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Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжилт  Хувь  

Хөтөлбөр 1.Төрийн албаны стандартыг мөрдүүлж, албан хаагчдыг сургаж, чадваржуулах, тэдний 
ёс зүй, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэн, боловсон хүчний хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

1.1 

Төрийн албаны тухай хууль, 
холбогдох дүрэм журмын 
хэрэгжилтийг сумын хэмжээнд 
зохион байгуулж үр дүнг хагас, 
бүтэн жилээр дүгнэж 
тайлагнах 

Шинэчлэн батлагдсан төрийн албаны тухай хууль болон 
хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон дагалдан гарсан 
журмуудын талаар төрийн байгууллагуудын албан 
хаагчдад болон иргэдэд сурталчлан сургалт зохион 
байгуулж мэдээлэл өгсөн. ЗГ-ын 38-р тогтоолоор баталсан  
жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх журам”, ЗГ-ын 9-р тогтоолоор баталсан 
“ТЖАХ-ийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, 
урамшуулал олгох журам”, 8-р тогтоолоор баталсан “Албан 
үүргээ гүйцэтгэх явцад ТАХ-ийн амь нас хохирсон 
тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 
олгох журам”, 7-р тогтоолоор баталсан “ТАХ-д өндөр насны 
тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох 
журам”, 6-р тогтоолоор баталсан “ТАХ-д нөхөх төлбөр 
олгох журам”-ууд болон ТАЗ-ийн 2019 оны 33-р тогтоолоор 
баталсан “ТЗ-ны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”-ийн талаар мэдээлэл хийсэн байна. Төрийн 
албаны тухай хуулийг 270 гаруй иргэд, төрийн албан 
хаагчдад хүргэсэн байна.    

100 

1.2 

Төрийн үйлчилгээ үзүүлэх чиг 
үүрэг бүхий бүх шатны 
байгууллага ажиллагсадтай 
байгуулсан гүйцэтгэлийн үр 
дүнгийн болон хөдөлмөрийн 
гэрээг хагас, бүтэн жилээр 
дүгнэж тайлагнах 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг баталж сар бүр хэрэгжилттэй танилцаж байна. 
Үйлчилгээний албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулж хагас, бүтэн жилээр дүгнэж ажилласан. Сумын 
Засаг даргаас төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай 
үр дүнгийн гэрээ, байгийн Засаг дарга нартай хамтран 
ажиллаж гэрээг байгуулж хагас бүтэн жилээр дүгнэлээ. 
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1.3 

Төрийн албаны сахилга 
хариуцлагыг чангатгах арга 
хэмжээ авч, үйлчилгээний үр 
дүн бүтээмжийг дээшлүүлсэн 
байх 

Засгийн газраас төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай 258 тогтоолыг баталж төрийн 
байгууллагууд  төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах талаар ажлын төлөвлөгөө гарган 
биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллалаа.  2019 онд ИТХ-2, 
ЗДТГ-т 19, ЕБС-д 25, Соёлын төв 5, хүүхдийн цэцэрлэг 11, 
ЭМТ 14 нийт 76 төрийн албан хаагч ажиллаж байна.  2019 
оны  жилийн эцсийн сарын байдлаар төрийн албаны хууль 
болон холбогдох дүрэм, журмыг зөрчсөн 3 албан хаагчид 
хариуцлага тооцсон. Тухайлбал ЭМТ-д ажлын хариуцлага 
алдаж ажлын цагаар архидан согтуурч, ажил тасалж 
хариуцлага алдсан 1 ажилтан, ёс зүйн зөрчил гаргасан 1 
ажилтанд тус бүр сануулах арга хэмжэээ авсан. ЗДТГ-аас 
ажлын цаг удаа дараа тасалсан 1 албан хаагчид 

100 



цалингийн хувь бууруулах сахилгын арга хэмжээ авсан 
байна. Төрийн албаны сахилга хариуцлагыг чангатгах 
чиглэлээр  төрийн албан хаагчдыг ажлын болон ажлын 
бус цагаар ажлын байр, томилолтын явцад согтууруудах 
ундаа хэрэглэхийг хориглох тухай заалтыг байгууллагын 
дотоод журмын 6.4.4, 6.4.5-д нэмэлтээр тусган баталж 
чанд мөрдөж ажилласнаар албан хаагчдын ажлын 
бүтээмж дээшилж ажлын гүйцэтгэл сайжирсан байна. Мөн 
ажлын цагийг хурууны хээгээр, цаасан бүртгэлээр давхар 
хөтөлж, гадуур ажиллах дэвтэр хөтөлж ажлын цагт хяналт 
тавьж ажиллалаа.   

1.4 

Сумынхаа хүний нөөцийг 
хөгжүүлэх, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлж, орон нутгаа 
мэргэжлийн боловсон хүчнээр 
хангах  арга хэмжээ авах 

2019 оны 12 сарын байдлаар суманд дутагдалтай байгаа 
боловсон хүчний судалгааг гаргахад 13 албан хаагч 
дутагдалтай байгаа бөгөөд үүнээс 4 нь төрийн захиргааны, 
9 нь төрийн үйлчилгээний албан хаагч байна. Уг сул орон 
тоог нөхөхөөр аймгийн ТАСЗ-д шаардлагатай материалыг 
хүргүүлсэн ба үйлчилгээний албан хаагчдын тухайд 
байгууллага тус бүр ажлын байрны зарыг олон нийтэд ил 
тод цахим хэрэгсэл болон мэдээллийн самбараар хүргэж 
ажилласнаар энэ онд 11 орон тоо нөхөгдсөн байна. Одоо 
ажиллаж байгаа албан хаагчдыг тогтвортой ажиллуулахад 
дэмжлэг үзүүлж мэргэжлээ дээшлүүлэх, боловсрол 
эзэмшихэд нь цалинтай чөлөө олгох, төрийн албан 
хаагчдын орон сууцыг нийтийн халаалтанд холбох зэргээр 
дэмжиж ажилласан байна. Тухайлбал ТАХ-ыг улс, бүс, 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан 125 удаагийн 
сургалтанд 54 ТАХ-ыг хамруулсан байна.  Боловсролын 
зэрэг ахиулахаар 3 албан хаагч суралцсанаас 2 багш 
магистр болж 1 албан хаагч суралцаж байна. ЗДТГ, ЭМТ, 
ЕБС-ийн албан хаагчдын орон сууцыг нийтийн халаалтанд 
бүрэн холбож амьдрах таатаай нөхцлийг бүрдүүлсэн. 
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1.5 

Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний удирдах 
ажилтны томилгооны зөрчил 
гаргахгүй ажиллах 

Удирдах ажилтны томилгооны зөрчилгүй ажиллаж байна.  100 

Хөтөлбөр-2. Орон нутаг дахь төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг  иргэдэд сурталчлах 
нөхцөлийг  ханган, төрийн ажил үйлчилгээг хүргэх арга замыг боловсронгуй болгох 

2.1 

Төрийн байгууллагын нэгдсэн 
портал сайт 
www.dundgovi.gov.mn болон 
өөрийн цахим хуудас, бусад 
мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан сумынхаа үйл 
ажиллагааг иргэдэд нээлттэй 
ил тод мэдээлэх цаг үеийн 
мэдээллийг тухай бүр 
байршуулж, мэдээллийн 
баяжилтыг сайжруулах 

ЗДТГ-ын бичиг хэргийн ажилтан сум орон нутагт зохион 
байгуулагдсан үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг 
аймгийн цахим хуудсанд, дотоод ажил хариуцсан ажилтан 
Цагаандэлгэрийн мэдээ группт тус тус мэдээллийг тогтмол 
нийтэлж байна. Байгууллага бүр мэдээллийн ил тод 
байдлын самбартай ба 150 гаруй мэдээ мэдээллийг тухай 
бүр  байршуулж, мэдээллийн баяжилтыг сайжруулж 
шинэчлэн баяжуулж байна. 

100 

2.2 

Тухайн орон нутагт зохион 
байгуулсан үйл ажиллагаа, 
удирдлагын зүгээс гаргасан 
тогтоол шийдвэр, хурал 
зөвлөмжийн мэдээллийг тухай 
бүр ирүүлж, аймгийн телевиз, 
хэвлэл, мэдээллийн, 
хэрэгслээр сум орон нутагаа 
сурталчилах 

2019 онд “Засаг даргын жуух бичиг”-ээр шагнах, хурдан 

морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглох тухай, бүх 

нийтийн боловсролыг дэмжих жил болгох тухай, сум 

хөгжүүлэх сангийн сангийн зээл олгох тухай, 3000 морин 

хуурч, уртын дуучдын урлагын их наадмын тухай, архив 

албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх комисс 

томилох тухай зэрэг иргэд олон нийтэд хамааралтай, 

тэдэнд хэрэгцээтэй захирамж, тушаалыг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбараар нийтэд мэдээлж ажилласан. 

Шинэчлэн гарсан хууль, журам болон ажлын байрны зарыг 

цахим мэдээллийн санд болон цаасан хэлбэрээр гарган 

нийтэд мэдээлсэн. Орон нутагт зохион байгуулсан үйл 
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http://www.dundgovi.gov.mn/


ажиллагааг аймгийн мэдээллийн цахим хуудас, сумын 

мэдээллийн группээр олон нийтэд хүргэж сурталчилж 

байна.  

2.3 

Иргэдтэй харилцах утас 
ажиллуулж, иргэдийн санал 
хүсэлтийг шуурхай 
шийдвэрлэдэг болох, 
сурталчилах 

Иргэдийн санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх талаар 4 
багийн иргэдийн нийтийн хурлаар Засаг даргын Тамгын 
газрын СӨГомдол хүлээн авах 88601360 нээлттэй утсыг 
танилцуулж, гарын авлага материалыг 251 иргэнд  тарааж   
ажиллалаа. 

100 

2.4 

Аймаг, сумын түвшинд төрийн 
байгууллагууд мэдээлэл 
солилцох боломжийг 
нэмэгдүүлж, үйлчилгээг 
шуурхай болгох 

И-оффис программыг ашиглан төрийн байгууллагууд мэдээ 
мэдээллийг түргэн 
шуурхай солилцон 
ажиллаж байна. АЗДТГ-
аас сумын ЗДТГ-тай 
команд штабын сургалт 
3000 морин хуурч, уртын 
дуучдын урлагын наадам 
болон бусад цаг үеийн 
ажлын талаар видео хурал 
хийж ажилласан.  

 

100 

2.5 

Иргэдээс төрийн захиргааны 
байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаж ирүүлсэн 
өргөдөл, санал, гомдол, 
хүсэлтийг хууль тогтоомжийн 
хүрээнд судлан бүрэн эрхийн 
хүрээнд шийдвэрлэх, хуулийн 
хугацаанд иргэдэд хариу өгч, 
тайлагнаж хэвших 

Албан байгууллага, албан хаагч нарт 2019 оны хагас жилд 
иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, 
холбогдох албан тушаалтанд хяналтын картаар хяналт 
тавьж, улирал бүрийн эцэст СӨГ-ийн мэдээг нэгтгэн 
тайланг холбогдох байгууллагад цахимаар болон цаасаар 
хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. Төрийн байгууллага, 
багийн Засаг дарга нар, албан хаагчдад ирүүлсэн СӨГ-ын 
шийдвэрлэлтийг улирал тутам ЗДТГ-ын бичиг хэргийн 
эрхлэгч нэгтгэн аймгийн ЗДТГ-т мэдээлдэг. Засаг даргын 
Тамгын газрын СӨГомдол хүлээн авах утас 88601360 
нээлттэй утсыг ажиллуулж байна. Сумын хэмжээнд 2019 
оны байдлаар 301 өргөдөл ирснээс 281 өргөдлийг хуулийн 
хугацаанд нь шуурхай шийдвэрлэж 93,3%-тай байна. 
Байгууллага бүрээр авч үзвэл ЗДТГ-т нийт 173 СӨГ ирсэн 
байна. Үүнээс хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж 
үйлчилгээтэй холбоотой 124, ХАА-тай холбоотой 11, 
ажлаас чөлөөлөгдөх 3, ажилд орох өргөдөл 4, бэлчээр 
нутгийн маргаантай 10, мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
холбоотой 6, чөлөө хүссэн 15 өргөдөл байна. ЕБС-д 15 
СӨГомдол ирсэн. ӨГСХ-ийг захирлын дэргэдэх зөвлөлөөр 
хэлэлцэн шийдвэрлэдэг. Энэ хичээлийн жилд ажлаас 
чөлөөлөгдөх өргөдөл 4, ажилд орох өргөдөл 3, чөлөө хүссэн 
8 ирснийг цаг тухай бүрт нь хуралдан шийдвэрлэж зохих 
арга хэмжээнүүдийг авсан. Цэцэрлэгт 18 санал, хүсэлт, 
ажилд орохыг хүссэн өргөдөл 16, ажлаас гаргах өргөдөл 2 
ирснийг цаг тухай бүрт нь шийдвэрлэж зохих арга 
хэмжээнүүдийг авч ажилласан.  
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2.6 

Бүртгэл хяналтад байх эрх 
зүйн актын  жагсаалтыг гарган 
хэрэгжилтийг хагас, бүтэн 
жилээр ЗГ-ын 2013 оны 322 
тогтоолын 6 хавсралтын дагуу  
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэст тооцон 
ирүүлж байх 

ЗГ-ын тогтоол 4, ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл 2, ЗГ-ын 
албан даалгавар 1, нийт 7 тогтоол шийдвэрийн 20 заалтыг 
бүртгэл хяналтад авч тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
тооцож аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-т хүргүүлсэн ба тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилт 95 хувьтай байна. АЗД-ын 
захирамжийн хэрэгжилтийг хяналтандаа авч хэрэгжилтийг 
ТЗУХ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. 
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2.7 

Багийн Засаг дарга нартай  үр 
дүнгийн гэрээ байгуулан 
ажлыг идэвхжүүлэн шинэлэг 
ажил  өрнүүлэх, ажлын 
тайланг  улирал бүр тавиулж,   
хийсэн ажлын мэдээ, 

Багийн Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулж хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр дүгнэсэн. 
Багийн Засаг дарга нар хийсэн ажлынхаа талаарх 
мэдээллийн хурал цуглаанд танилцуулж үйл ажиллагаагаа 
иргэд олон нийтэд хүргэж ажилласан. 2019 оны 6, 9-р сард  
4 баг тус бүр иргэдийн нийтийн хурлаа зохион байгуулж 

100 



мэдээллийг   олон нийтэд ил 
тод мэдээлж  хэвших 

2019 оны эхний 3 улирлын ажлын тайлангаа иргэддээ 
танилцуулсан.  

    

2.8 

 Гадаад хамтын ажиллагааг 
орон нутагт хөгжүүлэхэд 
санаачлага гарган, холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу 
ажиллах 

2019.06.12-13-нд Дундговь аймаг- Өвөр Монголын өөртөө 
засах орны Баяннуур аймгийн бизнес эрхлэгчдийн 
хамтарсан зөвлөгөөн, үзэсгэлэн худалдаа болж ӨМӨЗО-ны 
Баяннуур аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
төлөөлөлтэй аймаг сумын ЖДҮ эрхлэгчид харилцан 
туршлага солилцох, мэдээлэл түгээх, үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн бодит орлого, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх замаар эдийн засагт жижиг, дунд үйлдвэрийн 
эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх, хөгжүүлэх чиглэлээр санал 
бодлоо солилцож, харилцан түншлэл бий болгох нь арга 
хэмжээнд тус сумаас 2 үйлдвэрлэл эрхлэгч оролцлоо. ЕБС-
ийн сургалтын менежер О.Ариунаа БНХАУ-ын Эрээн хотын 
багшийн сургуультай танилцан монгол бичгийн таталган 
бичгийн сургалтанд хамрагдаж мөн Хөх хотын Монгол 
сургууль, технологийн музей зэргээр орж танилцан 
туршлага судалсан байна. 

70 

2.9 

Сумын иргэний танхимын үйл 
ажиллагаанд төрийн болон 
төрийн бус байгууллага 
иргэдийн оролцоог ханган 
жилийн төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон 
ажиллах 

    
2019 оны хагас жилийн байдлаар иргэний танхимаар 37 
удаагийн сургалт мэдээллийг давхардсан тоогоор 497 
иргэд албан хаагчдад хүргэж ажилласан байна. 
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2.10 

Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх бэлтгэл 
бэлэн байдал, аймгийн засаг 
даргын нэрэмжит гамшгаас 
хамгаалах иж бүрэн сургууль, 
бэлэн байдлын үзлэг, команд 
штабын сургуулийг хуваарийн 
дагуу зохион байгуулах 

2019.05.07-10-ны өдрүүдэд аймгийн төвд Монгол Улсын 
Шадар сайдын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газар, 
аймгийн Онцгой байдлын газар, Засаг даргын Тамгын газар 
хамтран Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг 
амжилттай зохион байгуулагдсан. Сургуульд сумын Засаг 
дарга, сумын онцгой комиссын дарга Д.Буджав оролцсон.   
Сургуулийн үеэр сумын онцгой комисст болзошгүй 
гамшгийн аюулаас хүн, мал амьтан, хүрээлэн байгаа 
орчныг хамгаалах урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг 
арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны 
газар хөдлөлтийн үеийн талаар цагийн байдал өгч бэлэн 
байдлыг шалгасан ба сумын онцгой комиссын гишүүдтэй 
цахим хурал хийж үүрэг чиглэл өгч ажилласан.  

   
2019.03.21-ны 16:00 цагт зарлан мэдээллийн дохиог 
дуугаргаж газар хөдлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх дадлага 
сургууль хийж мэдээлэл өглөө.  
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Хөтөлбөр -3. Батлан хамгаалах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх 

3.1 

Дайчилгааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх бодит нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, тайван ба дайны 
үед хүн амын зайлшгүй 
хэрэгцээнд шаардагдах гол 
нэр төрлийн материал 
хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлж, 
түүнийг шинэчлэх, нөхөн 
сэлбэх, хадгалалт, 
хамгаалалтыг зохион 
байгуулах, биелэлтэнд хяналт 
тавих /Батлан хамгаалах 
тухай хуулийн 17.1.5, 17.1.7, 
Дайчилгааны тухай хуулийн  
16 дугаар зүйл/ 

Сумын дайчилгааны төлөвлөгөөг тодотгож оногдуулан 
данслалтыг хийлсэн.  

