заавар зөвлөмж 

өгч ажиллаа.  Сумын нийт 1392 өрхийн  425 нь угийн бичгийг тодорхой хэмжээгээр хөтөлж 

байна . Угийн бичиг хөтлөлтийн хувь 32% байна.  Угийн бичгийн уралдаанд 10 өрхийн 

угийн бичгийн материал ирсэнээс 4 өрхийн угийн бичгийг шалгаруулан аймгийн 

уралдаанд оролцуулснаас иргэн Э.Эрдэнэбаатарын угийн бичиг 2-р байрт шалгарлаа 

УОК, аймаг сумын онцгой комиссоос ирүүлсэн чиглэлийн дагуу соёл урлагийн 

үйлчилгээг 50%-ийн суудлын дүүргэлттэйгээр явагдахаар болсны дагуу   залуу дуучин 

Т.Бямбасүрэнгийн  “Монголоо санаад байна”, Дарьганга сумын уран сайханч Ч.Цэцгээгийн 

“Эх үрсийн дуулал” тоглолтыг  халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан тус тус зохион 

байгуулагдсан.  

 ЕБС-ийн иргэний андгай өргөх ёслол, Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдаан, МУГБагш 

Г.Батболдын гавьяатын хүндэтгэлийн цэнгүүн, ахмадын шинэ жил зэрэг  үйл 

ажиллагаануудыг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зохион байгууллаа. 

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.   

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

хүрээнд: 

Байгаль орчин: Захиргааны ерөнхий хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4, Хууль зүйн 

сайдын 2018 оны А/147 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу "Хог хаягдал 

ачиж цуглуулах, тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх үйлчилгээний 

хураамжийг төвлөрүүлэхэд мөрдөх" тогтоолын төсөлд нөлөөллийн шинжилгээг 196 

иргэдээс судалгаа авч хийлээ. Судалгааны дүнгээр айл өрхөөс сард авах хог хаягдлын 



хураамж 3000, албан байгууллагаас авах хураамжийг 25 000, хөдөөгийн багийн өрхөөс 

авах хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 3000 төгрөг байхаар ИТХ-д хэлэлцүүлж 

батлууллаа. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:  Улсын аварга малчин өрх шалгаруулах журмын дагуу 

1 малчин өрхийн материалыг бүрдүүлж аймгийн ХХААГ-т хүргүүлэв. 

     Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн 12 зээлдэгчийн 83,4 сая төгрөгийн 

зээлийн материалыг сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн 

зуучлалд хүргүүлсэн. Тухайн сард 5,751,188,00 төгрөгийн зээлийн орлого төвлөрүүлснээс 

хугацаа хэтэрсэн 1 зээлдэгч 2,507,333,00 төгрөгийн зээлийн төлөлтийг төвлөрүүлж 

зээлийн үлдэгдлийн өрийг барагдуулсан. 

Үлийн цагаан оготно тархалтын судалгааг нэгтгэн  аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн.  

Үүнд: 69000 га талбайд үлийн цагаан оготно тархсан. 

 

   Нэгтгэсэн: ХЭЗХ-мэргэжилтэн                Ж.Долгорсүрэн  

 

 

 


