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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал,  Тамгын газар, төрийн удирдлагын 
ажлын чиглэлээр 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, сумын засаг даргатай 2022 онд 

хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байгууллагын 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 

батлуулсан. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газарт I улиралд иргэд, 

албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийг нэгтгэн аймгийн ЗДТГ-т явуулсан. 

Шийдвэрлэлт 89.1 хувьтай. 

Засаг даргын тамгын газрын 3 албан хаагчийг төрийн худалдан авах 

ажиллагааны А-3 сургалтад хамруулсан.  

Малчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг сумын төвд зохион байгуулж, 120 малчин, 

мал бүхий иргэн оролцсон. Зөвлөгөөний үеэр сургалт, ярилцлага, урлаг, спортын 

арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулсан.  

Төрийн үйлчилгээний үйл ажиллагааны I улирлын тайланг нэгтгэн аймгийн 

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст явуулсан. 

Хүний нөөцийн мерит төслийн 1, 2 дугаар шаьны судалгааг заасан 

хургацаанд бэлтгэж явуулсан. 

           Хоёр. Эдийн засаг төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Монгол улсын Засгийн удирдлага мэдээллийн цахим сүлжээг ашиглан 

төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог өдөр тутам хийж гүйцэтгэн холбогдох 

тайлан мэдээнүүдийг  тогтмол гарган өгч байна. 

Нийгмийн даатгалын байцаагчтай тухай бүр тооцоо нийлж, өр авлагагүй 

ажилласан. 

Санхүүгийн 2021 оны тайланг . 

Сар бүрийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн мэдээ, төрийн сангийн 

мэдээ, өглөг авлагын мэдээг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж цахим сүлжээгээр 

дамжуулан төрийн сангийн хэлтэст өгсөн. 



Гурав. Хууль эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 

Монгол Улсын Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, аймгийн засаг даргаас сумын 

засаг даргатай байгуулсан гэрээ, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөни й 

хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Хамтарсан баг”-ийг захирамжаар шинэчлэн 

томилж, багийн жилийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан. 

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

хүрээнд: 

Энтерпернершеп төслийн шалгаруулалт хийгдэж 5 төсөл оролцсоноос 11 

дүгээр сангийн сурагчдын Дреамланд төсөл шалгарч санхүүжилт авахаар болсон. 

 Аймгийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах жудо бөхийн тэмцээнд багаараа 3 

дугаар байр, самбо, чөлөөт бөх, сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдэд амжилттай 

оролцож, 2 алт, 4 мөнгө, 5 хүрэл медаль хүртсэн. 

 Сургуулийн эцэг, эхийн зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж сургуулийн 

өөрийн үнэлгээнд  хийх багийн гишүүдийг томилсон. Энэ үеэр эцэг эхчүүдийн дунд 

спортын уралдаан тэмцээн явагдаж, үдийн цайны амталгааг хийсэн. 

 Боловсролын салбарын ёс зүйн жилийн нээлтийн арга хэмжээг багш, 

ажилчдын дунд зохион байгуулж, сурагчид болон багш нараас судалгаа авч, 

судалгааны дүнд дүгнэлт хийн ажиллаж байна. 

 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүлтгэлийг бүрэн дуусгаж, 27 сурагч Монгол 

хэл, бичгийн шалгалтад хамрагдахаар бэлтгэлээ хангаж байна. 

Цэцэрлэгээс “Илүүдэл жингүй Эртэч Монгол” аяны хүрээнд “Хөдөлгөөнөөр 

эрүүлжье” уриатай 3 сарын аяныг албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг 

уриалан багш ажилчид өглөө бүрийн 07:00 цагт дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшсэн.  

Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд сумын 

цэцэрлэг, салбар цэцэрлэгт тус бүр 10 сая төгрөгний тоглоом, сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн нийлүүлсэнийг хүлээн авч ашиглаж байна. 

 



Эцэг эхийн төлөөлөл  40 эцэг, эхээс санал асуулга авч, дүгнэлт хийн, үйл 

ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна 

Хүүхдүүдийн дунд Гар зургийн уралдаан, фото зургийн үзэсгэлэн, номын 

хавчуурга багш ажилчдын дунд номын хавчуурга, “Сайн багш” үйл ажиллагааг 

зохион байгууллаа. 