 
100 

3.2 

Цэргийн бүртгэлийг зохион 
байгуулан явуулах хөтлөх, / 
Батлан хамгаалах тухай 
хуулийн 17.1, Цэргийн албаны 
тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл/ 
 

2019 оны цэргийн тоо бүртгэлийг 1-р сард зохион байгуулж 
тайлан мэдээ, судалгааг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 
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3.3 

Цэрэг татах, цэргийн албанд 
гэрээгээр элсүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах; / Батлан 
хамгаалах тухай хуулийн 17.1, 
Цэргийн албаны тухай 
хуулийн 34 дүгээр зүйл/ 
Сум орон нутагтаа цэргийн 
насны иргэнийг эрүүлжүүлэх, 
боловсролыг дээшлүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах. / 
Батлан хамгаалах тухай 
хуулийн 17.1.12/ 
 

Цэргийн насны иргэнийг эрүүлжүүлэхэд анхаарч цэрэг 
татлагаар эрүүл мэндийн байдлаас болж чөлөөлөгдсөн 8 
иргэн байна. Үүнээс нүдний эмгэгтэй 3, арьсны эмгэгтэй 2,  
гэмтлийн шалтгаант эмгэгтэй  2,  иргэн артерийн даралт 
ихсэлттэй 1 иргэн байна. Дээрх иргэдээс эмчилгээ хийлгэж 
байгаа 3, нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж зөвлөгөө авсан 
4 иргэн байна. 2018 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагат 
32 цэрэг цэрэг татлагын товчоогоор орж 3 залуу УИХ-ын 33-
р тогтоолоор чөлөөлөгдсөн байна. Тус сумаас 2 цэрэг 0167, 
0129-р ангид алба хааж байна. Цэргийн насны залуучуудын 
боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр НТБ-ын нэгжийн багш 
Н.Оюунцэцэг санхүүгийн боловсрол, багийн Засаг дарга 
Г.Жаргалмаа цэргийн албаны тухай хууль”, багийн Засаг 
дарга И.Эрдэнэ бат УИХ-ын 33-р тогтоол, ЗДТГ-ын дарга 
З.Солонго ЗГ-ын 2019 оны 85-р тогтоолын талаар цэргийн 
насны залуучуудад сургалт мэдээлэл хийсэн. Мөн цэрэг 
татлагын өмнөх өдөр цэргийн насны залуучуудын дунд гар 
бөмбөгийн тэмцээн, цэрэг эх орны сэдэвтэй дууны 
тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан.  
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3.4 

Батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах; /Батлан 
хамгаалах тухай хуулийн 
17.1.1/ 
Батлан хамгаалах асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагад 
шаардлагатай мэдээ, 
мэдээлэл, судалгааг гаргаж 
өгөх; / Батлан хамгаалах тухай 
хуулийн 17.1.9/ 

2018 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн үеэр  цэргийн 
насанд хүрч буй залуучуудад, 4 сард цэрэг татлагын 
товчоогоор орох 32 иргэнд цэргийн албаны тухай хуулийг  
тайлбарлан ойлгуулж, уг хуулиар гарын авлагыг бэлтгэн 
өгсөн. 1 иргэнийг 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтанд 
хамруулсан байна. Аймгийн Цэргийн штабт шаардлагатай  
мэдээ судалгааг цаг хугацаанд нь хүргэж ажилласан.  
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3.5 

Дүйцүүлэн хаалгах ажлыг 
зохион байгуулах; / Батлан 
хамгаалах тухай хуулийн 17.1, 
Цэргийн албаны тухай 
хуулийн 34 дүгээр зүйл/ 

Тус суманд дүйцүүлэхээр алба хааж байгаа иргэн байхгүй. 100 

3.6 

Орон нутгийн хамгаалалтыг 
төлөвлөх, зохион байгуулах, 
хэрэгжүүлэх, нутаг 
дэвсгэрийнхээ дэд бүтцийг 
орон нутгийн хамгаалалтын 
зорилготой уялдуулан 
хөгжүүлэх;/Батлан хамгаалах 
тухай хуулийн 17.1.2, 17.1.3/ 

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн дагуу орон 
нутгийн хамгаалалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах, 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр аймгийн Цэргийн штабт 
шаардлагатай судалгаа мэдээллийг хүргүүлсэн. 9-р сард 
зохион байгуулагдсан цэргийн бэлтгэл сургалтанд 
хамрагдаж орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө хэрхэн 
боловсруулах тухай арга зүйн талаар заавар зөвлөгөө 
авсан.  
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3.7 

Иргэд /хүүхэд/ эх оронч үзэл, 
хүмүүжил, үндэсний бахархал, 
уламжлалыг төлөвшүүлэх, 
боловсрол, оюун санаа, бие 
бялдрыг хөгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах; Батлан 
хамгаалах тухай тухай 
хуулийн 17.1.10/ 

2019 оны цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийн үеэр  цэргийн 
насанд хүрч буй залуучуудад, 4 сард цэрэг татлагын 
товчоогоор орох 32 иргэнд цэргийн албаны тухай хуулийг  
тайлбарлан ойлгуулж, уг хуулиар гарын авлагыг бэлтгэн 
өгсөн. Мөн цэрэг эх орны сэдэвтэй дууны тэмцээнийг 
зохион байгуулсан. Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхэд, иргэдийг 
хамруулан нийт 116 гаруй хүнээс бие бялдрын 
чийрэгжилтийн сорилыг авсан. 
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ 97,3 

 
 
 
 
 
 

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 
                                       
 
 
 
 
 
 



  Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай байгуулах 
үр дүнгийн гэрээний 5 дугаар хавсралт 

 
Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс худалдаа, байгаль орчин, аялал жуулчлал, ашигт 
малтмал, уул уурхай, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн хүрээний хөтөлбөр, ажил, арга хэмжээ 

 

№ 
Зорилт, хөтөлбөр, 
хэрэгжүүлэх ажил, арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилт  Хувь  

1. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: 

 
1.1 

Мал аж ахуйн салбарын 
өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
бүрэн хангуулах сумын өвс 
тэжээлийн нөөцийг 
бүрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Сумын Засаг даргын 2019 оны 08-р сарын 16-ны А/65 тоот 
захирамжаар мал аж ахуйн болон төв суурин газрын 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг байгуулж, сумын 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг тооцон ХХААГазар хүргэж 
ажилласан. Малчид малын хашаа саравч, уст цэгийг 
засварлах, тохижуулах, түлээ түлш бэлтгэх, өвлийн хувцас 
хэрэглэл, хоол хүнсээ бэлтгэх талаар сумын Засаг даргын 
албан даалгаварыг 4 багийн 165 малчин өрхөд хүргэсэн. 
Одоогийн байдлаар 9.2 тн тэжээл, 19.4 тн өвс нөөцтэй байна. 
20 тн өвс бэлтгэхээр малчин Х.Батбилэгтэй гэрээ байгуулаад 
малчдад худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулж байна. 
Өвөлжилтын бэлтгэл ажлыг 91,6 хувьтай биелүүлсэн гэсэн 
дүгнэлтийг авч ажиллалаа. 
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1.2 

Засгийн газрын 2016 оны 
202 дугаар тогтоол, аймгийн 
засаг даргын 2017 оны А/10 
дугаар захирамжаар 
батлагдсан журмын 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Улсын аварга малчнаар 1 малчин,  аймгийн аварга малчинд 
2 малчин тодорхойлж 1-р багийн малчин Ж.Оросоо 3-р 
багийн малчин Г.Отгонгэрэл нар аймгийн аварга малчнаар 
шалгарсан. 2020 онд Улсын аварга малчнаар 1 малчин,  
аймгийн аварга малчинд 3 малчин тодорхойлж холбогдор 
материалыг аймгийн ХХААГ-т хүргүүлсэн. 
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1.3 

Сумын хэмжээнд бэлтгэсэн 
хонины ноосыг өөрийн орон 
нутаг дахь малчдын 
хоршоогоор дамжуулан 
үндэсний үйлдвэрт 
нийлүүлэх ажлыг үр дүнтэй 
зохион байгуулах 

Малчдыг хонь тэмээний ноосны урамшуулалд хамруулахаар 
Дулаан бэлэг хоршоотой гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
Мөн арьс, ширний урамшуулалд малчид мал бүхий иргэдийг 
хамруулахаар Билгэх өндөр ХХК-ны СХСангийн зээлийн 
гэрээнд нэмэлт заалт тусгаж гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна. Тус сумаас 2019 онд үндэсний үйлдвэрт хонь, 
тэмээний ноос тушааж урамшуулалд хамруулахаар 
“Дулаанбэлэг хоршоо“-нд 57 өрхийн 19985 кг хонины ноос, 
“Могол ноос” ХХК-д 32 өрхийн 11085 кг хонины ноос, “Үлэмж 
кашимер” ХХК-д 28 өрхийн 8265 кг хонины ноос, “Натурал 
файбр” ХХК-д 1 өрхийн 900 кг хонины ноос, “Уран нинж” ХХК-
д 1 өрхийн 900 кг хонины ноос, “Чойр хайран” ХХК-д 22 
өрхийн 10416 кг хонины ноос, 3 өрхийн 310 кг тэмээний ноос 
тус тус тушаасан байна. 
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1.4 

СХСангийн хугацаа 
хэтэрсэн зээлийг холбогдох 
байгууллагад уламжилж 
арга хэмжээ авах /2018 оны 
12 сарын 31-ний байдлаар 
хугацаа хэтрэлттэй 4 
зээлдэгчийн 8,352.9 мянган 
төгрөгийн зээл болон 
зээлийн хүүгийн авлагыг 
барагдуулах/ 

2013-2018 онд зээл төлөгдөж дуусах иргэн Л.Насанбаярын 
2735688 төгрөгийн зээл, зээлийн хүү, П.Сайханбилэгтийн 
4410400 төгрөг, Ц.Баярсайханы 9497500 төгрөг, 
Ч.Бээжинсүрэнгийн 6504750 төгрөг, Ч.Готовын 5688272 
төгрөг, О.Байгалмаагийн 5036500 төгрөгийн зээлийн 
үлдэгдэлтэй байсан. Эдгээр 6 иргэний 33193035 төгрөгийг 
төлүүлэхээр захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 
шилжүүлснээр одоогоор П.Сайханбилэгт  690000 төгрөг, 
Ц.Баярсайхан 4100000 төгрөг, Ч.Бээжинсүрэн 5805000 
төгрөг, Ч.Готов 4344136 төгрөг бүгд 14939136 төгрөг сум 
хөгжүүлэх сангийн дансанд төвлөрүүлэн ажиллалаа. 2019 
онд шинээр 8 иргэн, 1 хоршоо,  2 ААН-д 137.000.000 
төгрөгийн зээл олголоо. Одоогоор сум хөгжүүлэх санд 20 
иргэн, 3 ААН зээлийн үлдэгдэлтэй байна. 
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1.5 

АСЦогцолбороор 
думжуулан иргэд, малчдаа 
мэдээллээр хангах, сургалт 
суртчилгаа явуулах ажлыг 
тогтмолжуулах 

Цаг агаарын гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх АС 
цогцолборын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж малчдыг 
радиожуулах ажлын хүрээнд 15 өрхөд байршуулж цаг 
агаарын мэдээ мэдээллийг тогтмол өгч ажиллаж байна.  
Малчдын утасын жагсаалтыг цаг уурын өртөөнд тухай бүр 
шинэчлэн өгч масс мессежийн үйлчилгээг үзүүллээ. Масс 
мессежийн үйлчилгээний зардалд жилд 120,0 төг төсвөөс 
төлж энэ үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй үзүүлж байна. 
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2. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүнс худалдааны хүрээнд: 

2.1 

“Нэг суурин нэг бахархал” 
аяныг зохион байгуулж орон 
нутгийн түүхий эд, нөөц 
баялагийг ашиглан брэнд 
бүтээгдэхүүнийг илрүүлэх, 
бий болгох 

Орон нутгийн түүхий түүхий эд, нөөцийг ашиглан брэнд 
бүтээгдэхүүн бий болгохоор “Дулаан билэг” хоршоо эсгий, 
эсгий эдлэлийн үйлдвэрлэлээ явуулж байна. 2019 онд СХС-
аас мах сүүний үхрийн чиглэлийн ферм, эсгий, гар урлалын 
чиглэлээр бүтээгдэхүүн хийхээр 4 иргэнд 94 сая төгрөгийн 
зээл олгож дэмжлэг үзүүлсэн байна. 2019 оны 9-р сарын 20, 
21-ний өдрүүдэд “Дундговь түншлэл 2019” үзэсгэлэн 
худалдаа аймгийн төвд зохион байгуулагдсан. Энэ үйл 
ажиллагаа нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид, малчдын 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах, 
худалдан борлуулах зорилготойгоор жил бүр уламжлал 
болгон явагддаг билээ. Энэхүү арга хэмжээнд тус сумаас 
Дулаанбэлэг хоршоо өөрийн  үйлдвэрлэсэн эсгий 
бүтээгдэхүүнээр оролцож уг цагаан эсгий бүтээгдэхүүнийг 
"ШИЛДЭГ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН"-ээр 
шалгаруулж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагналаа. Мөн 
“Дундговьд үйлдвэрлэв” сэтгүүлд Дулаанбэлэг хоршоо 
материал бүрдүүлэн өгсөн. 
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2.2 

Аймгийн засаг даргын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.1.1 дэх 
заалтыг хэрэгжүүлэх /21 
үйлдвэр/ 

21 жижиг дунд үйлдвэр байгуулах ажлын хүрээнд тус суманд 
байгалийн хужир боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлын 
төслийг боловсруулан Сангийн яам, аймгийн ХОХБТХ-т 
хүргүүлсэн.   
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2.3 

Бүх төрлийн 0,035 мм болон 
түүнээс нимгэн, нэг удаагийн 
нийлэг хальсан уутыг 
худалдаа үйлчилгээнд сав 
баглаа боодлын 
зориулалтаар 
хэрэгжүүлэхгүй байх 

Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 дэлгүүрээр орж 
гялгар уутнаас татгалзах зөвлөмж өгч хүнсий бүтээгдэхүүний 
хадгалах хугацааг шалгасан. Шалгалтаар хугацаа дууссан 
болон чанарын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн илрээгүй. 
Сайн гашуун ХХК нь ахмад настнаар даавуун тор хийлгэн 
иргэдэд үйлчилж байна.  

  
Хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт 
хамгаалалт, гялгар уутны хэрэглээний  
талаар сургалт зохион байгуулсан. 
Сургалтын гарын авлагыг багийн 
дарга нарт өгч хөдөөгийн иргэд 
хүргүүлж 450 гаруй иргэнд тараасан 
байна. 
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2.4 

Давс багатай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжье” 2-р 
шатны арга хэмжээг орон 
нутагтаа үр дүнтэй зохион 
байгуулах 

“Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” 2-р 
шатны хүрээнд сургуулийн дотоор байр, хүүхдийн 
цэцэрлэгийн гал тогоо давсны хэрэглээгээ багасгах үүднээс 
давс хэмжигч багажыг өдөр тутамдаа хэрэглэж хэвшээд 
байна. 
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2.5 

Зориулалтын бус хүнсний 
савны хэрэглээгүй сум 
хөдөлгөөн өрнүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх 

Багийн иргэдийн хуралд оролцож иргэдэд хүнсний 
зориулалтын бус савны хэрэглээг багасгах, түүний хор 
нөлөөний талаарх сургалтыг зохион байгуулж 4 багийн 250 
гаруй иргэдэд мэдээлэл түгээх ажлыг зохион байгуулсан.   
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2.6 

Үндэсний уламжлал болон 
орон нутгийн онцлог бүхий 
хоол, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг хөгжүүлэх ажлыг 
орон нутагт зохион 
байгуулах 

Сум хөгжүүлэх сангаас О.Нарантуяад хоол үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 5 сая төгрөгийн зээлийг олгож байнгын үйл 
ажиллагааг явуулж байна. 
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3. Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ашигт малтмал, уул уурхайн хүрээнд: 

3.1 

Сум бүр 1-ээс доошгүй га 
талбайд мод тарьж, ногоон 
байгууламжийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх 

Сумын төвийн “Ембүү” овоог цэцэрлэгт хүрээлэн болгохоор 
тохижуулж мод суулгаж усалгааны асуудлыг гүн өрмийн 
худаг гаргаж, 3 тн-ын ус нөөцлөх сав байрлуулж хашааны 
асуудлыг 24 сая төгрөгөөр шийдвэрлээд байна. 

  
10-р сард бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрөөр аймгийн 
БОГ-тай хамтран цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаанд 600 мод 
тарьж сумын бүх албан байгууллага, ААН-үүд, 4 багийн иргэд 
модны нүх ухаж, мод тарьж идэвхтэй хамтарч ажилласан. 
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3.2 

Иргэд, олон нийтэд 
экологийн боловсрол олгох 
байгаль орчныг 
хамгаалахын ач холбогдлыг 
сурталчлах 

Аймгийн БОАЖГазраас мэргэжилтнүүд ирж 3-р сарын 22-нд 
“Эко сургууль, цэцэрлэг” болзолт уралдааны нээлтийг хийж 
ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, төрийн 
байгууллагын ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. Мөн 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 36 сурагчид 
“Ногоон паспорт” гардуулж өглөө. Төрийн байгууллагын 
ажилтан, албан хаагчидад “Центавр” тэмцээн зохионы 
байгуулж хүүхдийн цэцэрлэгийн хамт олон 1-р байрыг 
эзэлллээ. 10-р сард “Хоггүй цэвэрхэн Монгол” аяны талаар 
мэдээлэл хүргэж, сумын иргэд, аж ахуй нэгж, 
байгууллагуудын дунд нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээн 
зохиогдлоо. 

