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1. Эрүүл мэндийн хүрээнд: 
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1.1.1. Нийт иргэдэд 
эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох аргыг 
боловсронгуй болгох, 
хөдөөгийн хүн амд 
үйлчлэх эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг чанартай 
болгож аливаа өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
өвчнийг эрт илрүүлэх 
боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

 
 
 
 
 
 
 

2016-2020 

 

 

Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор 
“Менингококкоос урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр ЕБС-
ийн сурагчдад, “ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх нь”, 
“Малаас хүнд халдварлах гоц халдварт өвчин” сэдвээр 
малчдад, “Бэлгийн ариун цэвэр” сэдвээр ЕБС-ийн 
ахлах ангийн сурагчдад, “Давсны хэрэглээ”, 
“Сэтгэцийн эрүүл мэнд” сэдвүүдээр  албан хаагчдад, 
“Шүдний эрүүл ахуй” сэдвээр СӨБ-ийн сурагчид, эцэг 

эхчүүдэд, 
“Эрүүл 

ахуй” 
сэдвээр 4-
5 дугаар 

ангийн 
сурагчдад 

8 
удаагийн 

сургалт явуулж давхардсан тоогоор 140 орчим хүүхэд, 
албан хаагч хамрагдсан.  “Чихрийн шижин гэж юу вэ?”,  
“Артерийн даралт  ихсэлт гэж юу вэ?”,   
“Менингококкоос урьдчилан сэргийлэх”, “Амьдралын 
буруу хэвшилээс үүдэлтэй халдварт бус өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх”  зөвлөмжийг 200 хүнд тараасан. 
2019 оны 09 сард ЕБС-ийн багш, ажилчдад “Сүрьеэ 
өвчнөөс урьдчилан сэргийье” сэдвээр, ЕБС-ын 

100  



сурагчдад “Өсвөр үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд” 
сэдвээр, 2019 оны 10 сард “Томуу өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлье” сэдвээр дотуур байрны сурагчдад сургалт 
хийсэн.  

  

2019 оны 5 сард ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Хүлээж 
биш хүрч үйлчилье” төрийн үйлчилгээний өдөрлөгөөр 
4 багийн  хөдөөгийн 126 иргэнд, 2019 оны 10 сард Эрх 
зүйн хөтөч багаас зохион байгуулсан “Эрх зүйн 
мэдлэгийг иргэн бүрт” эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааны ажилд хамтран оролцож 4 багийн 
хөдөөгийн 79 иргэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 
зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан.  
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1.1.2. Сумын 
ЭЭСангийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах 
үндэсний зайлшгүй 
шаардлагатай эм, ороох, 
боох материалаар 
хангаж мэргэжлийн эм 
найруулагчтай болох, 
эмийн аюулгүй байдал 
зохистой хэрэглээний 
талаарх иргэдийн 
мэдлэгийг дээшлүүлж 
эмийн санг стандартын 
дагуу бар кодын машин, 
иж бүрэн компьютертэй 
болгон эмийн чанар 
аюулгүй байдлыг 
сайжруулна. 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Эм эргэлтийн сан стандартын дагуу үйл ажиллагааг 
тогтвортой явуулж байна. Үндэсний  зайлшгүй 
шаардлагатай эмийн хангалт 80%-тай, мэргэжлийн эм 
найруулагчгүй, багийн бага эмч Д.Энхтуяаг 2019 оны 
11 сараас ажиллуулж байна. Эмийн сан нь  
ОРИОФАРМ ХХК-тай хамтран эмийн сангийн 
праграммыг суулган бар кодын машиныг ажиллуулж 
байна.  ЭМТ-ийн эмчлэгч их эмч Д.Ууганбаяр ард иргэд, 
хэвтэн эмчлүүлэгчид, албан хаагчдад “Антибиотикийн 
зохистой хэрэглээ” сэдвээр сургалт хийж 90  иргэн 
хамрагдсан. 2018 оны 1 сараас эхлэн аймгийн ЭМД-ын 
тасагтай гэрээ байгуулан энэ онд 9647500 төгрөгийн 
хөнгөлөлт үзүүлэхээс 3395799 төгрөгийн хөнгөлөлттэй 
эмээр үйлчилгээ үзүүлсэн байна.. Эрүүл мэндийн 
даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 6 сарын 25-
ны өдрийн 10 дугаар тогтоолын дагуу зайлшгүй 
шаардлагатай эмийн 173 нэр төрлийн эм, хүүхдийн 60 
нэр төрлийн эмээр хөнгөлөлттэй үйлчилж байна. 
Аймгийн Монос фарм, эм ханган нийлүүлэх төв, 
Говьсүмбэр аймгийн эм хангах нийлүүлэх төвүүдтэй 
гэрээ хийж, сар бүр татан авч иргэдэд үйлчилж 

100 



ажилласан. Эм эргэлтийн сан нь НӨАТ-ын баримтыг 
2018 оны 8 сараас олгож, Хаан банкны пос машинаар 
иргэдэд түрэн шуурхай үйлчилж байна. 
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1.1.3. Эрүүл эхээс, 
эрүүл хүүхэд зарчимыг 
эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний үндсэн 
зарчим болгон 
хэрэгжүүлж эх хүүхдийн 
өвчлөлийг бууруулж, 
эндэгдэлгүй ажиллана. 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр 
“Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр”-
ийг  хэрэгжүүлэн, ажиллаж байна. 2019 оны хагас 
жилийн байдлаар ЭМТ-д 2 эх төрсөн. Эх, нярайн 
эндэгдэлгүй ажиллаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар 
4 эмэгтэй жирэмсний хяналтанд байна. Эх нярайн 
гэрийн эргэлтээр 7 эх нярайд 4-5 удаагийн эргэлт 
хийж, эрүүл мэндийн байдлыг хянасан.  Жирэмсэн 
эмэгтэйчүүд болон тэдний ар гэртэй гурвалсан гэрээ 
байгуулж картанд хавсаргах ажлыг шинээр санаачлан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Зорилтот насны 
эмэгтэйчүүдэд хөхний өмөнгийн эрт илрүүлэг, 
урьдчилан сэргийлэлт сэдвээр сургалт хийж гарын 
авлага тараасан. 

100  
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1.1.4 Эрүүл мэндийн 
тусламжийн чанар 
хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор их эмчийн тоог 
нэмэгдүүлж багийг их 
эмчтэй болгох, 
сувилагчийн нөөц 
мэргэжилтэн бэлтгэх 
ажлыг ЭМГ, ЗДТГ, ЭМТ-
тэй хамтран хэрэгжүүлнэ 

  

 

2019 оны 11 сарын байдлаар ЭМТ-д их эмч 3, сувилагч 
4 ажиллаж байна. Их эмчийн орон тоо хангагдсан. ЭМТ-
д 4 сул орон байгаа ба 1 сувилагч, 1 бага эмч, 1 нийгмийн 
эрүүл мэндийн ажилтан, 1 дүн бүртгэлийн бага эмч 
шаардлагатай байгаа ба ажлын байрны зарыг аймгийн 
цахим хуудас, сумын мэдээллийн групп, зар мэдээллийн 
самбарт байршуулж байна.  
 

70  
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1.1.5. “Цэвэр сум, 
соёлч байгууллага, эрүүл 
иргэн” аяны хүрээнд 
албан байгууллага, өрх 
бүр шаардлага хангасан 
нойл, муу усны нүхтэй 
болгох 

 
 
2016-2020 

 

 

2018 онд “Жорлонгоо өөрчилье” арга хэмжээг зохион 
байгуулж, багийн бага эмч С.Оюунбат зүүн бүсийн 
сувилагч, дунд мэргэжилтнүүдийн баяраар зохион 
байгуулагдсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд  
“Жорлонгоо өөрчилье” сэдвээр илтгэл тавьж  1-р байр 
эзэлсэн. 2 дугаар багийн өрх С.Хүрэлхуяг  стандартын 
дагуу  жорлонтой болох аяны уралдаанд 1-р байр 
эзэлсэн. 1 өрх соёлч өрх уралдаанд оролцох 
материалаа өгсөн. Шалгаруулалтыг ДОХ-ын эсрэг 
өдөр болох 2019.12.02-ний өдөр 2-р багийн өрх 
С.Батбаярыг  шалгаруулав. Эрүүл мэндийг дэмжигч 
байгууллагаар “Ган-Илч” ХХК-ыг шалгаруулсан. 

100 
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1.1.6. Био химийн 
шинжилгээний 
аппараттай болох 

  

 

Сумын 2017 оны ОНХС-ийн 8 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар биохимийн аппараттай болсон. Лаборант 
Д.Энхтуяа биохимийн аппаратын сургалтанд 
хамрагдсан. Биохимийн аппаратын үзүүлэлтийг 
нэмэгдүүлж, элэгний АСАТ, үе мөчний ACLO, РФ, С 
урвалж уураг илрүүлэх шинжилгээний үзүүлэлтийг 
нэмэгдүүлж, шаардлагатай өвчтөн үйлчлүүлэгчдэд 
дээрх шинжилгээг үнэ төлбөргүй хийж үйлчилж байна. 
   

100  
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1.1.7. Хуучин 
эмнэлэгийг засварлаж 
ашиглах 

 
2016-2020 

 

 

ЭМТ-ийн Б корпусыг гадна 25 метр шугамыг нэгдсэн 
халаалтанд 10,000,000 төгрөгийн зардлаар 

холбуулсан.  Архив, эмийн сан, халдвартын палат, 
албан хаагчдын орон сууцны зориулалтаар ашиглаж 
байна.  

100  
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1.1.8. Гадна орчинд 
ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, 
тэргэнцэртэй иргэдэд 
ээлтэй     бариул хийх 

 
 
 
 
2016-2020 

 

 

ЭМТ-ийн үүдэнд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд орж гарахад зориулж бариул, шат хийсэн.

  

100 
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1.1.9.   Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
халдвартын тасгийг 
тохижуулан яаралтай  
үед бэлэн байлгах. 

 
2016-2020 

 

 
Халдвартын палатыг ЭМТ-ийн хуучин сүрлэн 
барилгад нүүлгэж халдвартын тасагт хэсэгчилэн 
засвар хийж тохижуулаад байна. 

100  
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1.1.10.  Цогцос хадгалах 
өрөөг агааржуулалт 
сайтай, хөргөгч болон гар 
ариутгах нөхцөлөөр 
хангах.    

 
 
2016-2020 

 

 
Цогцос хадгалах өрөөг тохижуулж, гар угаалтуур, гар 
арчих цаасны сав, гар ариутгах спиртэн уусмалын 
суурь зэргийг шинээр авч байршуулсан. 

100 

 11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

2019 оны 04 дүгээр сарын 15-16-ний өдрүүдэд 
хүүхдийн гавъяат эмч Ганхөлөг, шүдний эмч 
Отгонсүрэн, дотрын эмч Үнэнцэцэг, дүрс оношлогооны 
эмч Буяндэлгэр, гэмтлийн эмч Батбилэг нар иргэд 
болон ЕБС, СӨБ-ийн сурагчдад үзлэг хийж 
давхардсан тоогоор 200 гаруй иргэд хамрагдсан. Мөн 
2019 оны 04 сарын 05-нд ЭХО-ын эмч Эрдэнэбат 

100  



1.1.11. Нийтийг хамарсан 
эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулах 

иргэдэд үзлэг хийж 28 иргэн хамрагдсан. СӨБ-ийн 
сурагчдад 7 хоног бүр цэцэрлэгийн эмч С.Оюунбат 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж ажилласан.  

    
2019.06.07-10-ны өдрүүдэд 4 багийн өдөрлөгийн арга 
хэмжээнд нийт хөдөөгийн 126 малчин иргэдийг үзлэгт 
хамруулсан. 2019.11 сард эрхзүйн хөтөч багийн 

тойролтоор 4 багт явж, ард 
иргэдэд “Эрүүл мэндийн тухай 
хууль”, “Эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай хууль“, “Эрүүл 
мэндээ хамгаалах” талаар 
бусад гарын авлагыг тарааж, 
ард иргэдэд эрүүл мэндийн 
болон хууль эрхзүйн мэдлэг 
түгээж, 79 иргэнийг эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулсан.  
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1.1.12. Элэгний В,С 
вирусын илрүүлэг 
шинжилгээнд иргэдийг 
хамруулна 

 
2016-2020 

 

 В,С вирусын илрүүлэг үзлэгт 103 иргэн хамрагдсан.  100 
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1.1.13. Хавдарын эрт 
илрүүлэг, урьдчилан 
сэргийлэх ажил зохион 
байгуулах 

2016-2020  

 

Сүрьеэгийн илрүүлэг цэрний шинжилгээнд 4 иргэний 8 
сорьцыг АНЭ рүү илгээсэн. ДОХ, тэмбүүгийн илрүүлэг 
шинжилгээнд 103 иргэн, умайн хүзүүний хавдрын 
илрүүлэг үзлэгт 41  эмэгтэйг, хөхний хавдрын илрүүлэг 
үзлэгт 205 эмэгтэйг хамруулсан. 

100 

1.2. Боловсролын хүрээнд 
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1.2.1. Мэргэжлийн 
багшийн хангалтыг 
100%-д хадгалж багшлах 
эрхтэй багшийг 
ажиллуулна. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Мэргэжлийн багшийн хангалтыг 100%-д хүргэхийн 
тулд шинээр Технологийн багшаар багш Д.Зулцэцэг, 
бага ангийн багш Ж.Отгонбат, Д.Одончимэг, 
математикийн багшаар З.Ангарагнаран нарыг томилон 
ажиллуулав. Багш бүр интернетээс хэрэгцээт 
мэдээллээ олж авах боломжийг бүрдүүлж өндөр 
хурдны интернетэд холбогдсон. “Цагаандэлгэрийн 

100 



 
 

2016-2020 

багш нар” группээр өдөр тутмын болон дээд шатны 
мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж байна. Мөн “British 
Council” онлайн сургалтын системтэй холбогдсон. НТБ 
нэгжээс “Сумандаа сайхан амьдаръя” сонин гаргалаа. 
БМДИ-ээс зохион байгуулдаг багш нарын эхний 
жилийн үндсэн сургалтанд  бага ангийн багш 
З.Хонгорзул, У.Мөнх-Эрдэнэ, Монгол хэл уран 
зохиолын багш Э.Баттөмөр нар хамрагдлаа.  
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1.2.2. Бага, суурь 
боловсролын цөм 
хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлнэ 

  

 

2018-2019 оны хичээлийн жилд цөм хөтөлбөрийн 
дагуу БСШУСЯ, аймгийн БСУГ болон сургуулийн 
зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 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.  

 

 

100 
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1.2.3. Багш нараа 
сургалтанд хамруулж, 
туршлага судлуулна. 

 
 
 

2016-2020 

 
 
 

109300
0 

Багш нар 
мэргэжлийн 
сургалтанд 
хамрагдсанаар 
заах арга, ур 
чадвар нь 
нэмэгдэж байна.  

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 төгссөн. 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 бидэнд ажлын байрандаа сурч хөгжих, сургалтын 
чанарыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулахаар 
томоохон ажил боллоо. Мөн Зөвлөх багш сургууль, 
цэцэрлэгт олон сонирхолтой сургалтын 
хэрэглэгдэхүүнүүдийг бэлэглэсэн.   
БМДИ-ээс зохион байгуулдаг багш нарын эхний 
жилийн үндсэн сургалтанд  бага ангийн багш 

100 



З.Хонгорзул, У.Мөнх-Эрдэнэ, Монгол хэл уран 
зохиолын багш Э.Баттөмөр нар хамрагдсан.    

2019 оны 05 дугаар сарын 1-3-ны өдөр сургалтын 
менежер Д.Итгэл, нярав Л.Мөнхбаяр, англи хэлний 
багш А.Эрдэнэсайхан, математикийн багш 
Д.Батжаргал, жижүүр Л.Насанбаяр нар ӨМӨЗО-ны 

Шилийн гол аймгийн "Өү-Яа" эмнэлэгт үзүүлж үнэ 
төлбөргүй оношлогоо шинжилгээнд хамрагдсан ба 
Шилийн гол аймагтай танилцан, 2-р сургуулиар 
зочилж туршлага судалсан.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сургалтанд хамрагдсан багш нар ирээд сургалт 
зохион байгуулж нийт багш нарт хүртээл болгож 
хэвшсэн. Энэ нь ажлын байранд бага зардлаар 
багшийг хөгжүүлэх оновчтой хэлбэр юм. Өмнөх 
хичээлийн жилээс 2-оор илүү сургалт зохион 
байгуулсан. 
Давхардсан тоогоор энэ хичээлийн жилд хуваарьт 
сургалтанд 51, үндсэн сургалтанд 3, БАБ эхний жил 2, 
МХУЗ эхний жил 1 хамрагдаж хуваарьт сургалтанд 
хамрагдсан тоо 6-аар нэмэгдсэн байна. 
”Хүүхэд нэг бүрт ижил боломж” төслийн зохицуулагч 
Н.Оюунцэцэг, БСУГ-тай хамтран төслийн үр дүнг 
бусад сургуулиуудад танилцуулж туршлага солилцов.  
Цэцэрлэгээс энэ хичээлийн жилд  нийт багш нар 

аймаг, үндэсний хэмжээний 9 удаагийн  сургалтанд 

давхардсан тоогоор 19 хүн хамрагдаж мэргэжил 

боловсролоо дээшлүүлсэн байна.Үндэсний хэмжээнд 

БМДИ-ын эхний жилдээ ажиллаж буй багш, Данида 

төслийн ”Бага насны хүүхдийн сургуульд сайн бэлтгэх” 

сургалтад  эрхлэгч, бүлгийн багш О.Сарангуа 

хамрагдсан.  



    

“Цэгээр наадцгаая- хүүхдийг хөгжүүлэх нь”, Эрхлэгч, 
арга зүйч нарын  арга зүй ур чадварыг дээшлүүлэх. 
Туслах багш  Б.Орхонтамир Дундговь аймагт зохион 
байгуулсан “Цэцэрлэгийн бага насны хүүхдийг 
хөгжүүлэх  хүмүүжүүлэх” сэдэвт 2 хоногийн  
вакумжуулсан  сургалтанд хамрагдлаа.  

    

Туслах багш Б.Өлзийжаргал МУБИС-СӨБ-ын 
сургуульд багш мэргэжлээр суралцаж байна. 
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1.2.4. Сурлагын 
чанарыг өмнөх оноос 
ахиулах зорилгын 
хүрээнд “сурлагын чанар 
ахиулах 2”  аяныг зохион 
байгуулна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2018-2019 оны хичээлийн жилд цөм хөтөлбөрийн 
дагуу БСШУСЯ, аймгийн БСУГ болон сургуулийн 
зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 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. Хичээлийн жилийн эцэст эцсийн дүн 
гарна. Энэ жилийн сургуулийн түвшинг аймгийн ТТШ-
ын дундажтай харьцуулбал:  

 
 

 
 
 
 
 
 

100 



 
2016-2020 

 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 
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1.2.5. НТБ-ын багш 
Н.Оюунцэцэгийн 
нэрэмжит математикийн 
олимпиад зохион 
байгуулна. 

