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БАЯНДАЛАЙ СУМ  

Төрийн байгууллага, иргэд хөдөлмөрчдийн уялдаа холбоог сайжруулах, 

иргэдэд хууль эрх зүйн мэдээ мэдээлэл өгөх, чөлөөт цагийг нь зөв боловсон 

өнгөрүүлэх зорилготой ажиллаж байна.  

Малчин иргэд өөрсдийн санаачлагаар нэгдэн 7 нөхөрлөл байгуулсан. 1 

нөхөрлөлд 15-34 өрх багтдаг. Нөхөрлөл байгуулснаар малчид өөрсдийн нөөц 

боломжиндоо тулгуурлан олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийж “Намрын ногоон 

өдрүүдээр” худалдан борлуулж ашиг орлогоо нэмэгдүүлдэг. 

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас “Угтах үйлчилгээ”-г иргэдэд үзүүлж 

байна. Өдөр бүр нэг мэргэжилтэн ирсэн иргэдийг хүлээн авч үйлчилдэг.  

Мөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид 3 бүлэг болж 

дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах, хамт олныг бүрдүүлэх  ажлыг хийж байна. 1 

бүлэг 8 гишүүнтэй 14 хоногийн хугацаанд үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэнэ. /5S 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, дотоодын сургалт зохион байгуулах, оюун ухаанаар 

өрсөлдөх тэмцээн бүх спортын арга хэмжээ г.м/ 

 Багийн Засаг дарга нарт  Орон нутаг хөгжлийн сангийн суралтыг үе шаттай 

зохион байгуулсан. Сургалтыг зохион байгуулсанаар Орон нутаг хөгжлийн 

сангийн санал авах үйл ажиллагааг хуулийн дагуу сайн зохион байгуулж байна. 

Багийн эмч нар байнгын багийн төвд суурьшин үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлье” 10 хоногийн аяны хүрээнд хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 

батлуулсан. 

Төлөвлөгөөг заавал хийх ажлаар нь гурван бүлэг болгон 10 хоногийн 

хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

1. Хууль сурталчилах: 

Мэдээллийн цаг буюу 7 хоног бүрийн 4 дэх өдрийн 17 цагт баг бүр өөрийн 

салбарын хууль тогтоомжийг иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр бэлтгэж 

танилцуулсан. 

2. Бүтээлч ажил: 

Ажилгүй иргэд, нэн ядуу, өндөр настан гэх мэт  судалгааг өрх бүрээр орж авсан. 

Иргэдэд буцалтгүй тусламж үзүүлэх г.м 

3. Соёл урлаг, спортын арга хэмжээ.  

Тус аяны хүрээнд байгууллага, аж ахуй нэгж, бизнес эрхлэгчдийг 5 баг болгож 

тухайн аяныг зохион байгуулсан.  
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 “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлье” аяныг зохион байгуулах хугацаа 

№  Зохион байгуулах 

байгууллагууд  

Зорилтод 

бүлгүүд  

Аяныг явуулах хугацаа  

Эхлэх сар 

өдөр  

Дуусах 

сар,өдөр  

1  ИТХ, ЗДТГ, НИК,Наран баг  Эмэгттэйчүүд  03 сарын 01  03 сарын 10  

2  П.Чойнодын нэрэмжит бүрэн 

дунд сургууль, Шуудан холбоо  

Эрэгтэйчүүдэд  03 сарын 11  03 сарын 20  

3  Эрүүл мэндийн төв,Төрийн 

банк, Баян баг  

18-35 насны 

залуучуудад  

03 сарын 21  03 сарын 30  

4  13-р цэцэрлэг, Хаан банк, 

Төхөм баг  

36 дээш 

насны дунд үе  

03 сарын 31  04 сарын 09  

5  Гурван мөнх улсын үйлдвэрийн 

газар,Бизнес эрхлэгчид, Аж 

ахуй нэгж  

Ахмадуудад  04 сарын 10  04 сарын 20  

 Аяны хаалт  04сарын 21   04 сарын 25  

Жишээ нь: 

ИТХ, ЗДТГ, НИК шатахуун түгээх станцын 10 хоногийн аяны хүрээнд 

“Хавар ирлээ шүү хүүхнүүд ээ” нээлтийн үйл ажиллагаа 

 “Надад нэг санал байна” сумын төвийн бүх иргэдээс санал авч гарсан шинэ 

санааг хэрэгжүүлж ажиллах 

 “Кофе юу Цай юу” сумын хөгжилд эмэгтэйчүүд бидний оролцоо сэдэвт 

ярилцлага 

 “Эрүүл бие-эрч хүч” Аэробек гимнастикийн тэмцээн 

 “Бүтээлч бүсгүйчүүд”гарын доорх материалаар гоёлын даашинз урлах 

 “Орчлонгийн сайхан хүүхнүүд” караоке дууны тэмцээн хаалтын үйл 

ажиллагаа зэрэг ажлуудыг төлөвлөн зохион явуулсан юм.  

“Кофе юу Цай юу” ярилцлага 

Сумын хөгжилд эмэгтэйчүүд бидний оролцоо сэдвээр ярилцлага эхлэхээс 

өмнө “ИНЭЭМСЭГЛЭЛ” сэдвээр илтгэл тавьсан. Байр, хорооллын эмэгтэйчүүдийг 

хооронд  нь өрсөлдүүлж  өөрсдийн идэвх санаачлага хэр их байгаа мөн түүнчлэн 

төрийн байгууллагын оролцоо хоёрыг харьцуулсан үзүүлэлт гаргаж үзэхэд төрийн 

байгууллагаас шалтгаалсан 8 асуудал харин иргэдээс шалтгаалсан 21 асуудал 

гарч ирсэн нь иргэд өөрсдөө идэвх санаачлагатай байвал сум орон нутаг хөгжинө 

гэдэг ойлголтыг авсан.  
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“Надад нэг санал байна” санал 

асуулга 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг 

даргын Тамгын газар, НИК шатахуун 

түгээх станцын албан хаагчид 

сумынхаа айл өрхөөр улирал бүр явж 

“Надад нэг санал байна”  асуулга авч  

гарсан шинэ санааг ажил хэрэг болгож  

ажиллаж байна. 

 

“Эрүүл бие-Эрч хүч” аэробек, гемнастикийн тэмцээн 

Эрүүл бие эрч хүч” аэробек, гемнастикийн тэмцээн нь иргэдийн эрүүл  чийрэг 

амьдрах нөхцөлийг хангаж, хувь хүний уян хатан чанарыг илүү гаргаж өгдөг олон 

нийтийг хамарсан онцлог арга хэмжээ юм.  

 

 

“Бүтээлч бүсгүйчүүд”  

Гарын доорх материалаар гоёлын даашинз 

урлах тэмцээн нь бүсгүй хүний гоо үзэмжийг илтгэх ба 

гарын доорхи материалаар ямар гоё даашинз хийж 

болох талаар байр хорооллын бүсгүйчүүд маань бие 

биенээсээ туршлага судлах мөн түүнчлэн хаягдал 

материалыг ашиглан  нэг оройн үдшийн цэнгүүнд 

өмсөх хувцас урлаж болохыг үүнээс харж болох юм.  

