
Уулбаян сумын Засаг даргын Тамгын газрын  

2022 оны 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан 

 

2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

 

Дөрөвдүгээр сард 74 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнээс хариутай албан 

бичиг 15 ирсэн бөгөөд холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж, биелэлтийг ханган 

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

захирамж – 43 батлагдсан бөгөөд хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. Нийт 

ирүүлсэн өргөдөл 9 (ажлын байр хүссэн-9) байна. 

Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр: 

Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулж буй 7-4-10 сургалтад 7 хоног бүр 

хамрагдан мэдлэгээ дээшлүүлсэн. Иргэдэд улсын бүртгэлтэй холбоотой мэдээ 

мэдээллийг түгээн ажилласнаар хугацаа хэтэрсэн бүртгэл байхгүй байна.  

     2022 оны 05 сарын 01-ээс 16-аас дээш насны иргэдэд тоон гарын үсэг олгох 

мэдээ мэдээллийг олон нийтийн сүлжээгээр иргэдэд сурталчилж, анхан шатны 

мэдээлэлтэй болгосон.  

2022 оны 04 дүгээр сарын байдлаар төрсний бүртгэл -15 / эм -10, эр-5/, нас барсны 

бүртгэл -7 /эр-7/, гэрлэсний бүртгэл -4, иргэний үнэмлэх шинээр /16 нас/ - 20 / эр -7, 

эм-13/, иргэний үнэмлэхний сунгалт  25,45 нас – 39 /эр-15, эм-24/, шилжин ирсэн – 

9 /эр-6, эм-3/, лавлагаа -53, төрсний гэрчилгээ дахин олголт -6 тус тус бүртгэгдсэн. 

 Төсөв санхүүгийн талаар 

Жилийн эцсийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн гаргаж Төрийн Аудитын 

албаар оруулж баталгаажууллаа. 1-р улирлын төсөвт байгууллагуудын татварын 

тайланг хугацаанд нь хийж илгээлээ. 1-р улирлын байдлаар орон нутгийн татварын 

орлого 59,6 хувийн биелэлтэй орлого 29,5 мян төгрөгөөр тасарч байна. Үүнд Малд 

ноогдох албан татвар, газрын төлбөр голлон тасарч байна. 

Аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэсээс Төсвийн шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлэх, санхүү төсвийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, төсвийн үр ашгийг 

дээшлүүлэх, сахилга хариуцлагыг сайжруулахтай холбогдуулан 2 өдрийн сургалтыг 

өгч мэргэжил мэдлэгийн талаар түвшин тогтоох шалгалт авч улмаар 2022 оны үр 

дүнгийн гэрээг байгууллаа. 

ТА-3 төслийн хүрээнд ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг 

чадвахжуулах сургалтыг сумандаа зохион байгуулж бусад сумаасаа суралцах, 

туршлага судлах, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа бусдад тайлагнах сургалтын 

сумдын ЗДТГ-ын дарга, ОНХС хариуцсан нягтлан бодогч нарт Сайн 

туршлагуудаасаа ярьж  тайлангаа илэрхийллээ. 



Төрийн сангийн гүйлгээ цахимд шилжихтэй холбогдуулан байгууллагуудын 

данс болон холбогдох албан хаагчдын мэдээлэл, нөрын үсгийн баталгаа, цахим 

төлбөрийн баримт зэргийг эрхийн бүртгэлийн санд оруулж өгсөн. 

Тамгын газрын хамт олонд 2021 онд ОНХС-аар хийсэн ажлын тайлан 2022 

онд хийх ажлын тайланг танилцууллаа. 

Худалдан авах ажиллагааны хүрээнд 

ОНХС-аар хийгдэх ажлуудын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар 

боловсруулж, гэрээ байгуулан хүлээн аваад байна. 

Соёлын төвийн тайзны хөшиг хийх, гадна хашаа хийх тендерийг зарласан 

боловч нэг ч компани оролцоогүй тул дахин зарлаж, Бага насны хүүхдийн 

тоглоомын талбай байгуулах, ЭМТ-ийн багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах, 

Дотуур байрын засварын  ажлын ТББ-ыг боловсруулах,  тендер зарлахад бэлдээд 

байна. ОНХС-ийн санал асуулгыг эрчимжүүлэх үүднээс цахим санал асуулгаас 

гадна QRкод уншуулан санал асуулгыг авах ажлыг эрчимжүүлэн хийж байна. 