 
 
2016-2020 

 

 Хэрэгжээгүй 0 
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1.2.6. Сургуулийг 
камержуулж, хурууны 
хээгээр цаг бүртгэдэг 
машинтай болно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, биологийн 
ухааны доктор Н.Баттөмөр багштай XI  төгсөлтийн 
хамт олон 1,2 сая төгрөгөөр 8ш камерыг сургуулийн 
захиргаанд суурилуулан хүлээлгэж өгсөн.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100 



 
Сургуулийн багш, ажилчдын цаг ашиглалтыг 
бүртгэхээр хурууны хээгээр цаг бүртгэгч авсан.   
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1.2.7. Сургалтын үйл 
ажиллагаа бэлтгэж, 
төлөвлөхөд дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор 
“Ээлжийн  багш” 
ажиллуулах боломжийг 
судлан, хамран 
сургалтыг нэмэгдүүлнэ. 

 
 
 
 
2016-2020 

 

 Хасах саналтай    
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1.2.8. Багш бүрийг 
зөөврийн  компьютероор 
ханган, багш нарын үйл 
ажиллагааг дэмжиж 
ажиллана. 

 
2019 

 

 

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, хар принтер, зургийн аппаратыг 
4294999 төгрөгөөр, гал тогооны тоног төхөөрөмжийг 
870000 төгрөгөөр, ОНХС-гаас 1-р хоолны тогоог 
2500000 төгрөгөөр  тус тус авч нийт 11864999 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. 

      

   

100 
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1.2.9. “Оюун ухааны 
олимпиад”-ыг өөрийн 
цэцэрлэгийн хүрээнд 
зохион байгуулж, 
аймгийн олимпиадад  
хүүхдүүдээ хамруулна 

 
 
2018-2020 

 
 
Шагна
л 
128000  

 

Оюун ухааны олимп хоёрдугаар  наадмыг 2018 оны 4 
сард зохион явууллаа. Уг  наадмыг 3 насны ангиллаар 
явуулж хүүхэд бүрийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон  
материалыг сургалтын хөтөлбөр, нарийвчилсан 
ажиглалтын  төвшинд заасан чадвар дадлаас сонгон 
бүлгийн  багш нартай хамтран боловсрууллаа. Оюун 

100 



ухааны хоёрдугаар наадамд нийт 48 хүүхэд оролцлоо. 
Уралдаан наадамыг эцэг эхчүүдийг хөндлөнгийн 
хяналтаар оруулж үйл ажиллагааг ил тод явуулж 

хүүхдүүдийг шалгаруулсан.  
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1.2.10. Шаардлагатай 
боловсон хүчнийг 
бэлтгэх, цаашид сургах, 
хөгжүүлэх чиглэлээр  
нөөцийн багш, 
боловсролын  
магистрийн болон заах 
аргын зэрэгтэй багшийн 
тоог тус бүр нэгээр 
нэмэгдүүлнэ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 

 

Бага ангийн багш О.Ариунаа МУБИС-ийн 

Боловсролын магистр зэрэгтэй суралцаж төгссөн. 

Мэргэжлийн багшийн хангалтыг 100%-д хүргэхийн 

тулд шинээр Технологийн багшаар 2013 онд МУБИС 

төгссөн багш Д.Зулцэцэг, Төв аймгийн Баянцээл 

суманд ажиллаж байсан бага ангийн багш Ж.Отгонбат 

бага ангийн багш Б.Одончимэг, математикийн багш 

Д.Ангарагнаран ажиллаж байна. БМДИ-ээс зохион 

байгуулдаг багш нарын эхний жилийн үндсэн 

сургалтанд  бага ангийн багш З.Хонгорзул, У.Мөнх-

Эрдэнэ, Монгол хэл уран зохиолын багш Э.Баттөмөр, 

цэцэрлэгийн багш О.Сарангуа нар хамрагдсан. Заах 

аргач зэргийг математикийн багш Д.Батжаргал шинээр 

авсан. Бага ангийн багш Т.Өлзийжаргал “Тэргүүлэх 

зэрэг”-ийн үнэмлэхээ сунгасан. 

100 
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1.2.11. Цэцэрлэгийн 
бүлгийн тоог нэмэгдүүлж, 
туслах багш, тогоочийн 
орон тоог 
баталгаажуулна 

 
 

2020 

 

 

2020 оноос бүлгийн тоог нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй 
байна. Энэ онд төсөв санхүү, байртай холбоотойгоор 
бүлгийн тоо нэмэгдээгүй. 2 туслах багш, 1 тогоочийн 
орон тоо батлагдан ажиллаж байна.   

100 
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1.2.12. Гүний худагтай 
болно 

 
2020 

 

 

ЕБС хуучин худгийг засварлаж мотор, усны шугам 
тавьж сургуулийн хашаандаа мод тарьж усалж байна. 
Цэцэрлэг гүний худгийг мод услах зориулалтаар 
ашиглаж байна. 

100 
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1.2.13. Байгууллагын  
хуучин БАМ-ын  байрыг  
сургалт хүмүүжлийн үйл 
ажиллагаа  явуулах 
зориулалтаар 
засварлана 

 
 

2016-2020 

 

 

Байгууллагын хуучин БАМ-ын байрны гадна засварын  

ажлын Баянгийн говь ХХК-тай гэрээ байгуулж, дотор 

талын засварын ажилчдын хүч болон хандив 

тусламжаар засварлаж урд талын хэсгийг бүрэн  

засварлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

100 



Санхүүжилтийн асуудлыг аймгийн засаг О.Батэрдэнэ 

21.000.000, байгууллагын төсвөөс 8.000.000, хандив 

тусламжаар 3.000.000 сая төгрөгийг шийдвэрлэсэн. 
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1.2.14. Стандартын 
шаардлага хангасан, 
хүүхэд бүр тоглох орчин 
бүрдсэн гадна хашаатай 
болно 

 
 

2018-2020 

 
 

560,0 

2020 онд 
зориулалтын 
стандартын 
хашаатай болох 
зорилтыг 
дэвшүүлэн 
ажиллаж байна.  

2018 онд өөрсдийн хүчээр хашаагаа 10 метр сунгаж 

560000 төгрөг зарцуулсан. Цаашид 2020 он гэхэд 

зориулалтын стандартын хашаатай болох зорилго 

тавин ажиллаж байна.   70 
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1.2.15. Нийтийг 
хамарсан урлаг спортын 
дугуйлан, секц 
ажиллуулах 

 
2016-2020 

 

 

Уртын дууны сургагч багш Э.Дорждэрэм уртын дууны 

дугуйлан хичээллүүлж 12 сурагчдад Эр бор харцага 

дууг, 30 албан хаагчдад Уяхан замба тивийн наран, 

Энх мэндийн баяр дууг зааж, морин хуурын сургалтыг 

06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж 

нийт 20 ардын авьяастан хамрагдаж Дундговийн 

магтаал аялгууг тоглож сураад байна.  

   
Биеийн тамирын багш Г.Энхсайхан гар бөмбөг, чөлөөт 

бөх, үндэсний бөхийн секц дугуйлан хичээллүүлж 

давхардсан тоогоор 61 хүүхэд хамрагдлаа. Бага 

ангийн багш У.Мөнх-Эрдэнэ шатар, даамны дугуйлан 

хичээллүүлж 14 хүүхэд хамрагдсан. 

100 
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1.2.16. Сум орноос 
төрөн гарсан алдар 
цуутай хүмүүсийг 
алдаршуулж нэрэмжит 
болгох 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Цагаандэлгэр сумын ЕБС-ийг Монгол Улсын Гавьяат 
эдийн засагч, Газар зүйн ухааны дэд доктор /Ph/, 
Эдийн засгийн ухааны доктор /Sc/ профессор 
Н.Сампилноровын нэрэмжит болгох Дундговь аймгийн 
ИТХ-ын тогтоол гардуулах ёслол, хүндэтгэлийн арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. Тус үйл ажиллагаанд 
аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга н.Мөнгөнцоож, 

100 



БСУГ-ын мэргэжилтэн н.Бат-Эрдэнэ, сумын ИТХ-ын 
дарга Т.Түмэндэлгэр, УБ хот дахь Цагаандэлгэр сумын 
нутгийн зөвлөлийн тэргүүн П.Бат-Ерөөлт, нутгийн 
зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн Ц.Хөгжилмаа, Мөнхнаст 
дарга /төр нийгмийн нэгэн үеийн хамтран зүтгэгч/, 
ангийн анд И.Доржням, өндөр настан Нанжидпүрэв 
нар урилгаар ирж оролцлоо. Мөн Н.Сампилноровын 
гэр бүл, үр хүүхдүүд бидний үйл ажиллагааг дэмжин 
ирж оролцон, манай сургуулийн материаллаг баазыг 
сайжруулахад хөрөнгө оруулалт хийж морин хуур, 5 
ангийн иж бүрэн багшийн ширээ сандал, бичгийн 
шүүгээ, сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүд бэлэглэсэн. 
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1.2.17. Хүүхэд 
хамгааллын багийн 
ажлыг зохих хэмжээнд  
явуулах 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор сурагчдад дараах сургалтуудаар мэдлэг 
олгох ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд: Эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох сургалтыг НЭМС Г.Энхжаргалтай 
хамтран 1-9-р ангийн нийт 82 сурагчдад “Амны 
хөндийн ариун цэвэр, гараа хэрхэн арчлах вэ?” 
сургалтыг зохион байгуулсан. Өдөр бүр дадал хэвшил 
болгон ажиллаж байна. 
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Менингоккоктын халдварт өвчний талаар мөн гараа 
хэрхэн угааж хэвших вэ? сургалтыг 1-9-р ангийн бүх 
сурагчиддаа зохион байгуулсан. 
 
 
 
 
 
 
Хүүхдүүддээ зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх сургалтыг сумын цагдаа Эрдэнэбулгантай 
хамтран зохион байгуулсан. 

 
Хорт зуршил, эрүүл зөв хооллолт сургалт 
Т.Түмэнжаргалтай хамтарч 1-9-р ангийн хүүхдүүдэд 
сургалт зохион байгуулж хүүхдүүдийн 45% нь газтай 
ундаа, чипс идэхгүй байгаа үр дүн гарсан. 

 

Ус болон галын аюулаас өөрийгөө сэргийлэх 
сургалтыг сумын эрүүл мэндийн төвийн эмчлэгч эмч 
Д.Ууганбаяртай явуулж хүүхдийн өөрийн бие дээр 
туршилт хийж үзүүлсэн. 



 
ЭМТ-ийн НЭМС Г.Энхжаргал болон эх баригч эмч 
Ц.Баярцэцэгтэй хамтран 6-9-р ангийн сурагчдад эрүүл 
мэндийн үзлэг болон бэлгийн боловсрол олгох сургалт 
зохион байгуулж охидыг үзлэгт хамруулсан. 

 
 
Мэргэжил сонголтын 
гарын авлага тарааж, 
эцэг эхчүүдэд зөвлөмж 
өгөв. 
Шүдний их эмч 
Б.Цогтбаатар 1-9-р 
ангийн бүх сурагчдыг 
шүдний үзлэгт 
хамруулж өвчлөлттэй 
байгаа хүүхдүүдийн 
эцэг эхчүүдтэй уулзаж 

шүдийг нь ломбодуулж эмчилгээ хийлгэсэн. 
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1.2.18.Улс аймагт 
амжилт гаргасан 
хүүхдүүдэд урамшил 
олгох, алдаршуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

 
2016-2020 

 
150000 

 

Дундговь аймагт 8-р ангийн сурагч Ц.Давгасүрэн 
Сэтгэх чадварын улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын 
даваанд Алтан медаль, 9-р ангийн сурагч 
М.Сэржмядаг хүрэл медаль хүртсэн. Олимпиадад 
бэлтгэсэн математикын багш Д.Батжаргалд 3 сарын 
цалингийн 20%-иар шагнасан. 8-р ангийн сурагч 
Ө.Саруулбуян Хаянхярваагийн нэрэмжит Мини 
волейболын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 
эрх авсан.  Улс, бүс, аймагт зохион байгуулагдсан 

70 



уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон хүүхдүүдийг 
шагнаж урамшуулахаар тодорхойлолтыг сумын Засаг 
дарга, ЗДТГ-т хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. 

31.3. Соёл, урлаг, биеийн тамир спортын хүрээнд 
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1.3.1. Сумын нийт 
иргэдийн дунд “Нутаг 
усаараа бахархая” явган 
аялал зохион байгуулна. 

  

 

Орон нутаг судлах танхимын фото санд баяжилт хийх 
зорилгоор Соёлын төвийн албан хаагчдын дунд “Нутаг 
усаараа бахархая -2019” фото зургийн уралдааныг 
зохион байгуулж нийт 46 зурагтай 4ш цомгоор баяжилт 
хийсэн. 

100 
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1.3.2. Хөдөөгийн 
иргэдэд 7-с доошгүй удаа 
урлаг соёл болон 
явуулын номын сангийн 
үйлчилгээг хүргэнэ 

 
 
 
 
 

 
2018 

 
 
 
 
 
 

260,0 

Хөдөөгийн 
иргэдэд хүрч 
үйлчилснээр 
байгууллагын 
үйл ажиллагааг 
сурталчилж, соёл 
урлагийн арга 
хэмжээнд татан 
оролцуулж, 
өнөөгийн соёл, 
урлагийн 
мэдээллийг 
хүргэж байна. 

Энэ онд 4 багт 8 төрлийн үйл ажиллагааг нийт 12  удаа 
хүргэж, давхардсан тоогоор 1600 гаруй иргэдийг 
хамруулсан байна.  
Явуулын үйлчилгээнд: 
1. 2019 оны онцлох ажлын тайлан 
2. Орон нутаг судлах танхимын Мини үзэсгэлэн 
3. Уртын дууны сургалт 
4.  Угийн бичгийн сургалт 
5.  Үйл ажиллагааны талаарх санал асуулга 
6.  Явуулын номын сангийн үйлчилгээ 
7.  СББӨ-ийн бүртгэл 
8.  Урлагийн тоглолт, цэнгүүн 

    

100 
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1.3.3. Өрх бүр “Угийн 
бичгээ хөтөлцгөөе” аяны 
хүрээнд нийт өрхийн 20-
оос доошгүй хувийг 
хамруулна 

 
 
 
 

2018 

 

Угийн бичиг 
хөтлөлт  1.3%-
иар өссөн байна. 

Энэ онд сургалтыг 5 удаа 754 иргэнд зохион байгуулж, 
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 хаагчдыг угийн бичиг хөтлөх дэвтэртэй 
болгосон. Сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтлөлт 45%-
тай байна. Өмнөх оноос 3%-р өссөн байна. 

 

 

70 
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1.3.4. Áàãóóäûí íýãäñýí 
ºäºðëºãººð óðëàã 
ñïîðòûí íààäìûã çîõèîí 
áàéãóóëíà  

 
 

2018 

 

 

2019.06.07-10-ны өдрүүдэд 4 баг тус бүрт Хүлээж биш 
хүрч үйлчилье” төрийн үйлчилгээний өдөрлөгийг 
зохион байгуулж ЗДТГ болон төсөвт байгууллагууд  
хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж 
иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан. 
2019.06.18-19-нд багуудын нэгдсэн өдөрлөгийг 
урлагын   төрөл, спортын 6 төрлөөр амжилттай зохион 
байгуулж нийлбэр дүнгээр Жаргалан бан “Шилдгийн 
шилдэг баг”, Хараат баг “Шилдэг баг”-аар тус тус 
шалгарсан. 200 гаруй малчид, иргэд хамрагдсан.  

    

    

 

100 
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1.3.5. Áîðæèãîí өв 
соёлыг өсвөр залуу õîé÷ 
¿åäýý   үлдээх áîðæèãîí 
óðòûí äóó, ìîðèí õóóð, 
лимбэ, хулсан хуур, 
ардын бүжиг, ардын 
дууны дугуйлан 
хичээллүүлнэ. 

 
 

2018 

 

Сургалтад 
хамрагдсанаар 
“Авьяаслаг 
боржигинчууд” 
ардын урлагийн 
наадмын уртын 
дууны бэлтгэл,  
“Дуу хуур бидний 
өв соёл” сумдын  
соёл урлагийн 
наадамд оролцох 
ардын 
авьяастнуудын 
бэлтгэлийг хагаж 
байна. 

2019 онд уртын дуу, морин хуур, ардын бүжгийн 

сургалтыг явуулж  нийт 90 хүн хамрагдсан.  Үүнээс 24 

хүүхэд 66 том хүн хамрагдаж                                                                 

Монгол ардын уртын дуу Уяхан замба тив, Эр бор 

харцага, Энх мэндийн баяр дууг мөн Халх жонон, 

Мандал говийн магтаал, Миний нутгийн бараа гэсэн 3 

морин хуурын аялгууг тоглож сурсан.  Мөн үндэсний 

шагайн харвааг хөгжүүлэх зорилгоор өвлөн 

уламжлагчтай хамтарч сургалтыг явуулж нийт 12 том 

хүн 8 хүүхэд хамрагдаж,  шагайн харваан уралдааыг 

амжилттай зохион байгуулсан. 

  

 

 

100 
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1.3.6. Ò¿¿õ ñî¸ëûí ¿ë 
õºäëºõ äóðñãàëò áîëîí 
áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò 
ãàçðóóäûã 
õàìãààëàëòàíä àâ÷, 
тооллого явуулна.  

 
 
 
 
 
 

2018 

 

Ард иргэдэд 
гэрээгээр 
хариуцуулснаар  
түүхэн дурсгалт 
газрууд ухагдаж 
хөндөгдөхөөс 
сэргийлэгдэнэ. 

Соёлын төвийн дэргэдэх "Орон нутаг судлах танхим"-
ын үзмэрт улсын тооллого хийлээ. Тооллогоор 87 
дэсийн 149 ширхэг үзмэрийг "УЛСЫН БҮРТГЭЛ"- д 
бүртгэлээ. Бидний бахархал буланд алдар цолтой 11 
иргэний фото зургаар баяжилт хийсэн. Мөн 
ОНСТанхимын үзмэрийг баяжуулах зорилгоор нийт 
иргэдийн дунд “Нэг иргэн-Нэг үзмэр” сарын аяныг 
өрнүүлэн ажиллаж байна. 2019 оны ОНХС-ийн 8 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр орон нутаг судлах танхимд 
шаардлагатай тавиур хэрэгслийг авахаар хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлсэн. 

100 



    
Сумын хэмжээнд нийт ТСҮХДурсгалт 29 газраас 
аймгийн хамгаалалтанд 1, 28 газар сум болон 
байгууллагын хамгаалалтанд байна. Үүнээс 13 газрыг  
ойролцоох нутагладаг 12 малчидтай гэрээ хийж 
хамгаалалтанд авсан. Одоогоор ухагдаж хөндөгдсөн 
булш, хиргисүүр байхгүй байна. Түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалт газрын тооллогыг 4-р багийн нутгаар 
хийлээ. Нийт 9 дурсгалт газраар орж 4ш хиргисүүр, 
83ш булшийг тоолж,  шинээр 3 газрыг илрүүлж бүртгэл 
мэдээллийн санд бүртгэж авсан. Мөн энэ онд 4-р 
багийн иргэн Т.Түмэннастын санал санаачлага, хандив 
тусламжаар ТСҮХДГазар болох “Хөшөөтийн тахилын 
онгон” хэмээх 2 хөшөө чулууг босгож, 9м2 төмөр 
хашааг босгож хамгаалалтыг сайжруулсан бол мөн 4-
р багийн иргэн Н.Дэлгэрбилэгийн гэр бүлтэй хамтран 
ТСҮХДГазар болох Цагаан айргийн “Хүн чулуу хөшөө” 
–нд 16м2 модон хашааг босгож хамгаалалтыг 
сайжруулсан. 
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1.3.7. Ñî¸ëûí òºâèéí 
íîìûí ñàíãèéí ôîíäûã 
áàÿæóóëàõ çîðèëãîîð 
æèëäýý 50-ñ äîîøã¿é 
øèíý íîìîîð áàÿæèëò 
õèéх, номын баярыг 
өвөрмөцөөр иргэд, 
хүүхдүүдэд  үр өгөөжтэй 
хэлбэрээр зохион 
байгуулна 

 
 
 
 

 
2018 

 Номыг 
цахимжуулснаар 
номын хорогдол 
дутагдал 
гаргахгүй 
ажиллаж байна. 
Мөн номын 
сонголт 
нэмэгдэж, 
уншигчдын тоо 
өсөж байна. 