 

Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэе аяны дүгнэлт 

 Иргэд хөдөлмөрчдийн идэвх оролцоо сайжирсан ба хууль эрх  зүйн мэдлэг 

дээшилсэн  

 Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх санал санаачилга сайжирсан 

 Айл өрхөөрөө орж санал хүсэлтийг нь сонсон, байгууллага, мэргэжилтэн 

бүр ажилдаа тусган ажиллаж байна. 
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 Байгууллагууд иргэдийн хамтын ажиллагаа сайжирч байна. 

 Иргэддээ улирал бүр”Далай мэдээ”сонин гаргадаг боллоо.  

Санхүүжүүлсэн арга хэлбэр 

Байгууллага бүр 10  хоногийн “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэе” аяны  

удирдамж гарган иргэдийнхээ дунд арга хэмжээг зохион байгуулан, ажилчид 

байгууллага өөрсдийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан санхүүжүүлж тогтлоо. Мөн 

гурван багийн Засаг дарга нар мөнгөн дэмжлэг үзүүлдэг боллоо. Жишээ нь: Засаг 

даргын Тамгын газрын хамт олон өөрсдийн санаачлагаар цалингаасаа хуримтлал 

үүсгэж өрх толгойлсон ядуу өрх Л.Сувдмаад Нийгмийн даатгалын нөхөн 

тооцолтыг хийж, хүнс гурил будаа өглөө. Уралдаан тэмцээний санхүүжилтыг 

тухайн байгууллага  өөрөө хариуцан  ямар нэгэн хүндрэл  гаргалгүй зохион 

байгуулдаг боллоо.  

Намрын ногоон өдрүүд арга хэмжээг 
жил бүр зохион байгуулж хэвшсэн 

 

Сумын Засаг даргын 2013 оны үндсэн чиглэлд заасны дагуу малын үүлдэр 

угсааг сайжруулах, зах зээлийн үнэлэмжийг  нэмэгдүүлэх, худалдан борлуулах 

солилцох боломжийг  бүрдүүлэх, сумын төвийн иргэд хөдөлмөрчдийг эрүүл цэвэр 

сүү цагаан идээ, төмс, хүнсний ногоо зэрэг цэвэр экологийн бүтээгдэхүүнээр 

хангах зорилготой.  

 

Ашиг шим өндөртэй малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлын хүрээнд 2013 

онд Жижиг дунд үйлдвэр хоршоог хөгжүүлэх сангаас 8.0 сая төгрөгний зээл авч 

Алатау үйлдвэрийн сүүний 9 үнээ худалдан авч үхрийнхээ тоо толгойг 

нэмэгдүүлсэн. 2013 онд 9 үнээнд алатау,  хар тарлангийн сүүний чиглэлийн 

хөлдөөсөн үр суулгуулж одоо 2 үнээ тугалласан. Энэ 9 үнээ тугалласнаар малын 
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үйлдвэр угсаа сайжрах, сүүний болон эцэг мал болж байгаа нь цаашид тус суманд 

үржлийн цөм сүрэг үүсэх  100% боломж бүрдэж байна. Одоогоор сумын сүүний 

хэрэгцээг 7 хоногт 120 литр тараг 120 литр сүүгээр хангаж байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдлээ. 

Иргэний танхим байгуулж иргэдээ сонсох утас  91913737 ажиллуулж байна. 

bayandalaiZDTG@yahoo.com гэсэн facebook хаягтай болсон. 

Улирал бүр Баяндалайн мэдээ сонин гаргаж иргэд хөдөлмөрчдөд үнэгүй 

хүргэж байна. Дараагийн ээлжинд иргэдээсээ захиалга авч хэвлэнэ. /А5-ын 

хэмжээтэй, 4 хуудастай, улиралд 350-ийг хэвлэдэг. Зардлыг сумын Засаг даргын 

Тамгын газрын бичиг хэргийн зардлаас гаргаж байна./ 
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БАЯН-ОВОО СУМ 

Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд “Батламж” гардуулан, үүрэг даалгавар өгч, 

хариуцлага тооцон, урамшуулал олгодог. Хурлын байгууллагын анхан шатны 

баримт бүрдүүлэлт сайн. Төлөөлөгчдийг сонгогдсон багынхаа өдөрлөгт оролцож, 

ард иргэдтэй уулзахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг.   

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар сумын нутагт түр болон тогтмол үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа, мөн дамжин өнгөрч байгаа аж ахуйн нэгж, компани тус 

бүрийн зам шугам сүлжээ ашигласны төлбөрийн хэмжээг тогтоож, аялал 

жуулчлалын сүлжээ байгуулах тухай, бэлчээр гэрээгээр ашиглуулах журам, 

талхлагдсан бэлчээрийг малын хөлөөс чөлөөлөх, өнжөөх журам, бэлчээрийн 

газрыг мал дайран өнгөрөх журам, бэлчээр гэрээгээр ашиглуулах журам, шилдэг 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрх шалгаруулах журам, гар худгийн уралдаан 

зэрэг орон нутгийн шинж чанартай томоохон асуудлуудыг батлан хэрэгжүүлдэг.    

 Сумын  хөгжлийн  хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлж, иргэдийг орон 

сууцжуулах, амьжиргааны  ая тухыг хангах зорилгоор “Нүүрс тээвэрлэлт”-ийн 

компаниудтай гэрээ байгуулсанаар сүүлийн  3 жилд    700 мянган тоосгыг 

хятад улсын үйлдвэрийн үнээр нь,  татан нийлүүлж  44 өрх хувийн орон сууц 

барьж  4 аж ахуй нэгж үйлчилгээний салбартаа өргөтгөл, шинэтгэл хийсэн. 

 

 Мөн 2013 онд  4 өрх 3  аж ахуй нэгжийг дулааны шугамд холбож, 2014 онд 

сумын төвийн цэвэр усны байгууламж  байгуулах зураг төсвийг хийлгэж байна. 

Цаашид бүх өрхдөө дулаан, болон цэвэр бохир усны  системд холбох  зорилт 

тавин ажиллаж байна. 
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Уламжлалт  үйл ажиллагаа болгон зохион байгуулж буй ажил 

 Жил бүрийн 10 сарын 1-нд Хөдөө аж ахуйн  бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн 

худалдаа зохион байгуулж  хэвшүүлсэн. Мөн гар урлал, нийтийн хоолны  

үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж ажилалаа. 

 Аавуудын өдөрлөгийн  анх удаа зохион байгуулсан /сургуулийн эцэг эхийн 

зөвлөл, ЕБДС/ 

 Малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлыг жил бүр  зохион байгуулж ажиллаж  

50 үхэр, 100 адуу малчдад захиалгаар  нийлүүллээ. 

 Архигүй Баян Овоо  төсөл хэрэгжүүлж байна. /2011 оноос/ Архинаас гарсан 

иргэд болон залуу малчдыг урамшуулах аялалыг сүүлийн 3 жилд зохион 

байгуулж 40-гаруй иргэн хамрууллаа.  