   

     

100 



3.3 

Хөрсний бохирдолыг 
бууруулах чиглэлээр сум 
бүрт эко ариун цэврийн 
байгууламж байгуулах 

Хэрэгжээгүй  0 

3.4 

Малчдын уламжлал аргаар 
боловсруулан үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг жуулчдад 
борлуулан амжиргаа 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

СХСангаас 2019 онд Дулаанбэлэг хоршоонд Эсгий 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 30 сая, Ю.Цэнгэлмаад  Нэхий 
элдэх, арьс шир боловсруулах чиглэлээр 6 сая, 
Д.Памаасүрэнд эсгий гар урлал бүтээгдэхүүний чиглэлээр 4 
сая төгрөгийн зээлийн тус тус олгоод байна. Ингэснээр 
малчдын уламжлалт аргаар боловсруулан үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг борлуулан амжиргаа дээшлүүлэхэд нь 
бодит дэмжлэг үзүүлж байгаа юм. 9-р сард аймгийн төвд 
зохион байгуулагдсан “Дундговь түншлэл 2019” үзэсгэлэн 
худалдаанд Дулаанбэлэг хоршоо өөрийн  үйлдвэрлэсэн 
эсгий бүтээгдэхүүнээр оролцож ..... төгрөгийн борлуулалт 
хийсэн байна.  
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3.5 

Аймаг орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтанд авах газар 
нутгийг холбогдох шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлаар батлуулах 

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд “Өндөр сүүж”, аймгийн 
тахилгат “Баян уул”  хайрхан, “Жирмийн хужир”, “Хирэгсүүр” 
зэрэг газруудыг аваад байна. 
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3.6 

Энгийн хог хаягдлыг 
цэвэрлэх, ангилах, 
цуглуулах, тээвэрлэх, 
устгах, булшлах журмын 
хэрэгжилтийг хангах 

“Цэмцгэр Цагаандэлгэр-3” аяны хүрээнд 2019 оны 5, 10-р 
сард бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгуулсан. 
Цэвэрлэгээний эхний өдөр айл өрх, албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүд өөрийн эзэмшлийн газрынхаа ойр орчимд, 
албан байгууллагууд сумын төвөөс гарах төв зам дагуу хог 
хаягдлыг цэвэрлэсэн бол 2 дахь өдөр нь нийт иргэд нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай болон төв хогийн цэг орчмыг ачиж 
цэвэрлэлээ. Нийтийн их цэвэрлэгээнд 9 авто машин, 60 
гаруй иргэд оролцож 63 тн хог хаягдыг ачиж цэвэрлэсэн.  
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3.7 
Хогийн нэгдсэн талбайн 
хэмжээг шууж багасгах, 
тохижилт хийх 

“Цэмцгэр Цагаандэлгэр-3” аяны хүрээнд 2019 оны 5, 10-р 
сард бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгуулсан. 
Цэвэрлэгээний эхний өдөр айл өрх, албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүд өөрийн эзэмшлийн газрынхаа ойр орчимд, 
албан байгууллагууд сумын төвөөс гарах төв зам дагуу хог 
хаягдлыг цэвэрлэсэн бол 2 дахь өдөр нь нийт иргэд нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай болон төв хогийн цэг орчмыг ачиж 
цэвэрлэлээ. Нийтийн их цэвэрлэгээнд 9 авто машин, 60 
гаруй иргэд оролцож 63 тн хог хаягдыг ачиж, төв хогийн 
цэгийг шууж цэвэрлэсэн.  
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3.8 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны улмаас 
эвдэрч, эзэнгүй орхигдсон 
газарт мэргэжлийн 
байгууллагаар хохирлын 
хэмжээг тодорхойлуулах 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Сүмбэр орд” ХХК, 
“Каймекс” ХХК-ны хайгуулын ажилд хяналт тавьж нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг сумын Засаг даргын 2019 оны 4 сарын 22-

ны А/34, А/35-р 
захирамжаар 

ажлын хэсэг 
байгуулагдаж мөн 

аймгийн 
Мэргэжлийн 

хяналтын газрын 
Байгаль орчны 
хяналтын улсын 

байцаагч 
Х.Оюунчимэг ирж газар дээр нь хяналт шалгалт хийж 
малчидтай уулзлаа. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Чамин 
харш” ХХК-ны удирдлагатай иргэдийн төлөөллийг уулзуулж 
хайгуул явуулахгүй байх шийдлийг иргэдийн төлөөлөл, 
хөдөлгөөний зүгээс гарган оролцлоо.  
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4. Дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа, өмчийн бодлого зохицуулалтын 

хүрээнд: 

4.1 

Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн програмд 
мэдээллийг тухай бүр 
оруулах 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн программд 2019 онд Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх нийт 10 ажлын 
төлөвлөгөөг оны эхэнд шивж оруулсан. Ажил хийгдсэн тухай 
бүрд эрх зүйн актын шийдвэр, тендерийн мэдээлэл, 
төлбөрийн мэдээллийг оруулсан. 12 сарын 01 байдлаар 
ОНХС-ын программд шивэгдсэн 82,961,200 төгрөгний 10 
ажлаас 61,208,200 төгрөгний 7 ажил хийгдсэн байна. 
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4.2 

Орон нутгийн хөгжлийн 
индекс тооцох програмд 
мэдээллийг хугацаанд нь 
үнэн зөв, иж бүрэн оруулах 

Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох программд 
мэдээллийг тухай бүр байршуулж ажилласан. 
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4.3 

Орон нутгийн өмчийн 
бүртгэлийн үнэн бодит, цаг 
хугацаанд нь тайлагнах 
өмчийн хадгалалт 
хамгаалалт, түүний үр 
ашгийг дэээшлүүлэх, хяналт 
тавих, сумын өмч хамгаалах 
байнгын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлж, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, 
өмч хувьчлал, түрээс, өмч 
худалдах үйл ажиллагааг 
хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
төлөвлөн зохион байгуулах 

Өмч хөрөнгийн тооллогыг хагас жилээр хийж өмч хөрөнгийн 
бүрэн бүтэн байдал, актлаж устгах, шинээр бүртгэлжүүлэх 
хөрөнгийн жагсаалтыг байгууллага тус бүрээр гаргуулан 
гарсан тогтоол шийдвэрийн дагуу санхүүгийн баримтанд 
тусгасан. Жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг Сумын өмч 
хамгаалах байнгын зөвлөлийн өгсөн чиглэлийн дагуу 2019 
оны 12 сарын 01-12-ны хооронд зохион байгуулж түүний үр 
дүн, байгууллагын өмчийн бүртгэл тооллого, ашиглалт, 
хадгалалт хамгаалалтын байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний санал, шинээр бүргэж авах, актлаж усгах эд 
хөрөнгийн жагсаалтыг 12 сарын 15-ны дотор өмч хамгаалах 
байнгын зөвлөлд хүргүүлэх үүрэг даалгавар авч ажиллаж 
байна. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь 2019 онд нийт 3 
удаа хуралдаж албан байгууллагуудад 2 удаа хугацаатай 
албан бичиг өгч 1500,000 төгрөгний хөрөнгө орлогодох 
шийдвэрийг гаргуулсан. 

70 

4.4 

Худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
орон нутгийн төсөв 
батлагдсанаас хойш ажлын 
3 хоногийн дотор, худалдан 
авах ажиллагааны хагас 
жилийн тайланг тухайн оны 
7 дугаар сарын 05-ны дотор, 
Бүтэн жилийн тайланг дараа 
оны 1 дүгээр сарын 03-ны 
өдрийн дотор тус тус 
батлагдсан маягтын дагуу 
үнэн зөв гарган Орон 
нутгийн өмчийн газарт 

2019 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 
82,961,200 төгрөгний 10 ажил, улсын төсвийн хөрөнгөөр 
32,984,100 төгрөгний 3 ажил хийхээр төлөвлөсөн. Худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөг сумын Засаг даргаар 
батлуулан цахимд байрлуулж цаасан хэлбэрээр мэдээллийн 
самбарт ил тод байршуулсан.  Тайланг хуулийн хугацаанд  
Орон нутгийн өмчийн газарт цахимаар болон цаасаар 
хүлээлгэн өгсөн.   
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цаасан болон цахим 
хэлбэрээр хүргүүлэх 

4.5 

Сумын хэмжээнд зохион 
байгуулагдах 10 сая 
төгрөгөөс дээшх бүх 
худалдан авалтыг 
tender.gov.mn системийг 
ашиглан цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулж, үр дүнг 
тухай бүр цахим системд 
оруулах 

Төсөл тендерийн сонгон шалгаруулалтыг tender.gov.mn-д 
тухай бүр тавьж сонгон шалгарууллатыг явуулж байна. 2019 
оны 2 сард Хүүхдийн цэцэрлэг болон ерөнхий боловсролын 
сургуулийн үдийн цайны нийт 26 сая төгрөгний тендерийг 
цахимаар зарласан боловч санал ирүүлсэн компани 
байгаагүй учир Сирина ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан. 
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4.6 

2018-2019 болон 2019-2020 
оны төв суурин газрын 
өвөлжилтийн ажлын 
төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

Сумын Засаг даргын 2019 оны 08-р сарын 16-ны А/65 тоот 
захирамжаар мал аж ахуйн болон төв суурин газрын 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг байгуулж, сумын 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг тооцон ХХААГазар хүргэж 
ажилласан. Малчид малын хашаа саравч, уст цэгийг 
засварлах, тохижуулах, түлээ түлш бэлтгэх, өвлийн хувцас 
хэрэглэл, хоол хүнсээ бэлтгэх талаар сумын Засаг даргын 
албан даалгаварыг 4 багийн 165 малчин өрхөд хүргэсэн. 
Одоогийн байдлаар 9.2 тн тэжээл, 19.4 тн өвс нөөцтэй байна. 
20 тн өвс бэлтгэхээр малчин Х.Батбилэгтэй гэрээ байгуулаад 
малчдад худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулж байна. 
Өвөлжилтын бэлтгэл ажлыг 91,6 хувьтай биелүүлсэн гэсэн 
дүгнэлтийг авч ажиллалаа. 
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4.7 

Сумын нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөг олон 
нийтэд сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулах 

Цагаандэлгэр сумын нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөг 2019 оны 05 
сарын 31-нд ажлын хэсэг томилон 
хүлээн сумын цахим хуудсаар иргэдэд 
мэдээлсэн. Мөн сумын нутаг 
дэвсгэрийн төлөвлөгөөний суурь 
судалгааны тайлан, зургийн эмхэтгэл, 
нутаг дэвсгэрийн төлөвлөгөөний зураг, 
сумын газар ашиглалтын зураг, тоон 
мэдээ зэргийг  мэдээллийн цагаар 
албан хаагчдад сурталчилан 
таниулсан.  100 

4.8 

Ус хангамжийн эх үүсвэрт 
эрүүл ахуйн бүс тогтоож 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлаараа батлуулах, 
дэглэмийг мөрдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Сумын төвийн ундны усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн болон 
энгийн хамгаалалтын бүс тогтоож өгөх тухай хүсэлтийг 10-р 
сард ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд хүргүүлсэн. Шийдвэр гараагүй 
байна.   
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4.9 

Сумын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд газар нутгийн 
нэрийн хээрийн 
тодруулалтын ажлыг зохион 
байгуулах 

Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 
2019.10.21-ний өдрийн А/90 тоот сумын Засаг даргын 
захирамж батлагдан гарсан. Ажлын хэсэг 15 гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй ба Засаг даргын орлогч ахалж ажиллах юм.   
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4.10 

Улсын болон орон нутгийн 
хөгжлийн сан, гадаадын 
төсөл хөтөлбөрөөр хийгдэж 
байгаа ажлыг графикийн 
дагуу эрчимжүүлэх  

Улсын төсвийн хөрөнгөөр “Нийтийн халуун ус, ахуй 
үйлчилгээний барилга”-ын ажил, аймгийн ОНХС-ын 
хөрөнгөөр “ЗДТГ-ын дээвэр засвар”-ын ажил, ЕБС-д авто 
машин нийлүүлэх ажлууд графикийн дагуу хийгдэж дууссан 
байна. Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр 82,961,200 төгрөгийн 10 
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 11 сарын 
байдлаар 61,208,200 төгрөгийн 7 ажил арга хэмжээ бүрэн 
хийгдсэн байна.  
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4.11 

“Хот тосгоны хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөө”боловсруулах 
ажлыг эрчимжүүлж хүлээн 
авах ажлыг зохион 
байгуулах 

Цагаандэлгэр “Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах” ажлыг 2018-2019 онд “ВЕКТОР МЕП” ХХК-аар 
гүйцэтгүүлж 2019 оны 05 сарын 31-нд ажлын хэсэг томилон 
ажлыг хүлээн авсан. 
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ 86,4% 

 
 
 
 
 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг даргын  
2018 оны үр дүнгийн гэрээний 6 дугаар хавсралт 

 
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ 

д/д Хөтөлбөр арга хэмжээ Хэрэгжилт 
 
Хувь 

Хөтөлбөр 1. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, шударга ёс, ил тод байдлыг 
эрхэмлэн авлига, хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ. 

1.1 

Иргэд, олон нийтийн эрх ашгийг 
хөндсөн /Захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон/ шийдвэр батлах, 
боловсруулахдаа Захиргааны ерөнхий 
хуулинд нийцүүлэн, төслийн шатанд 
иргэдээ сонсох, саналыг нь авах, 
хэлэлцүүлэх зэргээр тэдний оролцоог 
хангах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, 
Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд 
хянуулах, бүртгүүлнэ. /Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 
26,27,29,59,60,61,62,64 дүгээр зүйл/ 

Сумын Засаг даргат “Эрдэнэс Стийл” ХХК-аас 
удаа дараа ирүүлсэн газрын гүний доорх усны 
хайгуул хийх тухай хүсэлтийг сумын “Нутгаа 
аваръя” хөдөлгөөнийн гишүүд болон бусад иргэд 
албан хаагчдын дунд нээлттэй хэлэлцүүлж 
саналыг авсан.  
Баг тус бүрт төрийн үйлчилгээний өдөрлөгийг 
зохион байгуулж 2020 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
хийгдэх ажлуудад иргэдийн саналыг авч 
ажилласан. Иргэд, олон нийтийн эрх ашгийг 
хөндсөн захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэр гараагүй болно.  
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1.2 

Сумын Засаг даргын захирамж, 
шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг 
батлагдсан заавар, аргачлал, хууль 
тогтоомжийн дагуу хангуулах үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулж, батлагдсан 
хуваарийн дагуу Хууль, эрх зүйн 
хэлтсээр хянуулж, зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлнэ.  

2019 онд сумын Засаг даргын А захирамж 75, Б 
захирамж 13, ЗДТГ-ын даргын А тушаал 26, Б 
тушаал 15 нийт 129 эрх зүйн актыг аймгийн ХЭЗХ-
т хянуулж зөвлөмжийн дагуу анхаарах 
асуудлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан. Сар 
улирлын тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж 
холбогдох дээд шатны газруудад хүргүүлсэн 
байна. 
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1.3 

Сумын “Эрх зүйн хөтөч” орон тооны бус 
багийн үйл ажиллагааг сумын “Насан 
туршийн боловсролын төв”-ийн үйл 
ажиллагаатай уялдуулан шинэчилж, 
хүргүүлсэн хууль тогтоомжийн 
жагсаалтын дагуу эрх зүйн албан бус 
сургалт, сурталчилгааг өргөжүүлж, “Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. 

Сумын эрх зүйн хөтөч багийн үйл ажиллагааг 
сумын Насан туршийн боловсролын төвийн үйл 
ажиллагаатай уялдуулж эрх зүйн хөтөч багийн 
бүрэлдэхүүнийг  ЗДТГ-ын даргаар ахлуулсан 
НТБ-ийн багшийг оролцуулж шинэчлэн 
томилгоожуулж хамтарч ажиллаж байна. Сумын 
эрх зүйн хөтөч багаас 2019 онд судлан 
сурталчлах хууль эрх зүйн актын төлөвлөгөөг 2 
сард баталсан. 2019 онд 39 хууль тогтоомжийг 
төрийн албан хаагчдад танилцуулж давхардсан 
тоогоор 497, төлөвлөгөөнөөс гадна 5 удаагийн 
мэдээлэл сургалтанд давхардсан тоогоор 116 
иргэд, төрийн албан хаагч хамрагдсан. Эрх зүйн 
хөтөч бэлтгэх сургалтанд сумын НТБ-ын багш 
Н.Оюунцэцэг, дотоод  ажил хариуцсан ажилтан 
Н.Лхамсүрэн, ЭМТ-ийн нийгмийн эрүүл мэнд 
хариуцсан ажилтан Б.Мөнхтамир нарыг 
хамруулсан.  "Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 2019.09.18-нд хууль тогтоомж 
сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулагдаж гэр бүл, 
хүүхэд хамгаалал, хүний эрх, эрх чөлөө, 
өмгөөлөл, цагдаа, шүүх, прокурорын үйл 
ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх чиглэлээр 
иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, 
хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа, үнэ төлбөргүй 
үзүүлж 30 гаруй иргэд хамрагдсан. 11 сард 4 
багийн хөдөөгийн болон төвийн иргэдэд “Эрх зүйн 
мэдлэгийг иргэн бүрт” эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааны нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж нийт 191 өрхийн 264 иргэнд хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө мэдээлэл, туслалцаа үзүүлсэн 
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байна. Мөн сумдад бэлтгэгдсэн эрх зүйн хөтөч 
нарыг болон эрх зүйн хөтөчийн ажиллах журмыг 
танилцуулан байгуулсан гэрээг гардууллаа. 12 
сарын 6-нд сумын иргэд, ТАХ-дад "Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр", "Архидалтгүй аймаг-
Дундговь" аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 
эдгээр хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
архины хор уршгийн талаар мэдээлэл 
сурталчилгаа хийж, соён гэгээрүүлэх зорилгоор 
"Хууль тогтоомж сурталчах өдөрлөг"-ийг зохион 
байгууллаа. Уг өдөрлөгөөр авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль 
тогтоомжийн тухай, АТГ-ын 2019 оны зөвлөмжийн 
хэрэгжилт, Эрүүгийн хуулийн заасан авлигын гэмт 
хэргийн талаарх ойлголт сэдвээр аймгийн ЗДТГ-
ын ХЭЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн С.Цэнгэлмаа, 
Гэмт хэрэг зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай 
хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, 
ОЙЛГОЁ ХҮНДЛЭЕ аяны талаар аймгийн 
Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч Д.Цэвэлмаа, 
"Архины хор уршиг" сэдвээр "Төгсун" наркологийн 
эмнэлгийн захирал, сэтгэцийн тэргүүлэх зэргийн 
эмч Р.Эрдэнэчимэг нар сургалт зохион байгуулж 
60 гаруй иргэд, төрийн албан хаагчид 
хамрагдлаа. Мөн ЕБС-ийн ахлах ангийн 
сурагчдад зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Уг 
өдөрлөгийг сумын ИТХ, ЗДТГ, Боржигон дэлгэрэх 
АА бүлэг хамтран зохион байгууллаа. 

  

1.4 
 

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд “Эрх зүйн хөтөч”-
өөр бэлтгэгдэх иргэдийг сонгох, бэлтгэх, 
үйл ажиллагаанд Хууль, эрх зүйн 
хэлтэстэй хамтарч ажиллах, “Эрх зүйн 
хөтөч”-ийг төрөл бүрийн хэлбэрээр 
бэлтгэж, ажиллуулна. 