Энэ онд Цахим каталогийн санд 1306ш номыг шивж  
каталогижуулсан байна. Мөн  улсын төсвийн 1500000 
төгрөгөөр 123ш ном авч, мөн хандив тусламжаар 39ш 
ном,  нийт 162 ш номоор фондоо баяжуулсан байна.  
Номын баярын арга хэмжээг ЕБС-ийн номын сантай 
хамтран 6 чиглэлээр  зохион байгуулж сурагчдыг 100% 
хамруулсан. 

 

 

 

100 
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1.3.8. “Орон нутаг 
судлах танхим” 
байгуулж, дуу хуурын 
буланг тохижуулна 

 
 
 
2016-2020 

 
 
 
1500,0
00 

ОНСТанхим 
байгуулснаар 
хүүхэд багачууд, 
ард иргэд нутаг 
орныхоо түүх, 
соёл, онцлогтой 
танилцах боломж 
бүрдэнэ. 

Соёлын төвийн дэргэдэх "Орон нутаг судлах танхим"-
ын дэргэд “Бидний бахархал” буланд алдар цолтой 11 
иргэний фото зургаар баяжилт хийсэн. Мөн 
ОНСТанхимын үзмэрийг баяжуулах зорилгоор нийт 
иргэдийн дунд “Нэг иргэн-Нэг үзмэр” сарын аяныг 
өрнүүлэн ажиллаж байна. 

 

 

100 
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1.3.9. Ном унших 
соёлыг ард иргэдэд  
сурталчилах, зөөврийн 
номын сан, дуудлагын 
номын сангаар үйлчлэх, 
номын  богц аялуулна 

 
 

 
2018 

 
 
 
182,5 

Иргэд чөлөөт 
цагаа зөв 
боловсон 
өнгөрөөж, 
уншигчдын тоо 
өсөж байна. 

Энэ онд  4 багт болон малчдад явуулын номын сангийн 

үйлчилгээг нийт 12  удаа  хүргэж, давхардсан тоогоор 

400 гаруй иргэд хамрагдсан бол,  зөөврийн номын 

сангийн үйлчилгээг албан байгууллага, аж ахуй 

нэгжүүдээр нийт 9 удаа зохион байгуулж, 180 гаруй 

иргэдийг хамруулсан. Дуудлагын номын сангийн 

үйлчилгээг нийт 11 удаа үзүүлж, давхардсан тоогоор 

76  иргэн хамрагдсан  байна. 

      

 

 

 

 

100 
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1.3.10. Хөгжмийн 
зэмсэгийг үе шаттайгаар 
шинэчлэнэ 

 
2018-2020 

 

 

Иргэдийн хандив тусламжаар /нийт 400.000төг/ 1ш 

морин хуур, 1ш лимбэ, 1ш хулсан хуур хөгжим 

худалдан авч хөгжмийн зэмсэгт баяжилт хийсэн. 

      

 

 

 

 

100 
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1.3.11. Урлагийн 
хувцасыг үе шаттайгаар 
шинэчлэнэ 

 
 

2018 

 

Урлагийн 
хувцасны төрөл, 
сонголт нэмэгдэж 
байна. 

2019 онд  нийт 33ш урлагийн хувцасаар баяжилт 

хийсэн байна.   

1. Бүжгийн дээл – 1ш 

2. Уртын дууны малгай – 10ш 

3. Додиг – 17ш 

4. Плаж – 3ш 

5. Гоцлол дууны дээл – 2ш 

 

100 
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1.3.12. Соёлын биет бус 
өвийн бүртгэл 
мэдээллийн сан болон 
видео санг төрөлжүүлэн  
баяжуулна 

 
 

2018 

 

Бүртгэл 
мэдээллийн сан 
баяжигдаж 
байна. 

Соёлын биет бус өвийн 1 дэх ай сав: Монгол ардын 

эх хэл, аман уламжлал, илэрхийлэлүүдийн төрөл зүйл 

ангилал ай савд нийт 4 өвлөн уламжлалч  

СББӨвийн 2 дах ай сав:  Монгол ардын язгуур урлаг 

ай савд нийт  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. 
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Цагаандэлгэр сум нь Боржигины голомт нутаг бөгөөд 

“Боржигин найр”-ын дэг ёсыг авч үлдсэн цөөхөн 

сумдын нэг юм.  Найрын дэг жаягийг нутгийн ард 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. 
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1.3.13. “Малчны хотонд” 
хишиг өдөр  зохион 
байгуулна 

 
2018 

 

Үйл ажиллагаанд 
тогтмол оролцож 
хандив тусламж 
үзүүлж байна.                                            

“Малчны хотонд” хишиг өдрийг 4 дэх жилдээ зохион 

байгуулж байна. Энэ онд 1-р багийн малчин 

О.Түмэннастынд Төл хөнгөлөх өдөр, 4-р багийн 

малчин Н.Дэлгэрбилэгийнд унага тамгалах өдрөөр  

очиж хамтран ажиллалаа. 

      

100 
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1.3.14. “Оюутны намар” 
урлаг спортын наадам 
зохион байгуулна 

  

 

ЗДТГ, Залуучуудын холбоотой хамтран “Оюутны 

намар” залуучуудын спортын наадмыг Гар бөмбөг, 

Сагсан бөмбөг, Ширээний теннис, Шатар гэсэн 

спортын 4 төрлөөр  11 сарын 23-ны өдөр амжилттай  

зохион байгууллаа. Тус уралдаанд Улаанбаатар хот, 

Дундговь аймаг, Говьсүмбэр аймаг, Говь-Угтаал сум, 

Баянтал сум, Цагаандэлгэр сумын нийт 130 гаруй 

залуучууд оролцож 700000 төг зарцуулсан байна.  

100 
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1.3.15. Хүүхэд 
багачуудын  дунд төрөл 
бүрийн уралдаан 
тэмцээн зохион явуулна 

 
 
 

2018 

 

Хүүхэд багачууд 
уралдаан 
тэмцээнд 
тогтмол оролцож 
соёлын төвийн 
үйл 
ажиллагаатай 
танилцаж байна. 

Хүүхэд байгачуудын дунд нийт 12 төрлийн уралдаан 
зохион байгуулж нийт 140 гаруй хүүхэд хамрагдсан 
байна. Үүнд “4 бэрх шагайн наадгай”, “Бяцхан мисс”, 
“Би жентельмен”, “Номтой нөхөрлөе”, “Бүтээлч 
хүүхдүүд”, “Миний нутаг” гар зургийн уралдаан гэх мэт 
уралдаануудыг зохион явуулсан байна. 

   

100 
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1.3.16. Ахмадад ээлтэй 
байгууллага хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, “Ахмадын 
сургаал” сэтгүүл гаргана 

 
 

2018 

 

Соёлын үйл 
ажиллагаанд 
ахмадууд  бүрэн 
хамрагдаж 
байна. 

03-р сарын 06-нд сумын Ахмадын хороотой хамтран 

“Ахмадын золбоо” дуун цэнгүүнийг зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд нийт 50 гаруй ахмадууд оролцлоо. 

Мөн “Ахмадын сургаал” сэтгүүлд орох ахмадуудын 

нэрсийг гаргаж 2 ахмадаас яриа авсан байна. 

   

70 
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1.3.17. Тайзны өнгө 
үзэмжийг сайжруулж 
нээдэг хөшгийг 
шинэчлэнэ 

 
2018 

 
572.0 

төг 
Тайзны өнгө 
үзэмж сайжирсан 

Тайзны өнгө үзэмжийг сэргээж 334.0 төгрөгний тайзыг 
хийж шинэчлэл хийсэн. 100 
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1.3.18. Соёлын төвийн 
дотор болон гадна 
гэрэлтүүлгийг 
сайжруулна 

 
 

2018 

 

Өнгө үзэмж 
сайжирсан 

3-р багийн малчин Цолмонгийн гэр бүлээс соёлын 
төвийн үйл ажиллагааг дэмжиж 1 сая төгрөгний 6ш 
тайзны гэрэлтүүлэг хандивласан. 

 

100 

 50 

1.3.19. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг 
нийгмийн харилцаанд 
тэгш хамруулах 
зорилгоор соёл урлагийн 
үйлчилгээг хүртээмжтэй 
хүргэнэ 

 
 
 

2018 

 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэд соёлын 
арга хэмжээнд 
тэгш хамрагдаж 
байна. 

 

Зорилтот бүлгийн 4 иргэнд 2019 онд соёлын үйл 
ажиллагаанд үнэ төлбөргүй хамрагдах эрхийн бичиг 
олгосон ба эдгээр иргэд нийт 12 арга хэмжээнд үнэ 
төлбөргүй хамрагдаад байна. 

  

70 
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1.3.20. Соёлын төвд 
хэрэгжиж байгаа 5 
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, олон нийтэд 
сурталчилан ажиллана 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Иргэд үндэсний 
хөтөлбөрийн 
талаар 
мэдэгдэхүүнтэй 
болсон. 

“Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийн 

хүрээнд: 

“Хөдөлмөрч хүнд –боломж нээлттэй” гар урчуудын 

үзэсгэлэн худалдааг 2 удаа зохион  байгуулж 12 

иргэний 56 бүтээлээр үзэсгэлэн худалдааг зохион 

байгуулсан. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд  Соёлын 

100 



 
 
 
 

2018 

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. 

   

      

“Соёлын баримтат өвийг хамгаалах” үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Орон нутгийн 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 хадгалж 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 авулгүй байдлыг 

хангах үүднээс цахилгааны утсыг бүрээстэй болгосон. 

Сумын хэмжээнд нийт ТСҮХДурсгалт 29 газраас 

аймгийн хамгаалалтанд 1, 28 газар сум болон 

байгууллагын хамгаалалтанд 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, 9м2 төмөр хашааг босгож 

хамгаалалтыг сайжруулсан бол, 4-р багийн иргэн 

Н.Дэлгэрбилэгийн гэр бүлтэй хамтран ТСҮХДГазар 

болох Цагаан айргийн “Хүн чулуу хөшөө” – нд 16м2 

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 

–н жил дараалан тавьж байсан. 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 нийт 4 өвлөн уламжлалч  

СББӨвийн 2 дах ай сав:  Монгол ардын язгуур урлаг 

ай савд нийт  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. 

Цагаандэлгэр сум нь Боржигины голомт нутаг бөгөөд 

“Боржигин найр”-ын дэг ёсыг авч үлдсэн цөөхөн 

сумдын нэг юм.  Найрын дэг жаягийг нутгийн ард 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.  

     

“Чулуун соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрийн 

хүрээнд : 

ТСҮХДурсгалт 29 газраас аймгийн хамгаалалтанд 1, 

28 газар сум болон байгууллагын хамгаалалтанд 

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 сурталчилж 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 төвийн цахим  

хаягаар 4 удаа сурталчилж нийт 62 иргэнд зааж 

сургасан байна. 
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1.3.21. “Хөгжил 
дагуулсан чуулган”-ыг 
зохион байгуулах 

 
 

2018 

 Чөлөөт цагаа зөв 
боловсон 
өнгөрүүлж, 
хөдөлгөөний 
дутагдлаас 
сэргийлсэн 
байна. 

 

Хэрэгжээгүй  
- 
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1.3.22. Нийтийг 
хамарсан спортын 
уралдаан тэмцээн зохиох 

 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
500,0 

Чөлөөт цагаа зөв 
боловсон 
өнгөрүүлж, 
хөдөлгөөний 
дутагдлаас 
сэргийлсэн 
байна. 

Сумын Засаг даргын захирамжаар  спорт хамтлагийг 7 

хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 2019 онд хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан баталгаажуулсан.  

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. 

Тухайлбал сумын аварга 

шалгаруулах “Гар бөмбөг”-ийн 

тэмцээн, албан 

байгууллагуудын 

эмэгтэйчүүдийн аварга 

шалгаруулах “Гөр бөмбөг”-

ийн тэмцээнийг зохион 

байгуулж нийт 100 гаруй 

иргэд хамрагдсан байна.  

Мөн сурын спортыг орон 

нутагт хөгжүүлэх зорилгоор  сонирхогчдын судалгааг 

авч, цахим групт нэгтгэсэн. Сур харвааны анхан шатны 

сургалтыг орон нутагт зохион байгуулахаар ойролцоох 

100 



сумдын харваачидтай хамтарч ажиллахаар төлөвлөөд 

байна. 2019 оны 06 дугаар сарын 17, 18-нд 4 багийн 

спортын бага наадмыг 6 төрлөөр зохион байгуулахаар 

удирдамж төлөвлөгөөг боловсруулж 

баталгаажуулсан. Мөн “Гэр бүл”-ийн дундах гар 

бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж 

нийт 6 гэр бүл оролцсон байна. 

 

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. 

Хөдөлгөөн аянд нийт 16 бүсгүй тогтмол хамрагдаж 

байна. 2019 оны 06 дугаар сарын 18, 19-нд 4 багийн 

спортын бага наадмыг 7 төрлөөр амжилттай зохион 

байгуулж Тэргүүн байранд Жаргалан баг, Дэд байранд 

Хараат баг шалгарсан байна. 



   

11 сард залуучуудын аварга шалгаруулах спортын 4 
төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулж 120 гаруй 
залуучууд оролцсон байна.  

Хоёр. НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

2.1. Хөдөлмөрийн эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын хүрээнд 

 54 

“40-ººñ äýýø íàñíû 
èðãýäèéí õºäºëìºð 
ýðõëýëòèéã äýìæèõ” 
õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëæ, 
òýäíèé õèéñýí á¿òýýëèéã 
áîðëóóëàõ àæëûã 
үргэлжлүүлэн хийх 

 
 
 
2016-2020 

 
 
 
20,000,
0 

 

40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөрийн талаар иргэдэд мэдээлэл өгч 
гарын авлагаар ханган ажиллалаа. Суманд зохион 
байгуулагдсан оёдлын сургалтанд 1 иргэн хамрагдсан. 
Үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон өрхийн үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг 2 иргэний бүтээгдэхүүнийг худалдан 
борлуулахад дэмжлэг үзүүлсэн. 

   

70 
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2.1.2. Ìàë÷äûí 
õºäºëìºð ýðõëýëòèéã 
äýìæèõ õºòºëáºðò 
ìàë÷èí èðãýäèéã 
õàìðóóëíà 

 
 
2016-2020 

 
 
5000,0 

 

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн 
талаар гарын авлагыг бэлтгэн нийт малчин өрхөд 
хүргэн багийн Засаг дарга нараас цөөн малтай төсөлд 
хамрагдах өрхүүдийн судалгаа авч сургалтанд 
хамрагдахыг санал болгосон боловч иргэд сургалтанл 
хамрагдаагүй учир төсөлд хамрагдах болзол 
хангаагүй. 

70 
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2.1.3. Àæèë îëоõîä 
õ¿íäðýëòýé èðãýíèéã 
àæëûí áàéðààð õàíãàõ 
àæèë îëãîã÷èéã äýìæèõ 
õºòºëáºðèéã õàìðóóëíà 

  
280000

0 

 

Ажил олоход хүндрэлтэй 15 иргэнийг ажилгүйдлийн 
бүртгэлд бүртгэсэн. Эдгээр иргэд 10 өрхөд  ямаа 
самнаж  тус бүр 400000 төгрөгний орлого, нийтийг 
хамарсан ажилд 10 иргэн хамрагдаж 210000 төгрөгийн 
орлого,  7 иргэнийг түр ажлын байранд зуучилсан. Түр 
ажлын байранд зуучлагдсан иргэд 10-20 хоног 
ажиллаж 300000-1000000 төгрөгийн цалин хөлс авч 
өрхийн амьжиргаагаа нэмэгдүүлсэн. 

100 
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2.1.4. “Нийгмийн эмзэг 
бүлэг хоол ,тэжээлийн 
дэмжлэг үзүүлэх дэд 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
ООТА-аар амьжиргааны 
түвшин тодорхойлогдсон 
, сонгогдсон өрхүүдийг 
нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээнд хамруулж, 
хүнсний талон олгох 
ажлыг  зохион байгуулж, 
хяналт тавьж ажиллана.  

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

 
“Нийгмийн эмзэг бүлэг хоол, тэжээлийн дэмжлэг 
үзүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд нийт 10 өрх 
хамрагддаг. Эдгээр өрхөд хүнсний талон олгох ажлыг 
хугацаанд нь хуулийн дагуу зохион байгуулсан. Эдгээр 
өрхүүд нь ам бүлийн тооноос шалтгаалан сард 48000-
72000 төгрөгийн хүнсийг эрхийн бичгээр авдаг.  

100 
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2.1.5. Эхийн алдар 1, 2-
р одон, ЖНХХЭ-ийн 
мөнгийг цаг хугацаанд нь 
олгох 

 
 
2016-2020 

 
 

38,9 
сая 

 

Эхийн алдар 1, 2-р одонтой  нийт 111 эхэд 15100.0 
төгрөгний санхүүжилтийг хугацаанд нь олгосон. 
ЖНХХЭ-ийн эхийн тэтгэмжид хамрагдах иргэний 
материалыг тухай бүр бүрдүүлэн авч хувийн хэрэг 
нээн санхүүжилтийг хугацаанд нь олгосон. 

100 
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2.1.6. Нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэр 
тэтгэмжийг иргэдэд цаг 
хугацаанд нь олгож 
нийгмийн халамжийн 
санг өр авлагагүй 
явуулна 

 
 
2016-2020 

 
 
192652

80  

 
 
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг иргэдэд цаг 
хугацаанд нь олгосон. Өр авлагагүй ажиллалаа.  100 
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2.1.7. Олон нийтийн 
оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээнд 
ахмад настан болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг хамруулж 
тэдний хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ 

 
 
 
2016-2020 

 
 
 

100000 
 

 
 
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн 
үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 4 иргэн 
хамрагдаж зүүн бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн чуулганд оролцож  хөдөлмөр эрхлэлтийн 
талаар заавар зөвлөгөө авсан.  

70 
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2.1.8. Ахмад настан 
болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг 
рашаан сувилалд 
хамруулж протез, 
ортопедийн хэрэгсэл 
олгох ажлыг жил бүр 
эрчимтэй зохион 
явуулна. 