ИТХ-ын удирдамжын дагуу 2021 онд ОНХС-аар хийсэн ажлын тайланг шалгуулж 

дараах арга хэмжээг авч ажиллаа. Үүнд бүх ОНХС-аар хийгдсэн бүтээн 

байгуулалтын хаягжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 4 жилд болдог эд хөрөнгийн тооллогын 

сургалтанд бүх байгууллагын нярав. Ня-бо, гишүүн нарын хамтнийт 13 албан 

хаагчийн хамт сургалтанд хамрагдсан. Худалдан авах ажиллагааны А3 

гэрчилгээний сургалтанд хамрагдлаа. Статистикийн 1-р улирлын ААНБ-ын мэдээ 

тайланг хугацаанд хийж илгээсэн 

Байгаль орчны чиглэлээр: 

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулав. Сумын бүх иргэд, АНН-үүдийг хамруулан 
сумын төвийг 2 км-ийн радиуст бүрэн цэвэрлэгээ хийв.   

Сэг зэм устгал, үүсмэл хог булшлах ажлыг зохион байгуулав. 5-н багийн хэмжээнд 
30 ш бод малын сэг, 390 ш бог малын сэг зэмийг устган ариутгал хийв. Жавхлант 
багт 5-н хэсэгт үүссэн байсан 1620 м.кв хогийг булж ариутгал халдваргүйтэл 
хийлгэв.  

Сумын төвд ундны усны зориулалтаар хэрэглэдэг 5-н худгаас дээж авч МХГ-н 
лабораторт өөрийн биеэр хүргэн өгч хариуг цахимаар авав. Хариу нь хэвийн гарав.  

Мод үржүүлгийн газар шинээр байгуулах тендерийн ажлын даалгаварыг 
боловсруулж санхүү албанд хүлээлгэн өгөв.  

Шинэ уужим орд ХХК-ний ирүүлсэн албан тоотын дагуу бүх материалтай танилцан 
хариу бичиг илгээв.  

Сумын төвийн ногоон байгууламжийн эвдэрсэн байсан 8-н хашааг гагнуулав. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 



Малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлын хүрээнд 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний 

өдөр “Хангилаг” ХХК-тай  үржлийн өсвөр насны бух худалдан авах гэрээ байгуулан  

урьдчилгаа 5,000,000  /таван сая/ төгрөгний гүйлгээг хийсэн.  

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлын хүрээнд “Тэргүүн сүрэг” ХХК-тай гэрээ 

байгуулан ээмэгний мөнгийг шилжүүлэн ээмэг татан авах ажлыг хийж байна.  

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ чиглэлээр: 

Гол нэрийн бүтээгдэхүүний Үнийн өсөлтийг 2-3 сар болон 4 сартай 

харьцуулан харуулав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн судалгаа 2022 оны  04 
сарын 25-ны байдлаар. Хүнсний бүтээгдэхүүний татан авалт хэвийн явагдаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатахуун түлшний үнийг 3 сартай харьцуулахад А-92, А-80 үнэ өсөөгүй байн 
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 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн” сарын аяны хүрээнд хүнсний 

чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 18 иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд “Хүнсний аюулгүй 

байдлын тухай” сургалтыг 2022 оны 04 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан. 