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг сумын Засаг даргаар батлуулан 
ажиллаж байна. Мөн энэ хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ЗДТГ-ын даргаар 
ахлуулсан “Эрх зүйн хөтөч” багийг шинэчлэн 
томилсон.  Сумын эрх зүйн хөтөч багаас 2019 онд 
судлан сурталчлах хууль эрх зүйн актын 
төлөвлөгөөнд 70 хууль тогтоомжийг 
судлуулахаар төлөвлөсөн. Үүнээс 5 сарын эцсийн 
байдлаар 26 хууль тогтоомжийг төрийн албан 
хаагчдад танилцуулж давхардсан тоогоор 341, 
төлөвлөгөөнөөс гадна 5 удаагийн мэдээлэл 
сургалтанд давхардсан тоогоор 116 иргэд, төрийн 
албан хаагч хамрагдсан. Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх 
сургалтанд сумын НТБ-ын багш Н.Оюунцэцэг, 
Д.Лхамсүрэн, Б.Мөнхтамир нарыг хамруулсан.  
"Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
2019.09.18-нд хууль тогтоомж сурталчлах 
өдөрлөг зохион байгуулагдаж гэр бүл, хүүхэд 
хамгаалал, хүний эрх, эрх чөлөө, өмгөөлөл, 
цагдаа, шүүх, прокурорын үйл ажиллагаа, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх чиглэлээр иргэдийн 
санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хууль зүйн 
зөвлөгөө, туслалцаа, үнэ төлбөргүй үзүүлж 30 
гаруй иргэд хамрагдсан. 11 сард 4 багийн 
хөдөөгийн болон төвийн иргэдэд “Эрх зүйн 
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мэдлэгийг иргэн бүрт” эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааны нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж нийт 191 өрхийн 264 иргэнд хууль эрх 
зүйн зөвлөгөө мэдээлэл, туслалцаа үзүүлсэн 
байна. Мөн сумдад бэлтгэгдсэн эрх зүйн хөтөч 
нарыг болон эрх зүйн хөтөчийн ажиллах журмыг 
танилцуулан байгуулсан гэрээг гардууллаа. 12 
сарын 6-нд сумын иргэд, ТАХ-дад "Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр", "Архидалтгүй аймаг-
Дундговь" аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 
эдгээр хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
архины хор уршгийн талаар мэдээлэл 
сурталчилгаа хийж, соён гэгээрүүлэх зорилгоор 
"Хууль тогтоомж сурталчах өдөрлөг"-ийг зохион 
байгууллаа. Уг өдөрлөгөөр авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль 
тогтоомжийн тухай, АТГ-ын 2019 оны зөвлөмжийн 
хэрэгжилт, Эрүүгийн хуулийн заасан авлигын гэмт 
хэргийн талаарх ойлголт сэдвээр аймгийн ЗДТГ-
ын ХЭЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн С.Цэнгэлмаа, 
Гэмт хэрэг зөрчлийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай 
хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, 
ОЙЛГОЁ ХҮНДЛЭЕ аяны талаар аймгийн 
Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч Д.Цэвэлмаа, 
"Архины хор уршиг" сэдвээр "Төгсун" наркологийн 
эмнэлгийн захирал, сэтгэцийн тэргүүлэх зэргийн 
эмч Р.Эрдэнэчимэг нар сургалт зохион байгуулж 
60 гаруй иргэд, төрийн албан хаагчид 
хамрагдлаа. 

1.5 

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг удирдлага зохицуулалтаар 
хангах чиг үүрэгтэй сумын Зөвлөлийн 
ажлыг эрчимжүүлэх, “Хүүхэд– 
хэрэглэгч”, “Хэрэглэгчийн өдөр” зэрэг 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад 
чиглэсэн аян, өдөрлөгийг удирдамж, 
хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулна. 

“Хэрэглэгчийн нэг өдөр” аяны хүрээнд суманд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 3 дэлгүүрээр орж гялгар 
уутнаас татгалзах зөвлөмж өгч хүнсий 
бүтээгдэхүүний хадгалах хугацааг шалгасан. 
Шалгалтаар хугацаа дууссан болон чанарын 
шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүн илрээгүй. 
Сайн гашуун ХХК нь ахмад настнаар даавуун тор 
хийлгэн иргэдэд үйлчилж байна.  

  
Хүнсний бүтээгдэхүүний 
хадгалалт хамгаалалт, 
гялгар уутны хэрэглээний  
талаар сургалт зохион 
байгуулсан. Сургалтын 
гарын авлагыг багийн 
дарга нарт өгч хөдөөгийн 

иргэд хүргүүлж 450 гаруй иргэнд тараасан байна. 
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1.6 

Сумдад Нотариатчийн үүргийг хавсран 
гүйцэтгэгч нар/ сумдын ЗДТГ-ын дарга/-
ын нотариатчийн үйлдэл, үйл 
ажиллагаанд тавих хяналтыг 
нэмэгдүүлж, нотариатын үйлчилгээний 
талаарх хууль тогтоомжийг иргэд, олон 
нийтэд сурталчлах, үйлчилгээг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Сумын ЗДТГ-ын дарга нотариатын үүргийг 
хавсран гүйцэтгэж гэрээ баталгаажуулах 107, 
итгэмжлэл 33, баримт бичгийн хуулбар 279, гарын 
үсгийн баталгаа 23 нотариатын хийсэн байна. 
Сумын нотариатын үйлчилгээний талаар санал 
гомдол гараагүй, чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай 
үйлчилж ажилласан байна.  
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Хөтөлбөр 2. Төрийн албанд шударга ёс, ил тод байдлыг бэхжүүлж, авлига, хүнд сурталгүй төрийн 
үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ. 

2.1 

Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 
зөвлөмж/АТГ-ын 2019.01.07-ны өдрийн 
01/475 албан бичгийн хавсралт/-ийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон 
Авилгатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлж, хяналт, үр дүнг 
сайжруулах 

Авилгатай тэмцэх газраас 2019.01.07-ны өдрийн 
01/475 албан бичгээр ирсэн зөвлөмжийн дагуу 
суманд хэрэгжүүлэх ажлын 8 заалт бүхийн 
төлөвлөгөөг Засаг даргаар батлуулан 
хэрэгжилтийн улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-
ны дотор гарган хүргүүлж байна. Мөн Авилгатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2019 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын  төлөвлөгөөг хяналтандаа 
аван ажилласан. Авлигагүй Цагаандэлгэр 
уриалгыг өрнүүлж төрийн байгууллагын дарга 
эрхлэгч, төрийн захиргааны албан хаагчдыг үйл 
ажиллагаандаа шударга ёс, ил тод нээлттэй 
байдлыг эрхэмлэн авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байж хүнд сурталгүй сум, албан 
хаагч болцгооё уриалгад нэгдсэн ба авлига 
авахгүй өгөхгүй энгэрийн тэмдгийн ажлын 
байрандаа зүүж хэвшсэн байна.  

   
Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
хүрээнд Хууль тогтоомж сурталчлах өдөрлөгийг 
12 сарын 06-нд 60 гаруй иргэд ТАХ-дад АТГ-аас 
2019 оны өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт, эрүүгийн 
хуулинд заасан авлигын гэмт хэргийн талаарх 
ойлголт мэдээллийг хүргэсэн. Мөн  ХАСХОМ 
гаргагч 13 албан тушаалтанд авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
ХАСХОМ хэрхэн мэдүүлэх, мэдэгдэл тайлбарыг 
хэрхэн гаргах талаар сургалт зохион байгуулсан.  
12 сарын 9 буюу Авлигын эсрэг дэлхийн өдрийг 
угтан ЕБС-ийн сурагчид болон иргэдийн дунд 
зохион байгуулсан Авлигагүй нийгмийн төлөө 
хамтдаа” эссэ бичлэгийн уралдаан 5 эссэ ирүүлж 
1-р байрыг МУИС-ын 2-р курсын оюутан 
Э.Гантуяа, 2-р байрыг ГСА-ийн 2-р сургуулийн 
11а ангийн сурагч О.Сэр-Од, 3-р байрг ЕБС-ийн 
9а ангийн сурагч Д.Шинэбаяр нар тус тус эзэлж 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнууллаа. 
“Шударга ёс ямар өнгөтэй вэ” гар зургийн 
уралдаанд 10 бүтээл ирүүлснээс 1-р байранд 8а 
ангийн сурагч Б.Батзориг, 2-р байранд 9а ангийн 
сурагч Б.Сэржхандам, 3-р байранд 8а ангийн 
сурагч Э.Эрдэнэтөгс, тусгай байранд 8а ангийн 
сурагч М.Хурхарцага нар тус тус шалгарч 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналараа шагналаа. 
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2.2 

Нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхолын урьдчилсан мэдүүлгийг 
хянуулж, шинээр томилогдсон буюу их 
хэмжээний өөрчлөлтийг 30  хоногт 
цахимаар авч “Баталгааны маягт”-аар 
баталгаажуулах, ашиг сонирхолын 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай 
бүрт нь гаргуулах, дээрх бүртгэлүүдийг 
ЭБАТ цэсэнд бүрэн хөтөлж хэвшинэ. 

2019 онд ЭМТ-ийн даргаар томилогдсон 
А.Өлзийжаргал, ЕБС-ийн сургалтын менежерээр 
томилогдсон О.Ариунаа нарын нийтийн албан 
тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг  АТГ-т хүргүүлэн хянуулсан ба 
томилогдсоноос хойш 30 хоногт багтаан 
ХАСХОМ-ыг гаргуулж цахимд бүртгэн баталгааны 
маягтаар баталгаажуулсан. Ашиг сонирхлын 
зөрчил үүссэн тухай 1, ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлсэн 11 мэдэгдэл тайлбарыг 
хүлээн авч бүртгэн цахимд мэдээлсэн.   
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2.3 

Авилгатай тэмцэх газрын даргын 2016 
оны А/54 дүгээр тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан Эрх бүхий албан тушаалтан 
/ЭБАТ/-ны үйл ажиллагааг үнэлэх 
шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэнэ. 

Эрх бүхий албан тушаалтны 2018 оны үйл 
ажиллагааг АТГ-ын даргын А/54 дүгээр 
тушаалаар баталсан хавсралт маягтын дагуу 
гаргаж ХЭЗХ-т 3 сарын 01-ний дотор хүргүүлсэн.  
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Хөтөлбөр 3. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн бодлого, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ. 

3.1 

Нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг аймгийн 
ГХУСАЗЗ-ийн 2018 оны төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгээр 
зохион байгуулна.  

Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан 3 бүлэг 31 заалттай төлөвлөгөөг 2019 
оны 03-р сарын 06-нд батлан төлөвлөгөөнд 
заагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан байна. 
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3.2 

Сумын гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан 
нөхцөл болон гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр багийн 
Засаг дарга, Цагдаагийн хэсэг, хэсгийн 
төлөөлөгч нарын зохиож буй ажлын 
талаарх сонсгол, мэдээллийг сумын 
Засаг даргын Зөвлөл, ИТХ-ын 
тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, 
зохих шийдвэр гаргах, дэмжлэг үзүүлэх,  
хэрэгжүүлэх, үүрэг өгч биелэлт үр дүнг 
тооцох, эрчимжүүлнэ. 

2019.06.14-ний сумын ИТХТ-ийн хурлаар сумын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцөл болон гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
багийн Засаг дарга, Цагдаагийн хэсэг, хэсгийн 
төлөөлөгч нарын зохиож буй ажлын талаарх 
сонсгол, мэдээллийг хэлэлцүүлэх тухай албан 
тоотыг багийн Засаг дарга нар, цагдаагийн хэсэгт 
хүргүүлсэн байна. 2019.06.07-10-ны өдрүүдэд 
зохион явуулсан “Хүлээж биш хүрч үйлчилье” 
төрийн үйлчилгээний өдөрлөгөөр хөдөөгийн 4 
багт сумын гэмт хэрэг зөрчил тэдгээрийн 
шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийн 250 гаруй 
иргэдэд хүргэсэн. 
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3.3 

“Архидалтгүй аймаг – Дундговь” дэд 
хөтөлбөр / 2018-2020/-ийг орон нутгийн 
онцлогтой уялдуулан хэрэгжүүлж, 
архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр 
иргэд залуучуудад чиглэсэн 
нөлөөллийн ажлыг иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулах, аймгийн хэмжээний 
нэгдсэн ажил, арга хэмжээнд иргэд, 
залуучуудыг нэгдсэн зохион 
байгуулалттай оролцуулж, дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

“Архидалтгүй аймаг-
Дундговь” дэд хөтөлбөр 
/2018-2020/-ийн суманд 
хэрэгжүүлэх 10 ажлыг 
төлөвлөгөөний дагуу 

“Архидалтгүй-
Цагаандэлгэр сум” 
хэлэлцүүлгийг тусгай 
удирдамжийн дагуу 

зохион байгуулж ажилласан. “Архидалт ба 
хүчирхийлэл” гар зургийн уралдаан, “Архигүй аз 
жаргалтай гэр бүл”зохион бичлэгийн уралдааныг 
ЕБС 7-9 ангийн сурагчдын дунд зохион 
байгуулсан.  Архи худалдаалахыг хориглосон 
өдөр буюу сар бүрийн 5, 15, 25-ны өдрүүдэд архи 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг ААН-
үүдэд хяналт тавьж ажилласан.  12 сарын 6-нд 
“ХУУЛЬ ТОГТООМЖ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ”-
ийг зохион байгуулж Төгсун наркологийн 
эмнэлгийн захирал, сэтгэцийн тэргүүлэх зэргийн 
эмч Р.Эрдэнэчимэгийг урьж “Архины хор уршиг” 
сэдвээр сургалт хийж 60 гаруй иргэд, ТАХ-ийиг 
хамруулсан. Мөн ЕБС-ийн ахлах ангийн 
хүүхдүүдэд дээрх сэдвээр мэдээлэл хийсэн. 
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3.4 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэд, байгууллага, аж 
ахуй нэгжийг татан ороцуулах, тэдний 
идэвх санаачлагыг өрнүүлэх замаар 
хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, 
тэдэнтэй хамтран байгууллага, аж ахуй 
нэгжийн гадна орчин, нийтийн 
эзэмшлийн орон сууц, хүүхдийн талбай, 
машины зогсоол, гэр хорооллын гудамж 
талбайг камержуулах, гэрэлтүүлэг, 
зогсоолыг нэмэгдүүлэх, зохих үүрэг 
даалгавар өгч биелэлтийг хангуулж, 
гэмт хэргээс, урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. 

Сумын хэмжээнд албан байгууллагын аж ахуйн 
нэгжид хяналт шалгалт зохион байгуулж сумын 
төвд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 8 нэрийн дэлгүүр 
болон бусад дэлгүүрүүдэд шалгалт зохион 
байгуулж зөрчил илэрсэн “Угтаал трейд” ХХК 
болон “Сайн гашуун ХХК” –д заагдсан зөрчил дээр 
нь албан мэдэгдэл хүргүүлж “Угтаал трейд” ХХК 
нь дэлгүүртээ камер дохиолол шинээр тавьж үйл 
ажиллагаанд оруулсан бол “Сайн гашуун” ХХК нь 
камер гэрэлтүүлгийг шинээр байршуулсан. Мөн 
суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Хөрс ХХК нь 
шинээр гэрэлтүүлэг болон камерийн хяналтыг 
бий болгосон. Цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 
ажиллаж гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх 
зорилгоор дэвтэр нээж хөтөлгөө хөтөлсөнөөр 
сумын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа 
тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж 
гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэн ажиллалаа. 
Сумын төвд зөрчилд холбогдсон 16 иргэнийг 
тухайн зөрчилд сануулах, торгох зэрэг арга 
хэмжээ авч 900,0 төгрөгийн торгуулийн арга 
хэмжээ авч ажиллалаа. 
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3.5 

Суманд ажиллаж байгаа цагдаагийн 
алба хаагчийг орон байр, тээвэр, 
холбооны хэрэгслээр хангах, түүний гэр 
бүлийн гишүүнийг ажлын байраар 
хангахад дэмжлэг үзүүлнэ./Цагдаагийн 
албаны тухай хууль 94 дүгээр зүйл/ 

Сумын цагдаагийн хэсгийн цагдаагийн гэр бүлийн 
хүн болох Ө.Хоролсүрэнг Соёлын төвийн соёлын 
өвийн ажилтнаар ажиллуулж байна.  
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3.6 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж сумын хэмжээнд 
онцгой хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа 
хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж 
болзошгүй иргэд, хүүхдүүд, гэр орондоо 
байнга түгшүүр төрүүлдэг этгээдүүдийн 
судалгаа гаргах, хууль, тогтоомжид 
заасан үйлчилгээ үзүүлэх, хяналт тавих, 
уг зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн сургалт 
сурталчилгаа бусад үйл ажиллагааг 
төрийн болон ТББ-тай хамтран зохион 
байгуулна. 

2019 он гарсаар Цагаандэлгэр сумын нутаг 
дэвсгэрт бага насны 1 хүүхэд гэмт хэргийн 
хохирогч болсон.  Хүүхэд хамгааллын хамтарсан 
багийг чадавхижуулах сургалтанд хамтарсан 
багийн гишүүд хамрагдсан. Мөн ЕБС-тай хамтран 
сумын цагдаагийн хэсгээс Хүүхдийн дөрвөн эрх 
болон Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр сургалт 
явуулж, эссэ бичлэгийн уралдаан зохион 
байгуулсан ба сумын төвд үйл ажиллагаа 
явуулдаг 2 аж ахуй нэгж байгууллага шагнаж 
урамшуулж ажиллалаа. 
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Хөтөлбөр 4. Архив,  албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны стандарт, хууль тогтоомжийг бүрэн 
мөрдүүлнэ. 

4.1 

“Төрийн байгууллагын ажлын зохион 
байгуулалт, архив, албан хэрэг 
хөтлөлийн улсын үзлэг” явуулах 
удирдамж, чиглэлийн дагуу орон нутагт 
улсын үзлэгт бэлтгэх ажлыг үе шаттай 
зохион байгуулна. 

“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, 
архив, албан хэрэг хөтлөлийн улсын үзлэг” 
явуулах удирдамж, чиглэлийн дагуу сумын Засаг 
даргын 2019 оны А/48 дугаар захирамжаар 
комисс томилон ажлын төлөвлөгөө гарган 
ажилласан. Үзлэгт хэрхэн бэлтгэх талаар 
сургалтанд 1 удаа хамрагдсан. Энэ ажлын 
хүрээнд сумын төсвийн байгууллагаар орж улсын 
үзлэгт хэрхэн бэлтгэж байгаатай танилцаж заавар 
зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Архивын улсын үзлэгт 
бэлтгэж архивын өрөөг стандартын дагуу 
тохижуулсан. Төрийн байгууллагын ажлын зохион 
байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын 
үзлэгт бэлтгэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулж 
Цагаандэлгэр сум 94,2%-тай үнэлэгдэж аймагтаа 
3-р байр эзэлсэн.  
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4.2 

Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны 
тодорхойлолт, үр дүнгийн болон 
хөдөлмөрийн гэрээнд архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн талаар хүлээх үүргийг 
тусгах, гэрээ дүгнэхдээ үр дүнг тооцох, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж биелэлтийг 
хангуулж ажиллана. 