 
 
 
2016-2020 

 
 
 
497950

0  

Аймгийн ХХҮГазрын дэргэдэх ахмадын амралтанд 6 

ахмад, амралт сувилалын газарт амрах эрхийн 

бичгээр 6 ахмад амарч 2040,000 төгрөгийн хөнгөлөлт, 

дотоодын рашаан сувилалд 6 ахмад сувилуулж тал 

зардал 1147,800 төгрөгийг буцаан авсан. Хиймэл шүд 

4 ахмад настан хийлгэж 395000 төгрөгийн хөнгөлөлт, 

тусгай хэрэгслийн бүтээгдэхүүнийг 17 ахмад авч 

1055,000 төгрөгийн хөнгөлөлтийг  тус тус эдэлсэн. 

100 



Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй  

иргэд энэ үйлчилгээнд хамрагдаагүй. 
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2.1.9. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 
сангийн төсөл хөтөлбөрт 
иргэдийг хамруулж 
ажилгүйдэл, ядуурлыг 
бууруулна.    

 
 
 
2016-2020 

 

 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг 
малчид иргэдэд сурталчлан таниулж хөтөлбөрт 
хамрагдах иргэдийн төслийг хүлээн авсан боловч 
шаардлага хангасан төсөл ирээгүй. Төслөө засаж  
ирэхийг иргэдэд зөвлөсөн. 2018 онд төсөлд 
хамрагдсан иргэд зээлээ хугацаанд нь төлж байна. 

70 
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2.1.10. Амьжиргаа 
дэмжих зөвлөлийг 
тогтмол хуралдуулж 
иргэдийг зохих 
үйлчилгээнд хамруулна 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг 9 удаа хуралдаж 
эмнэлэгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа 
шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд асарч байгаа 9 иргэн, амьжиргаа 
дэмжих мөнгөн тэтгэмж хүссэн 5 иргэн, хүнс тэжээлийн 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээний түвшинд 
үнэлэгдсэн 1  өрхийг хүнсний эрхийн бичгийн 
үйлчилгээнд хамруулах өргөдөл 1, түлээ түлшний 
хөнгөлөлтөд орох 4, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт 
хамгадах 1 иргэний материал ирснийг тус тус 
хугацаанд нь хэлэлцэн шийдвэрлэж тэтгэвэр 
тэтгэмжид нь бүрэн хамруулсан.  

 

100 
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2.1.12. Àõìàä 
íàñòíóóäûã õàëàìæèéí 
¿éë÷èëãýýíä á¿ðýí 
õàìðóóëæ, áàéãóóëëàãà, 
ÀÀÍ-¿¿äèéí õàðъяаëàëä 
á¿ðýí õàìðóóëæ àõìàäûí 
ñàíг жил бүр бүрдүүлэх. 

 
 
 
2016-2020 

, 
 
 
832950

0  

Ахмад настнуудыг халамжийн үйлчилгээнд тухай бүр 
бүрэн хамруулж байгууллага, ААН-д харъяалуулж 
цагаан сар болон ахмадын баяраар хүндэтгэл 

үзүүлсэн.   Баг 
байгууллагууд харъяат 
ахмадууддаа нийт 1455000 
төгрөгний хөрөнгө 
зарцуулсан байна 

100 
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2.1.13. МУ-н хэмжээнд 
ахмадууддаа зориулсан 
“ДУУЛАХ ӨДӨР 
ЦЭНГҮҮН” –д сумынхаа 
ахмадын төлөөллийг жил 
бүр оролцуулах 

 
 
2016-2020 

 

 

2019 оны 03-р сарын 06-нд сумын Ахмадын хороотой 

хамтран “Ахмадын золбоо” дуун цэнгүүнийг зохион 

байгууллаа. Тус арга хэмжээнд нийт 50 гаруй 

ахмадууд оролцлоо. 12 сарын 10-нд Улаанбаатар 

хотод болох ахмадуудад зориулсан “ДУУЛАХ ӨДӨР 

ЦЭНГҮҮН”–д сумын ахмадын төлөөлөл 30 хүн 

оролцохоор төлөвлөөд байна. 

100 
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2.1.14. Төр хувийн 
хэвшлийн хамтын 
ажиллагааг сайжруулж 
үйлчилгээний төрөл 
хэлбэрийг нэмэгдүүлнэ 

 
 
2016-2020 

 

 

Төсвийн байгууллагууд суманд үйл ажиллагаа явуулж 
буй Угтаал трейд ХХК, Сайн гашуун ХХК, Хөрс ШТС, 
өөр аймаг сумдад байгаа “Ариусал трейд”, “Их-Уул 
трейд”, “Дэлгэрэхийн баян залаат” зэрэг ХХК-тай 
хамтарч ажилладаг. Төрийн бус байгууллагууд, аж 
ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтран олон талт арга 
хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулж хамтарч 
ажилласан. Төрөл бүрийн сургалт зохион байгуулах, 
уралдаан тэмцээн, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 
хамтран ажиллалаа. 

70 
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2.1.15. Сангуудын 
орлогын төлөвлөгөөг 
жигд ханган биелүүлж 
ажиллана 

 
 
2016-2020 

 Төвлөрсөн 
харилцахад 
орсон орлогоо 
бусад сангуудруу 
сар бүр 
хувиарлах 

Сар болгоны төвлөрсөн харилцахын мөнгийг тэтгэвэр, 
тэтгэмж, үйлдвэрийн осол, эрүүл мэнд, ажилгүйдэл 
гэсэн сангуудад хувиарлан орлогын төлөвлөгөөг жигд 
ханган биелүүлж ажилласан байна. 

100 
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2.1.16. Тэтгэвэр 
тэтгэмжийг цаг хугацаанд 
нь олгож тэтгэврийн өр 
авлагагүй ажиллана 

 
 
 

Сар бүр 

 
 
 

224,14
3.0 

 

Тэтгэвэр болон 
тэтгэмжүүдийн 
сар бүрд нь олгон 
өр авлагагүй 
ажиллах 

2019 оны 6 сарын байдлаар нийт 152 тэтгэвэр 
авагчийн тэтгэвэрийг цаг хугацаанд нь олгосон. 
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт 7 хүн, жирэмсэн 
амаржсаны тэтгэмж 4 хүн, ажилгүйдлийн тэтгэмж 6 
хүний тэтгэмжийн мөнгийг  сар бүрд нь олгосон. 

100 
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2.1.17. Нийгмийн 
даатгалын цахим 
үйлчилгээг нэвтрүүлж 
нийгмийн даатгалын 
үйлчилгээг иргэд 
даатгуулагчдад хөнгөн 
шуурхай хүргэнэ 

 
 
 
 
Сар бүр 

 
 
 
 
       
69,464.
0 

Даатгуулагч 
өөрийн гар 
утсандаа аль ч 
банкны мобил 
банк суулгуулан  
хүссэн үедээ НД 
шимтгэл болон, 
ЭМ шимтгэлээ 
тушаах заавар 
өгөх 

     
Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээнээс нийгмийн 
даатгал болон эрүүл мэндийн шимтгэлээ гар 
утаснаасаа төлөх боломж нээгдсэн талаар төрийн 
албан хаагчид болон малчдад заавар зөвлөгөө хүргэж 
ажиллалаа. Багуудын хурал өдөрлөгт оролцож НД-ын 
тэтгэвэр тэтгэмж, сайн дурын даатгалын талаар 
сургалт мэдээлэл хийж 150 гаруй иргэдэд гарын 
авлага материал хүргэсэн. Мөн  11-р сарын 29-30 
хооронд сумын төвийн нийт 26 айл өрхийн малчид 
иргэдэд гар утсандаа банкны мобайл банк суулгуулан  
хүссэн үедээ НД шимтгэл болон, ЭМ нийгмийн 
даатгалын талаар мэдээлэл авч болох тухай мөн 
гарын авлага тарааж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.   

100 

 71 

2.1.19. Нийгмийн 
даатгал, Эрүүл мэндийн 
даатгалд иргэдийг 
хамруулах, төлөвлөгөөг 
жигд ханган биелүүлэх 

 
 

2018 

 

Сайн дурын 
даатгуулагчийнх
аа тоог 
нэмэгдүүлэх, 
малчид, ажил 
хөдөлмөр 
эрхлэгчдэд НД 
талаар  заавар 
зөвлөгөөг өгөх  

    
Сайн дурын даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлж аймгийн 
болзлыг сурталчлан 2019 оны 04-р сарын 23-24-нд 
малчин айл өрхөөр тойрон сурталчилгаа  хийж 
ажилласан байна. Сайн дурын даатгуулагчийн тоог 
нэмэгдүүлэх талаар сумын төвийн иргэд болон 
хөдөөгийн малчдад нийгмийн даатгалын талаарх 
мэдээлэл хүргэн ажилласнаар 2019 оны 11-р сарын 
байдлаар шинээр 15 сайн дурын даатгуулагч 
хамрагдсан байна. 

100 

Гурав. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖДҮ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ДЭД БҮТЦИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

3.1. Хөдөө аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд 
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3.1.1.Малын тоо цөөнтэй, 
залуу малчдыг 
“Малжуулах бодлого”-ыг 

 
 
 

 
 

Цөөн малтай малчин өрхийг малжуулахаар аймаг, 
сумын сайн малчид дэмжиж 10 малчин залуучуудад 50 
бог мал, 1 адуу өгч малжуулахад дэмжлэг үзүүлсэн 

100 



боловсруулан “Малын 
үүлдэр угсаа 
сайжруулах” төслийг 
үргэлжлүүлнэ. Мөн хуц, 
ухныг үндсэн сүргээс 
ялгаж цөөн малтай 
малчин өрхтэй гэрээ 
байгуулж маллуулна. 

2018 он байна. 3,4-р багийн хуц ухныг 4-р багийн малчин 
С.Дашдорж гэрээ хийн үндсэн сүргээс ялган маллаж 
байна. 1-р багийн малчин Ч.Чимэддорж 1,2-р багийн 
хуц,ухныг үндсэн сүргээс ялган гэрээ хийн маллаж 
байна. 
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3.1.2.Малын халдварт, 
паразиттах өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг графикт 
хугацаанд хийлгэж, 
тэдгээрт хяналт тавин 
ажиллаж үр дүнг тооцох 

 
 
 

2018 он 

 

 

Малын гоц халдварт Шүлхий өвчнөөс урьдчилан 

эргийлэх вакцинжуулалтанд 2-р улиралд 105 өрхийн 

3056 үхэр, 4-р улиралд 143 өрхийн 3648 үхэр, 87094 

хонь, 63607 ямаа нийт 154349 малыг урьдчилан 

сэргийлэх дархлаажуулалтанд хамруулсан байна. 

Галзуугийн вакцин 366 үхэр, 320 хонь, 400 ямаа нийт 

1086 мал, Дотрын халдварт хордлогын вакцинд хонь 

24774, ямаа 11626 нийт 36400 бог мал, Боомын 

вакцинд үхэр 192, хонь 612, ямаа 184 нийт 988 мал, 

Сахуугийн вакцинд 700 адуу, Дуутын вакцинд 392 үхэр, 

Шөвөг ярын вакцинд 2343 хурга, 17229 ишиг нийт 

19572 төл малыг тус тус вакцинд хамруулсан байна. 

Бруцеллёзын вакцинжуулалтанд 107 өрхийн 230 

тугал, 19595 хурга, 15998 ишиг нийт 35823 төлийг 

вакцинд хамруулсан. Мөн Бруцеллёзын шинжилгээнд 

бух 2, хуц 383, ухна 296 нийт 681 хээлтүүлэгч малыг 

шинжилгээнд хамруулсан байна.  

100 
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3.1.3 Цөм сүргийг бий 
болгох  

 
 
 

2016-2020 

 

 

Сумын 4 багийн хуц ухна ээмэглэх бэлтгэл ажлыг 
ханган мэдээ судалгааг ХХААГазарт хүргэн ажиллаж 
байна. ХХААГазраас 4-р багийн хуц, ухна, бухыг 
ээмэглэхээр ээмэгний захиалга явуулсан байна. 

 

70 
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3.1.4.Суманд малын 
гаралтай түүхий эд 
бэлтгэх ажлыг 
төлөөлөгчөөр дамжуулан 
гүйцэтгэх, үндэсний 
үйлдвэрт хонь, тэмээний 
ноос, богийн арьс, адуу, 
үхрийн шир тушаасан 
малчдад урамшуулал 

 
 
 
 
 
 

2018 он 

 

 

Малчдыг хонь тэмээний ноосны урамшуулалд 
хамруулах ажлыг дэмжиж Дулаанбэлэг 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.  

 

 

70 



олгох ажлыг зохион 
байгуулна.   
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3.1.5.“Ìàëûí 
èíäåêñæ¿¿ëñýí äààòãàë” 
òºñөлд ìàë÷èí ºðõèéг 
хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

 
 

2018 он 

 

 

“Ìàëûí èíäåêñæ¿¿ëñýí äààòãàë” òºñөлд ìàë÷èí 43 
ºðõèéг хамруулсан байна. 

 

100 
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3.1.6.Өвөлжилтийн 
бэлтгэлийг хангах ажлын 
хүрээнд  ЗГ-ын 
тогтоолын дагуу сумын 
аюулгүйн нөөцөд өвс, 
тэжээлийг бэлтгэн 
нөөцлөнө 

 
 
 

2018 он 

 

 

Сумын Засаг даргын 2019 оны 08-р сарын 16-ны А/65 

тоот захирамжаар мал аж ахуйн болон төв суурингийн 

өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсгийг байгуулж, 

сумын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж сумын Засаг 

даргын албан даалгаварыг 4 багийн 165 малчин өрхөд 

өгсөн. Одоогийн байдлаар 9.2 тн тэжээл, 19.4 тн 

өвсний нөөцтэй байна. 20 тн өвс бэлтгэхээр малчин 

Х.Батбилэгтэй гэрээ байгуулан бэлтгээд байна. 4-р 

багийн малчин Ч.Даваасүрэн 10 тн өвсийг малчдад 

нийлүүлсэн.  

 

 

100 
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3.1.7. Сумын отрын 
нөөц нутгийг зохистой 
ашиглаж, бэлчээрийн 
хөнөөлт мэрэгчтэй 
тэмцэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

 
 
 

2018 он 

 
 
 

1.4 сая 

 

Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх 
ажлыг 2019 оны 04 дугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн 
ХХААГазрын даргатай байгуулсан гэрээний дагуу 
сумын Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ний 
өдрийн А/33 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг 
байгуулан сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үлийн 
цагаан оготно тархсан талбайд тандалтыг нарийвчлан 
хийж байршлыг тогтоон хортон мэрэгчтэй тэмцэх 
талбайг сонгон тухайн бүс нутагт байгаа 4 багийн 71 
малчдыг оролцуулан 5,7 тн бактержуулсан будааг 2,8 
мянган га бэлчээрийн талбайд цацаж бэлчээрийн 
хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион 
байгууллаа. 2,1 сая төг зарцуулсан байна.  

     

Малахын талын отрын нөөц бэлчээр ашиглалтын 
талаар 4 багийн Засаг дарга Говьсүмбэр аймагт 

 

 

 

 

 

100 



хэлэлцүүлэг зөвлөгөөнд оролцож цаг хүндэрсэн 
нөхцөлд хэрхэн малаа оторлуулах талаар саналаа 
солилцож ажилласан. 2019 оны 11 сард сумын Засаг 
дарга малчдын төлөөлөлтэй Говьсүмбэр, Хэнтий, 
Дорноговь аймгийн 10 сумын нутгаар 1000 гаруй км 
явж отрын нутаг үзэж зарим сумдын удирдлагатай 
уулзаж ярилцсан. 
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3.1.8. Тэмээн сүргийг 
өсгөх арга хэмжээ 
боловсруулж, 
тэмээчдийн холбоо 
байгуулж, зөвлөгөөн 
зохион байгуулах, 
тэмээний амьдын жин, 
ашиг шим, ноос сүү 
уналга эдэлгээг 
нэмэгдүүлж тэмээгээ 
өсгөсөн баг, малчдыг 
дэмжин ажиллана. 

 
 
 
 
 

2018 он 

 

 

Аймгийн Засаг даргын тэмээ өсгөх бодлогыг 
хэрэгжүүлэн чиглэлээр "УГТУУЛЫН ТҮМЭН ТЭМЭЭ" 
тэмээчдийн холбоо, Говь-Угтаал сумын ЗДТГ-аас 
зохион байгуулсан "ЗҮҮН БҮСИЙН ТЭМЭЭЧДИЙН 
БАЯР"- ын үйл ажиллагаанд 4-р багийн малчин 
Ж.Бадамханд, Ч.Даваасүрэн, Ч.Мөнхжаргал 
Ц.Баатарцогт, Б.Билгүүндалай А.Мөнх-Очир, 
Б.Насанжаргал, Б.Бадамсэрээжид, Х.Баярт-мөнх, 
М.Цэрэнбат, 2-р багийн малчин 
С.Батцоож, П.Баянжаргал нар амжилттай оролцсон 
байна. Сайхан буур шалгаруулах тэмцээнд 
Ц.Баатарцогтын Хүрэн буур 2-р байр, Өвлийн дулаан 
хувцас дах, дэгтий шалгаруулах тэмцээнд 
Ц.Баатарцогт 1-р байр, Тэмээ хомнох, бурантаг томох, 
бууль зорох, "Буухиа" тэмцээнд баг хамт олноороо 1-р 
байрыг эзэлж амжилт гарган оролцсон. Сумын 
хэмжээнд 2018 оны жилийн эцэст 682 тэмээ тоолуулан 
19 тэмээ өссөн дүнтэй байна. 2019 оны хагас жилийн 
байдлаар 102 ботго бойжуулсан дүнтэй байна.  

  

 

 

 

100 
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3.1.9. Инвест ко-оп 
Монгол төсөлтэй 
гэрээний дагуу хамтран 
ажиллана 

 
 

2018 он 

 
 

2 сая 

 

Инвест ко-оп Монгол төсөлтэй гэрээний дагуу хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд 3 
сарын 7-нд болсон “Таван 
эрдэнэ” малчдын 
зөвлөгөөнийг хамтран 
зохион байгуулсан. Мөн 
эмэгтэйчүүдийн бүлэгтэй 
хамтран ажиллаж хүнсний 
ногоо тариалах талаар 
сургалт явуулсан. 

Төсөлтэй хамтран ажиллах хугацаа 9 сард дууссан. 

 

 

 

  

100 
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3.1.10. Хувийн мал 
эмнэлгүүдийн ажлыг 
сайжруулах , орон нутагт 
тогтвортой, байнга 
ажилладаг болгох  

 
2018 он 

 

 

Суманд мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
“Буянт мал сүрэг”, “Цаст ундарга” мал эмнэлгүүдтэй 
2019 оны 4 сарын 29-нд хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан. Мал эмнэлгийн 2 нэгж графикт тарилга 
болон мал эмнэлгийн үйлчилгээг тухай бүр үзүүлэн 
ажилласан.  

100 

3.2.  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүрээнд 

 82 

3.2.1. Суманд 
“Цагаандэлгэр түншлэл-
2018” үзэсгэлэн 
худалдааг зохион 
байгуулан шалгаруулж, 
шалгарсан бараа, 
бүтээгдэхүүн, шилмэл 
малыг  “Дундговь-
Түншлэл”, Дүнжингарав 
үзэсгэлэн худалдаанд 
урилгаар  оролцуулна. 
/СХСангаас зээл авсан 
малчид, иргэд, 
ААНэгжийн 
үйлдвэрлэсэн 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2020 

 

 

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. 