 Малжуулах төслийг 2008 оноос эхлэн сумын мал хамгаалах сангийн 

хөрөнгөөр   хэрэгжүүлж жил бүр 10-15 өрх хамруулж байна. 50 малыг 1 

айлд 2 жил маллуулж дараагийн айлд шилжүүлэхдээ төллөх мал өгдөг. 

/100-150 малтай өрхийг хамруулдаг/ 

 Сумын хөгжлийн хэтийн төлөвлөгөөг дүгнэж тодотгол хийх ажлыг  

оролцооны аргаар зохион байгуулсан, хэрэгжилт  2014 оны байдлаар 67% 

гэж дүгнэгдэв. 

 Оюутны уулзалтыг жил бүр зохион байгуулж, эцэг  эхийн төлөөлөл 10-аас 

доошгүй хүнийг  оролцуулан  зохион байгуулж байна. 

 Нутгийн зөвлөлийн уулзалтыг 2 жилд 1 удаа зохион байгуулж  ажиллаж 

байна. 

 

 Тэмээчдийн баярыг жил бүрийн 1-р улиралд  зохион байгуулж баярын арга 

хэмжээнд  тэмээний уралдаан, тэмээчдийн хөдөлмөрийн урамшуулах, 

тэмээний  ноос цагаан идээний үзэсгэлэн худалдаа  зохион байгуулж 

хэвшүүлсэн /2014 онд 3 насны 163 тэмээ уралдсан/ 

 2015 онд “Монгол тэмээ-999” уралдааныг зохион байгуулахаар Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлаас ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна. 
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Иргэдэд чиглэсэн мэдээлэл үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр 

 Сумын facebook нээн ажилуулж байна.  

 Иргэд өрхийн цахим мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлж  задгай 

интернэтийн сүлжээнд холбогдсон. 1 километрийн тойрогтой, 1GB-ын хүчин 

чадалтай. /Тамгын газраас төлбөрийг төлдөг/ 

 5 s хөтөлбөрийн сургалт хийж хэрэгжүүлсэн/ ТАХ, захирал эрхлэгч нар/. 

2013 оны 6 сараас эхэлсэн бөгөөд бүрэн хэрэгжүүлсэн.  

 Мэргэжилтнүүд сургалт мэдээлэл болон сарын хийх ажлын календарчилсан 

төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

 

Б.Доржийн нэрэмжит 9 жилийн сургуулийн 

“Эко зөвлөл” 

Эко зөвлөлийг багш, ажилчид, сурагчид, сумын удирдлага, байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагч зэрэг 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.  
Төлөвлөгөөний дагуу дараах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.  
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 "Цаасны зөв зохистой хэрэглээ" чихрийн цаасаар бүтээл урлах арга 
хэмжээг сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан 

 Байгаль хамгаалах уламжлал, нутгийн онцлог, түүхийн тухай лекцийг 
сургуулийн бүх сурагчдад уншуулсан  

 Эко зөвлөлийг хувцасаар жигдрүүлэх үйл ажиллагаа  
 Сургуулийн шар гэрлийг сүүн гэрлээр солих, хогийг ангилах  савыг 

шийдэх  
 Эко зөвлөлийн самбартай болсон  
 Гялгар  уутны хэрэглээнд хяналт тавин ажиллаж байна 
 Хог хаягдлаар бүтээл хийхсэн. Анги бүр ундааны сав болон жүүсний 

саваар үзэгний сав, цэцгийн сав зэргийг хийж ангидаа ашигласан.  
 Багш ажилчид сумын хүндэтгэлийн 3 овоо болох морины, жолоочийн, 

бөхийн овоог ойр орчмын 1 км-ийн радиуст цэвэрлэж,  хогийг  зөөж хогийн 

цэгт хаясан. Мөн мэдээлэл сурталчилгааны самбар байршуулсан.  

 Сургуулийн дотуур  байр болон спорт заалны орчимд шинээр улиас 94 

ширхэг, сухай 208 ширхэг, жигд  126 ширхэг одоогоор бүгд 428 ширхэг мод 

тарьсан.  

 Сургуулийн шар гэрлийг сүүн гэрлээр сольж, сургуулийн коридор болон 

анги танхим бүр 3 өнгийн хогийн савыг байрлуулж хажуу тал болон дээд 

таган дээр нь хаягжуулан сурагчид хогийг ялган хаяж хэвшиж байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ                                                           СУМ, БАГИЙН ТУРШЛАГААС 

 

2014 ОН 11 
 

БУЛГАН СУМ 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас иргэдийн санал хүсэлт авах хайрцаг 

ажиллуулдаг. Нийт иргэдийн дунд санал асуулга явуулж, ИТХ-ын хуралдаанаас 

өмнө Төлөөлөгчид өөрсдийн сонгогдсон тойргийн сонгогчидтойгоо уулзалт зохион 

байгуулдаг.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд сумын хэмжээний осол 

гэмтлийн судалгаа, гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй хүүхэд, том хүний судалгаа гэх 

мэт дэлгэрэнгүй судалгааг гаргадаг.  

Орон нутгийн төсөвт байгууллагын 2014 оны урсгал зардлыг байгууллагаар, 

хөрөнгийн  зардлыг хөрөнгө оруулалтын зориулалт тус бүрээр нь ангилан ИТХ-ын 

хуралдаанаар баталсан.   

2013 онд НҮБ-ын Ус хангамж ариун цэврийн байгууламжийн хамтарсан 

хөтөлбөрөөр Булган булгаас сумын төврүү цэвэр усны төв магистрал шугам 

тавигдлаа. /Нийт өртөг-400 сая төгрөг/  

  

Газар тариалангаа өргөжүүлж хөгжүүлэх стратегийн хүрээнд орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд Газар тариалангийн иж бүрэн хэрэглэл 

бүхий трактор 64,0 сая, талбайн хашаа шинэчлэх, цөөрөм лайдах ажилд 99,6 сая, 

2014 онд Услалтын систем шинэчлэх болон шинээр талбай байгуулах ажил 120 

сая төгрөг /тендер зарлагдсан/. Нийт  400 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 

хийгдсэн. 
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Иргэдэд мэдээлэл түгээхэд зориулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр 2013 онд багийн Засаг дарга нарт унаа, 2014 онд сумын төвийг иргэдэд 

зориулж байр хороололд үзель, төвд урсдаг самбар зэргийг бий болгосон. 

 

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор Тамгын газарт бүх 

байгууллагуудын мэдээллийн самбарыг байрлуулсан. 

 

Тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлын хүрээнд бүх албан газруудыг 

гэрлэн хаягтай болгоосон. 
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Аялал жуулчлалыг хөгжлийн нэг тулгуур болгон түшиглэж ажиллаж байна. 

Энэхүү ажлын хүрээнд Хавцгайт багт  байрладаг Чулуун зэвсгийн үеийн хадны сүг 

зургийг өвөл, зуны аялалын төв маршрутад оруулсан. 

 

 

Номын санг бүрэн тохижуулж “Эко ном”-ын сан болгож, цэцэгжүүлсэн. 