Сум хөгжүүлэх сан 

2022 онд нийт 160,363,241 төгрөг төлөгдөнө. Үүнээс 1-р улирлын байдлаар    

21,656,809 төгрөг төвлөрсөн байна.   
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2022 онд Зээл хаагдсан зээлдэгчид: 

- 2019 онд зээл авсан- Ц.Мөнхцогт  

- 2019 онд зээл авсан- С.Эрдэнэбат  

- 2019 онд зээл авсан- Э.Эрдэнэтуяа 

Эргэн төлөлт тогтмол хийж буй зээлдэгчид: 

- 2013 онд зээл авсан – Г.Зоригт 

- 2019 онд зээл авсан -  Ю.Сэсээрдорж  

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

- 2021 онд зээл авсан- А.Сарантуяа, Г. Нямдорж, Б.Болдбаяр, Б.Дэнсмаа, 

Б.Мижиддорж, М. Цолмон, З.Дорж,  

Эргэн төлөлт хийхгүй байгаа  зээлдэгчид: 

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

- 2020 онд зээл авсан- Т.Чулуун 

Хугацаа хэтэрсэн зээлдэгчид: 

- 2013 онд зээл авсан - Г.Зоригт, Л.Эрдэнэхуяг, Ж.Мөнхтуул,  

- 2016 онд зээл авсан-  С.Шарав 

2018 онд зээл авсан- Б.Эрдэнэцогт 

Шинээр бий болсон ажлын байр 

 

 

 

     

 

 

Ажлын байрны хувьд 2020 онтой харьцуулахад өссөн байна. 2021 оны зээлдэгчдийн 

ажлын байр хадгалагдан зориулалтын дагуу зээлээ ашиглаж үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна.  

Мал эмнэлгийн чиглэлээр: 

2022 оны 04 сарын 24 нд хуралдсан сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар сумын 

2022 оны Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг батлуулсан. 

Тус сумын 5-р багийн нутаг Дөрөө нуур гэдэг газар гарсан шүлхий өвчин бүрэн 

эдгэрч, Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай сумын Засаг даргын захирамжийг 4 

сарын 12 нд цуцалж. сумын Засаг даргын А/35 дугаар захирамжаар Хязгаарлалтын 

дэглэм рүү шижүүлсэн бөгөөд 4 сарын 26 нд энгийн горим руу шилжүүлнэ. 
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 2022 оны 3 сарын 25 Малын эмийн худалдан борлуулах үйл ажиллагаа 

явуулдаг ВИ-ТИ-НЕТ төрийн бус байгууллагын сургалт зохион байгуулагдаж, 

сургалтанд 50 гаруй малчид оролцсон. 

 2022 оны 04 дүгээр сарын 07, 08-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймагт Малын эмч 

мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд 7 малын эмч мэргэжилтэн оролцсон. Уг 

зөвлөгөөнд Улсын Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарга Д.Батчулуунаар ахлуулсан 

ажлын хэсэг ирж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн бөгөөд мөн аймгийн Засаг 

даргын орлогч Д.Шижирбаатар, аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга 

М.Молорчимэг болон бусад албадаас мэдээлэл өгсөн. Зөвлөгөөн цаг үеэ олсон үр 

дүнтэй болсон. 

 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Орон даяар хэрэгжүүлж буй 

дархлаажуулалтын аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа гоц халдварт шүлхий 

өвчний вакцин, тарилга хийхэд шаардагадах ариутгалын бодис, ХХ-ын хувцас 

зэргийг аймгийн Мал эмнэлгийн газраас татан авч, 4 сарын 18 нд сумын Засаг 

даргын А/38 дугаар захирамж гаргуулан тарилгын ажлыг үндсэн 4 группээр зохион 

байгуулж байна.  

Уг тарилгын стандарт арга ажиллагааны зааварчилгаа, МАЭМ-ийн тухай 

хуульд заасан малчны хариуцлын тухай заалт, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр  

ханган ажиллаж байна. Мөн сумын Засаг даргатай тохиролцон тарилга хийхэд 

шаардлагатай бензин шатахууны зардал туслах ажилтны хөлс зэргийг 

шийдвэрлэхэд зориулж, 1800000 төгрөгийг зарцуулаад байна.Тарилганд одоогоор 

110 хот айлын 4000 үхэр хамрагдаад байна. Мөн тарилын ажлын явцын мэдээллийг 

өдөр бүрийн 11 цагт аймгийн Мал эмнэлгийн газарт мэдээлж ажиллаж байгаа 

бөгөөд тарилгын ажил 23% тай байна. 