100 



бүтээгдэхүүнүүдийг 
өргөнөөр хамруулах/ 
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3.2.2. Òºìñ, õ¿íñíèé 
íîãîî, малын тэжээлийн 
ургамал òàðèàëàõ àæëûã 
өргөжүүлнэ 

 
 

2018 

 
 

601900 

 

Дундговь аймгийн ХААГазраас төмс, хүнсний ногооны 
үр авчирч ногоо тариалах 10 иргэнд олгож ажиллалаа. 
Ногоо тариалдаг эмэгтэйчүүдийн бүлэг ногоо 
тариалдаг хүлэмжиндээ хүлэмжний нийлэг хальс 
шинээр авч бүрхэн тариалалтаа эхлэхээр 
Улаанбаатар хотоос  сургагч багш авчирч ногоо 
тариалах талаар сургалт явуулсан.  

    

2019 онд суманд 6 иргэн 1 албан байгуулага, 
эмэгтэйчүүдийн 1 бүлэг 05 га-д төмс, хүнсний ногоо 
тариалан төмс 400 кг төмс, огурци 400 кг сонгино, 80 кг  
хураан авсан байна. 

 

100 
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3.2.3. ÕÀÀ-ä îðóóëàõ 
õºðºíãº îðóóëàëòûã 
ìàë÷äûí á¿ëýã, 
õîðøîîíä ÷èãë¿¿ëæ, 
õîðøèæ àæèëëàõ ñàíàë 
ñàíàà÷èëãûã äýìæèæ 
àæèлëаíà 

 
 
 

2018 он 

 
 

113000
00  

Малчид иргэдэд хоршооний тухай хуулийг сурталчлан 
Хоршоо байгуулж ажиллах малчдад санал тавьж 
ажилласан. 

 

40 
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3.2.4 ÑÕÑ-èéí çýýëèéã 
журмын шаардлага 
хангасан èðãýä, ÀÀÍ-ä 
ºã÷ ¿ð ä¿íã тогтмол 
òîîöîн, ìºí çýýëèéí 
ýðãýí òºëºëòөд хяналт 
тавьж ажиллана. 

 
 
 

2018 он 

 
 
 
660,0 

 

Сум хөгжүүлэх санд 2011 онд зээлд хамрагдсан 11 
иргэн зээл, зээлийн хүүг бүрэн төлж барагдуулсан. 
2013-2016 онд зээлд хамрагдсан 29 иргэн,  ААН-ээс 17 
иргэн, ААН зээлээ бүрэн төлж барагдууллаа. 2013-
2018 онд зээл төлөгдөж дуусах иргэн Л.Насанбаяр 
2735688 төгрөгийн зээл, зээлийн хүү, П.Сайханбилэгт 
4410400 төгрөг, Ц.Баярсайхан 9497500, 
Ч.Бээжинсүрэн 6504750 төгрөг, Ч.Готов 5688272 төгрөг 

 

 

 

 

 



, О.Байгалмаа 5036500 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй 
байсан . Эдгээр 6 иргэний 33.193.035 төгрөгийг 
төлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд шилжүүлснээр 
одоогоор П.Сайханбилэгт  690000 төгрөг, 
Ц.Баярсайхан 4100000 төгрөг, Ч.Бээжинсүрэн 2505000 
төгрөг, Ч.Готов 2844136 төгрөг бүгд 10.139.136 
төгрөгийг сум хөгжүүлэх сангийн дансанд төдлөрүүлэн 
ажиллалаа. 2019 оны хагас жилийн байдлаар сум 
хөгжүүлэх санд 17.644.511 төгрөг төвлөрүүллээ. 2019 
онд сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдахаар 5 ААН, 
9 иргэн төсөл бичиж ирүүлсэн. Сум хөгжүүлэх сангийн 
төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөл 2019 
оны 02 сарын 19-ны хуралдаанаар  тус төслүүдийг 
хэлэлцэн Цаст-Ундрага ХХК-ны “Чацаргана “ 20,0 сая 
төгрөгийн төсөл, ”Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах” 25,0 сая төгрөгийн төслийг 
хугацаа хоцроож ирснээс хэлэлцэхгүй гэсэн шийдвэр 
гаргасан. Мөн Т.Түмэннастын “Модон эдлэл “ 9991000 
төгрөгийн төслийг ЖДҮ сангаас зээл авч үйл 
ажиллагаа явуулж байгаагаас зээл олгох боломжгүй. 8 
иргэн, 1 Хоршоо,  2 аж ахуйн нэгжид 137 000 000 
төгрөгийн зээл олголоо. Одоогоор сум хөгжүүлэх санд 
20 иргэн, 3 ААН зээлийн үлдэгдэлтэй ажиллаж байна. 
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3.3. Байгаль орчны хүрээнд        
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3.3.1. Иргэд олон 
нийтэд экологийн 
боловсрол олгох болон 
байгаль орчныг 
хамгаалах ач 
холбогдолыг 
сурталчилах 

 
 
 

2018 
 

 

 

Аймгийн БОАЖГазраас мэргэжилтэн Б.Цэрэнсугир, 
Б.Батхүү, Ц.Галбадрах, П.Уртнасан нар ирж 3-р сарын 
22-нд “Эко сургууль, цэцэрлэг” болзолт уралдааны 
нээлтийг хийж ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэг, төрийн байгууллагын ажилчидад 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. 

100 
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3.3.2. Сумын төвийн 
айл өрх, албан 
байгууллагын тохижилт, 
Монгол улсын, 
ерөнхийлөгчийн 
зарилгын дагуу 1 сая мод 
тарих хөтөлбөрийн 
хүрээнд  ажлыг зохион 
байгуулж, байгаль 
орчиноо хамгаалж, 
иргэдийг аюулгүй, цэвэр 
орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлж 
2018 оны хог хаягдлын 
төлөвлөгөөг бүрэн 
биелүүлж ажиллана.  

 
 
 
 
 
 
 

2,3-р 
улиралд 

 

 

Иргэдийн цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор “Цэмцгэр Цагаандэлгэр-3” аяны хүрээнд 
2019 оны 5, 10-р сад бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 удаа 
хийгдлээ. Нийтийн их цэвэрлэгээнд 9 авто машин, 60 
гаруй иргэд оролцож 63 тн хог хаягдыг ачиж 
цэвэрлэсэн. 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. 
Мөн “Хоггүй цэвэрхэн Монгол” аяны талаар мэдээлэл 
хүргэж, сумын иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын 
дунд нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээн зохиогдлоо. 

    

100 



  
Мөн 2019 оны хог хаягдлын орлогын төлөвлөгөө 
1356,4 төвлөрүүлэхээс 11 сарын байдлаар хог 
хаягдлын төлөвлөгөө 559,0 төг төвлөрч 41,2%-тай 
биелсэн байна. 
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3.3.3. Сумын төвийн 
цэцэрлэгт хүрээлэнг 
өргөжүүлж, мод тарих, 
төгөл байгуулах замаар 
ногоон байгууламжийн 
хэмжээг нэмэгдүүлж, 
усалгааны асуудлыг 
шийдвэрлэнэ 

 
 

 
2,3-р 

улиралд 

 

 

Сумын төвийн “Ембүү” овоог цэцэрлэгт хүрээлэн 
болгохоор тохижуулж мод суулгаж усалгааны 
асуудлыг гүн өрмийн худаг гарган шийдэж 3 тн-ын ус 
нөөцлөх сав байрлуулж, хашааны асуудлыг 24 сая 
төгрөгөөр шийдвэрлээд байна. 2019 оны 10 сард 
цэцэрлэгт хүрээлэнд 600 мод тарьсан байна.  

    

100 
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3.3.4. Хайгуул болон 
ашиглалтын тусгай 
зөшөөрөл эзэмшигчдийн 
үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих 

 
2018 

 

 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “Сүмбэр орд” ХХК, 
“Каймекс” ХХК-ны хайгуулын ажил, нөхөн сэргээлтийн 
ажилд хяналт тавихаар 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 уулзсан. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 
“Чамин харш” ХХК-ны удирдлагатай иргэдийн 
төлөөллийг уулзуулж хайгуул явуулахгүй байх 
шийдлийг иргэдийн төлөөлөл, хөдөлгөөний зүгээс 2 
удаа гаргасан. 10 сард иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу 
3-р багийн нутагт хайгуулын лицензтэй Каймекс ХХК-
ны хайгуул хийсэн талбайд БЗД, хэсгийн цагдаа, 
сумын ЗД-ын бүрэлдэхүүнтэй очиж хяналт тавьж 
гомдол гаргасан малчидтай уулзсан. 11 сард МХГ-ын 
уул уурхайн байцаагч иргэдэд мэдээлэл хийсэн. 

 

100 
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3.3.5. Сумын төв болон 
өвөлжөө бууц, малын 
бэлчээрээр явж буй хүнд 
даацын машиныг явах 
тогтоосон маршрутын 
дагуу явж байгаа эсэхэд  
хяналт тавин ажиллана 

 
 

2018 

 

 

Сумын цагдаагийн хэсэг, багийн Засаг дарга нар хүнд 
даацын авто машин тогтоосон маршрутаар явж байгаа 
эсэхэд 5 удаагийн хяналт шалгалт хийж маршрутын 
замаар явж байх талаар сануулга өгсөн.  

70 
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3.3.6. Сумын төвийн хог  
цэвэрлэгээний ажлыг 
зохион байгуулж, төв 
хогийн цэгийг шууж 
хашаажуулан, тэмдэг 
тэмдэглэгээ хийнэ, 
эзэнтэй нохойг 
бүртгэлжүүлэн, золбин 
нохой устгах ажлыг хагас 
бүтэн жилээр тус тус 
зохион байгуулах, 
“Цэмцгэр Цагаандэлгэр” 
зорилтыг дэвшүүлж 
төлөвлөгөө гарган 
ажиллана. 

 
 
 
 
 
 
2,4-р 
улиралд  

 

 

Иргэдийн цэвэр орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор “Цэмцгэр Цагаандэлгэр-3” аяны хүрээнд 
2019 оны 5, 10-р сард бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2 
удаа хийгдлээ. 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 цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээний 2 дахь өдөр 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.  

100 
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3.3.7. Зөвшөөрөлгүйгээр 
байгалийн өнгөт чулуу 
түүх, эрэх хайх үйл 

 
 

2018 

 
 

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 1-р багийн нутаг сүмийн дөрвөлж 
гэх газар хүмүүс байгалийн өнгөт чулуу түүгээд байна 

70 



ажиллагааг таслан 
зогсоох 

гэх 2 дуудлага мэдээлэлд 50 км явж чулуу түүсэн 5 
иргэнийг түр саатуулан чулуу түүгч иргэдийн 
судалгаанд авсан. 
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3.3.8. Улсын тусгай 
хамгаалалтанд 
хамруулах болон орон 
нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газар 
нутгийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх 

 
 

2018 

 

 
Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд “Өндөр сүүж”, 
аймгийн тахилгат “Баянуул хайрхан”, “Жирмийн 
хужир”, “Хиргэсүүр” зэрэг газруудыг аваад байна. 

100 

3.4. Дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын хүрээнд        

 
 

94 
3.4.1. Засаг даргын 
Тамгын газрын барилгыг 
шинээр барих 

 
2016-2020 

 

 

P 
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дээвэр болон 
зарим өрөөний засварыг   Дундговь аймгийн “Баянгийн 
говь” ХХК графикийн дагуу 5-7 сарын хооронд хийж 
гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.  

 

100 
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3.4.2. Сумын хэтийн 
төлөвлөгөөтэй болох 
асуудлыг шийдвэрлэж 
хилийн цэсийн маргаан 
арилгах бодитой ажил 
зохионо 

 
 

2016-2020 

 

 

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. 

100 
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3.4.3. Нийтийн ахуй 
үйлчилгээтэй болно. 

2016-2020  

 

Халуун ус, нийтийн ахуй үйлчилгээний барилгын зураг 
төсвийг Аслаан ХХК-тай гэрээ байгуулж 460,0 сая 
төгрөгийн зураг төсвийг хийлгэсэн. 2018 онд улсын 
төвсийн 250 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Одда 
тайж ХХК” гэрээ байгуулан барилгын ажлыг гүйцэтгэж 
байна.  

70 
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3.4.4. Шинээр соёлын 
төвтэй болно 

2016-2020  

 

1 тэрбум 240 сая төгрөгний 240 хүний суудалтай 
барилгын зургийг “Өлзий-Иш” зургийн компаниар 
хийлгэсэн. Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлалын 
дүгнэлт батлагдсан. Аймгийн Засаг дарга О.Бат-
эрдэнэ, УИХ-ын гишүүн Дамба-Очир нар 2019.06.17-нд 
шинэ соёлын төвийн барилгын шавыг тавьсан. 
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 11 сард 
зарлагдсан. Тендер амжилттай болж гүйцэтгэгч 
шалгарвал энэ онд хийгдэх барилгын 30%-ийн ажил 
эхлэх юм. 

40 
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3.4.5. Цэцэрлэгийн 
барилгын дээврийг их 
засварт оруулах 

2016-2020  

 

Цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засварын ажлыг 
улсын төсвийн 79 сая төгрөгөөр “Үлэмж инвест” ХХК 
2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрөөс эхлэн хийж 
гүйцэтгэж улсын  комисс хүлээж авсан. 

100 
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3.4.6. Цэцэрлэгийн 
барилгын их засварт 
оруулах 

2016-2020  

 

Барилгын дээврийн засварын ажлыг улсын төсвийн 79 

сая төгрөгөөр “Үлэмж инвест” ХХК 2017 оны 09 дүгээр 

сарын 04-ны өдрөөс эхлэн хийж гүйцэтгэж улсын  

комисс хүлээж авсан. Хүүхдийн цэцэрлэгийн  таазны 

хүчитгэл хийхээр 67 сая төгрөгийг шийдвэрлэсэн 

боловч барилгыг цаашид ашиглах боломжгүй гэсэн 

МХГ-ын дүгнэлт гарсан учир хүчитгэл хийгдээгүй. 

Харин хуучин цэцэрлэгийн БАМ-ын барилгын 

асуудлыг шийдвэрлэх талаар аймгийн Засаг дарга 

О.Батэрдэнэ, БСУГ-ын дарга Ц.Бумангэрэл, ГХБХБГ-

ын  барилгын хэлтсийн дарга Д.Нэргүй, сумын Засаг 

дарга  Б.Буджав  нартай хамтран барилгын одоогийн 

байгаа нөхцөл цаашид авах арга хэмжээний талаар 

удаа дараа уулзаж шинээр цэцэрлэгийн барилга барих 

асуудлыг дараа оны төсөвт суулгах нь зүйтэй гэсэн 

шийдвэрт хүрсэн. Одоогийн цэцэрлэгийн барилга 

засвар хийгээд орох боломжгүй, хана нь стандартын 

бус материалаар баригдсан талаар ГХБХБГ-ын 

барилгын хэлтсээс мэдэгдэж ашиглах боломжгүй 

талаар МХГ-ын дүгнэлт гарсан. Иймээс цэцэрлэгийн 

хуучин БАМ-ын барилгыг нэн даруй засварлаж 

орохоор цэцэрлэгийн өөрийн 8 сая төгрөг, аймгийн 

Засаг даргаас 21 сая, 3 сая төгрөгийн хандиваар нийт 

32 сая төгрөгийн өртгөөр гадна, дотно засварын 

хийлээ. Гадна засварыг Баянгийн говь ХХК, дотор  
засварыг ажилчдын хүчээр засварлаж цэцэрлэгийн 

үйл ажиллагаа жигд явагдаж байна.   

    

100 
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3.4.7. Цэцэрлэг гүний 
худагтай болох, гадна 
хашааг томсгож 
засварлах 

2016-2020  

 

Хуучин худгийг засварлаж мотор, усны шугам тавьж 
сургууль цэцэрлэг хашаандаа мод тарьж усалж байна. 
Цэцэрлэг өөрсдийн нөөц боломжоор гаднах хашаагаа 
томсгож янзалсан. 

100 
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3.4.8. Сумын төвийн 
ундны усны энгийн 

2016-2020  
 

2017 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр Хараатын сүүжийн 
худаг засварыг “Хамтын хүч” бүлгээр 3.997.800 

100 



уурхайн худгийг 
засварлах 

төгрөгний өртөгөөр ундны усны шаардлага хангахуйц 
хэмжээнд сэргээн засварлаж ажлыг хүлээн авсан.  
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 4-р багийн малчин 
Ц.Живаагийнд гүн өрмийн худаг гаргасан байна. 
Америкын хөрөнгө оруулалттай Манна хөгжил ТББ-
ийн 15 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хүүхэд залуучуудын 
соёл амралтын хүрээлэнгийн хашаанд гүн өрмийн 
худаг гаргасан. 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил 
болгож иргэд, албан байгууллагуудын дунд уралдаан 
зарлаж 1-р багийн иргэн П.Бурмаа хувийн хэрэгцээнд 
6 сая төгрөгөөр гүн өрмийн худаг гаргасан.   

 102 
3.4.9. Сумын төвийн 
гудамж, талбайг 
гэрэлтүүлэгтэй болгох 

2016-2020  

 

Сумын төвийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн ажлыг 
2017 онд Улбаа сэлбэ ХХК 5 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийж  гүйцэтгэсэн байна. 2019 оны Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр сумын төвийн  
урд хэсэгт гэрэлтүүлэг тавихаар ажлыг Бид чадна 
бүлэг 10,0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.  

  

100 
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3.4.10.  Багийн Засаг 
дарын унааг үе 
шаттайгаар 
шийдвэрлэнэ 

2016-2020  

 

4 багийн Засаг даргыг унаажуулах ажлын хүрээнд 2011 
онд 2-р баг, 2014 онд 1-р баг, 2017 онд 4-р багийн 
Засаг дарга нарыг мотоциклжуулсан. 2019 онд 3-р 
багийн Засаг даргыг  мотоциклжуулсан. 

100 
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3.4.11. Засаг даргын 
Тамгын газрын гадна 
хүндэтгэлийн талбайг 
байгуулах 

2016-2020  

 

Сумын ОНХС-ийн 15 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ЗДТГ-ын 

урд нийтийн эзэмшлийн 

талбай байгуулах ажлыг 

Баянгийн говь ХХК-тай 

гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлж хүлээн авсан.   

  

100 
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3.4.12. Сумын төвийн 
төвлөрсөн халаалтын 
системтэй болгож 
төсвийн байгууллага 
болон боломжит айл 
өрхийг холбоно 

2016-2020  

 

2017 онд ЭМТ, ЗДТГ, ЕБС, цэцэрлэг, соёлын төв, цаг 
уур, цагдаагийн хэсэг, Төрийн банк зэрэг 
байгууллагууд болон 2 айл өрх нэгдсэн халаалтанд 
холбогдсон. 2018 онд багш нарын орон сууцыг нийтийн 
дулааны шугамд холбосон. 2019 онд Хаан банк, 
ахмадын байр, ЭМТ-ийн хуучин барилга, багш нарын 
орон сууцны 1 барилга нэгдсэн халаалтанд 
холбогдсон байна.  

100 
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3.4.13. Шинээр 
шатахуун түгээх 
станцтай болох 

2016-2020  

 

Сумын удирдлагын зүгээс “Хөрс сервис ХХК” –д 
шатахуун түгээх станц барих санал тавьсанаар орчин 
үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шатахуун түгээх 
станцыг  ашиглалтанд оруулсан байна. 