Төрийн албан хаагчдын албан тушаалын 
тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн гэрээнд архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн талаар албан хаагч 
нарын хүлээх үүргийг тусгаж, хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу албан хаагч нар архивт 
нийт 150 гаруй баримтаар нөхөн бүрдүүлэлт 
хийлээ.   
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4.3 

Луус, Сайнцагаан, Хулд, Өлзийт, 
Гурвансайхан, Баянжаргалан сумдын 
ЗДТГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, 
УЦУОШТөв, Стандарт хэмжил зүйн 
газар зэрэг хөмрөг үүсгэгч сум, 
байгууллагын архивын баримтаар 
нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Хамааралгүй заалт  - 

Хөтөлбөр 4. Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

5.1 

Бүртгэлийн үйл ажиллагааны шат 
дамжлагыг бууруулах чиглэлээр 
бүртгэлийн ажилтны төхөөрөмжийг 
улсын бүртгэлийн онлайн мэдээллийн 
сантай холбож хөдөөгийн иргэд 
үйлчилгээ авах боломж нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Сумын ЗДТГ-ын зүгээс улсын бүртгэлийн 
ажилтныг онлайн мэдээллийн сантай холбогдож 
улсын бүртгэлийн 18 төрлийн бүртгэлийн 
лавлагаа үйлчилгээг онлайнаар авах нөхцлийг 
бүрдүүлж ЗДТГ-ын төсвөөс улсын бүртгэлийн 
ажилтны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 1850,0 
төгрөгийн үзүүлэлт сайтхай суурин компьютер авч 
өгсөн байна.  
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5.2 

Хаягжуулалтын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж, иргэн, хуулийн 
этгээд, эд хөрөнгийн шинэчлэгдсэн 
хаягийн өөрчлөлтийн бүртгэлийг шат 
дараатай зохион байгуулна. 

Шинээр бий болсон хаягыг мэдээллийн санд 
шивж шинэчилэхэд холбогдох бусад 
байгууллагын төсөв санхүүгийн байдлаас болж 
хаягийн шинэчилсэн бүртгэл хийгдээгүй байна. 
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5.3 

Улсын бүртгэлийн багц хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж, үрчлэлтийн 
бүртгэлийн анхан шатны материалыг 
хуулийн хүрээнд бүрдүүлж, зохих 
шийдвэр гаргаж ажиллана. 

2018 оны 11-р 
сарын 1-ний өдрийн 
Улсын бүртгэлийн 
шинэчилсэн хууль, 
дүрэм журмын 
талаар 1-р улиралд 
мэдээлэл хийсэн 
байна. Багийн 

хурлаар 250 гаруй малчдад дээрх хуулийн талаар 
мэдээлэл хүргэж ажилласан. “Иргэдээ сонсоё” 
төрийн үйлчилгээний өдөрлөгөөр Улсын 
бүртгэлийн хэлтсээс иргэний болон эд хөрөнгийн 
бүртгэлийн цахим үйлчилгээний нээлт хийж, 
бүртгэл, лавлагааны үйлчилгээ үзүүлсэн. 11 сард 
эрх зүйн хөтөч багийн ажлаар сумын төвийн 54 
өрхийн 70 иргэнд улсын бүртгэлийн хууль 
тогтоомжийн талаар гарын авлага тарааж 
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зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 
Хөтөлбөр 6. Хууль зүйн хүрээний мэдээ, тайлагнах ажлыг  

хугацаанд нь чанартай хэрэгжүүлнэ. 

6.1 

Шинчлэн батлагдсан хувийн ашиг 
сонирхолын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн тухайн оны тайлан, албан 
тушаалтны тухайн оны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлгийг хураангуй 
мэдээлэл, албан тушаалтны тухайн оны 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуй 
мэдээллийг үнэн зөв гаргаж хугацаанд 
нь тайлагнах. 

ХАСХОМ гаргах 6 албан тушаалтын ХОМ-ыг 
хуулийн хугацаанд авч Авлигатай тэмцэх газрын 
даргын 2012.06.13-ны өдрийн 91 дүгээр тушаалын 
1, 2, 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан ХАСХОМ-
1, ХАСХОМ-2, ХАСХОМ-3,  ХАСХОМ-4, ХАС 
хураангуй тайланг хянаж шалган хугацаанд нь 
аймгийн ЭБАТ-д хүргүүлсэн.  
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6.2 

Хувийн ашиг сонирхлыг мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг 
бүхий албан тушаалтнуудын нэрсийн 
жагсаалтыг хүргүүлнэ. 

2019.01.03-нд ХАСХОМ гаргах 6 албан 
тушаалтны нэрсийн жагсаалтыг аймгийн ЭБАТ-д 
хүргүүлсэн.  
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6.3 

Хууль зүйн хүрээнд хийгдсэн ажлын 
тайлан, мэдээг хууль зүйн сайдын 
2017.07.10-ны А/182 дугаар тушаалаар 
батлагдсан ажлын үр дүнг үнэлж, дүгнэх 
журмын дагуу тайлагнана. 

2018 онд хууль эрх зүйн хүрээнд хийгдсэн ажлын 
тайлан мэдээг А/182 дугаар тушаалаар баталсан 
журмын дагуу гаргаж тайлагнасан. 
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6.4 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ЗГ-ын 2017 
оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
журмын 5 дугаар хавсралтаар 
тайлагнана. 

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолын 5-р хавсралтаар 
баталсан үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
тайлагнах хүснэгтийн дагуу гаргаж хагас бүтэн 
жилээр гаргаж тайлагнасан.  
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6.5 

Сумын гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааны тайланг тоо 
баримтад үндэслэн чанартай гаргаж, 
тайлагнана. 

03 дугаар сарын 06-нд сумын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлын тухай 3 бүлэг 31 
заалт бүхий  төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг 
тооцож ажиллалаа. Энэ онд сумын хэмжээнд нийт 
9 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. Үүнээс орон 
байрны хулгай 2, малын хулгай-1, зам тээвийн 
осол 3, бусдын бие мах бодод учруулсан гэмт 
хэрэг 3 бүртгэгдсэнийг шалгаж шийдвэрлэж 
ажиллалаа. ГХУС хууль тогтоомжийн дагуу 
багийн нутаг дэвсгэр болон албан 
байгууллагуудад гэмт хэрэг зөрчил гарахаас 
урьдчилан сэргийлж  соён гэгээрүүлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. 4 БИНХ-
аар ИТХ-ын дарга Т.Түмэндэлгэр гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиллэлээр сургалт хийж 
ажилласан байна. “Архидалтгүй аймаг-Дундговь” 
дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлж “Архидалтгүй 
Цагаандэлгэр” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж 
цаашид архидалтыг хэрхэн багасгах талаар 
ярилцсан. Мөн сумын 4 багийн мал хамгаалах 
малчдын бүлэг нөхөрлөл байгуулж мал хамгаалах 
малчдын зөвлөгөөнийг 2019 оны 01 сарын 16-ны 
өдөр нийт 21 мал хамгаалах малчдын бүлгийн 
ахлагч нарыг хамруулан зохион байгуулж  
бүлгийн ахлагч нарт үнэмлэх өгч, цаашид малын 
хулгайн  гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлж 
ажиллах талаар санал бодлоо солилцон 
ярилцсан. Зөвлөгөөнөөс 4 багийн малын им 
тамгын судалгааг гаргах санал гарсны дагуу 4 
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багийн бүлгийн ахлагч нар айл өрхийн малын им 
тамгын судалгааг гаргасан. 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Сумын Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангаж сар бүрийн 5,15,25-нд архи согтууруулах 
ундаа борлуулдаг 2 ААН-д хяналт тавин, архи 
согтууруулах ундааг тоолон лацдаж ажилладаг. 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний зардалд ИТХ-аас 725,0 төг, ЗДТГ-аас 
527800 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 81,3%-тай хэрэгжиж 
ажилласан байна. 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ 92,8 

 
 

 
 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга нартай  
2018 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээний хавсралт – 7 

 
 

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ                                                        
ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжилт  Хувь  

Хөтөлбөр-1: Эрүүл мэндийн бодлогыг  хэрэгжүүлэх талаар  

 
 

1.1 

Цагаандэлгэр суманд эм 
найруулагч, Гурвансайхан, 
Сайнцагаан сумдад вакцинатор, 
Дэрэн, Өндөршил сумдад 
ариутгагч бэлтгэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

Тус суманд 1 оюутан эм зүйчийн 2-р курст суралцаж 
байна.  

40 

 
 
 

1.2 

Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай 
тусламжийн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
шийдвэрлэх 

Эрүүл мэндийн төв яаралтай тусламжийн тоног 
төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. Түргэний машинд 
зөөврийн хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч аппарат (600.000) 
хандиваар авсан. 
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1.3 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг стандартын шаардлага 
нийцүүлэн, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, 
аюулгүй орчин бүрдүүлж, тусламж 
үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй 
хүргэх 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээг үзүүлж 20 гаруй иргэнд 
халамжийн үйлчилгээнд хамрагдахад нь эмчийн 
тодорхойлолт хийж, төрөлхийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 2 иргэнийг халамжийн хөнгөлөлт, 
тусламжинд хамрагдах боломжийг бүрдүүлж зуучилж 
өгсөн.  ЭМТ дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн барьж 
явах зориулалтын ханын бариул нэмж хийсэн. Ажил 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 
иргэний ажлыг хөнгөвчлөх талаар удирдлагад нь 
албан тоот хүргүүлсэн. “ТЭГШ ДҮҮРЭН БАЙЯ” 3 
сарын аян зарлан ажилласан. Уралдаанд 
Д.Ууганбаяр ахлагчтай 2-р багийн хамт олон 
тэргүүлсэн. 
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1.4 

“Эрүүл мэндийг дэмжигч 
байгууллага ажлын байр, өрх гэр 
бүл, иргэн-ийг шалгаруулах 
болзолт уралдаан зохион 
байгуулж, алдаршуулах 

06 сард болсон ЭМТ-ийн “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ 
ӨДӨРЛӨГ”-өөр “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, 
өрх гэр бүлийг шалгаруулах болзолт уралдааныг 
зарлаж, шалгаруулах журмыг танилцуулсан. 2019 
оны 12 дугаар сарын 02-ний өдөр болзолт уралдааны 
дүн гарч эрүүл мэндийг дэмжигч өрхөөр 2-р багийн 
малчин С.Батбаярынх шалгарсан. Эрүүл мэндийг 
дэмжигч байгууллага ААН-ээр “ГАН-ИЛЧ” ХХК 
шалгарсан.   
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1.5 

“Өрх бүрийг био ОО, сайжруулсан 
ариун цэврийн байгууламжтай 
болгох” аян өрнүүлэх 

2019.06.03-06 өдрүүдэд сумын төвийн айл өрхүүдийн 
00, муу усны нүхийг ариутгасан. Шинээр ариун 
цэврийн байгууламж барьж буй 1 ААН, 1 өрхөд 
сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж барих санал 
хүргүүлсэн. ЭМТ дотор боловсон 00-той болох ажлыг 
эхлүүлж 7.000.000 төгрөгийн өртөгтэй зураг төсөв 
хийлгэсэн.  

40 

 
 

1.6 

Зонхилон тохиолдох халдварт бус 
артерийн гипертенензи, чихрийн 
шижин 2 хэв шинж, хөх, умайн 
хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг 
үзлэгт зорилтот бүлгийн иргэдийг 
бүрэн хамруулах 

2019 онд артерийн даралт ихсэлт, чихрийн 
шижингийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 4 багийн нийт 
180 иргэн, умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг 
үзлэгт 41 эмэгтэйчүүд, В,С вирусийн илрүүлэг үзлэгт 
нийт 103 иргэн хамрагдсан. 

70   

 
1.7 

Элэгний В, С виусын халдвар, 
элэгний хавдрын илрүүлэлтийг 
эрчимжүүлж ажиллахад орон 
нутгаас дэмжлэг үзүүлж, хамтран 
ажиллах 

Элэгний В,С вирусын илрүүлэг үзлэгт нийт 103 иргэн 
хамрагдсан. 
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Зонхилон тохиолдох бэлгийн 
замаар дэмжих халдвар болон 

Сүрьеэгийн илрүүлэг цэрний шинжилгээнд 4 иргэний 
8 сорьцыг АНЭ рүү илгээсэн. ДОХ, Тэмбүүгийн 
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1.8 сүрьеэгийн халдварын идэвхитэй 
илрүүлэг үзлэгийг орон нутагтаа 
зохион байгуулах 

илрүүлэг шинжилгээнд 103 иргэнийг хамруулсан. 12 
дугаар сарын 02-ний өдөр “ДОХ-той тэмцэе” арга 
хэмжээ зохион байгуулж ХДХВ-аас хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх талаар мэдээлэл хийж АХА тэмцээн, 
хөгжөөнт уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

 Хөтөлбөр-2: Боловсролын бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар 

2.1 

“Боловсрол хөгжил”,   “Математик”, 
“Байгалийн ухаан” “Үндэсний 
бичиг”, “Хүүхдэд ээлтэй дотуур 
байр” аймгийн  хөтөлбөрүүдийг  
хэрэгжүүлж, тайлагнах 

“Боловсрол хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд ЕБС-

ийн хамран сургалт 2018-2019 оны хичээлийн жилд  
өдрийн ангид 85 сурагч, дүйцсэн хөтөлбөрт 4 
суралцагч сурч байна. Нийт 89 суралцагчтай. 
Тойргийн харьяаны сургуулийн насны 173 хүүхэд 
байдаг. Үүнээс 85 суралцагч буюу 49% тойрогтоо, 88 
суралцагч буюу 51% нь тойргийн гадна суралцаж 
байна. 2018-2019 оны хичээлийн жилд цөм 
хөтөлбөрийн дагуу БСШУСЯ, аймгийн БСУГ болон 
сургуулийн зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байгаа ба гүйцэтгэл 90%-тай байна.  Багш 
бүр хүүхэд бүрийн сурлагын чанарт ахиц гаргах 
үндсэн зорилгыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж 
хичээлийн жилийн хагас, жилийн эцсийн шалгалтын 
үр дүнд шинжилгээ хийж хүүхэд бүрийн түвшинд 
анализ гаргаж байна. Энэ жилийн сургуулийн түвшинг 
аймгийн ТТШ-ын дундажтай харьцуулбал:  
 

Судлагдахуун Аймгийн 
дундаж 

Сургуули
йн дундаж 

Анги
йн 
тоо 

Аймагт 
эзэлсэн 
байр 

Хүн байгаль 
5 

64.6% 66.01% 34 12 

Байгалийн 
ухаан 9 

33.7% 44.5% 40 6 

Монгол хэл 9 50.3% 54.5% 28 8 

Нийгмийн 
ухаан 9 

42.4% 52.8% 28 6 

Түүх 9 35.6% 48.6% 28 5 

Англи хэл 9 34.4% 40.5% 28 8 

Орос хэл 9 29.0% 40.6% 26 6 

Математик 7  34.85%   

Математик 8  55%   

Математик 9  40.2%   

Биеийн 
тамир 8 

Дүн 
ирээгүй 

   

Дүрслэх 
урлаг 4 

 80.7% Нэгт
гэл 
ирээ
гүй 

 

 Аймгийн “Сэтгэх чадварын олимпиад”-д 9а ангийн 

сурагч М.Сэржмядаг хүрэл медаль, 8а ангийн 

сурагч Ц.Дагвасүрэн алтан медаль хүртсэн. 

 Б.Наранхүүгийн нэрэмжит Аймгийн “Математикийн 

стандартын олимпиад”-д 7а ангийн сурагч 

Д.Дашдулам хүрэл медаль хүртсэн. 

 Аймгийн 8-р ангийн Математикийн анги нийтийн 

массын олимпиадад 1-р байр эзэлсэн. 

Анги нийтийн массын олимдиадуудын дүн 

Хичээл Аймаг Сургууль Тоо Байр 

Математик 4 43.4% 47.8% 32 12 

Монгол хэл 3 47.7% 34.6% 30 26 

Математик 4 46.52% 40% 19 15 

Математик 8 19.2% 47% 18 1 

Монгол хэл 3 47.64% 35.19% 18 14 
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 2019 оны 1 сарын 19-нд 7-р ангийн эцэг эхчүүдэд 

“Зөрүүд занг засах нь” сургалтанд 11 хүн  

 4 сард нийт эцэг эхчүүдэд “Хүүхдээ санхүүгийн 

боловсролтой болгох нь” сургалтанд  55 хүн 

 5 сард сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр 
“Хүүхэд гэр бүлийн баялаг” сургалтанд 36 хүн 

 Аймгийн МСҮТ-тэй хамтран 7-9 ангийн эцэг 
эхчүүдэд “Мэргэжил сонгол” сургалтанд 12 хүн  
хамрагдсан. 

НТБ-ын нэгжээс иргэдийн дунд хэрэгцээний судалгааг 
авлаа. Санал асуулгад давхардсан тоогоор 101 хүний 
санал ирсэн 

 Өрхийн орлого нэмэгдүүлэх сургалтанд 25 
 Санхүүгийн боловсрол олгох сургалтанд 15 
 Англи хэл, монгол бичгийн сургалтанд 17 
 Гэр бүлийн боловсролын сургалтанд 21 хүн санал 

өгсөн 
 “Сумандаа сайхан амьдаръя” сонинд энгийн 
амьдралын тухай зөвлөмж, сурталчилгааны самбарт 
Мэргэжил сонголтын талаар эцэг эхчүүдэд зөвлөмж 
гаргасан. 

Математик хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оны 1 сард 

багш нарын онол арга зүйн мэдлэг чадварын түвшин 
тогтоох шалгалтанд хамрагдсан. Математикын багш 
онол арга зүйн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэхээр 3 
удаагийн сургалтанд хамрагдсан. 8-р ангийн 
математикийн массын олимпиад болон улсын 
шалгалтанд амжилттай бэлтгэн оролцуулсан. “Пи 
тоо”- ны өдөрлөгийг 3.14нд 2 дахь удаагаа зохион 

явуулж 𝜋 = 3.14 буюу  Пи тооны эхний гурван орноор 
3 сарын 14-ныг дэлхий нийтээр  “Пи тоо”-ны өдөрлөг 
болгон тэмдэглэж ирсэнтэй холбогдуулан 7-9-р 
ангийн бүх сурагчдын дунд ПИ тооны өдөрлөгийг 
ДЗАН-ээс  зохион явууллаа. Өдөрлөгийн 
удирдамжийг 3 сарын 12-нд гарган батлуулж 
ангиудад танилцууллаа. Пи тооны өдөрлөгт 7-9-р 
ангийн нийт 32 сурагч оролцлоо. 