Засгийн газрийн 107 дугаар тогтоолыг үндэслэн бүлгийн багш, туслах багш 

нарын цалинг шинэчлэн тогтоож цалингын шатлалыг нэмэгдүүлэн тогтоолыг 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Номын сангаас “Эх орончдын өдөр”-өөр ЕБС-ийн 8 дугаар ангийн  сурагчдын 

дунд “Нууц товчоонд нэвтэрхүй” АХА тэмцээн зохион байгуулж, Монголын нууц 

товчооны танилцуулга хичээл орсон. Номын сангийн дэргэдэх “Уран-Өд” дугуйлан 

03 дугаар сарын 15-наас эхлэн 12 сурагчтайгаар  долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв 

гарагт танхимаар хичээллэж байна. 

 

 Мөн “Монгол цэргийн өдөр”-ийг угтан бүх насныханы дунд “Миний сайхан аав” 

захидлын уралдааныг зарлаж, уралдаанд 12 оролцогчоос захидал хүлээн авч, 

шалгаруусан.  

  

Соёлын өвийн ажилтан, номын санч хамтран “Эх орончдын өдөр”-т зориулсан 

“МУ-ын баатар Чойн Дугаржавын намтар түүхийг хэн сайн мэдэх вэ?” ЭСЭЭ 

бичлэгийн уралдаан зарласан ба уралдаанд хот, аймаг сумдаас нийт 30 хүн 

материал ирүүлж эхний 3 байрыг шагнаж урамшуулсан. 



Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан “Сүүн цацалтай 

ээжий” тоглолт, Үдшийн цэнгүүнийг соёлын төвийн бүрэлдэхүүн зохион  

 “Монгол цэргийн өдөр”-ийг угтаж сумын ахмадын хороо, хилийн 0184 дүгээр  

ангийн ахмадуудын хамтарсан  “Ахмадын дуун цэнгүүн”  зохион байгуулж 72 хүн 

хамрагдлаа. ЕБС-ийн захиргаа, Багын заах аргын нэгдлийн хамтран зохион 

явуулсан “ААВУУД VS KARAOKE” тэмцээнийг соёлын төвтэй хамтран зохион 

байгуулж, 96 хүн хамрагдсан. 

Зэвсэгт хүчин үүсгэн байгуугдсаны 101 жилийн ой, Монгол цэргийн өдрийг 

тохиолдуулан “БАЯРЫН ЖАВХАА” тэмцээнийг албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, 

багуудын дунд амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээнд 10 багийн 50 хүн 

хамрагдаж эхний 3 байрыг шалгаруулсан.  Тэмцээний шагналд 265,000 мянган 

төгрөг зарцуулсан, 124 үзэгч үзсэн, оройн үдшийн цэнгүүнд 75 хүн хамрагдсан. 

Эрүүл мэндийн төвөөс “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа” сарын 

аяны хүрээнд “Элэгний архаг үрэвсэл”-ийн талаар сургалт мэдээллийг 130 иргэнд 

зохион байгуулж, гарын авлага тараасан. 

  

“Идэвхитэй хөдөлгөөн–Эрүүл мэнд” өдөрлөгийн хүрээнд ЭМТ-ийн албан 

хаагчдын дунд дасгал хөдөлгөөн, спортын уралдаан, тэмээн зохион байгуулсан.  

  

Эрүүл мэндийн төвийн үзлэгийн баг хилийн 0184 дүгээр ангийн албан хаагчдад 

ажлын байран дээр 78 хүнд  үзлэг шинжилгээ  хийж,  В. Гепатитын  вакцин  26 хүнд 

хийсэн.  



  

 Үзлэг шинжилгээнд хамрагддаггүй 45-аас дээш насны эрэгтэйчүүдийн 

судалгааг гарган, хэвлийн ЭХО-д  85 хүнийг  үзлэгт  оруулж  Элэгний шохойжилт – 

1, бүдүүн гэдэсний үүсгэвэр – 1, цөсний ургацаг – 1 тус тус оношлогдож  2 дугаар 

шатлалын эмнэлэгт илгээсэн.  

  

          Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 399 хүнийг хамруулж, зөөврийн 

рентгэнд 73  хүний  цээжний зургийг авч  зөвлөгөө  өгсөн. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-12 дугаар ангийн  68 хөвгүүдийг амны 

хөндий болон нөхөн үржихүйн үзлэгт хамруулж, хөвгүүдэд  тулгамдаж буй асуудлаар 

мэдээлэл өгсөн.  

Хөдөлмөр халамжийн сангаас ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 11 иргэд 

сонсголын аппарат олгосон. 

  Тав: Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд: 

“Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд иргэд, ААН-ийн оролцоог 

нэмэгдүүлэхээр 25 ААН-тэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. 
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