 

Сумын иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилж, өргөдөл гомдол, хүсэлт хүлээн 

авах “ИРГЭДЭЭ СОНСОХ УТАС”-ыг бий болгон ажиллаж байна.  
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ГУРВАНТЭС СУМ 

Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад шаардагдах хүн ам, мэргэжилтэй 

боловсон хүчин, Их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутнуудын эзэмшиж буй 

мэргэжил, өндөр настан тэтгэвэр авагчид, эхийн одонтой эхчүүд, ахмад дайчид, 

хагас, бүтэн өнчин хүүхэд, хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, хилс хэрэгт 

хэлмэгдэгчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ядуу, нэн ядуу өрх, төрийн дээд 

шагнал, одон медальтай иргэд гэх мэт нийгмийн олон талын судлагааг жил бүр 

баяжуулан, ашигладаг.  

 Сумын  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь жилийн туршид батлан гаргасан  

тогтоолуудыг эмхэтгэж ном хэлбэрээр төлөөлөгчдөд  болон иргэдэд  

тараасан. 

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг мэргэжлээ сонгоход нь 

дэмжлэг үзүүлэх, эх орноороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор уул 

уурхайн компаниудтай хамтран сургалтын  ажил зохион байгуулсан. Нийт 

60 хүүхэд хамрагдсан.  

 Хөрш зэргэлдээ орших  БНХАУлсын Эзнээ хошуутай уулзалт зохион 

байгуулж санамж бичигт гарын үсэг зурснаар дараах ажлуудыг гүйцэтгэлээ.  

Сумын хувиараа аж ахуй эрхэлдэг 43 иргэн Хятад улсын чөлөөт бүсэд 

арилжаа наймаа хийж 90 гаруй сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулж ашиг 

орлого нэмэгдүүлсэн.  

 

 

Эзнээ хошуутай хамтран ажиллах 

гэрээний дагуу нарийн мэргэжлийн эмч нар 

/эхо, дотор, нүд, шүд, эмэгтэйчүүд, 

уламжлалтын эмч / ирж иргэдийг үнэ 

төлбөргүй үзэж нийт 500 гаруй иргэд 

хамрагдсан ба нүдэнд цагаан унасан, 

нүдний өвчтэй, хараа муудсан 23 иргэнийг 

дараагийн шатны эмнэлэгт эмчилж хараа 

оруулсан. Дээрх бүх ажил нь хэлэлцээрийн 

дагуу үнэ төлбөргүй хийгдсэн юм.  

 Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа  МАК ХХК орон нутагтай хамтран 

100 сая төгрөгийн санхүүтэй "МАК дэд сан"-г байгуулан жижиг дунд 
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үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор ард иргэдэд бага хүүтэй зээлийг 

олгож байна. 

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа МАК /Монголын алт/ ХХК нь нийгмийн 

хариуцлагынхаа хүрээнд говь нутгийн брэнд 

болсон тэмээн сүргийг өсгөх зорилгоор 

тухайн жилд гарсан ботго тутамд 10000 

төгрөгийн бонус олгодог. БОТГОНД- БОНУС 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 2012, 2013 онуудад 

1736 ботгонд 17360000 төгрөгийн 

урамшуулал олгож малчдыг дэмжин 

ажиллаж байна.  

 Байгууллага бүр гаднаа авто зогсоолыг өөрийн нөөц бололцоогоо ашиглан 

барьж байгуулах уралдаан зарлаж албан байгууллага бүр гадна талдаа 

авто зогсоолтой болсон.  

 

 Монгол бичгийг төрийн бичиг болгох ажлын хүрээнд Засаг даргын Тамгын 

газрын албан хаагчдад 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр 17 цагаас үндэсний өв 

соёл бичиг үсгээ сурч мэдэх зорилгоор монгол бичгийн хичээлийг  заалгаж 

байна.  
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ÌÀÍÄÀË-ÎÂÎÎ ÑÓÌ 

Тус сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид хуралдаа идэвхтэй 

оролцож, сум орон нутгийн хэмжээнд хяналтын ажлыг идэвхтэй зохион 

байгуулдаг. Жишээ нь: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил, 

улсын болон орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдэд хяналт тавин 

тухайн жилийн ОНХСХО-аар хийгдсэн ажлын үр дүн, ямар компани, ямар үйл 

ажиллагаа явуулсан талаар жагсаалтыг ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцэн 

баталсан. Энэ нь ОНХСХО-аар хийгдсэн ажлуудын мэдээллийг иргэдэд нээлттэй 

болгож өгсөн.   

Дэд хөтөлбөрийг идэвхтэй сайн санаачлан, сумандаа тулгарсан 

хүндрэлүүдийг шийдэх журмууд батлан хэрэгжүүлсэн. Жишээ нь: “Удаан задардаг 

органик бохирдуулагчийн тухай”, “Өрхийн хөгжлийг дэмжих”, “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх” хөтөлбөр гэх мэт. 

2014 оны 4 сарын 22-нд Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшлүүлэх “5S” сургалтыг 

Засаг даргын Тамгын газар дээр бүх төсөвт байгууллагуудыг хамруулан сургалт 

зохион байгууллаа.  

 Цэвэр монгол бичигтэн болох 

зорилгоор “Сайхан бичигтэн” аян 

зохион явуулж  Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн сурагчид, 

багш ажилчид идэвхитэй 

хамрагдлаа. 

1. цэвэр сайхан бичигтэй анги 

хамт  олон 

2. багш нар хүүхдийн дэвтэр 

болон самбарт сайхан бичиж үлгэрлэх аян зохион байгууллаа 

3. сургууль анги танхимийн самбар үзүүлэнг үг үсгийн алдаагүй болгосон  

4. монгол бичгийн хөтөлбөрийн хүрээнд цэвэр бичигтэн , монгол бичгийн 

бүтээлийн уралдааныг зохион явуулсан 
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Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн ая тухтай орчинг бий болгох үүднээс усны нөөцийн сав 

байрлуулсан. Нийт төсөвт өртөг нь 
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МАНЛАЙ СУМ 

ИТХ-ын Төлөөлөгчдөөр дамжуулан сумын бүх айл өрхүүдээр “Аялах 

хайрцаг” аялуулж ард иргэдээс санал хүсэлтийг нь бичгээр авч шийдвэрлэн, 

хариу өгдөг. Түүнчлэн 7 хоногийн 4 дэх өдөр бүрийг мэдээллийн өдөр болгон 

тогтмолжуулсан. Сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө, эрсдлийн 

менежментийн  төлөвлөгөөг тус тусд нь боловсруулан батласан.  

Засаг даргын Тамгын газар дүрэмт хувцастай болсон 

 

Ард иргэдийнхээ оюуныг Хөгжүүлэх 

 Ард иргэдийнхээ оюуныг хөгжүүлэх зорилгоор Монголын шилдэг лектор, 

аюулгүй байдлын шинжлэх ухааны докторант Ж.Цогтсугарын “Оюуны 

энерги сэтгэлгээний шинэчлэл” лекцэнд нийт 545 иргэн хамрагдсан  

  Монгол суу ухааны Манукал академийн ерөнхийлөгч, физикч, философич, 

Монгол судлаач доктор З.Бат-Отгоны “Амьдрал засахуй” лекц 7 цаг уншсан.  

Сум хөгжүүлэх сангаас анх 2012 онд 10,0 сая төгрөгний зээл авч модон 

эдлэлийн цехийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон. 