“Үндэсний бичиг” хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдын 

монгол бичгийн сурлагын чанарыг ахиулахаар 
сурагчдад дүрс ялган бичих, уламжлалт бичлэгтэй 
үгсийг нүдлэн тогтоож 7 хоног бүр шалгаж монгол 
бичгийг цээжээр алдаагүй бичих чадварыг нь 
нэмэгдүүллээ. Мөн 6-р ангийн анги дэвших шалгалтыг 
монгол бичгийн хичээлээр авч 66%ийн гүйцэтгэлтэй 
шалгагдлаа. 7-р ангийн сурагчдыг аймгийн түгээгч 
тээгч уралдаанд бэлтгэх зорилгоор 3 сарын сургалтыг 
зохион явууллаа. Дундговь аймгийн Дэрэн суманд 
зохион байгуулагдсан Монгол бичгийн чадварын их 
сорилгод Адаацаг, Цагаандэлгэр,  Дэрэн, Дэлгэрцогт 
зэрэг  сумын 6-9-р ангийн   сурагчид монгол бичгээрээ  
бичих ур чадвараа сорин амжилттай оролцлоо. Үүнд 
Цагаандэлгэр сумын дунд сургуулийн 8-р анги  
амжилттай оролцлоо. Мөн Говьсүмбэр аймагт 
зохиогдсон “Үндэсний бичиг үсгийн баяр”-т 8,9-р 
ангийн сурагчид амжилттай оролцлоо. Сонирхогчдын 
төрөлд математикын багш Д.Батжаргал  3-р байр 
эзэлсэн. Үндэсний бичиг үсгийн баярыг угтан  6-9-р 
ангийн сурагчдын дунд хичээнгүй бичлэг болон 
дүрслэг бичээсийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргалаа.  
Байгалийн ухаан хөтөлбөрийн хүрээнд: 



Бага ангийн болон байгалийн ухааны багш нараас 
сургалтын орчин, чанарыг дээшлүүлэх арга замын 
талаар болон сургалтын хэрэглэгдэхүүн, сургалтын 
орчин нөхцлийг сайжруулах сургуульд шаардлагатай 
хэрэглэгдэхүүний жагсаалт гаргасан. 2019 оны 8 
сарын 20-25-ны хооронд байгалийн ухааны 
мэргэжлийн багш нарын онол арга зүйн мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан.  2019 
оны 5 сарын 11 нд Монгол улсын зөвлөх багш 
С.Болормаагийн  “Сурагч бүрийн гарт сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн” сургалтанд хамрагдсан. Энэ 
хичээлийн жилд 5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 
байгалийн ухааны танхимтай болсон. 
“Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” хөтөлбөрийн хүрээнд:  
 Гадна хаяг зам талбай, хашаа, гэрэлтүүлгийг 

шинэчлэн сайжруулсан. 
 Цахилгаан дулаан хангамж, сантехник, галын 

аюулгүй ажиллагааг тогтмол ханган ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

 Эрэгтэй, эмэгтэй 00, угаалтуур, хувцас угаах, 
индүүдэх, хатаах орчинг бүрдүүлсэн. 

 Гадна талбайд хүүхэд чөлөөт цагаа өнгөрөөх, 
амрах, тоглох орчинг бүрдүүлсэн бөгөөд мод, 
чацаргана тарьж ургуулсан.  

 Сурагчид эцэг эхтэй яаралтай холбоо харилцаа 
тогтоох нөхцлийг бүрдүүлсэн.  

 Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон, сонирхол 
хэрэгцээнд нийцсэн, чөлөөт цагаа өнгөрөөх, 
хөгжих боломжийг хангасан тоглоомын өрөөг эцэг 
эхийн тусламтайгаар тохижуулсан.  

 Интернэтийн сүлжээнд холбогдсон ба мэдээлэл 
авах төрөл бүрийн эх үүсвэртэй, зайлшгүй 
хэрэгцээт ном гарын авлага сурах бичгээр 
хангагдсан номын сантай болсон. 

 Хүүхдийн амьдрах өрөө тасгийг шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжөөр хангаж, амьдрах тав тухтай 
нөхцлийг бүрдүүлсэн.  

 Дотуур байранд галын булантай болсон. 
 “Дэвтэр бол сурагчийн толь” нэг сарын аян 

амжилттай зохион байгуулсан. Дэвтэрт тавигдах 
шаардлагыг гаргаж сурагчийн дэвтэр бүр дээр 
байрлуулсан.  

Хүүхдийн цэцэрлэгээс “Боловсол хөгжил” аймгийн 

дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг  
эрхлэгчийн Б\07 дугаар тушаалаар томилж ажлын 
төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллалаа.  Хөтөлбөрийн 
хүрээнд малчдын  сургуулийн өмнөх насны нийт 47 
хүүхдээс ердийн бүлэгт 16, гэр цэцэрлэгт 17 хүүхэд 
хамрагдаж нийт 33 хүүхэд буюу 70.2%-ийг сургуулийн 
өмнөх болосролд хамруулсан. Малчин өрхийн 2-5 
настай хүүхдүүдийн 28.5% нь сургуулийн өмнөх 
боловсрол хамрагдахгүй байна. Энэ хичээлийн  жилд 
5 настай тойргийн 31 нь хүүхдээс малчин өрхийн 5 
настай 12 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдахаас 8 хүүхдийг 
ердийн бүлэгт, 3 хүүхдийг  явуулын сургалтаар СӨБ-
ын үйлчилгээнд хамруулсан. 1 хүүхэд өөр аймаг 
сумын цэцэрлэгт хамрагдсан. Малчин өрхийн 5 
настай хүүхдийг 100% сургуулийн өмнөх боловсролд 
хамруулсан. Багийн Засаг дарга нараас малчин 
өрхийн  2-5 настай хүүхдийн  судалгаа авч нэгтгэн 
2019 оны 06-р сарын 14-нөөс эхлэн 1,2-р багт гэр 
цэцэрлэг ажиллуулж 17 хүүхдийг хамруулсан. 



  
ЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хүлээж биш хүрч 
үйлчлэе” төрийн үйлчилгээний өдөрлөгөөр багуудад 
явуулын цэцэрлэг болон хүүхэд харах үйлчилгээг 
үзүүлж 4 багийн 49 хүүхдийг хүлээн авч сургалт 
хүмүүжлийн  ажлыг явууллаа. 

              
Цэцэрлэгийн гал тогооны үйл ажиллагаанд тогтмол 
сар бүр хөндлөнгийн үнэлгээг дотоод хяналтын 
нэгжээс явуулж хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлж 
байгаа компаниас эрүүл мэндийн шинжилгээний  
бичиг, гарал үүслийн бичигтэй хүнсээр тогтмол 
үйлчилж байна. Ундны усандаа 2 удаа шинжилгээ 
хийлгэхэд ундны усны зориулалтаар ашиглаж болно 
гэсэн дүгнэлт гарсан. Багш хөгжлийн төвд төсвийн 
хэмнэлтээс хүчин чадал сайтай 4200000 төгрөгийн  
зөөврийн 2 ширхэг  компьютерыг  авч бүлгийн багш 
нарт олгож сургалтанд ашиглаж байна. Цэцэрлэгийн 
хэрэгцээнд нэн шаардлагатай өнгөт болон хар 
принтер, зургийн аппаратыг 4294999 төгрөгөөр авч 
нийт 8494999 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. 

              

 
Хуучин БАМ-ын байрыг засварлан  багш ажилчдын 
ажиллах орчин нөхцөл, хүүхдийг сурч хөгжих  таатай 
орчинг бүрдүүлж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

               

   

2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аймгийн статистикийн хэлтсийн мэдээгээр тойргийн  
сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах 2-5 насны 
108 хүүхэд байна. Үүнээс  цэцэрлэгийн ердийн бүлэгт 
66 хүүхэд, өөр аймаг суманд 7 хүүхэд нийт 73 
хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамрууллаа. 
Хувилбар сургалтаар 17 хүүхдийг гэр цэцэрлэгээр 
хүлээн авсан. Мөн СӨБ-д хамрагдах 5 настай 31 
хүүхдүүдийн судалгааг гаргахад цэцэрлэгийн ердийн 
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Сургуулийн өмнөх боловсролын 
хамтран сургалтыг нэмэгдүүлж, 
хүүхдэд ээлтэй аюулгүй орчныг 
бүрдүүлэх 

бүлэгт 22 хүүхэд, өөр аймаг суманд 5 хүүхэд, малчин 
өрхийн 4 хүүхэд байна. Үүнээс малчин өрхийн 4 
хүүхдийг хувилбар сургалтаар  намар 9,10 сар, хавар 
4,5 саруудад ердийн бүлэгт хамруулж бусад саруудад 
явуулын сургалтаар сургуулийн өмнөх боловсролыг 
олгосон. Тойргийн хүүхдийн хамран сургалт 83.3 
хувьтай байна. 5 настай хүүхдүүдийг 100% 
хамрууллаа. 

2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Багш бүрийн хөгжлийг дэмжсэн 
олон талт арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Ерөнхий бололвролын сургуулийн хувьд багш бүр 
өөрийгөө хөгжүүлж ажлын байрандаа болон гадагш 
чиглэсэн сураглтуудад хамрагдлаа. Энэ хичээлийн 
жилд тус сургуулийн нийт багш ажилчид давхардсан 
тоогоор ажлын байран дахь 11 сургалтанд 177 хүн, 
аймаг, үндэсний хэмжээний 14 сургалтанд 22 хүн 
хамрагдаж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн 
байна. Мөн бага ангийн багш О.Ариунаа МУБИС-ийг 
Боловсролын магистр зэрэгтэй суралцаж төгсөв.  
МУ-ын Зөвлөх багш, "Ган Зам" лаборатори 20-р 
сургуулийн бага ангийн багш С.Болормаагийн 
"Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хүүхэд бүрийн гарт" 

тэргүүн туршлага 
түгээн дэлгэрүүлэх 
сургалтанд сургууль, 
цэцэрлэгийн 20 багш 
сурган хүмүүжүүлэгчид 
хамрагдсан. Энэ үйл 
ажиллагаа нь хөдөө 
орон нутгийн багш нарт 
ажлын байрандаа сурч 
хөгжих, сургалтын 
чанарыг сайжруулахад 
хувь нэмэр оруулахаар 
томоохон ажил боллоо. 
Мөн Зөвлөх багш 

маань сургууль, цэцэрлэгт сургалтын 
хэрэглэгдэхүүнүүд бэлэглэсэн. НТБ-ын багш 
Н.Оюунцэцэг “Санхүүгийн боловсрол” сургалтыг нийт 
багш ажилчидад 2 удаа зохион байгуулсан. Энэ 
хичээлийн жил эхэлсээр сургалтын менежрийг 
чадавхжуулах сургалтууд удаа дараалан болж 10 
сард “Сургалтын менежерийн манлайлал багшийн 
үйл ажиллагааг дэмжин туслах нь“ сэдэвт 6 аймгийн 
хамтарсан улсын зөвлөгөөнд СМ оролцсон. 11  сард  
Хөх хотын Багшийн Их сургууль болон Эрээн хотын 
Багшийн Сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж 
“Монгол бичиг”-ийг таталган бичгээр хэрхэн бичих 
тухай сургалтанд хамрагдаж мэдлэг боловсролооо 
дээшлүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хийлээ. 11 
сарын 27, 28-ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн БСУГ-
аас зохион байгуулсан Сурлагын амжилтыг хэрхэн 
үнэлэх тухай үнэлгээний жишиг даалгаврыг 
боловсруулахад юуг анхаарах талаарх сургалтанд 
хамрагдаж нийт багш нартаа зөвлөн туслах ажлыг 
сургалтын менежер зохион байгууллаа. 
 
Хүүхдийн цэцэрлэгээс багш бүрийг хөгжүүлэхэд  
анхаарч дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. 

 Багш, туслах багш нарын дунд  “Шилдэг 
илтгэл“  2 удаа 

 “Сайн хичээл” үйл ажиллагааг байгууллагын 
хэмжээнд 2 удаа  

 Туслах багш нарын дунд үзүүлэх сургалтыг 1 
удаа 
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 Туршлага судлах үйл ажиллагааг 3 удаа  тус 
тус явууллаа.  

Багш нарын заах арга зүйг дээшлүүлэхэд анхаарч  
багш нарын хичээл үйл ажиллагаанд 68 удаа сууж 
багш нарт заах арга зүйн зөвлөгөө тогтмол өгч 
ажиллалаа. Сайн хичээл зүүн бүсийн  үйл 
ажиллагаанд оролцох багшийг  хөгжүүлэх үйл 
ажиллагааг сайжруулахад ЕБС-ийн бага ангийн заах 
аргын нэгдэлтэй хамтран ажиллаж арга зүйн зөвлөгөө 
авсан.    

    
Багш О.Сарангуад “Цэгээр наадцгаая-хүүхдийг 
хөгжүүлэх нь” сургалтад хамрагдахад байгууллагын 
зүгээс сургалтын төлбөр бусад зардал 40000 төгрөг, 
томилолтын зардал 28000 төгрөг, туслах багш 
Б.Өлзийжаргалд суралцаж байх хугацааны 50%-ын 
цалин 768600 төгрөгийг олгож дэмжиж ажиллалаа. 

2.4 

 
 
 
 
Багш бүрийн ээлжит хичээлийн 
бэлтгэлийг сайжруулж, 
суралцагчдын сурлагын чанарт 
ажиц гаргах  

Улирал бүр үе шаттайгаар нийт багш нарын ээлжит 
хичээлийн бэлтгэлийн байдлыг нэгдсэн үзлэг 
хэлбэрээр хийж ажлын хэсэг гарч шалган зөвлөгөө 
өгсөн. Нийт багш нар улирал бүр сурлагын чанар 
сайжруулах онцлог ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал 
Англи-Орос хэлний багш А.Эрдэнэсайхан ээлжит 
хичээл орох бүрт тухайн ангийн сурагчдад явцын 
үнэлгээг тогтмол өгч ажилладаг. Сурагч бүр тухайн 
хичээл дээр хийх ёстой даалгавраа гүйцэтгэж 
багшаас явцын үнэлгээг авч улирлын төгсгөлд явцаа 
дүгнүүлдэг. Физик-Математикийн багш Д.Батжаргал 
8,9-р ангийн сурагчдад математикийн хичээлээр нийт 
60 цагийн давтлага өгч 14 хоногийн чадварын 
шалгалт авч хэвшсэн. “Зорилготой хүн замтай”, “1 
минут 1 хөдөлмөр” зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг ангийн 
сурагчдын сурлага сайжруулах чиглэлээр хийсэн. 
Хими биологийн багш Д.Амармэнд даасан ангидаа 
“Англи хэлтэн анги хамт олон болцгооё”, “Алдаагүй 
цэвэр сайхан бичигтэн” аян, нийт ангиуддаа 14 хоног 
тутмын чадварын шалгалт “Хүүхэд бүрийн өөрийгөө 
илэрхийлэх чадварыг ахиулах”, “Сурагчдын бие 
даалтыг бүтээлч байдлаар хийлгэх” зэрэг ажлуудыг 
хийсэн. Бага ангийн багш У.Мөнх-Эрдэнэ “Би” 
сэтгэлгээг “бид” болгох зорилгоор багийн үйл 
ажиллагаагаар хичээлийг явуулж байна. Сурагчдын 
харааны уншлага хийх чадвар, хурдыг ахиулах 
зорилгоор дасгал хийлгэж хэвшүүлж байна. Энэ 
хичээлийн жилд багш бүрийн ээлжит хичээлийн 
чанарыг сайжруулах чиглэлээр дараах ажлуудыг 
хийж байна.  Үүнд:  
 Өдөр бүрийн хичээлийг хэрэглэгдэхүүнтэй заах  

 Урилгат ба урилгагүй хичээлийг багш бүр заах 

 Үнэлгээг бодитой хийх  

 Жил болон улирлын төлөвлөгөөг сайжруулсан 

хөтөлбөртэй уялдуулан хийх  

 Багш нарыг чадавхжуулах сургалтууд хамруулах 

гэсэн чиглэлээр ажиллаж байна.  
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Бага ангийн багш нар 10 сард “Сурагчдын унших 
чадварыг нэмэгдүүлэх нь“ сэдэвт сургалтыг Дундговь 
аймгийн бага ангийн багш нарын дунд зохион 
байгуулж сургагч багшаар О.Ариунаа, 
Т.Өлзийжаргал, У.Мөнх-Эрдэнэ нар БСУГ-тай 
хамтран ажиллалаа.  

Цэцэрлэгийн бүлгийн багш нарын ээлжит хичээлийн 
сургалтад нийт 68, ”Сайн хичээл” үйл ажиллагаанд 5 
удаа, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах үйл 
ажиллагаанд 11 удаа оролцож сургалт хүмүүжлийн 
ажилд багш нарт зөвлөгөөг өгч ажилласнаар бүлгийн 
нийт хүүхдийн хөгжлийн түвшинг улсын дундажтай 
харьцуулахад улсын дундажаас дээгүүр  үзүүлэлтэй 
гарлаа.   

 

 

2.5 

ЕБС-иудын дотуур байрны гадна 
орчинд тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн 
тайлбай байгуулах 

ОНХС-ийн 8 сая төгрөгөөр сургуулийн спорт талбайн 
8 ширхэг спортын хэрэглэгдэхүүнийг авсан. Хавар 4 
сард талбайн засвах тохижилтыг хийж гүйцэтгэхээр 
төлөвлөж цемент 4тн, цагаан будаг 36кг, цэнхэр будаг 
4кг, улаан будаг 4кг, шар будаг 4кг, өнхрүүш 5ш, багс 
5ш гэх мэтийн засварт хэрэглэгдэх зүйлсийг 
бэлтгэсэн.  
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Хөтөлбөр-3: Соёл урлаг, биеийн тамир, спортын бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар 

3.1 

“Монгол уран бүтээл”, Соёлын 
үйлдвэрлэл”, “Соёлын баримтат 
өвийг хамгаалах”, “Сонгодог урлаг 
3” үндэсний хөтөлбөрүүдийг орон 
нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 

“Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд “Хөдөлмөрч хүнд –боломж нээлттэй” гар 
урчуудын үзэсгэлэн худалдааг 2 удаа зохион  
байгуулж нийт 12 иргэний 56 бүтээлээр үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулсан. Энэхүү үзэсгэлэн 
худалдаанд  Соёлын төвийн хамт олны зүгээс хийж 
үйлдвэрлэсэн  “Сэвлэг үргээх багц”, “Ил захидал”, 
“Чулуун наадгай”, “Шагайн мэргэ”  гэсэн 
бүтээгдэхүүнээр оролцсон. Тус арга хэмжээг 200 
гаруй иргэд үзэж сонирхосон байна. Энэхүү арга 
хэмжээг жил бүр зохион байгуулж хэвшсэн байна. 
Соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүртгэл мэдээллийн 
санд нийт 6 иргэнийг бүртгэн авч мэдээллийн сан 
үүсгэсэн байна. Мөн “Цагаандэлгэр сумын Соёлын 
үйлдвэрлэл” цахим хаягыг  2018 оноос эхлэн үүсгэж 
42 гишүүнтэй харилцаж байсан бол 2019 онд  54 болж 
12 гишүүн нэмэгдсэн байна. Энэ онд уран бүтээлийн 
тоглолтыг нийт 12 удаа зохион байгуулж давхардсан 
тоогоор 2000 гаруй иргэдийг хамруулсан байна. Мөн 
ард иргэдийн дунд 26 удаа соёл, урлаг, спортын  
чиглэлээр үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна.  
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“Соёлын баримтат өвийг хамгаалах” үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд сумын хэмжээнд байгаа соёлын 
биет өвийн нэгдсэн сантай болж 2019 онд  87 дэсийн 
149 ширхэг үзмэрийг “Улсын бүртгэлд” бүртгүүлээд 
байна. Мөн энэ онд  бүртгэл мэдээллийн санд 
Угсаатан төрөл ангилалын 28 дэсийн 49 ширхэг 
үзмэрээр баяжилт хийж 14ш Танка бурхадыг 
тусгайлан хайрцаглаж горимын дагуу хадгалаж 
байна. Үзмэрийн эрүүл ахуй, хадгалалт хамгаалалтыг 
сайжруулах зорилгоор хортон шавьжнаас хамгаалах 
ариутгалыг 2 удаа хийж, нарны тусгалаас сэргийлэн 
цонхонд бараан өнгийн хөшиг хийсэн. Мөн 
цахилгааны аюулгүй байдлыг хангаж цахилгааны 
утсыг бүрээстэй болгосон. Сумын хэмжээнд нийт 
ТСҮХДурсгалт 29 газраас аймгийн хамгаалалтанд 1, 
сум болон байгууллагын хамгаалалтанд 28 газар 
байна. Үүнээс 13 газрыг  ойролцоох нутагладаг 12 
малчидтай гэрээ хийж хамгаалалтанд авсан. Мөн 4-р 
багийн иргэн Т.Түмэннастын санал санаачлага, 
хандив тусламжаар ТСҮХДГазар болох “Хөшөөтийн 
тахилын онгон” хэмээх 2 хөшөө чулууг босгож, 9m2 
төмөр хашааг босгож хамгаалалтыг сайжруулсан бол, 
4-р багийн иргэн Н.Дэлгэрбилэгийн гэр бүлтэй 
хамтран ТСҮХДГазар болох Цагаан айргийн “Хүн 
чулуу хөшөө” – нд 16m2 модон хашааг босгож 
хамгаалалтыг сайжруулсан. . 