 Тайлангийн хугацаанд аймгийн Мал эмнэлгийн газраас 2 хариутай судалгаа 

бичиг ирсэнийг барагдуулж, Улсын МЭЕГ-ын цахим хуралд 1 удаа аймгийн онцгой 

комиссын цахим хуралд 1 удаа тус тус сууж шаардлагатай мэдээллийг авч 

ажилласан  

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

чиглэлээр:  

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: Орон нутагт 10 төслийг хэрэгжүүлэхээр санал 

хүргүүлсэн бөгөөд одоогоор 2 төсөл хөтөлбөр нь дэмжигдэж ирсэн. Зээлийн хугацаа 

хэтрэлтэй байсан 7 иргэнээс 2 иргэн  зээлээ хаасан. 

2022.04.22нд хүнсний талоны өрхөөс 2 өрхийн 2 иргэнээр засмал замын хажуу  

талын хашаа саадыг цэвэрлүүлсэн. 

Халамжийн чиглэлээр: Халамжийн цахим системд шинээр хүүхэд-3, цалинтай эх-

3, асаргаа-7,  иргэн-2, нийт 19 иргэнийг бүртгэсэн. Хиймэл шүдний хөнгөлөлтөд 

хамрагдахаар 3 ахмад хүсэлт гаргаж, хүсэлтийг шийдвэрлэн өгсөн. 



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,  эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд ЗДТГ-н үүдний 

хаалганд татуурга хийсэн. ОНОТХтөсөлд хамрагдсан 4 иргэнг сургалтад хамруулж 

байна. 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр: 

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас ирсэн “Нэг 

байгууллага-Нэг залуу өрх” арга хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллах тушаалын 

дагуу Төсөвт 6 байгууллагад 1 1 өрхийг хариуцуулан сумын Засаг даргын 2022 оны 

3-р сарын 30-ны өдрийн А/26 дугаар захирамжийн гарган тус газарт хугацаанд нь 

хүргүүлсэн. 

“Хүүхэд, эрхэм хэрэглэгч аян”-ы хүрээнд хүүхдийн эрхийн эрхийг хамгаалах 

тусламж дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ирсэн албан бичгийн хүрээнд эрдлийн 

программд бүртгэлтэй 183 хүүхдээс авах байснаас 165 хүүхдээс эрсдлийн үнэлгээ 

авч нэгтгэн 4-р сарын 15-ны өдөр аймгийн ГБХЗХГ-т хүргүүлсэн. Үлдсэн 18 хүүхэд 

нь насанд хүрч мөн шилжиж явсан хүүхэд байсан тул хасагдсан. 

ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ, МЗХ-ны удирдлагууд аймагт ажиллах 

үеэр Залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр ажиллах гарц, шийдэл, нээлттэй 

хэлэлцүүлэгт 2 залуугийн төлөөлөлтэй хамт 4-р сарын 13-ны өдөр оролцсон. 

Хэлэлцүүлэгт сумаа төлөөлөн залуучуудынхаа санал бодлыг илэрхийлж оролцсон 

болно. 

Сумын гэр бүл, хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хамтарсан 

багийг хуралдуулж энэ онд хийх ажлын төлөвлөгөө болон гишүүдтэй багийн ахлагч 

нууцын гэрээ байгуулж ажилсан. 

Гэр бүлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн хүрээнд 15 өрхийг шинэчлэн гэр 

бүлийн нөхцөл байдлын судалгаа авч өрхийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн 

тодорхойлж хувийн хэрэг бүрдүүлсэн. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд зөвлөлийн 

гишүүдийг чадавхжуулах сургалтанд 4-р сарын 21-ны өдөр халамжийн мэргэжилтэн 

З.Ганбаярын хамт оролцож сертификад гардаж авлаа. 

Нийгмийн даатгалын чиглэлээр: 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт  209509,7 мян төгрөгийн шимтгэл 

төвлөрүүллээ. 

Үүнээс: 

- Ажил олгогчоос шимтгэлд  -168350,3мян төг 

- Сайн дурын даатгалын шимтгэл- 30236,9 мян төгl 

- ЭМДаатгалын шимтгэлд- 10992,5  мян төг орлоо. 