Ор, ширээ, сандал, зурагтын тавиур, гутлын тавиур, төрөл бүрийн шкаф, 

мөлхөө тавилга гэх мэт  бүх төрлийн модон эдлэл хийдэг.  

     

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр санхүүждэг. 

Сумын бүх мянгат малчдыг батламжилж батламж гардуулав.  
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Сум анх удаагаа алтан төлийн эздийг 

шалгаруулав.  

   

 

 

Төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа тогтмолжиж идэвхитэй үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 

 Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 

 Эрэгтэйчүүдийн зөвлөл 

 Ахмадын зөвлөл 

 Бөхийн холбоо  

             Ахмадын зөвлөл. Ахмадууд сар бүр 5000 төгрөгний хуримтлал үүсгэдэг. 

                                                                           

Ахмадууд сумын хийдийнхээ үйл ажиллагааг байнга дэмжиж ажилладаг.  

                                    Бөхийн холбоо  

 

Бөхийн холбооны үйл ажиллагаа тогтмолжиж 

сар бүр өсвөрийн бөхийн барилдааныг зохион 

байгуулдаг.  

 

 

 

Бүтээн байгуулалт 
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Иргэд ахуйн хэрэглээнийхээ усыг 2 км-ээс зөөдөг байсныг ойроос авах 

боломжийг бий болгосон. Анх 2,8 сая төгрөгөөр шугам холболт, байр зэргийг 

барьж ашиглалтад оруулсан. Цахилгаанаар ажилладаг бөгөөд 380V-н насосоор 

татдаг. 

 

 

Сумын хэмжээнд нийт 7 гэрлэн цамхаг 

босгож сумыг гэрэлтүүлсэн.  

 

 

  Төрийн албан хаагчийн 12 

айлын орон сууц ашиглалтанд 

орсон. 

 

 

 

Ахуй үйлчилгээний барилгыг 2013 

онд 130,0 сая төгрөгний хөрөнгө 

оруулалтаар ашиглалтанд 

оруулсан. Тус газарт үсчин, гоо 

сайхан, зурагчин, гуталчин, утас 

засвар гэх мэт үйлчилгээ явагдаж 

байна.  

 

“Алтан намар” эцэг эх, багш хүүхдийн хамтарсан бүтээлийн үзэсгэлэн 

 

Ном хөтөлбөрийн хүрээнд: Бяцхан ном, жүжигчилсэн тоглолт, сумын номын 

сантай танилцах, үлгэрийн аян, номонд дуртай багачууд номын чуулган зохион 

байгуулж 91 хүүхэд хамруулсан. 
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Авъяас хөтөлбөр: Бүжиг, хөлөгт тоглоом, бяцхан тоглолт, хүүхдийн дунд 

шагайн наадмын аян зохион байгуулсан. 

 

Эрүүл мэндийн төв 

Амбулаторийн 11 өрөөг 

интернэтийн сүлжээтэй болгосон.  

 

 

 

Дотоод хяналтын багийн үйл 

ажиллагаа. 1 мэргэжилтэн хариуцаж 

тусгай шалгуураар хянадаг. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Олон улсад амилуулах суурь 

тусламж үзүүлэх эрх бүхий 

Certificate of Attendance Basic life 

support – BLS Provider 

сертижикаттай 4 мэргэжилтэй 

болсон. Их эмч – 2, багийн эмч – 1, 

сувилагч – 1 
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 “Сэтгэлд нийцсэн найман үйлчилгээ” –ний удирдамжийг  ЭМС –ын 2013 

оны 344 тоот тушаалын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

 Амны хөндийн сургалтыг сайжруулах, сонирхолтой болгож чанаржуулсан  

байдал.  

 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ  

 Сургууль, дотуур байрыг цэвэр, бохир усны шугаманд холбож, сурагчдыг 

боловсон, тохилог орчинд сурч, боловсрох нөхцлийг хангав. 2012 онд Орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн 50,0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.  

 Хүүхэд нэг бүрийн авъяасыг нээн хөгжүүлэх талаар анхаарч 13 төрлийн 

секц, дугуйлан хичээллүүлж давхардсан тоогоор 300 гаруй суралцагчдыг 

хамруулсан. 

 Жил бүрийн 3 дугаар сарыг “эцэг эхийн сар” болгон зарлаж багш, эцэг, эх, 

суралцагчдын гурвалсан холбоог сайжруулан уралдаан, тэмцээн, сургалт, 

сайн үйлсийн аян зэргүүдийг зохион байгуулсан.  

 Эцэг эх суралцагчдад сургуулийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод 

байдлаар танилцуулж сургалтын хөтөлбөр, багш ажилчдын танилцуулга, 

төсвийн талаарх мэдээлэл зэрэг самбаруудыг байрлуулсан. 
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Эргэлзээтэй бичигддэг 700 гаруй үгсээс бичиж сургуулийн коридорт 

байрлуулсан.  

 Сургууль, дотуур байрны гадна талыг хайсжуулан, 100 гаруй мод тарьж, 

авто машины зогсоолыг байгуулсан.   
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НОМГОН СУМ 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан дээр тавигдсан санал 

шүүмжлэлийн мөрөөр зохиох ажлын хяналтын карт ажиллуулдаг. ИТХ-ын 

Төлөөлөгчдөд эрх зүйн баримт бичгээр гарын авлага материал бэлтгэн 

хүргүүлдэг. 

 

Могойн сүвийн давааг морь тэмээтэй 100 км газраар тойрдог байсан бол 

машинаар 50 км явж хүрэх сайжруулсан замтай болгосон. Нийт 2 давааны 6 км 

замыг зассан. Сумын 25 залуучууд гараар 20 хоногийн хугацаатай хийж 

гүйцэтгэсэн. /ажлын хөлс 10 сая төгрөг/
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Түлээ нүүрс борлуулах цэг нь 25х30 харьцаатай бөгөөд Орон нутаг 

хөгжлийн сангаас 8,0  сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. Тус нүүрсний цэгний үйл 

ажиллагааг гэр бүлийн ажилгүй байсан иргэд ажиллуулдаг.  

 

Эх байгалаа хайрлан хамгаалъя 

Сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн бямба гараг  бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр 

Номгон сумын  хогийн цэг 

 

Хог хаягдлын журам  ИТХ-аар  батлуулж  хэрэгжүүлэх шатандаа  явж  байгаа 
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Хогийн хураамж өвөл зуны үнэлгээтэй. Аж ахуй нэгж  албан байгууллага 4000-

6000₮, айл өрх – 1500-3000 төгрөг , нохойны  татвар : эр нохой 5000 төгрөг,  эм 

нохой 10000 төгрөг 

 Бүх байгууллагууд 7 хоног бүрийн 4 дэх өдрийн 16 цагт иргэд болон бусад 

байгууллагад мэдээлэл өгдөг. 