100 
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3.4.14. Мал нядлагааны 
цэгтэй болох 

2016-2020  
 Хугацаа болоогүй. - 
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3.4.15. Нийтийн халуун 
устай болох 

2016-2020  

 

2017 оны ОНХСангын хөрөнгөөр халуун усны их 
засвар, тоног төхөөрөмжийн ажлыг 39,900,000 
төгрөгний өртгөөр “Таанын амт ХХК” –аар гүйцэтгүүлж 
хүлээн авсан. 

100 
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3.4.16. 8. 12 айлын орон 
сууц барих 

2016-2020  

 

12 айлын орон сууц барихаар Шувуутай хийморь ХХК-
д санал тавьж захиалга өгсөн иргэдтэй уулзаж 
барилгын талаарх мэдээлэл өгсөн. 5 айл захиалгаа 
өгсөн байна.  

40 
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3.4.17. Жирмийн хужирт 
тулгуурлан жижиг 
үйлвдэрлэл байгуулах 

2016-2020  

 

Аймгийн засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02 ны 
өдрийн А/01 дүгээр захирамжийн хүрээнд сумын Засаг 
даргын 2017 оны 05 дугаар  сарын 10-ны өдрийн А/30 
дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 

40 



“Жирмийн хужир” бэлтгэл нийлүүлэх төслийг “Инвест 
ко– оп Монгол төсөлтэй хамтран боловсруулж 
холбогдох газруудад хандаж төслөө хүргүүлсэн. 
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3.4.18. Угтаж, үдэх 
хаалга барих 

2016-2020  
 

ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар 4,589,700 
төгрөгний  өртөгөөр сумын угтаж үдэх хаалгыг “Хамтын 
хүч” бүлгээр  хийлгэсэн. 

100 
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3.4.19. Өвс, тэжээлийн 
нөөцийн агуулахтай 
болох 

2016-2020  
 

Хуучин гесремийг 8 сая төгрөгийн хөрөнгөөр өвс 
тэжээлийн нөөцийн агуулах болгон засаж хүлээн 
авсан. Хамтын хүч бүлэг хийж гүйцэтгэсэн. 

100 

  
3.4.20. Суманд арьс, 
шир боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах 

2016-2020  
 Хугацаа болоогүй. - 
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3.4.21. Цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулна 

2016-2020  

 

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсвийг Аслаан ХХК-
аар 214,0 сая төгрөгийн зураг төсвийг хийлгэсан. 
Хүрээлэнтэй болох ажлыг эхлүүлж сумын 2018 оны 
ОНХС-ийн 24 сая төгрөгөөр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
хашаа барих ажлыг “Цагаан толгойн нуур” ХХК-тай 
гэрээ байгуулан 2018-2019 оны хооронд хийж 
гүйцэтгүүлсэн байна.  

70 

Дөрөв. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ХҮРЭЭНД 

4.1. Төсөв, санхүүгийн бодлого 
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4.1.1. Санхүүгийн 
хариуцлагын тогтолцоог 
чандлан Òºñâèéí õóóëü 
òîãòîîìæ, òºðèéí 
ñàíãèéí òºëáºð 
òîîöîîíû æóðìûã á¿ðýí 
õýðýãæ¿¿ëæ, òºðèéí 
ñàíãèéí ã¿éëãýýã  èðãýäýä 
õ¿íäðýë ÷èðýãäýëã¿é, ил 
тод áàéäëûã õàíãàæ 
шуурхай хүргэнэ 

 
 
 
 
 
 
 

2018 

 -Төрийн сангийн 
хариуцлагын 
тогтолцоо 
сайжирч мөнгөн 
хөрөнгийн 
удирдлага 
сайжирна, 
-Санхүү болон 
Төрийн сангийн 
төлбөр тооцоонд 
мөрдөх дүрэм, 
заавар журам, 
хууль 
тогтоомжийг 
өөрийн болон 
төсөвт газруудын 
үйл ажиллагаанд 
мөрдөх үйл 
ажиллагааг 
зохион байгуулах  

2019 оны 2-р сараас төрийн сангийн сүлжээ шилэн 
кабельтай холбогдсоноор төрийн сангийн гүйлгээг 
иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй хүргэж байна. 

Санхүүгийн албаны зүгээс 
2019 оны төсөв, төсвийн 
гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт, 
шилэн данс, статистик 
мэдээллийн талаар нийт 4 
удаагийн мэдээлэл хийж 318  
иргэнийг хамруулан төсөв 

санхүүгийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчилсан.  

 

100 
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4.1.2. Òºñâèéí 
áàéãóóëëàãûí 
áàòëàãäñàí òºñâèéã 
çîðèóëàëòûí äàãóó 
òºñâèéí ýðõ 
çàõèðàã÷èäûí òóøààë 
øèéäâýðýýð ¿ð àøèãòàé 
çàðöóóëæ ñàíõ¿¿ãèéí 
õÿíàëò òàâèí òºñâèéí ºð 
àâëàãаã¿é àæèëëàíà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 

-Орон нутгийн 
төсвийн 
байгууллагуудын 
санхүүжилтийг 
цаг хугацаанд нь 
олгож, төлбөр 
тооцоог шуурхай 
гүйцэтгэх 
нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 
-Төсөвт 
байгууллагуудын 
өр, авлагын 
хэмжээ буурсан 
байна. 

Сар бүр орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 
санхүүжилтийн хуваарийг батлагдсан төсвийн 
хуваарь, маягтийн дагуу хөтөлж зарцуулалтын эрхийг 
байгууллага тус бүрээр нээж зориулалтын дагуу 
төсвийн эрх захирагчдын тушаал шийдвэрийн дагуу 
захиран зарцуулж байна. 2018 оны жилийн эцэст өр 
авлагын насжилсан судалгааг гаргасан. Нийт 
106,713,952 төгрөгний авлагаас СХСангийн зээл, 
зээлийн хүүгийн авлага 63,952,350 төгрөг буюу нийт 
авлагын 59,9%-ийг эзэлж өмнөх оны СХС-ийн 
авлагаас 90 хувиар буурсан байна. Нийт авлагын 
11,179,806 төгрөг буюу 10,4%-ийг найдваргүй авлага, 
29,7 хувийг бусад авлага эзэлж байна. Үүнтэй 
уяалдуулан 2019 оны жилийн эхнээс ажлын 
төлөвлөгөө гарган авлага барагдуулах ажил зохион 
байгуулсан. Сум хөгжүүлэх сангийн 10,100,000 
төгрөгний хугацаа хэтэрсэн зээлийн авлагыг 
барагдуулсан. ОНХСангийн 24,424,300 төгрөгний 
авлагыг барагдуулсан. Мал хамгаалах сан 2018 оны 
жилийн эцэст 9,370,500 төгрөгний авлагатай гарсан 
үүнийг 11 сарын 25-аас эхлэн өвс, тэжээл зээлээр 
авсан иргэдэд хугацаатай албан мэдэгдэл тарааж 
авлага барагдуулах ажлыг эрчимжүүлж байна. Мөн 
20,943,600 төгрөгний өглөгтэйгээр 2018 оны 
тайлангаар гарч байсан бол 2019 оны 11-р сарын 
байдлаар 12,335,400 төгрөгний өглөгийг 
барагдуулсан.  Цаашид өр авлага үүсгэхгүй ажиллах 
тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байна. 
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4.1.3. Ñàíõ¿¿ãèéí ñàð, 
óëèðаëûí òàéëàí 
áаëàíñûã õóãàöààíä íü 
ãàðãàæ íÿãòëàí áîäîõ 
á¿ðòãýëèéí îëîí óëñûí 
ñòàíäàðòûí äàãóó 
áýëòãýæ ñàíãèéí ñàéäûí 
áàòàëñàí çààâàð, 
æóðìûí äàãóó ¿íýí÷, 
øóäðàãà áàéäëûã á¿õ 
øàòàíä õýðýãæ¿¿ëýí 
шилэн дансны хуулийн 
дагуу зохих 
мэдээллүүдийг цаг 
хугацаанд нь байршуулж  
èë òîä байдлыг õàíãàæ 
àæèëëàíà 

 
 
 
 
 
 
 

2018 

 

-Тусгай 
шилжүүлгийн 
болон орон 
нутгийн төсөвт 
байгууллагын 
мэдээлэл 
тайлагналтын 
хариуцлагын 
тогтолцоо 
боловсронгуй 
болж мэдээ 
тайлан үнэн зөв  
цаг хугацаандаа 
мэдээлэгдэнэ 
 

Төсөвт байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг 
сар бүрийн 02-ны дотор нэгтгэн FreeBalance 
программд, улирын тайлан мэдээг  хуулийн хугацаанд 
гарган аймгийн төрийн сан, Төрийн аудитын газарт, 
Шилэн дансны мэдээллийг shilendans.gov.mn сайтад    
холбогдох хууль, олон улсын нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартад нийцүүлэн Сангийн сайдын 
баталсан заавар журмууд, шилэн дансны хуулийн 
дагуу   хуулийн хугацаанд мэдээллүүдийг байршуулж 
байна. Байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг 
санхүүгийн холбогдох албан тушаалтнууд  
www.shilendans.gov.mn  болон мэдээллийн самбарт 
сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 
санхүүжилтийн хуваарь, Аудитын дүгнэлт бусад 
санхүүтэй холбогдолтой мэдээллүүдийг хуулийн 
хугацаанд байршуулан санхүүгийн баримтуудаар 
архивын нэгж үүсгэн ажиллаж байна.  

100 
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4.1.4. Орон нутгийн өмч 
хөрөнгийн бүрэн бүтэн 
байдал, ашиглалт, 
хадгалалт хамгаалалтыг 
сайжруулах, хяналт 
тавьж ажиллах   

 
 
 
 
 
 

2018 

 

Орон нутгийн өмч 
хөрөнгийн 
хадгалалт 
хамгаалалт, 
бүртгэл хөтлөлт 
сайжирна 
 

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 төсвийн 
байгууллагуудын жилийн эцсийн эд хөрөнгийн 
тооллогыг 2019 оны 12 сарын 01-12-ны хооронд 
зохион байгуулж байгууллагын өмчийн бүртгэл 
тооллого, ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтын байдал, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шинээр бүргэж 
авах, актлаж устгах эд хөрөнгийн жагсаалтыг 12 сарын 
15-ны дотор сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд 
хүргүүлэх үүргийг тооллогын комисст өгч ажиллаж 
байна. 
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4.1.5. Òàòâàð òºëºã÷èéí 
õàðèóöëàãûã ÷àíãàòãàí, 
õÿíàëò øàëãàëòûí ¿ð 
íºëººã äýýøë¿¿ëæ, 
îðëîãûí хамрагдаагүй  
õýñãèéã òàòâàðò á¿ðýí 
õàìðóóëàõ 

 
 
2016-2020 

 

 

Татвар төлөгчдийг хуулийн хугацаандаа татвараа 
төлөөгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 
арга хэмжээ авагддаг болсон талаарх мэдээллийг  
цахим хэрэгслээр түгээж, татвар төлөгчдийн 
хариуцлагыг чангатган, хуулийн хугацаандаа тайлан 
мэдээ ирүүлээгүй болон татвараа төлөөгүй 5 ААНБ, 19 
иргэнд сануулга, мэдэгдэх хуудас 48 ширхэгийг өгч, 
татварыг хугацаанд нь төлүүлэн ажиллаж байна. Хог 

100 

http://www.shilendans.gov.mn/


болон хороо бууц газрын төлбөр төлдөггүй орлогын 
хамрагдаагүй хэсгийг татварт бүрэн хамруулан 
ажиллахаар багийн Засаг дарга нартай хамтран 
ажиллаж, баг тус бүрийн өрхийн нэрсийн жагсаалтыг 
гарган бүртгэл хөтлөн ажилласан. 
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4.1.6. Татварын бааз 
суурийг нэмэгдүүлж, 
татварын орлогын 
төлөвлөгөөг биелүүлж 
ажиллах  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган 
биелүүлэхээр ажиллалаа. Орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа ААН, байгууллагатай холбогдон 
ажиллаж Сүмбэр-Орд ХХК-наас усны төлбөрт 516,0 
төгрөг, Камейкс ХХК-наас хогны төлбөрт 140,0 төгрөг, 
Хөрс автосервис ХХК-наас хогны төлбөрт 10,0, газрын 
төлбөрт 40,0 төгрөг, Ган-Илч ХХК хогны төлбөрт 20,0 
төгрөг, Мөн “Тогоогийн говь” ХХК-наас түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 119,0 
төгрөг, хогны төлбөр 20,0 төгрөг төлүүлэхээр 
нэхэмжлэхийг өгсөн. Мөн автын үзлэгээр иргэдийг 
бүрэн хамруулж орлогын төлөвлөгөөг 100 хувь ханган 
биелүүлсэн байна. Ингэснээр татварын бааз суурийг 
нэмэгдүүлж, орлогын хамрагдаагүй хэсгийг хамруулан 
орлогын төлөвлөгөө биелэхэд нөлөөлсөн гэж үзэж 
байгаа. Тухайлбал автын төлөвлөгөө 4907,0  мянга 
төвлөрөхөөс 4908,0 мянга төвлөрч 100%, авто замын 
хураамж 739,9 төлөвлөснөөс 806,0 орж 109,, агаарын 
бохирдол 300,0 орохоос 470 орж 157%-тай биелэсэн 
байна.   

2019 онд орон нутгийн орлого нийт 18771,0 
төлөвлөснөөс 16920,3 төвлөрч 90,7 хувьтай биелэсэн 
байна. Орлогыг төрлөөр нь задлавал:  

 Үйл ажиллагааны орлого буюу /ИОТТХ/ 6750,0 
төвлөрөхөөс 6134.2 төвлөрч  90.8 хувьтай,  

 хадгаламжийн хүүгийн орлого 5791,0 
төвлөрөхөөс 7200.0 төвлөрч 124.3 хувьтай, 

  галт зэвсгийн албан татвар  1,131,0 
төвлөрөхөөс 776.0 төвлөрч 68.6 хувьтай,  

 улсын тэмдэгтийн хураамжийн  1,901,0 
төвлөрөхөөс  951.6 орж 50,1 хувьтай, 

  хогны төлбөр хураамж 1356,4 төвлөрөхөөс 
750,0 төвлөрч 55,3 хувьтай,  

100 



 хүү торгууль 1601,3 төвлөрөхөөс 1108,5 
төвлөрч 69,2 хувьтай тус тус биелэж нийт 
дүнгээрээ 90,7 хувьтай биелэсэн байна.   
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4.1.7. Аж  ахуй нэгжүүд 
болон үйлчилгээний 
байгууллагуудыг НӨАТ-
ын и- баримт 
хэрэглэгчдэд олгодог 
болгох 

 
 
2016-2020 

 

 

Тус суманд НӨАТ-ын и-баримт олгодог 4 байгууллага 
байдаг ба тэдгээрт тогтмол хяналт тавьж ажилласнаар 
и-баримтыг олгож хэвшээд байна. Зарим байгууллага 
буюу Сирина, Сайнгашуун, ЭЭСан зэрэг нь и-
баримтыг иргэдэд олгохгүй  чирэгдэл учруулж байсанд 
хяналт тавьж  байгууллага бүрт 2 удаагийн нэхэмжлэх, 
3 удаагийн давтамжтайгаар албан шаардлага 
хүргүүлж ажилласнаар тус байгууллагууд и-баримтыг 
иргэдэд олгож хэвсэн. Сайнгашуун, Сирина, Хөрс авто 
сервис, ЭЭСан зэрэг нь и-баримтыг пос машин 
ашиглан олгож байснаас ЭЭСан нь 2019 оны 07 
сараас  хариуцан ажиллах тодорхой хүнгүйн улмаас 
одоогоор баримт өгөхгүй байна.    
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Тав. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

5.1. Хууль, эрх зүйн  бодлого 
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5.1.1. “Ýðõ Ç¿éí õºòº÷” 
áàãèéí ¿éë  ажиллагааг 
àðãà ç¿éí óäèðäëàãààð 
õàíãàí, ¿éë àæèëëаãààã 
íü ºðãºæ¿¿ëíý 

 
 
2016-2020 

 

 

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.  
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Мөн 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 
байна. 
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5.1.2. Òºð èðãýíèé 
íèéãìèéí áàéãóóëëàãûí 
¿ð á¿òýýëòýé õàìòûí 
àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ 
çîðèëãîîð “Õóóëèéí öàã” 
ìýäýýëëèéí àæèëëàãààã 
ºðãºæ¿¿ëæ ñàéæðóóëíà 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Долоо хоног бүрийн Лхагва гарагийн 15 цагаас 
Мэдээллийн цаг”-ийг тогтмол явуулж  шинэчлэн 
батлагдсан хууль тогтоомж болон бусад цаг үеийн 
ажлын талаар мэдээ мэдээлэл хүргэж ажиллалаа. 5 
сарын эцсийн байдлаар мэдээллийн цагаар 39 хууль 
тогтоомжийг төрийн албан хаагчдад танилцуулж 
давхардсан тоогоор 497, төлөвлөгөөнөөс гадна 5 
удаагийн мэдээлэл сургалтанд давхардсан тоогоор 
116 иргэд, төрийн албан хаагч хамрагдсан. 

100 
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5.1.3. Сумын хэмжээнд 
албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийн 
хариуцлага, сонор 
сэрэмжийг дээшлүүлж, 
гал түймэр, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
үүрэг оролцоог 
сайжруулж  иргэдийн 
өмчийн хулгайн болон 
гудамж талбайд 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
зөрчлийг эрс бууруулна. 

 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Сумын хэмжээнд албан байгуулалагын 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 
ажиллаа 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. 

   
100 
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5.1.4. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
хүүхдийг гэмт хэрэг, осол 
аваар, захиргааны 
зөрчилд өртөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх үйл 

 
 
 
 
2016-2020 

 

 

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 
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ажиллагаанд бүх шатны 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудыг татан 
оролцуулж салбар 
дундын байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа үүрэг  
хариуцлагыг сайжруулна 

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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5.1.5. “Архигүй-
Цагаандэлгэр” сумын дэд 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, 
хорт зуршилаас 
татгалзсан иргэн, өрх гэр, 
албан байгууллага, ААН, 
хамт олныг дэмжиж, үйл 
ажиллагааг нь түгээн 
дэлгэрүүлнэ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

2019 онд гэмт хэргийн 8 дуудлага, зөрчлийн 10  
дуудлага мэдээлэл иргэдээс хүлээн авсан бөгөөд 
иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдол дуудлага бүрт 
Эрүүгийн хууль, ЭБШХ, Зөрчилийн хууль, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх хуульд заасны дагуу 
материалжуулж иргэдэд түргэн шуурхай, шалгаж 
шийдвэрлээд байна. “Архигүй Цагаандэлгэр” аяны 
хүрээнд эргүүл шалгалтын ажлыг тогтмол зохион 
байгуулж ажилласан бөгөөд 2019 онд байдлаар  
архинаас татгалзсан 2 иргэн байна. Архи согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ гэмт  хэрэгт 5 иргэн, 
зөрчилд 10 иргэн холбогдсон байна. Эдгээр иргэдэд нь 
торгуулийн арга хэмжээ авсан. “Архидалтгүй аймаг 
Дундговь” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд “Архидалт ба хүчирхийлэл” сэдэвт гар 
зураг, “Архигүй аз жаргалтай гэр бүл” зохион 
бичлэгийн уралдаан зарлаж шалгарсан хүүхдүүдийг 
шагнаж урамшуулсан. 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.  