Хэлтсээс 534000,0 мян төгрөгийн санхүүжилт авч 464 тэтгэвэр авагчдад 860689,1 

мян төгрөгийн тэтгэвэрийг  олголоо. 



СДДаатгалд 160 даатгуулагчидтай  шинээр гэрээ байгууллан 30236,9 мян төгрөгийн 

шимтгэл , Эрүүл мэндийн даатгалд 150 даатгуулагчийг даатгаж 10992,5 мян 

төгрөгийн шимтгэл  төвлөрүүлсэн.  

Шинээр өндөр насны тэтгэвэр -14, тахир дутуугийн тэтгэвэр-0, тэжээгчээ алдсаны 

тэтгэвэр -0 нийт  14 тэтгэврийг тогтоож, 4 тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг өөрчлөн 

тогтоон олгоод байна. 

Улсын төсвөөс 0 сая төгрөгийг  тэтгэмжийн санхүүжилт оршуулгын тэтгэмж 3 

тэтгэвэр авагчдад 3000.0 мян төгрөг, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжинд 3 

даатгуулагчдад 6892.5 мян, Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 4 

даатгуулагчдад 244.1 мян төгрөгийн тэтгэмжийг тус тус  олголоо. 

2021 оны харилцахын-4, тооцооны хуудас тайлан-2, хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн 

тайлан-1,малчны зөвлөлийн тогтоол баримтууд -1 зогсоогдсон 27 тэтгэврийн хувийн 

хэргийг архивлан нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээлгэн өгөв. 

Тус хугацаанд тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл-14 ,т Банк солих-7 , тэтгэмж-12, 

ажилгүйдлын тэтгэмж-0 ,малчин малчнаар ажилласан жил тогтоолгох- 1  нийт 34 

өргөдлийг хүлээн авч бүрэн барагдуулж , 536 иргэнд нийгмийн даатгалын 

үйлчилгээг хүргээд байна. 

Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 1 сарын 9-12 өдрүүдэд зохион байгуулсан сургалтанд 

амжилттай оролцож, 2021 оны тайланг нийгмийн даатгалын хэлтэст хүлээлгэн 

өглөө. 

Тэтгэвэр авагчийн 460 тэтгэврийн хувийн хэргийг тоолж бүртгэлийг шинэчилсэн. 

Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг  төлөвлөгөөг биелүүлэх, малчдыг сайн дурын 

даатгал болон Эрүүл мэндийн даатгалд  бүрэн хамруулах зорилгоор  багийн засаг 

дарга нарт сайн дур, эрүүл мэндийн төлөвлөгөөг хуваарилан Тамгын газрын 

даргаар батлуулан хамтарч ажиллаж байна. 

Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Малчдын зөвлөгөөн”-д оролцон 

170 малчинд Нийгмийн даатгалын хуулин орсон өөрчлөлтийн талаар сургалт 

зохион байгуулсан.Нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойг 

угтаж бүтээлч ажлын төлөвлөгөө гарган Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргаар 

баталуулан ажиллаж байна. 

“Төрийн үйлчилгээг малчны хотонд” уриатайгаар Тамгын газартай хамтарч Баян 

,Тэгш, Жавхлант багуудын 227 өрхийн  351 иргэнд  нийгмийн даатгалын хуулийг 

сурталчилж 260 ш гарын авлага тарааж, сайн дурын даатгалд шинээр 8 иргэнийг 

даатгаж 6298,0мян төгрөг, Эрүүл мэндийн даатгалд 56 иргэнийг даатган 4826,4 мян 

төгрөгийг нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлээд байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль :  



 2022.04.08 нд  Баруун –Урт хотноо болсон Улсын төрөлжсөн олимпиадын II 

даваанд биологийн хичээлийн төрөлд хими-биологийн багш Ж.Нэргүй 

ТЭРГҮҮН байр эзлэв. 

 2022.04.08 нд  Баруун –Урт хотноо болсон  Улсын төрөлжсөн олимпиадын II 

даваанд  орос хэлний хичээлийн багшийн төрөлд гадаад хэлний багш 

Ө.Алтанчимэгт амжилттай оролцож 3-р байр эзэлсэн халуун баяр хүргэе. 