Сумын хөгжилд иргэдийн оролцоо, санал өгөх, санал хураах үйл ажиллагаа 

тогтмолжсон.  
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Малжуулах хөтөлбөрийг ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байна. 2 айлд 

нийт 15 сая төгрөгний тус бүр 100 зусаг ямаа өгсөн. Тухайн өрх эргэн төлөлтийг 

хийхдээ 2 дахь жилд 50 ямаа, 3 дахь жилд 50 ямаа өгч төлөлтийг хийнэ. Энэхүү 

хөтөлбөрийн явцын хяналтыг иргэд өөрсдөө хийдэг бөгөөд төслийг ямар айлд 

өгөх шийдвэрийг багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар шийдвэрлэдэг.

 

Гүний 23 худагтай. Худгийг 23 өрхөд харъяалуулсан бөгөөд ямар айлд 

харъяалуулах шийдвэрийг иргэд багийн Иргэдийн нийтийн хурлаар 

шийдвэрлэдэг. 
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Угийн бичгийн хөтлөлтийг өрх бүр хөтлөдөг бөгөөд анх 2002 онд Эмгэн 

булаг баг “Ургийн баяр” арга хэмжээг зохион байгуулж байсан. Үүнээс хойш жил 

бүр уламжлал болгон “Хөрхийн шарнууд”, “Ойхор” гэх мэт ургууд уулзалтыг 

зохион байгуулдаг болсон. / Удмын ном, кино зэргийг хийж байна/ 

 

 

1 САЯ ТӨГРӨГ = 68 ЯМАА 

Орон нутаг хөгжлийн сангаас 1 сая төгрөгөөр 1 тонн төмсний үрийг 

худалдан авч огт малгүй 1 өрхөд өгч тариулсан. Тухайн өрх задгай устай газар 

төмсний үрийг тариалж намар 2 тонн төмс хураан авсан. 1 тонн төмсийг Орон 

нутаг хөгжлийн санд эргэн төлсөн. Өөрийн 1 тонн төмс нь 68 шуудай болсон 

бөгөөд багийн айлуудад 1 шуудай төмсийг 1 зусаг ямаанаас өгч тухайн айл 68 

ямаатай болсон. 
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Мянгат малчдын зөвлөгөөнөөс гарах үр дүн: 

 Бэлчээрийн даац, усны хэрэглээг  хувиарлан ашиглах хамгаалах.  

 Малын удмын чанарыг анхаарч сүргийн бүтцийг  шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй бүрдүүлэх.  

 Залуу малчдыг  дэмжих  

 Малчдыг нийгмийн даатгалд 100%  хамруулах  

 Хөдөлмөрөө хорших  

       

14 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ 

 

Тус цэцэрлэг нь хашаандаа төмс, хүнсний ногооны зоорьтой, гүний 

худагтай, 5 төрлийн жимс жимсгэний мод тарьсан.  
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Уламжлалт зан үйлийн өргөөтэй. 

 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд Засаг даргын Тамгын газрын 

ажилчид  жил  бүр хамрагддаг.  

 

Эрдэмтэн Р.Цэрэндоржийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургууль 

Хөнгөн атлетик, Шагайн харваа, Сурын харваа. Хүүхдийн спортын 

тэмцээний нийлбэр дүнгээр 14 жил дараалан эхний 1, 2-р байранд, Аймгийн 

төрөл мэргэжлийн олимпиадад 2-р байранд  тус тус орж амжилт гаргасан. 
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Иргэдийн санаачилга “Номгон хурд” мөнгөн морь цом  

 

Малчны хотноос олон улсад, Сум 

хөгжүүлэх сан 

 

 

 

 

 

 

 

 Мэдээллийн эрин =Хүний хөгжил  

 Зөөлөн дэд бүтэц 

 Иргэнд тулгуурласан хөгжил: ЗДТГ-н ажилчид сумын төвийн өрх бүрээр орж 

мэдээлэл солилцож үйл ажиллагаагаа танилцуулж байна  

 Төрийн албаны стандарт ил тод байдлыг хангуулах зорилгоор  ЗДТГ-с 

ажлын хэсэг томилон  төсөвт  байгууллага тус бүр дээр төсвийн тухай 

болон байгууллагын чиглэлээр  сургалт зохион байгуулж байна 
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НОЁН СУМ 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчдийн хурлаас батлагдсан 

хөтөлбөр, журмуудыг нэгтгэн гарын авлага бэлтгэн Төлөөлөгч, Тэргүүлэгч, Албан 

байгууллагуудад хүргүүлсэн.   

Анх 2010 онд төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын үйл 

ажиллагааг ард иргэдийн өмнө ил тод нээлттэй уламжлал болгон  зохион 

байгуулж. 2013 оны байдлаар 8 алба хаагч тангараг өргөөд байна. 

 

2011 оноос Сумын нийт өрхөд төрийн болон төсвийн байгууллагын 

мэдээлэл утасны дугаар, иргэдэд нэн тэргүүнд шаардлагатай мэдээллийг 

багтаасан хавтасыг айл өрх бүрт хүргүүлж жил бүрийн малын тоо болон улирал 

бүр багийн Засаг дарга нараар дамжуулан хавтасыг баяжуулан мэдээллийг 

шинэчлэн ажиллаж байна.  

 

1. Гудамжны гэрэлтүүлэг төсөл  

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд 30 сая төгрөгөөр 

ашиглалтанд оруулав. Сумын нийт 1300 гаруй иргэд төслийн ашгийг хүртэж 

байна. 

 Хот тохижилт сайжирч гэмт хэргийн тоо буурсан  

2. Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын 

талбай төсөл 

2010 онд төсөл хөтөлбөрөөр 10 

сая төгрөгөөр ашиглалтанд оруулсан. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр 2013 онд 10 сая төгрөгөөр 

засвар хийв. 
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 Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ая тухтай 

орчин бүрдүүлэх.  

 

3. Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр төсөл 

Сумын нийт 1300 гаруй иргэд, аж 

ахуй нэгж байгууллагын ариун цэврийн 

цаасны хэрэглээг хангах зорилгоор Сум 

хөгжүүлэх сангийн /25 сая/ хөрөнгөөр 2013 

онд “Ариун цэврийн цаасны үйлдвэр”-ийг 

ашиглалтанд оруулав. 

 

4.Талх нарийн боовны цех төсөл 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 

ажлын хүрээнд орон нутгийн иргэдийн 

талх, нарийн боов, хэрчсэн, гурил бууз 

баншны хэрэгцээг хангах зорилгоор сум 

хөгжүүлэх сангийн 18 сая төгрөгний 

хөрөнгөөр 2009 онд ашиглалтанд оруулав. 

 

 

5. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих ажлын хүрээнд  

Мал аж ахуй эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах, малын үйлдвэр 

угсааг сайжруулах зорилгоор Засаг даргын Тамгын газар нь 2011 оноос эхлэн 

тогтмол Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж байна. Давхардсан тоогоор 60 

гаруй малчин өрх үзэсгэлэн худалдаанд оролцоод байна.  
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СЭВРЭЙ СУМ 

Сумын нийт газар нутгийн 82 хувь нь улсын тусгай хамгаалалтад, 18 хувь нь 

орон нутгийн тусгай хамгаалалтад байдаг.  

Орон нутгийн өмчит компани байгуулан, ОНХСХ-өөр хийгдэх ажлуудыг 

төлбөртэй гүйцэтгүүлдэг.  

Иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэх  

  

2013 оны 1 сараас сар бүр Хатан Сэврэйн мэдээ сонинг гаргаж иргэдэд хүргэж 

байна. Төрийн болон ОНӨБайгууллагуудын мэдээлэл иргэдийн зар мэдээ тухайн 

сард  болсон үйл явдал болон  ирэх сард хийгдэх ажил болон төсвийн мэдээлэл, 

цаг үеийн мэдээлэл агуулсан А3 фармотоор 6-8 нүүр өнгөт хэвлэл гаргаж байгаа. 

• Хатан Сэврэй орон нутгийн 

TV  

• Хатан Сэврэй TV- нь 24 

цагийн эфирээр 14 суваг гаргаж 

орон нутгийн мэдээ мэдээлэл, зар 

сурталчилгааг цаг алдахгүй хүргэж 

байна. Мөн шууд нэвтрүүлэг 

хүргэж байна. 

Мөрөөдлийн FM107 

Мөрөөдлийн FM107 нь сумын төрийн 

болон иргэд аж ахуй нэгжийн мэдээ 

мэдээлэл, зар сурталчилааг цаг алдахгүй 

түргэн шуурхай хүргэж байна. Эфирийн цаг 

өглөө 07:00 орой 22:00 цаг. Хөдөөгийн 

малчин иргэд  10-60 км-т радиог хүлээн авч 

байна.   
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 Мэдээллийн электрон самбар 

Монгол улсын өнцаг булан бүрт байгаа  ажлын байрны мэдээлэл авах, 

захиалга өгөх боломжтой. Сумын төрийн болон аж ахуй нэгжийн  сарын ажлын 

тайлан, ИТХ- ын тогтоолууд, Сумын Засаг даргын захирамжуудыг үзэх 

боломжтой. 

Нийтийн зар мэдээний  самбар 

Өнгөрсөн жилийн ажлын тайланг 

календарь болгож иргэдэд хүргэж байна. 

Өнгөрсөн жилийн  ажил, сумын, 

байгаль, ард иргэдийн аж амьдрал, 

нутаг усны дуу клип орсон CD гаргаж 

Улаанбаатар, Даланзадгадын нутгийн 

зөвлөлийн уулзалт болон иргэдэд  

хүргэсэн. 

 

 

Мянгатын хишиг хөтөлбөр 

Сумын 1990 оноос хойш төрөн 

гарсан нийт 21 мянгат  малчдын 

зөвлөгөөнийг 2013.06.28-нд сумын төв 

болон “Хонгорын гол”-д зохион 

байгуулж “Мянгат малчдын холбоо”-г 

үүсгэн зохион байгуулж цаашдаа 

мянгат малчид сум болон нийгэм руу 

хандсан ямар ажил зохион байгуулах 

талаар хэлэлцэн мал цөөтэй иргэдийг 
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малжуулах Мянгатын хишиг хөтөлбөрийг эхлүүлэн   3 айлыг тус бүр 82 нийт 246 

малаар малжуулсан.    

1000-т малчдын малгай тэмдэг, 5 цэнгийн цалин цагаан мөнгөөр 5 хошуу малын  

дүрсийг товойлгож цохисон тэмдэг,  залаан дээр хэдэн жил 

1000 мал тоолуулсан болон  хэдэн удаа аймгийн аварга, 

улсын аварга болсныг харуулсан тэмдэг 

Мянгат малчны малгайны залаа нь 3 см өргөнтэй нь 

Улсын аврага, 2 см өргөнтэй нь аймгийн сайн малчин, 1 см 

өргөнтэй нь хэдэн удаа мянган мал тоолуулсаныг илтгэдэг.   

                    Хамтын ажиллагаа 

Сумын нийт иргэдийн дунд 2013.04.01-06.01-ны хооронд Сэтгэлд шингэсэн 

миний оролцоо аян  зарлаж өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор төсвөөс хөрөнгө 

гаргахгүй  сумын өнгө төрх тохижилтын сайжруулах аян зарласан.   

Хүн эмнэлэг                                         Сумын Засаг даргын Тамгын газар 

 

Ерөнхий боловсролын дунд сургууль       Цэцэрлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 

 

Хувираа хөдөлмөр эрхлэгчдийн холбоо 
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Хонгор аялал 

Сар бүр байгууллагуудын 

аварга ажилчид, тэргүүний 

малчид, мянгатын холбоо, 

ахмадын холбоо, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо 

зэрэг бүх байгууллагын 

төлөөллөөс бүрдсэн хөдөлмөр 

үйлсээрээ тэргүүлсэн 13 иргэнийг 

“СЭВРЭЙ-БЭЭЖИН” чиглэлийн 

“ХОНГОР АЯЛАЛ 2013” аялалд 

явуулсан. 

 

 

Нүдэн булаг амралт 

Хонгорын голд хөдөлмөр амралтын НҮДЭН 

БУЛАГ зусланг санаачлан ажиллуулж 

сурагчдыг амрааж байна.  

 

 

 

 

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 

Сумын хүндэт иргэн тэмдгийг бий болгож 5 иргэнийг 

”Хүндэт иргэн” тэмдгээр шагнасан. 

 

 

Сумын ИТХ-ын 

албан даалгаврын дагуу 

байгууллагуудын гадаа 

хаягыг  хуучин монгол, 

крилл бичгээр бичин 

шинэчлэн  хийлгэж 

хаягжуулсан. 
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Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын дэргэд Иргэний танхим 

байгуулсан. 

 Сумын ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 

Сумын бахархалт амьтнаар 

Ирвэсийг тодрууллаа. 

 

Сумыг 2013-2021 онд хөгжүүлэх нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн стратеги 

төлөвлөгөөг батласан. 

ОНХС-ын хөрөнгөөр өндөр хүчдэлийн өргөтгөл, трактор, халуун ус,с ургууль 

цэцэрлэг дотуур байрыг цэвэр усанд холболт, хоёр газарт услалтын систем, 

хогийн цэг ландфил байгуулсан.  

 

Орон нутаг хөгжлийн сан болон 

сум хөгүүлэх сангаар хийгдэх болон 

хийгдсэн ажлуудыг хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлдэг. 

Мөн хийгдсэн ажлууд, сумын байгаль, 

ард иргэдийн аж амьдрал, нутаг усны 

дуу клипыг хуурцаг байдлаар иргэдэд 

хүргэсэн. 
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ХАНБОГД СУМ 

Сумын иргэдээс Улсын Их Хурлын гишүүнд, аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд, 

сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд тавих санал хүсэлт гэсэн санал хүсэлтийн 

хайрцгуудыг ажиллуулж сард 2 удаа нээн, гарсан саналыг Тэргүүлэгчдийн 

хэмжээнд хэлэлцэж шийдвэрлэдэг.     