100 
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5.1.6. Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааны зардлыг 
жил бүр хууль 
тогтоомжийн дагуу 
бодитой төлөвлөж 
зарцуулалтын үр дүнг 
сайжруулна. 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөлд 500000 мянган төгрөгний санхүүжилт 
ирснээс бөгөөд 150000 мянган төгрөгийг иргэдэд 
Архигүй Дундговь дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Архидан 
сонтууруулах ундааны зүйл хэрэглээ түүнээс 
татгалзах чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. 
Байгаль хамгаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр чулууны эргүүл шалгалт, иргэдээс ирүүлсэн 
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уул уурхайн дуудлага мэдээлэл бусад гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардалд ЗДТГ-
аас нийт 290 литр бензиний дэмжлэг үзүүлсэн байна. 
2019 оны байдлаар 2018 онтой харцуулхад гэмт 
хэргийн гаралт 16% буурсан үзүүлэлтэй байна. 
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5.1.7. Мал сүргийг 
хамгаалах, мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэсэн 
малчдын бүлэг 
нөхөрлөлийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлж малын хулгайн 
гэмт хэргийн гаралтыг 
бууруулна. Мал 
хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэхэд зарцуулах 
дундын сан бүрдүүлж 
хяналт тавин ажиллах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Сумын хэмжээнд малчин иргэн бүрийг өөрийн эд 
хөрөнгө, эзэмшиж буй мал сүргийг болон сумын нийт 
малчдыг малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэрглийлэх зорилгоор мал хамгаалах бүлгийг 10-тын 
системийн үйл ажиллагаагаар зохион байгуулсан. 
Малчдын бүлэг нөхөрлөлийг 10-тын системээр 
ажиллуулснаар сумын хэмжээнд 2019 оны байдлаар 
малын хулгайн гэмт хэрэг 1 бүртгэгдсэн. Мал 
хамгаалах бүлэг нь тус бүрдээ мал хулгайлах гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх сан бүрдүүлсэн бөгөөд 
малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
болон малын хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгдсэн 
тохиолдолд гэмт хэргийг илрүүлхээд ач холбогдолтой 
бөгөөд сумын хэмжээнд 2 хулгайч явсаныг илрүүлж 
баривчилж холбогдох байгууллагуудад нь хүлээлгэж 
өгсөн. 
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5.1.8. Төрийн болон 
төрийн бус 
байгууллагуудтай 
хамтран хорихоос өөр 
төрлийн ял шийтгэлтэй 
ялтанд төрөл бүрийн 
мэргэжил, чадамжтай 
болгоход чиглэсэн 
сургалт зохион байгуулж 
тэднийг нийгэмшүүлэх 
ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаатай болгох 
арга хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ. 

 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Цагаандэлгэр сумын хэмжээнд хорихоос өөр төрлийн 
ял шийтгэлтэй буюу тэнсэн харгалзах ялтай иргэн 
байхгүй байгаа бөгөөд өмнө гэмт хэрэг үйлдээд 
хорихоос суллагдсан иргэдтэй нэг бүрчлэн уулзаж 
зөвлөгөө өгч ажилласан. 

100 
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5.1.9. Хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр 
замын тэмдэг 
тэмдэглэгээг 
сайжруулах, шинэчлэх 

  

 

2019 он гарсаар зам тээврийн осол нэг бүртгэгдсэн. 
196 тээврийн хэрэгслийг улсын үзлэгт хамруулж 
ажилласан.  Сумын төвд хөдөлгөөнд оролцож байгаа 
болон дайран өнгөрч байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн 
хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажилласан. “Онги есөн 
эрдэнэ” авто жолооны курсыг суманд авчирж сургалт 
зохион байгуулахаар төлөвлөөд байгаа бөгөөд 
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нийт хөдөлгөөнд 
оролцож байгаа 
тээврийн  хэрэгслүүдийг 
улсын үзлэгт хамруулах, 
тээврийн хэрэгслийг 
дугааржуулах, 
мотоциклтой иргэдэд 
жолооны А ангилалын 
сургалт явуулан, үнэмлэх 
олгуулах. 

одоогоор А болон   B ангилалын сургалтанд хамрагдах 
15 иргэнийг бүртгэгдэж 13 хүн сургалтанд 
хамрагдсанаас 6 хүний үнэмлэх хэвлэгдсэн байна. 
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5.1.10. Байгаль орчины 
тухай хууль, Ашигт 
малтмалын тухай хууль 
тогтоомжын журмын 
хэрэгжилтэд тавих 
хяналтыг нэмэгдүүлж 
ажиллах 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Цагаандэлгэр сумын нутаг дэвсгэр Сүмийн дөрвөлж 
гэх газарт байгалын өнгөт чулуу түүдэг иргэдийг 
таслан зогсоох зорилгоор иргэдтэй хамтран 5 
удаагийн эргүүлд ажилласан. Мөн сумын нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хайгуулын 
компани болоод сумын иргэдийн хоорондын маргааны 
холбогдолтой 1 дуудлаганд явж ажилласан. Сумын 
нутаг дэвсгэрт хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтөй 8 
компани байгаа бөгөөд 2019 онд эдгээр 
компиануудаас 4 компани хайгуулын үйл ажиллагаа 
явуулсан бөгөөд нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг 
бүрэн хийлгүүлсэн. 

100 
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5.1.12. Согтуурал 
хэмжигч багаж бэлэн бус 
торгуулийн системийг 
цагдаагийн хэсгийн үйл 
ажиллагаанд бүрэн 
нэвтрүүлэх, цагдаагийн 
хэсгийг унаатай болгох  
асуудлыг шийдвэрлэж 
цагдаагийн үйл 
ажиллагааг түргэн 
шуурхай, иргэдэд 
чирэгдүүлэхгүй хүргэх 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Сумын цагдаагийн хэсэг мотоцикль, согтуурал шалгах 
драгер багаж, бэлэн бусын торгуулийн багажтай 
болсон. ЗДТГ-аас иргэдээс ирсэн дуудлага 
мэдээллийг цаг алдалгүй очиж шалгах боломжоор 
хангаж 290 литр шатахуун олгож шаардлагатай 
тохиолдолд авто машин гаргаж ажилласан. Аймгийн 
Цагдаагийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
шаардлага хангасан компьютерээр хангах асуудлыг 
судалж байна.  
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Зургаа. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

6.1. Төрийн захиргаа, удирдлагын бодлого 
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6.1.1. Эрхэмлэх 9 
зүйлийг төрийн албан 
хаагчдад мөрдүүлж,  
Албан хаагчдын ёс зүйн 

 
 
 
 

 

 

Байгууллага бүр “Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 
зүйл”-ийг самбарт байршуулж мөрдлөг болгож 
ажиллах талаар үр дүнгийн гэрээ болон хөдөлмөрийн 
гэрээнд тусгасан. Төрийн захиргааны албан хаагчийн 
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хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, ажлын цаг 
ашиглалтанд хяналт 
тавьж цагийн бүртгэл 
хөтөлж, ёс зүйн гэрээг 
байгуулж, биелэлтийг 
хагас бүтэн жилээр 
тооцож байх. 

 
 
2016-2020 

ёс зүйн зарчим, эрхэмлэх 9 зүйлийг бүх ажилтнуудад 
өгч мэдээллийн самбарт байршуулсан. Байгууллагын 
дотоод хяналт, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, 
ажлыг үр дүнтэй, бүтээмжтэй, сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэхэд анхаарч ЗДТГ болон ЭМТ-д ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр хурууны хээ уншигч төхөөрөмж авч ажлын 
цагийг бүртгэж ажлын байрыг камержуулсан. 
Цэцэрлэг, Соёлын төв хурууны хээгээр цаг бүртгэх 
төхөөрөмж авч байршуулсан. ЗГ-ын 33-р тогтоолын 
дагуу сумын Засаг даргын захирамжаар сумын ёс зүйн 
зөвлөлийг шинээр байгуулсан. Байгууллага бүр албан 
хаагчидтайгаа ёс зүй хариуцлагын гэрээ байгуулж 
биелэлтийг тооцож ажилласан байна. 
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6.1.2. Төрийн албыг улс 
төрөөс ангид, тогтвортой, 
мэргэшсэн байх зарчмыг 
хэрэгжүүлж, төрийн 
албан хаагчид үйл 
ажиллагаагаа удирдан 
зохион байгуулахдаа 
хуулийн хүрээнд ёс зүйн 
өндөр түвшинд хурдан 
шуурхай, ил тод явуулах 
бүх боломжоор хангаж 
ажиллана. 

 
 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Төрийн албыг улс төрөөс ангид, тогтвортой, 
мэргэшсэн байх зарчмыг баримталж ажиллах талаар 
ажлын байрны тодорхойлолт, ёс зүй хариуцлагын 
гэрээнд тусган мөрдөж ажиллаж байна. Албан 
хаагчдыг сургалт семинарт тухай бүрт тогтмол 
хамрууллаа. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод 
нээлттэй, хуулийн хүрээнд үзүүлж байна. 2019 оны 11 
сарын 09-10-нд Баянжаргалан суманд зүүн бүсийн 7 
сумдын ЗДТГ-ын албан хаагчдыг хамруулсан 
зөвлөгөөнийг сумдын ЗДТГ-тай хамтран зохион 
байгуулж албан хаагчдыг 100% оролцуулан ТА-ын 
шинэтгэл, ТАХ-ын ёс зүй хариуцлагын тухай 
сургалтанд хамруулсан.  

 

100 
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6.1.3. Иргэдэд 
мэдээллээр үйлчлэх 
иргэний танхимаар 

 
 
2016-2020 

 
 

Төрийн байгууллага албан хаагчдын үр бүтээлтэй 
хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 7 хоног 
бүрийн Баасан гариг бүр байгууллагын дарга эрхлэгч 
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дамжуулан “Мэдээллийн 
цаг”-ийг тогтмол 
ажиллуулна 

нарын хурлыг тогтмол хийж мэдээ мэдээлэл солилцож 
байна. Иргэний танхимаар дамжуулан долоо хоног 
бүрийн Лхагва гарагийн 15 цагаас мэдээллийг цаг 
явуулж 39 хууль тогтоомжийг төрийн албан хаагчдад 
танилцуулж давхардсан тоогоор 497, төлөвлөгөөнөөс 
гадна 5 удаагийн мэдээлэл сургалтанд давхардсан 
тоогоор 116 иргэд, төрийн албан хаагч хамрагдсан.  
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6.1.4. Çàñãèéí ãàçðûí 
òîãòîîë øèéäâýð, õóóëü 
òîãòîîìæèéí çààëòóóäûã 
á¿ðýí õÿíàëòàíä àâ÷, 
áèåëýëòèéã óëèðàë á¿ð 
òîîöîæ ÿâóóëàõ 

 
 
2016-2020 

 

 

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. 

100 

 136 

6.1.5. Òºðèéí àëáàí 
õààã÷èéí ÕÎÌ-ã õóóëèéí 
õóãàöààíä ¿íýí çºâ 
ãàðãóóëæ àéìãèéí ÕÇÕ-ò 
õ¿ðã¿¿ëýõ 

 
 
2016-2020 

 

 

Оны эхэнд ХОМ гаргах 6 төрийн албан хаагчийн 
судалгааг ХЭЗХ-т хүргүүлсэн. Төрийн албан хаагчдын 
ХОМ-ыг хуулийн хугацаанд авч мэдүүлгийн программд 
шивсэн. 2019 шинээр томилогдсон 2 албан хаагчийн 
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-т 
хянуулсны үндсэн дээр томилж ХОМ-ыг 
томилогдсоноос хойш 30 хоногт багтаан хуулийн 
хугацаанд гаргаж баталгааны маягтаар 
баталгаажуулсан.  

100 
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6.1.6. Сар улирлын 
тайлан мэдээг хугацаа 
хэтрүүлэлгүй хүргэж, 
гàðñàí ýðõ ç¿éí àêòóóäûã 
óëèðàë á¿ð õóуль ç¿éí 
õýëòýñò õÿíóóëæ áàéõ 

 
 
2016-2020 

 

 

Сар улирлын тайлан мэдээг графикт хугацаанд гарган 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн аймгийн ЗДТГ-
ын ХМА-нд сарын ажлын мэдээ 11, долоо хоногийн 
онцлох ажлын 35 мэдээг хүргэсэн байна. 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.  

100 
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6.1.7. Àëáàí 
áàéãóóëëàãà á¿ðò àëáàí 
õààã÷èéí ñóðãàëò áîëîí 
àæèлëàõ íºõöºë, 
íèéãìèéí áàòàëãààã 
õàíãàõ õºòºëáºðèéã 
áîëîâñðóóëàí 
õýðýãæ¿¿ëýõ 

 
 
 
 
2016-2020 

 

 

2019 оны 1-р сард ЗДТГ-аас төрийн албан хаагчийн 
сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
12 ажил төлөвлөж албан хаагчдыг ажлын байрны чиг 
үүргийн дагуу дээд газрын графикт сургалтууд 
хамруулсан. 14 албан хаагчийг давхардсан тоогоор 82 
удаагийн сургалт семинарт хамруулсан байна. 
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мэргэжил олгох болон урт богино хугацааны 
сургалтанд албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлж 
ажилласан. Тухайлбал ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Ундрахбаярыг ХААИС-д суралцаж баклаврын 
боловсрол эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 
ЗДТГ-ын дарга З.Солонго Удирдлагын академид 7 
хоногийн богино хугацааны сургалтанд, МЭТ-ийн  
дарга Т.Өлзийбат УБ хотод мал эмнэлгийн итгэмжлэл 
олгох 7 хоногийн сургалт, АБХЭ Г.Эрдэнэтуяа 
Улаанбаатар хотод Архивын ерөнхий газарт Төрийн 
архивын баримтанд иж бүрэн нягтлан шалгалт, дахин 
боловсруулалт хийх арга зүйн чиглэлээр сургалтанд 
хамрагдаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлсэн байна. 
Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангах чиглэлээр 
3,5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, 2 
удаагийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт 
хамруулж 5,2 сая төгрөгийн түлшний хөнгөлөлт 
үзүүлсэн. Албан томилолтын нөхөх төлбөрт 16 албан 
хаагчид 5,8 сая төгрөгийн олгосон байна.  

 Цэцэрлэгээс 2019 онд үндэсний хэмжээний  2 удаа, 
орон нутагт зохион байгуулсан 9 удаа, ажлын байрны 
6 удаагийн сургалтад эрхлэгч, бүлгийн багш, туслах 
багш, нярав, тогооч, жижүүр нар хамрагдаж, нийт 
албан хаагчдын 63%, үндэсний болон орон нутгийн 
сургалтад, 80% ажлын байрны сургалтад 
хамрагдснаар мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлсэн байна.  
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, хар принтер, зургийн 
аппаратыг 4294999 төгрөгөөр, гал тогооны тоног 
төхөөрөмжийг 870000 төгрөгөөр, ОНХС-гаас 1-р 
хоолны тогоог 2500000 төгрөгөөр  тус тус авч нийт 
11864999 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр 11 
албан хаагчид 3300,0 төг түлшний хөнгөлөлт, 3 албан 
хаагчид 566,0 төгрөгийн ур чадварын нэмэгдэл, 1 
албан хаагчид 768,0 төгрөгийн суралцах хугацааны 
цалин, 7 албан хаагчид 833,0 төгрөгийг албан 
томилолтын нөхөн олговор олгосон байна.  



ЭМТ-өөс 12 эмч ажилчдыг 18 удаагийн улс, аймаг, 
бүсийн сургалтанд хамруулж, 5 эмч, тусгай 
мэргэжилтний лицензийг сунгуулсан.  Дотоод сургалт 
11 удаа зохион байгуулагдсан. Бүх эмч ажилчдын 
тухайн жилд цуглуулах кредитийг бүрэн цуглуулсан. 
Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг хангаж 1150,0 
төгрөгийг компьютер принтерээр хангасан.  Нийт 29 
ажилтанд 644,000 төгрөгийн томилолт олгосон.  
Ажлын байрны тав тухыг сайжруулж, нийт 1 өрөөнд 
бүрэн засвар, 2 өрөөнд урсгал засвар хийсэн. Үүдэнд 
хүлээлгийн 2 сандал ширээ, 1 буйдан авч 
байрлуулсан. Автомашины чиргүүл авсан. 2 их эмчийг 
1,150,000 төгрөгөөр компьютержүүлж, 1 хэвлэгч 
машинтай болгосон. Шилэн кабель буюу суурийн 
интернэт тасалддаг учир 1 гэр интернэт авч ажлын 
хэрэгцээнд ашиглаж байна. 2019.07 сард 2 дунд 
мэргэжилтэнд хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай 
ажилласаны урамшуулалд 3,2 сая төгрөг олгуулсан. 1 
ажилтны ар гэрт гачигдал гарахад, 150.000 төгрөгийн 
тусламж олгосон. 

 Энэ хичээлийн жилд ЕБС-ийн нийт багш ажилчид 

давхардсан тоогоор ажлын байран дахь 11 сургалтанд 

25 хүн, аймаг, үндэсний хэмжээний 14 сургалтанд 22 

хүн хамрагдаж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн 

байна.  

УИХ, ЗГ-аас баталсан цалингийн сүлжээг баримтлан 
албан хаагчдын цалинг тухай бүр шинэчлэн тогтоож 
мөрдөж ажиллаж байна. Оны эхэнд байгууллагын орон 
тоо, цалинг сар баталсан. ЗГ-ын 2019 оны 24-р тогтоол 
гарсантай холбогдуулан албан хаагчдын цалинг 
тогтоолын дагуу шинэчлэн баталж холбогдох нэмэгдэл 
хөлсийг олголоо. Байгууллагын дотоод журмыг 
үндэслэн 1-р улиралд Тамгын газрын албан хаагчдын 
2018 оны ээлжийн амралтын хуваарийг гарган бүх 
албан хаагчийн ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлж 
байна. Ажилтан албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэн 
цахим бүртгэл болон бүртгэлийн дэвтрийг үндэслэн 
цагийн баланс гарган цалинг бодож сар бүр тогтоосон 
хугацаанд олгосон. Албан хаагчдад чөлөөний 
хуудсаар чөлөө олгож ажилласан.  
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6.1.8. Улсын болон 
зэвсэгт хүчнийг нөхөн 
хангах төлөвлөгөөг 
тодотгож, дайчилгааны 
бэлэн байдлыг хангаж 
ажиллах 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Аймгийн Цэргийн штабтай хамтран дайчилгааны 
бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, улсын болон зэвсэгт 
хүчнийг нөхөн хангах төлөвлөгөөг тодотгосон. 

100 
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6.1.9. Ñóìûí ÇÄÒÃ-ò 
ìýäýýëëèéí õàðèóöñàí  
òåõноëîãè ìýðãýæèëòíèé 
àæëûã òîãòìîëæóóëæ, 
“Боржигон нутаг-
Цагаандэлгэр” сонин 
сэтгүүлийг гаргаж, 
àéìãèéí öàõèì õóóäàñ, 
говийн амьдрал ñîíèíä 
ìýäýýëэл îðóóëæ, 
ñóìûíõàà ¿éë 
àæèëëàãààã орон нутгийн  
õýìæýýíä ñóðòàë÷иëàíà 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Сумын ЗДТГ-т гэрээгээр дотоод ажил, мэдээ мэдээлэл 
хариуцсан ажилтан авч ажиллуулан “Цагаандэлгэрийн 
мэдээ” групп, бичиг хэргийн ажилтнаар аймгийн 
мэдээллийн сайтуудад шинэ мэдээ мэдээллийг 
тогтмол оруулж сурталчилж байна. 2019 оны 1-р сард 
2018 оны жилийн ажлын тайлангаар “Цагаандэлгэр-
2018” сэтгүүл гарган хэвлүүлж сумын 400 өрхөд тарааж 
ажилласан. Энэ ажилд 1400,0 төгрөг зарцуулсан.   