 БМДИ,  аймгийн БШУГ-тай хамтран  4 дүгээр сарын 7,8 өдрүүдэд  зохион 

байгуулсан  “Ээлжит хичээл боловсруулах цахим контент”  сургалтад  4 багш  

хамрагдлаа.  

 4 дүгээр сарын 4-9-ны өдрүүдэд Баруун-Урт сумын 2 дугаар сургууль дээр 

зохион байгуулагдсан  улсын төрөлжсөн олимпиадын II даваанд  нийт 9 

төрлийн хичээлээр  7 багш, 9 дүгээр ангийн 11 сурагч оюун ухаанаа сорин 

уралдлаа.   Алт-2, мөнгө – 1,  хүрэл – 1 меадль хүртэж   ЕБС-иудаас   ТЭРГҮҮН 

байр эзэлсэн ажилтыг үзүүллэээ.  

 Улсын төрөлжсөн олимпиадын II даваанд   химийн хичээлийн сурагчийн 

төрөлд 9б ангийн сурагч М.Эрдэнэзул ТЭРГҮҮН байр эзэлсэн. 

 Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, Шинжлэх ухааны газар,  БХАН-ээс хамтран  

зохион байгуулсан  "Би залуу багш"-2 хөтөлбөрийн хүрээнд "Идэвхтэй 

сургалт ба сурахуй арга зүй" сургалтанд 5 залуу багш  хамрагдлаа.   

 4 дүгнээр сарын 11-ний өдрөөс эхлэн ХАБЭА аяны хүрээнд ххүхдийн 

эрсдэлгүй байх тал дээр анхаарч  эцэг эх цагдаа ажиллаж байна.   Нийт  36 

эцэг эх “Эцэг эх –Цагдаа”-ийн  үүрэг   гүйцэтгэв. 

 2022.04.14-нд  ХАБЭА сарын аяны хүрээнд ХАБЭА-н  баг хамт олон  багш 

ажилчдаас  биеийн сорилыг авч,  төлөвлөгөө гарган  “Илүүдэл жингүй эртэч 

монгол”  хөдөлгөөнийг өрнүүлэн  ажиллаж байна.    

 Сургууль, цэцэрлэг хамтран ХАБЭА аяны хүрээнд эцэг, эхчүүдэд зориулсан 

тайлант өдөрлөг зохион байгууллаа  Үдийн хоолны амталгаа, дотуур байрын 

сурагчдын хоол цайны орц, тэжээллэг чанарыг эцэг, эхчүүдэд амтлуулан 

сурталчилав.   Мөн ажлын байрны хувцас, дасгал хөдөлгөөн, завсарлагааны 

гимнастикаа хийж сонирхууллаа.  Гарын доорх материал ашиглан сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн хийсэн үзэсгэлэн, өртөөчилсөн сургалт, 3 төрөлт тэмцээнийг 

амжилттай зохион байгууллаа. Технологийн хичээлээр үзэсгэлэн гаргаж, 

өөрсдийн хийсэн цацлын халбага, түлхүүрийн оосор, ээмэг зүүлт зэргийг 

худалдан борлууллаа.  

 Ц.Алтантүлхүүр, П.Урантуяа, А.Сайханцэцэг  нар  6,7 дугаар ангийн 

сурагчдад  "Харилцан хүндэтгэл, эрүүл харилцаа" сэдвээр сургалт   зохион 

байгууллаа. Сургалтад нийт 42 хүүхэд хамрагдав. 



 Анги удирдсан болон мэргэжлийн багш нар “Миний гэр-Аюулгүй орчин”,  

“Дэлгэцийн дондолт”,  “Дэлгэцийн хэрэглээнээс хүүхдээ холдуулах энгийн 

аргууд”, “Тамхины хор уршиг”,  “Үйлдлээрээ үлгэрлэе”,  “Хуванцар савны 

хэрэглээ”,  “Хогийн сав таартал хогоо авч явъя”,  сэдвээр нийт  23 шторк 

бэлтгэн  сургуулийн нээлттэй  группэд байршуулав.  