         
 

       
 
“Сонгодог урлаг-3” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

Сумын клуб 1954 онд нээлтээ хийж “Учиртай гурван 
толгой” дуурийг 1962 оныг хүртэл тасралтгүй 8 жил 
дараалан тавьж байсан гэдэг. 57 жилийн дараа 37 
залуу уран бүтээлчдийг хамруулан  тус  дуурийг дахин 
тайзнаа тавьсан нь энэ оны амжилт байлаа. 
  

    
“Соёлын биет бус өвийг хамгаалах” үдэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд: 
Соёлын биет бус өвийн 1 дэх ай сав: Монгол ардын 
эх хэл, аман уламжлал, илэрхийлэлүүдийн төрөл 
зүйл ангилал ай савд 4 өвлөн уламжлалч  
СББӨвийн 2 дах ай сав:  Монгол ардын язгуур урлаг 

ай савд 10 өвлөн уламжлагч 
СББӨвийн 3 дах ай сав: Уламжлалт зан үйл, ёслол 

баяр наадам ай савд 12 өвлөн уламжлагч 
СББӨвийн 4 дэх ай сав: Байгалийн болон сав 

ертөнц шинжих ай савд 8 өвлөн уламжлагч  



СББӨвийн 5 дах ай сав: Ардын уламжлалт гар 
урлал ай савд  8 өвлөн уламчлагч бүртгэлтэй байна.  
2019 онд шинээр 19 өвлөн уламжлагчийг бүртгэн авч 
бүртгэл мэдээллийн санг баяжууллаа. “Боржигин 
найр”-ын дэг жаягийг нутгийн иргэд болон зэргэлдээх 
аймаг, сумдын иргэд, хүүхэд залуучуудад 
сурталчилан таниулах зорилгоор жил бүр “Боржигин 
найр”-ын үзүүлэх тоглолтыг хийж хэвшсэн. Энэ онд 
Говьсүмбэр аймгийн Баянтал суманд зохион 
байгуулагдсан “Боржигин -2019” соёлын биет бус 
өвийн их наадамд боржигины 5 аймгийн 13 сумаас 
Тэргүүн байранд шалгарсан  юм. Мөн 09 сарын 21-22-
ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулагдсан Соёлын төвүүдийн урлагийн 
анхдугаар улсын уралдаанд Дундговь аймгаа 
төлөөлөн оролцож гоцлол дууны төрөлд бүжгийн 
багш Э.Дорждэрэм Тэргүүн байр эзэлж өндөр амжилт 
гаргасан юм. 

        
 

   
“Чулуун соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд: 

ТСҮХДурсгалт 29 газраас аймгийн хамгаалалтанд 1, 
сум болон байгууллагын хамгаалалтанд 28 газар 
байна. Үүнээс 12 газрыг  ойролцоох нутагладаг 12 
малчидтай гэрээ хийж хамгаалалтанд авсан. Мөн 4-р 
багийн иргэн Т.Түмэннастын санал санаачлага, 
хандив тусламжаар ТСҮХДГазар болох “Хөшөөтийн 
тахилын онгон” хэмээх 2 хөшөө чулууг босгож, 9m2 
төмөр хашааг босгож хамгаалалтыг сайжруулсан бол, 
4-р багийн иргэн Н.Дэлгэрбилэгийн гэр бүлтэй 
хамтран ТСҮХДГазар болох Цагаан айргийн “Хүн 
чулуу хөшөө”–нд 16m2 модон хашааг босгож 
хамгаалалтыг сайжруулсан. ОНСТанхимаас сумын 
хэмжээн дэх чулуун дээрх сийлбэр /зураг, бичвэр/-ийн 
судалгааг авч нийт 3 дурсгалт газар бүртгэгдээд 
байгаа бол чулуун цуглуулгатай иргэдийн судалгааг 
авч нийт 5 иргэн бүртгэгдлээ. Мөн сурагчдын дунд 
“Чулуун наадгай” уралдааныг зохион байгуулж нийт 
11 бүтээл оролцсон. Соёлын төвийн ОНСТанхимд 
түүхэн дурсгалт 2 газрын чулууны дээжийг авч 
хадгалж байна. Мөн соёлын төвөөс “Чулуу таалцах” 
уламжлалт тоглоомыг үйлдвэрлэж ард иргэдэд 
сурталчилсан байна.  

   



     
“Монгол уран бүтээл” үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд “Боржигины соёл” фото санд 40 гаруй зураг,  
видео санд 20 гаруй бичлэг хадгалагдаж байна. 
МАУртын дуу Уяхан замбуу тивийн наран, 
Энхмэндийн баяр, Эр бор харцага дуунуудыг соёлын 
төвөөс 4 удаа сурталчилж нийт 62 иргэнд зааж 
сургасан байна. 

  

3.2 

 
 
 
 
 
 
Морин хуур, уртын дууны сургагч 
багшаар бэлтгэгдсэн багш нарыг 
түшиглэн иргэдийн дунд морин 
хуур, уртын дууны сургалтыг 
зохион байгуулах 

Уртын дууны ахисан шатны сургалтанд  бүжгийн багш 
Э.Дорждэрэм, Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр 
Э.Дорждавга, ЕБС-ын номын санч Д.Мөнхболор нар 
хамрагдаж Уяхан замба тивийн наран, Энх мэндийн 
баяр, Эр бор харцага, Зээргэнтийн шил дууг сурсан.  
Морин хуурын сургалтанд ЕБС-ийн багш Э.Баттөмөр, 
ардын авьяастан Ганбат нар хамрагдаж Жонон, 
Миний нутгийн бараа, Дундговийн магтаал зэрэг 
аялгууг тоглож сурсан байна. Уртын дууны сургалтыг 
4 удаа зохион байгуулж нийт 62 иргэн хамрагдаж 
дээрх дуунуудыг зааж сургасан байна. Морин хуурын 
сургалтыг  3 удаа зохион байгуулж нийт 20 ардын 
авьяастан хамрагдаж Дундговийн магтаал, Миний 
нутгийн бараа, Жонон зэрэг  аялгууг тоглож сурсан  
байна. 
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3.3 

 
 
 
“3000 уртын дуучин, морин 
хуурчидын наадам”-д оролцох 
морин хуурч, уртын дуучдыг 
бэлтгэн, удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангах, наадмын 
үйл ажиллагааг хамтран зохион 
байгуулах 

Сумын Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны 
А/18 захирамжаар “3000 уртын дуучид, морин 
хуурчид”-ын наадмын салбар комиссыг 19 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. “3000 уртын дууч, морин 
хуурчид”-ын урлагийн их наадамд Цагаандэлгэр 
сумаас нийт 72 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. 
Уртын дууны төрөлд 50 уран сайханч оролцож Уяхан 
замба тивийн наран, Энх мэндийн баяр, Эр бор 
харцага, Зээргэнтийн шил дууг дуулж сургагч багшаар 
Соёлын төвийн бүжгийн багш Э.Дорждэрэм 
ажиллалаа. Морин хуурын төрөлд  нийт 10 хуурч 
оролцож Жонон, Миний нутгийн бараа, Дундговийн 
магтаал зэрэг аялгууг тоглож, сургагч багшаар ардын 
авьяастан О.Ганбат ажиллалаа. Тус их наадмын үр 
дүнд Соёлын төвд 10ш уртын дууны малгай, 2ш 
морин хуур, 17ш додиг, 6ш толгойн гоёлтой болсон 
байна. Тус наадамд оролцоход сум орон нутгаас нийт 
5 сая төгрөг зарцуулсан байна. 
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3.4 

 
 
 
 
Өрх бүрийг угийн бичигжүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх 

Энэ онд угийн бичиг хөтлөх 5 удаа сургалт зохион 
байгуулж 754 иргэн хамрагдаж гарын авлагыг 4 удаа  
470 гаруй иргэнд тарааж танилцуулсан байна. 
Соёлын биет бус өвийн бртгэлд Угийн бичгээ хөтлөж 
хэвшсэн 3 иргэнийг бүртгэн авч мэдээллийн сан 
бүрдүүлсэн. 4 багийн өдөрлөгөөр баг тус бүрийн 10 
иргэнд /нийт 40/ айл өрхөд мөн 32 төрийн албан 
хаагчийг угийн бичиг хөтлөх дэвтэртэй болгосон. 
Сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтлөлт 45%-тай байна. 
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3.5 

Ахмадын урлагийн 6 дугаар бага 
наадамд сумын ахмадуудыг 
удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангаж оролцох 

Ахмадын урлагийн 6 дугаар бага наадам 2020 онд 
зохион байгуулагдахаар хойшлогдсон.  - 

3.6 

Сумын түүх, соёлын хөдлөх 
дурсгалт зүйлийн улсын тооллогыг 
аймгийн салбар комисстой 
хамтран зохион байгуулах 

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын тооллогыг 4-
р багийн нутгаар хийлээ. Нийт 9 дурсгалт газраар орж 
4ш хиргисүүр, 83ш булшийг тоолж Цагаан айргийн хүн 
чулуун хөшөөг сэргээн засаж хашаажууллаа. Мөн 
шинээр 3 газрыг илрүүлж бүртгэл мэдээллийн санд 
бүртгэж авсан. Хамгаалалтанд авах 13 газрыг 
ойролцоох нутагладаг малчидтай гэрээ хийж 
хамгаалалтанд авсан. Одоогоор ухагдаж хөндөгдсөн 
булш, хиргисүүр байхгүй байна. 
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3.7 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
насан туршийн боловсрол олгох 
сургалтын байгууллагуудтай 
хамтран, үндэсний шагайн 
харвааны спортыг хөгжүүлэх 

Сумын үндэсний шагайн холбоотой хамтран 1 удаа 
зохион байгуулж 8 сурагч хамрагдсан. Уралдааныг 1 
удаа зохион байгуулж насанд хүрэгчдийн уралдаанд 
нийт 12 харваач, өсвөрийн уралдаанд  8 сурагч 
оролцож цэц мэргэнээ сорьлоо. 
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3.8 

Хүүхдийн спортын 6 их наадмын 
хүрээнд зохион байгуулагдах 
аймгийн аврага шалгаруулах 
тэмцээнүүдэд сургууль болон 
тухайн сурагчдыг дэмжин 
оролцуулах 

Өсвөрийн “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд 7 сурагч, “Мини 
гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд 16 сурагчдыг дасгалжуулан 
оролцуулсан байна. 

70 

3.9 

Хүн амын бие бялдар 
чийрэгжилтийн түвшин тогтоох 
сорилд иргэдийг хамруулах ажлыг 
үрд дүнтэй зохион байгуулах   

Хүн амын бие бялдар чийрэгжүүлэлтийн түвшин 
тогтоох сорилыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-аас 04 
дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж нийт 
161 иргэнийг хамруулж сорилыг авлаа. Сорилд 15–24 
насны 27,  25–34 насны 53, 35–44 насны 51, 45–54 
насны 22, 55–дээш насны 8 иргэн хамрагдсан байна. 
Сорилын дүн A – 48, B – 100, C – 13 байлаа. 
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3.10 

Нийтийн биеийн тамир, спортын 
үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, иргэдий 
амралт, чөлөөт цагаа спортоор 
хичээлэх боломжийг бүрдүүлж, 
дэмжин ажиллах 

Сумын Засаг даргын захирамжаар  спорт хамтлагийг 
7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж 2019 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг  батлуулж 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 
Энэ онд нийт 12 спортын 
арга хэмжээг зохион 
байгуулсан байна.  
Үүнд:  
1.  “Гар бөмбөг”-ийн 
тэмцээн 5 удаа  

2. Үндэсний шагайн харвааны хувийн цуваа 
3. Сур харвааны анхан шатны сургалтыг орон 

нутагт 1 удаа  
4. Ширээний теннис 2 удаа 
5. Холын зайн гүйлт 
6. Ойрын зайн гүйлт 
7. Олс таталт  
8. Сагсан бөмбөг 2 удаа 
9. Хөл бөмбөг 
10. Шатар 2 удаа 
11. Явган аялал 1 удаа 
12. Өглөөний дасгал хөдөлгөөн 5 удаа 

амжилттай зохион байгуулсан. 

 Хүүхэд багачуудын тоглож наадах  таатай орчныг 
бүрдүүлэх зорилгоор ЗДТГазартай хамтран “Нархан 
хотхон” буюу хүүхдийн тоглоомын талбайг сэргээж 
будаж, засаж янзалсан.  

    
Хүн амын бие бялдар 

чийрэгжүүлэлтийн 

түвшин тогтоох 

сорилыг 2019 оны 04 

дүгээр сарын 26-аас 

04 дүгээр сарын 30-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 161 иргэнийг 

хамруулж сорилыг авлаа. “Идэвхтэй хөдөлгөөн –

Эрүүл амьдрал” аяныг зарлан өглөөний дасгал 

хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшээд байна. 
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Хөдөлгөөн аянд нийт 16 бүсгүй тогтмол хамрагдаж 

байна.  

 
 
 
3.11 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Биеийн тамир, спортын 
газры даргын 2017 оны А/82 тоот 
тушаалын дагуу биеийн тамир, 
спортын хамтлаг байгуулан, үйл 
ажиллагааг нь тогтмолжуулах 

Сумын Засаг даргын захирамжаар  спорт хамтлагийг 
7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Энэ онд нийт 12 
спортын арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.  
Үүнд:  
1. “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн 5 удаа  
2. Үндэсний шагайн харвааны хувийн цуваа 
3. Сур харвааны анхан шатны сургалтыг орон нутагт 
1 удаа  
4. Ширээний теннис 2 удаа 
5. Холын зайн гүйлт 
6. Ойрын зайн гүйлт 
7. Олс таталт  
8. Сагсан бөмбөг 2 удаа 
9. Хөл бөмбөг 
10. Шатар 2 удаа 
11. Явган аялал 1 удаа 
12. Өглөөний дасгал хөдөлгөөн 5 удаа 
амжилттай зохион байгуулсан. 
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Хөтөлбөр-4: Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар 

4.1 

Зорилтод гэр бүлд тулгамдсан 
асуудлыг ирүүлж, гэр бүлийн 
гишүүдэд хэрэгцээтэй зөвлөгөө, 
мэдээлэл өгч, нийгмийн суурь 
үйлчилгээнд хамруулах 

Зорилтод 18 гэр бүлийг сонгон гэрээр айлчлагч 
нараар дамжуулан нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн. 
Нөхцөл байдлын үнэлгээнд үндэслэн суманд зохион 
байгуулагдсан "Гэр бүл өөрийнхөө амьдралд 
өөрчлөлт гаргах нь" сэдэвт сургалтанд  5 гэр бүлийн 
гишүүн, хүүхэд гэр бүлийн баялаг сургалтанд  3 гэр 
бүлийг оролцуулсан. 
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4.2 

Хамтарсан багийг нэгдсэн 

удирдлагаар хангаж, тогтвортой 

ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх 

Хүүхэд хамгаалах хамтарсан багийг 3 удаа 
хуралдуулж төлөвлөгөөг сумын ИТХ-ын даргаар 
батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж 
хэрэгжилтийг тооцсон. Малчдын зөвлөгөөнд 
оролцсон 210 иргэнд хамтарсан багийн зорилго, үйл 
ажиллагааны талаар гарын авлага тараасан. Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 8,9-р ангийн сурагчдад 
мэдээлэл хийсэн. Малчдын зөвлөгөөнөөр хамтарсан 
багийн гишүүдийн танилцуулга, үүрэг хариуцлагын 
талаар гарын авлага бэлтгэн 200 гаруй иргэнд тарааж 
сурталчилсэн.  
Хамтарсан багийн гишүүд баяр наадмын үеэр өөрийн 
үүрэг хариуцлагын хүрээнд ажиллаж уралдаанч 
хүүхдийн хувцас хэрэглэлийг шалган эрүүл мэнд 
аюулгүй байдлыг хамгаалан ажиллалаа. Уяачид 
малчид, ард иргэдэд хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
тухай хууль сурталчлан ажилласан. 
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“Эрх зүйн мэдлэгийг 
иргэн бүрт” иргэдэд 
хууль, эрх зүйн 
мэдээлэл өгөх ажлын 
хүрээнд сумын төвийн 
өрхүүдээр орж 
хамтарсан багийн үйл 

ажиллагааг 
танилцуулан хүүхдийн 

эрхийн талаар мэдээлэл өгсөн. Дундговь аймагт 
зохиогдсон хамтарсан багийн гишүүдийг 
чадавхжуулах сургалтанд бүрэн бүрэлдэхүүнтэй 
оролцож кейс ажиллан арга зүйн зөвлөгөө авлаа.  

  
 

4.3 
Залуучуудын салбар зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг дэмжин, олон талт 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

Сумын аварга шалгаруулах 
“Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн, 
албан байгууллагуудын 
эмэгтэйчүүдийн аварга 
шалгаруулах “Гөр бөмбөг”-
ийн тэмцээнийг зохион 

байгуулж нийт 100 гаруй иргэд хамрагдсан байна.  
Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих хуулийг иргэдэд 
танилцуулж гарын 
авлага тараасан. 
Залуучуудын нийгмийн 
идэвх оролцоог 
дээшлүүлэх хүрээнд 
“Залуу хоршоологчдын 
манлайлал” сургалтанд 
5 залуу хамрагдсан. 
  