100 
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6.1.10. ЗДТГ-ыг 
камержуулж, хурууны 
хээгээр цаг бүртгэдэг 
машинтай болно 

2016-2020  

 

Байгууллагын дотоод хяналт, ажлын цаг ашиглалтыг 
сайжруулах, ажлыг үр дүнтэй, бүтээмжтэй, сахилга 
хариуцлагатай болгох зорилгоор ЗДТГ болон ЭМТ-ийг 
“Цэлгэр орд” ХХКомпани нь ОНХСангийн 1600.000 
мянган төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар хурууны 
хээгээр цаг бүртгэгчтэй болсон. 

100 
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6.1.11. Архив албан 
хэрэг хөтлөлтийн сургалт 
зохион байгуулж, 
стандартыг мөрдөж   
хуулийн дагуу баримтыг 
хугацаанд архивлана 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 Сургалт зохион 
байгуулж Төрийн 
байгууллагуудын 
архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн 
ажлын зохион 
байгуулалт 
сайжиран, архивт 
баримтаа бүрэн 
бүтэн 
шилжүүлэнэ.   

Төсвийн албан байгууллагын дарга, эрхлэгч, Ерөнхий 
боловсролын сургууль, Соёлын төв, Эрүүл мэндийн 
төв, багийн Засаг дарга, ИНХурлын дарга нарт 
хуулийн мэдээллийн цагаар  албан хэрэг хөтлөлтийн 
талаар 3 удаагийн сургалт, мөн мэдээллийн цагаар 
СӨГомдлын талаар 2 удаа сургалт зохион байгуулж 
нийт 65 албан хаагч нар хамрагдсан. ЗДТГазрын 
архивт албан байгууллага, албан хаагч нараас хууль 
журмын дагуу баримтыг авч нийт 155 баримтаар нөхөн 
бүрдүүлэлт хийлээ. 

100 
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6.1.12. Öýðãèéí 
øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýë, 
цýðýã òàòëàãûí àæëûã 
çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëàõ 

 
2016-2020 

  Сумын Засаг даргын захирамжаар 2019 оны цэргийн 
тоо бүртгэл явуулах ажлын хэсгийг байгуулан 
шинэчилсэн тоо бүртгэлийг явуулж тайлан мэдээг 
аймгийн Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн.  2019 оны 1-
р ээлжийн цэрэг татлагыг 4 сард зохион явуулсан ба 2 
цэрэг тэнцэн 0167, 0129-р ангид хувиарлагдан албаа 
хааж ирсэн байна.  

100 
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6.1.13. Төрийн болон 
үйлчилгээний 
байгууллагуудын 
“Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг“-ийг зохион 
байгуулна 

 
 
 
2016-2020 

 

 

2019 оныг ЗГ-аас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний 
жил” болгон зарласан ба энэ ажлын хүрээнд ЕБС-аас 
05 сарын 10-нд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 
зохион байгуулсан. Ирсэн иргэд  хичээлд сууж, хичээл 
зааж, сургууль, багш, сурагчдын сүүлийн 2 жилийн 
ололт амжилтуудтай танилцсан. Тус суман дахь 
боловсролын үйлчилгээг цаашид улам хөгжүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулах үнэтэй саналуудыг авсан. Нийт 
эцэг эхчүүд сургууль, дотуур байр, номын сангийн үйл 
ажиллагаа болон сурагчдын ахиц амжилт, хийсэн 
бүтээсэн зүйлсийг үзэж сонирхлоо. Мөн нийт эцэг 
эхчүүдийн дунд “Хүүхэд-Гэр бүлийн баялаг” сургалтыг 
НТБ-ын багш Н.Оюунцэцэг зохион байгуулсан. 40 
гаруй эцэг эхчүүд хамрагдсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 болсон.  

100 



3Цэцэрлэгээс хичээлийн жилийн үйл ажиллагааг иргэд 

эцэг эхчүүдэд танилцуулах чиглэлээр “Тайлант 

өдөрлөг” арга хэмжээ зохион байгуулсан ба 

өдөрлөгийн үер  эрхлэгч, бүлгийн багш, тогооч нар   тус 

бүр өөрийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх тайлангаа  

танилцуулж 

гарын авлага, 

үзүүлэх ажлаар 

танилцуулах, 

нийт эцэг 

эхчүүдийн дунд 

ЭКО орчин 

сэдэвт сургалт 

зохион 

байгуулах, 

бүлгийн нийт 

хүүхдүүдийн тайлан тоглолт, иргэд эцэг эхчүүдээс 

санал асуулга авах зэрэг үйл ажиллагаа явагдлаа. 

Өдөрлөгт давхардсан тоогоор 145 эцэг эх, иргэд 

хүүхдүүд хамрагдлаа.  

Мөн  ЗДТГ-аас 

зохион 

байгуулсан 

багийн 

өдрлөгүүдэд 

байгууллагын 

2019 оны хагас 

жилийн ажлын 

тайланг 

танилцуулж, мөн 

төрийн үйлчилгээний өдөрлөгт ирсэн иргэдийг 

өдөрлөгт оролцох боломжоор хангаж  явуулын 

цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээг газар дээр нь 

зохион байгуулж нийт 42 хүүхдийг хүлээн авч 

сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  



ЗДТГ-аас Хүлээж 

биш хүрч 

үйлчилье” төрийн 

үйлчилгээний 

өдөрлөгийг 6 

сарын 7,8-ны 

өдрүүдэд 

хөдөөгийн 3, 4 

дүгээр баг, 6 

сарын 10-нд 

сумын төвд 1, 2 дугаар багт зохион байгуулж 

ажиллалаа. Өдөрлөгт 4 багийн 251 иргэнд төрийн 

үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа.  

ЭМТ 2019.06.14-

ний өдөр ЭМТ-

ийн нээлттэй 

хаалганы 

өдөрлөгийг 

зохион 

байгуулж, цусны 

донорын өдрийг 

тэмдэглэн 

өнгөрүүлж доноруудад хүндэтгэл үзүүлсэн.  

  

2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Боловсрол соёл 

урлагын салбарын байгууллагын нээлттэй мэдээлэл”-

ийн өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгийн үеэр  аймаг, сумын засаг даргын 2016-

2020 оны  өөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан боловсрол, 

соёл урлагын чиглэлийн зорилго зорилтууд, энэ жилд 

зохион байгуулсан ажил арга хэмжээний танилцуулга, 

хэрэгжилтийг  3 байгууллага танилцуулж иргэдээс 



санал хүсэлтийг хүлээн авах, гарын авлага материал 

тараах зэрэг ажлуудыг хийлээ. 
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6.1.14. Цаг агаарын 
гэнэтийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх АС 
цогцолборын үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулж малчдыг 
радиожуулах. Цаг уурын 
“Масс мессеж”-
үйлчилгээг санхүүжүүлж 
дэмжин ажиллана 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Цаг агаарын гэнэтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
АС цогцолборын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж 
малчдыг радиожуулах ажлын хүрээнд 15 өрхөд  
төхөөрөмж байршуулж цаг агаарын мэдээ мэдээллийг 
тогтмол өгч ажиллаж байна.  Малчдын утасны 
жагсаалтыг цаг уурын өртөөнд тухай бүр шинэчлэн өгч 
масс мессежийн үйлчилгээг үзүүлж ажилласан байна. 
Масс мессэжний төлбөрт ЗДТГ-аас жил бүр 120,0 
төгрөгийг зарцуулсан.   

100 
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6.1.15. Төрийн болон 
төрийн бус байгууллага,  
иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын ажлын 
уялдаа холбоог 
сайжруулан бодлогоор 
дэмжин хамтран 
ажиллах,  олон талт арга 
хэмжээнүүдийг зохион 
байгуулах 

 
 
 
2016-2020 

 

 

Харъяа төсвийн байгууллагууд болон төрийн буй 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтран олон 
талт арга хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулж 
хамтарч ажиллалаа. Тухайлбал “Хүлээж биш хүрч 
үйлчилье” төрийн үйлчилгээний өдөрлөг, сумын 
залуучуудын аварга шалгаруулах спортын наадам, 
сумын баяр наадам гэх мэт 

70 
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6.1.16. Сумын 
гамшигийн эрсдлийн санг 
бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай  Иргэний 
хамгаалалтын иж бүрэн 
тоног төхөөрөмж хувцас, 
багаж хэрэгсэлтэй болж 
цаг үеийн болзошгүй 
гамшигтай тэмцэх 
чадвараа дээшлүүлнэ 

 
 
 
 
 
2016-2020 

 

 

2017 оны ИТХ-ын хуралдаанаар ОНХС-аас сумын 
гамшигийн эрсдлийн санг бүрдүүлэхэд шаардлагатай 
иргэний хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэлтэй болоход 
зориулж 2 сая төгрөгийг батлуулсан. Энэ ажлын 
хүрээнд “Ухаа жирэм” ХХК-тай гэрээ байгуулан 25 ш 
хувцас хэрэглэлийг хүлээн авсан байна.  

100 
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6.1.17. Архивын өрөөг 
тохижуулж баримт 
бичгийн 90%-ийг цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, 

 
 

2018-2020 

 
 

330000 
 

Баримт бичгийг 
цахим хэлбэрт 
оруулснаар ард 

Архивын өрөөнд  стандартын төмөр шүүгээг 900000 
төгрөгөөр авч, төмөр хаалга, шалыг нь плита болгож, 
өрөөг засварлан тохижуулаад байна.    
    

100 



мэдээллийн нэгдсэн 
систем бүрдүүлэх 

иргэдэд лавлагаа 
олгоход  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программ дээр 2010-
2018 оны 25 захирамж, тушаал, данс бүртгэлийн  
баримтуудыг цахим хэлбэрт шивж, сканирдаж 
орууллаад байна. Цахим баримтаас 15 иргэнд 
лавлагаа гаргаж өгсөн байна. 
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6.1.18. Иргэд олон 
нийтийн оролцоотой 
авилгатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж бүх шатанд 
авилгаас ангид, ашиг 
сонирхолын зөрчилгүй 
ил тод нээлттэй байдлыг 
ханган ажиллана. 

 
 
 
 
2016-2020 

 

 

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2019 

онд хэрэгжүүлэх ажлын  төлөвлөгөөг хяналтандаа 

аван ажиллаж байна. АТГ-аас 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 

ажилласан байна. Мөн “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. 12 

сарын 06-нд ХУУЛЬ ТОГТООМЖ СУРТАЛЧЛАХ 

ӨДӨРЛӨГ зохион байгуулж 2019 онд АТГ-аас өгсөн 

зөвлөмжийн хэрэгжилт, эрүүгийн хуулинд заасан 

авлигын гэмт хэргийн талаар сургалт зохион байгуулж 

60 гаруй иргэд төрийн албан хаагчдыг хамруулсан. 12 

сарын 9 буюу Авлигын эсрэг дэлхийн өдрийг угтан 

ЕБС-ийн сурагчид болон иргэдийн дунд зохион 

байгуулсан Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” эссэ 

100 



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 

шагналаар шагнагдлаа.  

 
2019 онд ЭМТ-ийн даргаар томилогдсон 
А.Өлзийжаргал, 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 10 мэдэгдэл тайлбарыг 
хүлээн авч цахимд бүртгэсэн.   2019.01.03-нд ХАСХОМ 
гаргах 6 албан тушаалтны нэрсийн жагсаалтыг 
аймгийн ЭБАТ-д хүргүүлсэн.  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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6.1.20. Хуучин шефийн 
холбоотой Сэлэнгэ 
аймгийн Зүүнхараа сум, 

 
 
 

 
 

Хуучин шефийн холбоотой байсан Сэлэнгэ аймгийн 
Мандал сум, МУИС зэрэг газруудтай харилцаа 

40 



МУИС зэрэг газруудтай 
харилцаа холбоогоо 
сэргээн хамртан ажиллах 

2016-2020 холбоогоо сэргээн хамртан ажиллах зорилгоор албан 
бичиг хүргүүлсэн. 
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6.1.21. Малчдын 
зөвлөгөөнийг жил бүр 
зохион байгуулах 

 
2016-2020 

 

 

2019 оны 3 сарын 7-нд “Таван эрдэнэ” малдын 
зөвлөгөөныг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнөөр 
Засаг даргын Тамгын газар, албан байгууллагуудаас 
мэдээлэл хийсэн. МЭТ, ХАА-ын тасгаас мал амьтны 
эрүүл мэндийн хууль, Малын генетек нөөцийн хуулийн 
талаар холбогдох мэргэжилтэнүүд мэдээлэл өгсөн.  
Залуу малчдыг дэмжих дэд хөтөлбөр"-ийн хүрээнд 
малчин мэргэжлийг сонгосон 10 залуу малчиддаа 
"Илгээлтийн эзэн" малчин үнэмлэх гардуулж, хашир 
туршлагатай малчид залуу малчидаа дэмжин төллөх 
малаар бэлэг барьж дэмжлэг үзүүлж мөн 2018 оны 
амжилтаараа аймаг сумын аврага малчин болсон 
малчдад хүндэтгэл үзүүлж малгай, залаа тэмдэгийг 
гардууллаа. ЗДТГ-тай 3 жилийн хугацаатайгаар 
хамтран ажиллаж байгаа "Инвест Ко-оп Монгол" 
төслөөс зөвлөгөөний үйл ажиллагаанд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлж мэргэжилтэн Б.Энхтөр малчдад Мал 
амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Жишиг хоршоо, 
Жендерийн тэгш байдал сэдвээр мэдээлэл хийлээ. 
Сум 2019 оныг "Бүх нийтийн боловсролыг дэмжих жил" 
болгон зарласантай холбогдуулан ажлын хэсгийн 
нарийн бичгийн дарга Н.Оюунцэцэг зорилго, 
төлөвлөгөөг танилцуулж нээлт хийснээр Баянгол 
дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газрын мэргэжилтэн РЕЙКИ бясалгалын багш лектор 
Ө.Саруулзаяа "Сэтгэлийн боловсрол" сэдвээр лекц 
уншлаа.  Малчид иргэдийн хийсэн бүтээгдэхүүнээр 
“Соёлын үйлдвэрлэгчид” сэдэвт үзэсгэлэн гаргалаа. 
Зөвлөгөөнөөр ХХААХҮ-ийн яамны "Тэргүүний 
ажилтан" цол тэмдэгээр Ц.Далхжав, Зам тээврийн 
хөгжлийн яамны шагнал "Онц тээвэрчин" цол 
тэмдэгээр Ч.Готов, ХХААХҮ-ийн яамны жуух бичгээр 
Н.Буянбат, аймгийн хүндэт тэмдэгээр Г.Нансалдэжид, 
Б.Ганзориг, аймгийн Засаг даргын жуух бичгээр 
Д.Түмэнбаяр, Д.Баттөмөр, Сумын засаг даргын жуух 
бичгээр П.Сугирсүрэн, Монголын ахмадын холбооны 
"Хүндэт тэмдэг"- ээр О.Нина, Г.Тогтохжаргал, 
Г.Шаатар, Монголын залуучуудын холбооны 
"Тэргүүний залуу" медалиар Т.Өлзийбат, 
Г.Гончигдаваа нар тус тус шагнагдлаа. Зөвлөгөөний 

100 



төлөөлөгч малчидаас төсвийн байгууллагуудынхаа 
үйл ажиллагааг дэмжиж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлж 
хандив өгсөн. Мөн соёлын төвөөс урлагын тоглолтыг 
малчдад зориулан тоглосон.  
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6.1.22. Багуудын нэгдсэн 
өдөрлөгийг жил бүр 
зохион байгуулж байх 

 
2016-2020 

 

 

2019.06.07-10-ны өдрүүдэд 4 багийн иргэдийн нийтийн 
хурлыг зохион байгуулсан. 2019.06.18-19-нд 4 багийн 
нэгдсэн өдөрлөгийг “Авъяаслаг Боржигончууд” урлаг, 
спортын бага наадмын хүрээнд амжилттай зохион 
байгуулсан.  

100 
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6.1.23. Боржигоны түүх 
дурсгал, ёс заншилыг 
харуулсан үзэсгэлэн 
гаргах, боржигон  найрыг 
зохион 
байгуулалттайгаар хийх 

 
 
 
2016-2020 

 

 

2019.07.28-29-нд Говьсүмбэр аймгийн Баянтал суманд 
ЗГ-ын тогтоолоор Боржигон наадам зохион 
байгуулагдсан. Уг наадамд Цагаандэлгэр сум нь 
“Боржигин найр”-ын уламжлал, дэг ёсыг харуулсан  
үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  Баянтал суманд 
зохион байгуулагдсан “Боржигин -2019” соёлын биет 
бус өвийн их наадамд боржигины 5 аймгийн 13 сумаас 

Тэргүүн байранд 
шалгарч 2500,0 
төгрөгөөр шагнуулсан. 
Найрын дэг жаягийг 
нутгийн ард иргэд 
болон зэргэлдээх 
аймаг, сумдын иргэд, 
хүүхэд залуучуудад 

сурталчилан таниулах зорилгоор жил бүр “Боржигин 
найр”-ын үзүүлэх тоглолтыг хийж хэвшсэн.  

100 
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6.1.24. Тэнгэр ажих арга 
хэмжээг жил бүр өргөн 
хэмжээнд зохион 
байгуулах 

 
 
2016-2020 

 

 

Боржигоны соёлын биет бус өв Тэнгэр шинжих зан 
заншилаар намрын дунд сарын шинийн 15-нд Малчин 
ТВ-ийн сэтгүүлч, цаг уурч СГЗ Д.Шагдарсүрэн, 4-р 
багийн малчин С.Дашдорж, сумын Засаг дарга 
Д.Буджав зарим малчин иргэдийн төлөөлөл, 
зэргэлдээх аймаг сумдын удирдлагуудын хамтаар 
Бага залаагын уулан дээр гарч ажиглалт хийсэн. 
Хүмүүсийн дүгнэлтээр энэ жилийг салхи ихтэй, хүйтэн, 
цастай өвөл болох төлөвтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн 
байна. 

   

100 



ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО 

 

2019.12.03 

№ Агуулга Нийт арга 
хэмжээний 

тоо 

Үүнээс  
Нийт хувь 100 70 40 0 ҮБ-гүй 

 
Хасах 
санал 

1 Нийгмийн бодлогын 
хүрээнд  

53 44 6 - 2 - 1 92,7 

2 
Нийгмийн 
хамгааллын 
бодлогын хүрээнд 

17 12 5     
91,2 

3 
ХАА, ЖДҮ, БО, дэд 
бүтцийн хүрээнд 

43 31 6 4  2  
85,5 

4 
Төсөв санхүүгийн 
хүрээний  

7 5 2     
91,5 

5 
Хууль эрх зүйн 
хүрээний  

11 8 3     
91,8 

6 
Төрийн захиргааны 
хүрээний  

23 21 1 1    
96 

НИЙТ 154 121 23 5 2 2 1 92,1% 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 

 