 4-р сарын 21-24ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулдсан улсын 

төрөлжсөн олимпиадын lll давааны биологийн багшийн төрөлд аймгаа 

төлөөлөн багш Ж.Нэргүй,  химийн сурагчийн төрөлд  9б ангийн сурагч 

М.Эрдэнэзул  нар амжилттай оролцлоо.  

 “Эко сургууль” хөтөлбөрийн хүрээнд  “Сургуулийн мөрөөдлийн макет”ийг  

технологийн 2 багш, 4 сурагчийн хамт  бүтээж  сургуулийн  коридорт   

байршуулав. 

 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр бага ангийн  ЗАН-ээс  “Хайр түгээе – Хамтдаа 

дэмжье” сэдэвт эцэг эхийн өдөрлөгийн  зохион байгуулав. Өдөрлөгт нийт  213 

эцэг эх асран хамгаалагч оролцож   спортын 3 төрлийн тэмцээн,  5 чиглэлийн  

өртөөчилсөн сургалтад идэвхтэй   хамрагдлаа.  

  “Суралцахуйн баясгалан” ТББ-тэй хамтран захиалгат сургалтыг 4 дүгээр 

сарын 22,23 өдрүүдэд  зохион байгуулав.  Сургалтанд нийт  28 багш, удирдах 

ажилтан оролцож  мэдлэг боловсролоо  дээшлүүллээ. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сарын аяны хүрээнд 5 чиглэлийн хүрээнд 42 

ажлыг төлөвлөн ажиллалаа. 

 Багш, туслах багш, тогооч, үйлчлэгч, галч жижүүрүүдийн ажлын хувцасыг 

бүрэн шинэчиллээ. 

 Багш ажилчдыг санитол, эко цай, мульти витаминаар витаминжуулж нэг хүнд 

15,000 төгрөгийн витамин өглөө. 

 “Сайн багшийн-Сайн технологи” арга хэмжээг зохион байгуулж, амжилттай 

оролцсон 1 багшийг Аймгийн уралдаанд оролцууллаа. 

 Аймгийн “Сайн багшийн-Сайн технологи” уралдаанд оролцож “ТЭРГҮҮН 

БАЙР” эзэллээ.  

 “Илүүдэл жингүй-Эртэч монгол” аяны хүрээнд өглөө бүр 7:30 минутаас ажлын 

байрны дасгалыг хийж хэвшээд байна. 

 ХАБ-ын сарын аяны хүрээнд эцэг эхчүүдэд цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 

сурталчилах зорилгоор өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн үеэр хоолны 

амталгаа, бүтээлийн үзэсгэлэн, ажлын байрны дасгал, хувцасны үзэсгэлэн 

зэргийг зохион байгуулсан байна. 

 Мөн эцэг эхчүүдээс сэтгэл ханамжийн судлагааг авч ажилласан ба өдөрлөгт 

57 эцэг эхийг хамруулсан. 

 Өдөр бүр хүүхдүүдийг витаминжуулан ажиллаж байна. 

 Аймгийн Архивт 2013-2016 он хүртэлх Байнга хадгалах баримтыг тушаалаа.  



Соёлын төв: 

Тайлант сард албан хаагчдын хурлыг 1 удаа хийж тухайн сард хийх ажлын 

чиглэлийг хэлэлцэж холбогдох үүрэг даалгавар өгөв. 2022 оны 04 сарын 23нд 

СУИС-ийн А.Мөнгөнсүлдийн Бүжгээр урлахуй тоглолтыг зохион байгуулж 

ажилалаа. Нийт 200 хүн хамрагдсан. 

Дэлхийн номын баярын хүрээнд албан байгууллагын дунд “Хамтдаа уншъя, 

хамтдаа суралцъя, хамтдаа хөгжье” зөөврийн номын сангийн аяныг  албан 

байгууллага аж ахуйн нэгжийн дунд зохион байгуулж нийт 113 иргэн шинээр карт 

нээлгэн 138 ном олгох үйлчилгээ үзүүллээ. Мөн Дотуур байрын сурагчдад зөөврийн 

номын сан ажиллуулж үнэгүй карт нээн сурагчдад үлгэрээр чанга уншлага явуулав. 

ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн сурагчдад  нутгийн зохиолч Г.Ловор, Н.Доржцэрэн 

шүлгүүдээр үзэсгэлэн гаргаж сонирхууллаа.   

Номын сангийн нэгдсэн цахим Lib4U  программд 104 ном оруулаад байна.  

Соёлын биет бус өв тээгчээр 1 иргэнийг нэмж бүртгэсэн. 

Сумын шагайн холбоотой хамтран 6 сурагчдад үндэсний шагай харвааг сурталчлах 

зорилгоор дугуйланг хичээллүүлж байна. Дугуйлангийн сурагчдад аймгийн гоц 

мэргэн харваачид зааж сургаж байна 

Аймгийн соёл урлагийн газраас зохион байгуулсан Соёл урлагийн салбарын албан 

хаагчдын сургалт зөвлөгөөн болон спортын өдөрлөг арга хэмжээнд Түмэнцогт 

сумын соёлын төвтэй хамтран амжилттай оролцсон. 

Сумын Засаг даргын захирамжийн хүрээнд Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 

байгууллагын орчинд болон хуваарьт газарт их цэвэрлэгээ хийлээ. Сүхбаатар 80 

Урлагийн наадмын бэлтгэл ажлын хүрээнд албан хаагчдыг ажлаас нь чөлөөлж 

тоглолтын бэлтгэлдээ оролцож байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Нэг . Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ  
Бүгд үзлэг 1120 бөгөөд үүнээс  

1. Урьдчилан сэргийлэх үзлэг-304 

2. Амбулаторийн үзлэг –366 

3. Идэвхтэй хяналт-36 

4. Гэрийн эргэлт-12  

5. Гэрийн дудлага-99 

6. Алсын дуудлага-35 

7. Артерийн даралт  чихрийн шижингийн үзлэгт–90 

8. Хөхний үзлэгт-128  

9. Эсийн шинжилгээнд-36 

10. 0-2 насны урьдчилан сэргийлэх тарилгад- 25  

11. Вгепатитийн нэмэлт дархлаажуулалтанд-63 хүн хамрагдсан байна. 

 



“Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:           

Эхний улирлын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдөр 

зохион байгууллаа. 

Эрх зүйн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2022 онд батлагдсан хуулиудыг 

хэн сайн мэдэх вэ? уралдааны удирдамж батлуулж, уралдааныг 2022.04.29-ны өдөр 

зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Архинаас татгалзах, 

тамхины хор уршгийн талаар олон нийтэд мэдээллийг бичлэг, постероор 

мэдээллээ. 

Сумын Засаг даргын Тамгын газар, төсөвт байгууллагаас хэрэгжүүлж буй ажлыг ил 

тод, үнэн бодитоор олон нийтэд мэдээллэх үүрэг бүхий хэвлэл, мэдээллийн ажлын 

хэсгийг  5 гишүүнтэй байгууллаа.  

Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг Сүхбаатар аймаг 

дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүллээ. 

2021 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдсэн ажил арга хэмжээний тайлан, 

сумын Засаг даргын 2021 онд хийсэн ажлын тайлан, Төрийн албан хаагчийн 2022 

оны сургалтын төлөвлөгөөг, сургалтын хуваарийг QR кодоор үүсгэж, хэрхэн 

ашиглах аймаг, сумдын албан тушаалтнуудад танилцууллаа. 

Байгууллагын албан хаагчдын дунд 2022 оны 03-05 дугаар сарын хооронд зохион 

байгуулж буй “Хандлагаа өөрчилж-Хамтдаа хөгжье” аяны хүрээнд “Эртэч залуус-

Дасгалт хийе” “Эртэч Залуус-Мэдлэгээ хуваалцая”, “Ном бид хоёр хэлэлцүүлэг”, 

“Миний яриа-Миний илэрхийлэл”, “Эерэг сэтгэлгээ-ажлын бүтээмж”, “Зөв соёлыг 

түгээе”  гэсэн 6 удирдамжийн дагуу албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж 

байна. 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН: ХУУЛЬ, 

           ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                  Л.ДАШБАЛЖИННЯМ 

 

 

 