ЗДТГ, Соёлын төв, залуучуудын холбоо хамтран 
залуучуудын спортын наадмыг 4 төрлөөр зохион 
байгуулсан. Уг наадамд нийт 130 гаруй залуус 
оролцсон ба гар бөмбөгийн төрөлд 12 баг, сагсан 
бөмбөгийн төрөлд 19 баг, шатрын тэмцээнд 12 иргэн, 
теннисний тэмцээнд 11 иргэн хамрагдсан. Спортын 
төрөл тус бүр дээр 3 байр эзлүүлэн гар бөмбөгийн 
шилдэг тоглогч, тэгш тоглогч, шилдэг довтлогч тус бүр 
нэгийг шалгаруулсан. Нийт шагналын санд  700000 
төгрөг зарцуулсан. 
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4.4 
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал 2 аян 
зохион байгуулах 

Гэр бүл, хүүхдиййн хөгжил хамгаалал-2 аяны хүрээнд 
аймгийн ГБХЗХГ-ын мэргэжилтнүүд, аймгийн нэгдсэн 
эмнэлгийн эмч, цагдаагийн газрын мэргэжилтэн 

Жавзмаа нар ирж 
хамтарсан багийн 
гишүүд, эцэг эхийн 
зөвлөлийн гишүүдэд 
сургалт хийж зөвлөгөө 
өглөө. 5-9-р ангийн 39 
хүүхдэд үзлэг хийсэн. 
Гэр бүлдээ хүн 
цуглуулан архи 
согтууруулах ундаа 

хэрэглэдэг 2 гэр бүлийн гишүүдтэй уулзуулж  
зөвлөгөө өгсөн.  
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4.5 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 2 
сарын 1-ний өдрийн Өвөл, хаврын 
улиралд “Хурдан морины уралдаан 
зохион байгуулахыг хориглох” 
тухай А/57 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

Өвөл, хаврын улиралд “Хурдан морины уралдаан 
зохион байгуулахыг хориглох” тухай Аймгийн Засаг 
даргын 2019 оны 2 сарын 1-ний өдрийн А/57 дугаар 
захирамж, Сумын Засаг даргын 2019 оны 02 сарын 
04-ний өдрийн А/09-р захирамжийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж хурдан морины уралдаан зохион 
байгуулаагүй.  

 
 

100 

4.6 
Хүүхдийн хөгжил хамгааллын 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Хүүхэд хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөө гарган батлуулж эрүүл мэндийн төв, ЕБС, 
хүүхдийн цэцэрлэгтэй хамтран 5 зорилтыг 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 2019 оны 04 дүгээр сарын 

15-16-ний өдрүүдэд 
хүүхдийн гавъяат 
эмч Ганхөлөг, 
шүдний эмч 
Отгонсүрэн нар ЕБС, 
СӨБ-ийн сурагчид 
болон бага насны 
гэрээр хүмүүждэг 
хүүхдүүдэд үзлэг 

хийсэн. СӨБ-ийн сурагчдад 7 хоног бүр цэцэрлэгийн 
эмч С.Оюунбат урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж 
ажилладаг. 5 хүртэлх насны хүүхэд товлолт 
вакциндаа бүрэн хамрагдаж байна. Үдийн хоолны үйл 
ажиллагаа ариун цэвэр тохижилт, бүтээгдэхүүний амт 
чанарт 8 үзүүлэлтээр хянаж санал асуулга авсан. 

    
Гал тогооны үйл ажиллагаанд 10 үзүүлэлтээр тус тус 
хяналт тавин ажилласан. Гал тогооны тоног 
төхөөрөмжийн хангалтын хувь 65%. Дээжний хөргөгч 
хоолны дээж хадгалах зориулалттай хөргөгчтэй 
болсон. 
Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд төрийн 

болон ТББ, ААН, эцэг эх, олон нийтийн үүрэг 
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оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэл “Хүүхдийн хөгжилд эцэг 

эхийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг нийт эцэг эхчүүдийн 

дунд зохион байгуулж 3 багт хуваарилан арга хэмжээ 

зохион байгууллаа. ЕБС-ийн сурагчдын эцэг 

эхчүүдийн дунд “Хүүхэд-Гэр бүлийн баялаг” сургалтыг 

НТБ-ын багш Н.Оюунцэцэг зохион байгуулсан. Дотуур 

байрны хүүхдүүдийн эцэг эхтэй харилцаа холбоо 

тогтоох нөхцлийг бүрдүүлж 2019.03.01-нд “Бидний 

орчин бидний тав тух” ярилцлагыг эцэг эхчүүдтэй 

хамтран зохион явуулсан. Ярилцлаганд нийт 13 эцэг 

оролцохоос 10 эцэг эх хамрагдсан бөгөөд дотуур 

байрын үйл ажиллагаатай танилцаж, цаашид хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.  

Хүүхдэд байгаль орчноо хайрлах үндэсний өв 

уламжлал, ёс заншлаа мэдэх, хүндэтгэх зан байдлыг 

төлөвшүүлэх зорилгоор цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн 

хүүхдүүд багшийн хамт мал төллөх үеэр малчин 

өрхөөр зочилж танилцсан.  

Хөтөлбөр-5: Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйлчилгээний талаар 

5.1 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллалаа. Байгууллага, ААН-үүдэд хөдөлмөрийн 
харилцаатай холбоотой маргаан гараагүй.  
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5.2 

Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад шинэчлэн 
тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс багагүй цалин 
хөлс олгохыг мөрдүүлж хэвшүүлэх 

Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
шинэчлэн тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс багагүй цалин хөлс олгон ажиллаж байна.  
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5.3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгууллага, 
ААН-үүдэд хяналт тавьж ажиллалаа. Гал тогоотой 
албан газруудаар орж хоол хүнсний хадгалалттай 
танилцаж тогоочийн ажлын байранд хяналт хийсэн. 

     
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчныг 
сайжруулах хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэн ажиллаж үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх талаар нийгмийн даатгалын байцаагчийн 
хамт гарын авлага бэлтгэн иргэдэд хүргэсэн. Гарын 
авлагыг малчдын зөвлөгөөнөөр 150 иргэнд хүргэсэн 

 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар 
хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж албан 
байгууллага, ААН, хүнсний дэлгүүрүүдэд 2 удаа 
хяналт хийсэн. Байгууллага бүр төлөвлөгөөнд 
тусгагдсаны дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн мэдээллийн самбартай болсон. 
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ХАБЭА-н дэд хөтөлбөрийн танилцуулгыг иргэдэд 
сурталчлан коридорт байршуулсан.  

5.4 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуулийг хэрэгжүүлж 
төсөл хөтөлбөрт хамрагдах иргэдэд цахимаар болон 
цаасаар зар тавин ажиллаж байна. Хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой санхүүгийн дэмжлэг 
шаардлагатай 1 иргэнийг сургалтанд хамрагдах 
талаар зөвлөгөө өгсөн. Малжуулах төсөлд хамрагдах 
2 иргэн бүртгүүлсэн боловч аймагт болох сургалтанд 
хамрагдаж чадаагүй учир хөтөлбөрт хамрагдаагүй. 
Нийтийг хамарсан төсөлд 10 ажилгүй иргэн 
хамрагдсан. 
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5.5 

Зорилтод өрхийн хөгжил 
хамгааллыг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

“Зорилтод өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн төлөвлөгөө гарган 
ажилласан. Ажилгүй хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр 
эрхлээгүй 8 иргэнийг ажилгүйдлийн бүртгэлд бүртгэн 
сум орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж 
байгаа ажилд зуучлахаар төлөвлөсний дагуу 
А.Сэрээтэр, П.Мөнхбат, Т.Оюунтуяа нар мал 
вакцинжуулах ажилд 10 хоног ажиллаж тус бүр 
300000 төгрөг, Б.Түвшинтөр, Б.Өлзийбат нарыг 
нийтийг хамарсан үйлчилгээнд хамруулж тус бүр 
216000 төгрөгийн цалин олгосон. Нийт 5 өрх 1332000 
төгрөгөөр амьжиргааг дэмжсэн. 
Зорилтот 8 өрхийн 28  гишүүнээс 3  өрхийн 13 иргэн 
хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг. 
Жавзандамба хутагт ТББ-аас Я.Ундрахбилэг, 
Б.Өлзийбат, П.Мөнхбат нарын гэр бүлд тус бүр 
250000 төгрөгний хандив тусламж үзүүлсэн. 
Б.Түвшинтөрд аймгийн ЗДТГ-аас 4 ханатай гэр 
олгосон. Т.Оюунтуяагийнд амьдрах орчныг 
сайжруулах зорилгоор улаан загалмайн гишүүн 
С.Батцоож 150000 төгрөгөөр гэрийн эсгий туурга авч 
өгсөн. Сумын насан туршийн боловсролын нэгийн 
багшаас зохион байгуулсан “Хүүхэд-гэр бүлийн 
баялаг” сургалтанд 5 өрхийн 8 иргэн, бүх нийтийн 
боловсролыг дэмжих жилийн хүрээнд  зохион 
байгуулсан Реки бясалгалын төвийн лектор багш 
Ө.Саруултуяагийн "Сэтгэлийн боловсрол" лекцэнд 7 
өрхийн 10 иргэн хамрагдсан. Эрүүл мэндийн төвөөс 
зохион байгуулсан эрүүл мэндийн боловсрол олгох 2 
удаагийн сургалтанд 10 иргэн хамрагдсан. 2 ахмад 
настанг эмнэлгийн байнгын хяналтанд оруулсан. 
ЭМТ-тэй хамтран зохион байгуулсан урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 28 иргэнийг бүрэн хамруулсан. 8 
өрхийн 12 иргэнийг эрүүл мэндийн сорилгын 
үйлчилгээнд хамруулсан. Элэгний В,С вирусын 
шинжилгээнд 2  иргэн  хамрагдсан. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй ахмад настан иргэнтэй 1 өрхөд багийн 
эмч гэрээр очиж 2 удаа үзлэг хийж эрүүл мэндийн 
даатгалын хөнгөлөлттэй эмээр үйлчилсэн.  
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5.6 

Хүнсний эрхийн бичгийн 
үйлчилгээг нийгмийн халамжийн 
дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй 
шаардлагтай өрхүүдэд хүргэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилдэг дэлгүүрт самбар, 
зурагт хуудсыг байршуулан талон олгогдох үед 
хяналт тавин 10 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг олгуулж 
байна. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 10 
өрхийн 50 иргэн хамрагдаж 7536,000 төгрөгний хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг аваад байна. ХЭБ-ийн үйлчилгээ 
авдаг сумын төвд амьдардаг 2 өрхөөр орж амьдрал 
байдалтай нь танилцсан. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг 
туслалцаа авч буй иргэдийн бүртгэл мэдээллийг 
сайжруулан мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж өөрчлөлт 
баяжилтыг тогтмол хийсэн. 
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ХЭБ-ийн үйлчилгээний хувийн хэргийн бүрдлийг 
хангаж цахим хэлбэрт бүрэн  100% шилжүүлсэн. 

     

5.7 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
“Хандлагыг өөрчилж-Хамтдаа 
хөгжье” чуулганаас гарсан 
уриалгыг орон нутагтаа 
хэрэгжүүлж ажиллах 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Хандлагыг 
өөрчилж-Хамтдаа хөгжье” чуулганаас гарсан 
уриалгыг орон нутагтаа хэрэгжүүлэн ажилласан. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зүүн бүсийн чуулга 
уулзалтад 4 иргэн оролцсон. Шинээр их засварт 
орсон Хаан банк, хүүхдийн цэцэрлэг нь явган хүн, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу 
замыг стандартын дагуу хийсэн.  

    

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 хүүхдийг “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын салбар комисс”-ын хурлаар хэлэлцэж 
үйлчилгээнд бүрэн хамруулсан байна. Эх үрсийн 
баяраар 2-р багийн малчин Д.Батцоож хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 2 иргэний гэр бүлд тус бүр 50000 
төгрөгний тусламж үзүүллээ 

 
 
 

100 

Хөтөлбөр-6: Ахмад настны талаар 

6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ахмад настны тухай хуулийн 14.5.2 
дахь заалтыг хангаж ажиллах 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалаа зайлшгүй 
шаардлагатай ахмадуудыг асаргаа болон амьжиргааг 
дэмжих мөнгөн тэтгэмжид бүрэн хамруулсан. 55 
ахмад насны хишиг авсан. Шилжин ирсэн 1 ахмадын 
материалыг бүртгэн үйлчилгээг нь үргэлжлүүлэн 
олгосон. Ахмадууд өөрийн ажиллаж байсан баг 
байгуулагадаа "Ахмадын нэг өдөр" үйл ажиллагаа 
зохион байгуулж нийт 29 ахмад ажилласан. Энэ өдөр 
ахмадууд залуучуудад өөрсдийн ажлын арга барилын 
талаар зөвлөн тусалж мод цэцэг тарих, усалгаа хийх 
зэрэг ажлуудыг хамтран гүйцэтгэсэн. 
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6.2 

 
Ахмад настны тухай хуулийн 14.7 
дахь заалтыг хангаж ажиллах  

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор сум 
хөгжүүлэх сангийн зээлд 2 ахмад хамрагдан үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Байгууллага бүр өөрийн 
төсвөөс Ахмадын сан байгуулан журмын дагуу 
ажиллуулж байна.  Олон улсын ахмадын баярыг 
тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэ үйл ажиллагаанд 
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оролцсон  сумын 77 ахмадад  ахмад настны тухай 
хууль болон  өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө, заавал 
хөгжих өрхийн талаар мэдээлэл хийсэн.  
Ахмадуудын дунд гар урлал, цагаан идээний 
үзэсгэлэн гаргаж  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулж соёл урлагийн арга хэмжээ 
явууллаа. 

6.3 

Ахмад настны тухай хуулийн 14.5.5 
дахь заалтыг хангаж ажиллах 

Сумын ахмадын хороо нь байнгын үйл ажиллагаа 
явуулдаг ахмадын байртай. 2019 оны ОНХС-ийн 10 
сая төгрөгийн хөрөнгөөр ахмадын байрыг нийтийн 
халаалтанд холбосон. Ахмадын хорооны үйл 
ажиллагаага явуулахад шаардлагатай байгаа 
компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангахад иргэд, 
ахмадууд өөрсдөө санаачлага гарган ажиллаж багийн 
хуралдаа идэвхтэй оролцож 2020 оны ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр  шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй болох 
саналыг багийн иргэдийн нийтийн хурлаар 
дэмжүүлсэн байна. ЗДТГ-аас үйл ажиллагаанд нь тал 
бүрийн дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.  
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Хөтөлбөр -7:Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр 
 

7.1 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангах салбар хороог байгуулж,  
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Байгууллагуудаас хүйсийн тэнцвэрт байдлын 
судалгаа авч нэгтгэл гаргасан. Жендерийн тэгш 
байдлын талаар Инвест ко-оп төслийн сургагч багш 1 
удаа сургалт хийсэн. Уг сургалтанд 200 гаруй иргэн 
хамрагдсан. Улаанбаатар хотод 2019.05.08-нд 
“Жендерийн тэгш байдал” сургалтанд хамрагдсан.  
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Хөтөлбөр -8:Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний талаар 

8.1 
 

Сайн дурын нийгмийн даатгалд 
даатгуулах малчин иргэдийн 
хамралтыг нэмэгдүүлэх 

2019 онд шинээр 36 сайн дурын даатгуулагч 
хамрагдсан. Цаашид сайн дурын даатгуулагчийн тоог 
нэмэгдүүлэх талаар сумын төвийн иргэд болон 
хөдөөгийн малчдад нийгмийн даатгалын талаарх 
мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.  
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8.2 

Даатгуулагчийн нийгмийн 
даатгалын шимтгэл болон эрүүл 
мэндийн даатгалын хураамжийг 
цахимаар төлж байгаа иргэдийн 
тоог өмнөх оноос нэмэгдүүлэх 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цахимаар төлөх 
талаар иргэдэд мэдээлэл сургалт хийсэн. Нийт 4 
багийн иргэдэд мэдээлэл хийж ажилласан ба 250 
гаруй иргэд хамрагдсан байна.  
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ 88,5 

 



 

Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай 
 2018 онд байгуулах гэрээний  

наймдугаар хавсралт  
 
 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ХҮРЭЭНД 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
 
 

 

д/д  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт Хувь  

1 

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг аймгийн 
Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-
ний өдрийн А/452 тоот захирамжаар 
батлагдсан журмын 3 дугаар  хавсралтын 
дагуу гаргаж хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн  
үнэлгээний дүнг 2018 оны 11 сарын 15-ны 
дотор ИТХ-аар  хэлэлцүүлэн тайлан мэдээг 
ИТХ-ын тогтоол болон хурлын тэмдэглэлийн 
хамт Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 
11 сарын 25-ны дотор ирүүлэх  

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн А/452 тоот захирамжаар 
батлагдсан журмын 3 дугаар  хавсралтын дагуу 
сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны 
хэрэгжилтийг гаргаж сумын ИТХ-д хүргүүлсэн 
байна.  
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2 

Сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тайланг  
аймгийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн А/452 тоот 
захирамжаар батлагдсан журмын 4 дүгээр  
хавсралтын дагуу гаргаж хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийн  үнэлгээний дүнг  ИТХ-аар  
хэлэлцүүлэн 2018 оны 11 сарын 25 - ны 
дотор тайлан мэдээг ИТХ-ын тогтоол болон 
хурлын тэмдэглэлийн хамт Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх 

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн А/452 тоот захирамжаар 
батлагдсан журмын 4 дүгээр  хавсралтын дагуу 
сумын 2019 оны эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн 
тайланг гарган сумын ИТХ-д хүргүүлсэн байна.   100 

3 

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн  
тайланг  аймгийн Засаг даргын 2017 оны 12 
дугаар сарын 11-ний өдрийн А/452 тоот 
захирамжаар батлагдсан журмын 5 дугаар  
хавсралтын дагуу гаргаж хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийн  үнэлгээний дүнг  ИТХ-аар  
хэлэлцүүлэн 2018 оны 09  сарын 15 - ны 
дотор тайлан мэдээг ИТХ-ын тогтоол болон 
хурлын тэмдэглэлийн хамт Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх  

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр баталсан дэд 
хөтөлбөр байхгүй. Цаашид дэд хөтөлбөрүүдийг 
баталж хэрэгжүүлж ажиллахаар төлөвлөсөн. 
Үндэсний хөтөлбөрүүд болон аймгийн дэд 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хагас жилээр 
тооцож биелэлтийг холбогдох газарт хүргүүлж 
ажилласан. 
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ХЯНАЛТ – ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС 
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