 

 Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуульд 

Паз автобус ОНТХөрөнгө оруулалтаар 50.0 

сая төгрөгөөр  

 

Сум дундын эмнэлгийн ойрын дуудлагын 

автомашин  19.0 сая төгрөг ОНТХО 

 

 

 

  Сумын ИТХ-ын автомашин 60.0 сая төгрөг 

ОНТХО 

 

 

 

  Мод үржүүлгийн талбайд гаргасан гүний худаг 

12.5 сая төгрөг ОНХС 

 

 

Цагдаагийн тасгийн тохижилт 8.0 сая төгрөг ОНТХО 
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Сумын 21-р цэцэрлэгийн их засвар , өргөтгөл 

 

21-р цэцэрлэгийн гүний худаг 13.3 сая төгрөг ОНХС,Номгон багийн Соёлын төв 73.2 сая төгрөг ОНТХО 

 

Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 79.0 сая төгрөг ОНХС 

 

 

 

“Ханбогд бөх”-ийн дэвжээ 12.0 

сая төгрөг Орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгөөр  
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Малчдын зөвлөгөөн:Шилмэл малын үзэсгэлэн-2013 

 

Галба циркийг анх 2012 онд 30 хүүхэдтэй байгуулсан бөгөөд 2014 оны 

байдлаар 23 хүүхэд хамрагдаж байна.  

  

Б.Ямандаг агсны нэрэмжит аялгуут магтаалчдын говийн бүсийн улсын уралдаан 

 

 Түүх соёлын дурсгалт газар, байгалийн баялаг бүхий газар, байгалийн 

үзэсгэлэнт газрыг хайрлан хамгаалах. 

 Зогсоолын болон орохыг хориглох тэмдгийг 54 түүх соёлын дурсгал 

хамгаалах газарт байрлуулахаар захиалаад байна.  
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Боловсон хүчин бэлтгэх, сургалтын төлбөр хөнгөлөх чиглэлээр гадаадад сурч 

байгаа 2 оюутан, дотоодын их дээд сургуульд сурч байгаа 12 оюутны төлбөрт 

нийт 12,0 сая төгрөгийг шийдвэрлэв 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Амьдрах сайхан” өдөрлөг 

 

Онцгой байдлын сургалт 

 

Ан амьтдад зориулан усан цөөрмийг Номгон багт 3, Баян багт 3-ыг Оюу толгой 

компаний хөрөнгө оруулалтаар 1,5 сая төгрөгөөр бий болгов.  

 

Ханбогд сум өөрийн khanbogd.mn Вэб сайтыг Засаг даргын нөөц 

хөрөнгөнөөс зардлыг гаргаж байна. Иргэдийн санал гомдлыг хүлээж авах 

89554055 дугаарын утсыг ажиллуулж байна. Утасны төлбөр болон анх авсан 

зардлыг сумын Засаг даргын Тамгын газрын холбооны зардлаас гаргаж байна. 
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ХАНХОНГОР СУМ 

Байгалийн тусгай хамгаалалттай газар болох Ёлын аманд гадаад дотоодын 

аялагчдад соёлтой үйлчлэх, байгаль хамгаалах зорилгоор “Морин хөтчийн 

холбоо” байгуулж ажиллах журмыг сумын ИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцэн 

баталсан.   

 Гадна орчны өнгө үзэмж/ногоон байгууламж, талбай, усалгаа  

 Сум орны нүүр царай нутгийн захиргааны байгууллагын гадаад өнгө үзэмж, 

тохижилтоос эхэлдэг. 63,0 сая төгрөгөөр төв талбай барьж байна. 10-аад 

жилийн хөдөлмөрийн үр дүнгээр цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгож, усалгааны 

асуудлыг дотоод нөөц боломжоороо шийдсэн.  

 

 Төвийн гэрэлтүүлгийн асуудлыг шийдэж 9 цамхагт гэрэл тавьсан. Иргэдийн 

чөлөөт цагаа боловсон өнгөрүүлэх байгууламжуудыг шат дараатай бий 

болгохоор ажиллаж байна.  
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ХҮРМЭН СУМ 

Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгч, Багийн ИНХ-ын дарга нарт Нутгийн удирдлага 

сэдвээр гарын авлага бэлтгэн хүргэдэг. Мөн хууль тогтоомжийн сан бүрдүүлэн 

ажиллаж, хуулийн гарын авлага бэлтгэсний зэрэгцээ шаардлагатай хуулиар 

иргэдэд зөвлөгөө, мэдээлэл өгдөг.    

  Төр нийгэмд өндөр албан 

тушаал хашиж байгаа болон улс 

аймгийн сайн малчид, урлаг, спорт, 

бизнесийн амжилт гаргасан 

хүмүүсийг сумын “Хүндэт иргэн”-ээр 

тодруулан хүндэтгэл үзүүлдэг. 

Тэмдгийн загварыг 2011  онд сумын 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 

батлуулан “Хүндэт тэмдэг” 

хийлгэснээс хойш хүндтэй гавъяа 

байгуулсан, сумын хүндэт иргэн 

болсон хүмүүст “Хүндэт иргэн” 

батламж, “Хүндэт тэмдэг”-ийн хамт 

олгодог болсон. 

 

 

Сумын  Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн Хурлаар   “Хүрмэн тэмээ”  дэд  

хөтөлбөр батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

НЭГ.  Хөтөлбөрийн үндэслэл: 

Дэлхийд  нэг  бөхтэй, хос бөхтэй гэдэг хоёр төрлийн  тэмээ  байдаг ба  
сүүлийн  50 жил нэг бөхт тэмээ   өссөөр  байхад хос бөхтэй  тэмээ  байнга   цөөрч  
хорогдож  байна. 

Дэлхийд байгаа 2 бөхт тэмээний 30 гаруй  хувийг  Монгол  оронд  үржүүлж 
байдаг  учир тал  хээр, говь цөл, нутгийн  чимэг  болсон тэмээн  сүргийг  өсгөж  
үржүүлэх, ашиг  шимийг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, эрүүлжүүлэх  нь  
зөвхөн  Монгол  улсын  төдийгүй дэлхийн  хэмжээнд  анхаарал  татсан чухал  
асуудал  гэж  ойлгож болно. 

 Хос  бөхт тэмээний тархац  туйлын  хязгаарлагдмал  зөвхөн  Төв Ази  
болон тухайлбал: Монгол, Хятад, Казакстан, Киргиз  зэрэг  оронд байна. Өөрөөр  
хэлбэл дэлхийд ховор  болоод  байгаа  хос бөхт  тэмээний  удмын  үндсэн  санг  
хадгалан  үлдсэн  цөөн  орны нэг нь  Монгол  улс юм. Манай  улс 1985 онд 559 
мянган  тэмээтэй  байсан бол 1990 онд 537,5 мянга, 1995 онд 367,5 мянга, 2000 
онд 315,5 мянга, 2005 онд 254,2 мянга, 2007 онд 260,0 мянга, 2011 онд 265.0 
мянган  тэмээ  тоологдож   байжээ.  

ХОЁР.  Хөтөлбөрийн  зорилго: Тэмээн  сүргийн  тогтвортой  өсөлтийг  хангах, 

амьдын  үнэлэмжийг дээшлүүлэх, үүлдэр угсааг  сайжруулах  нутгийн  шилмэл  

омгийн  сүрэг  бүрдүүлэхэд  оршино. 
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ГУРАВ. Хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх  үйл  ажиллагааны чиглэл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмээчдийн мөрдвөл  зохих  “АЛТАН ”  дүрэм 

1. Тэмээний  зарлагыг тухайн  жилд  бойжуулсан  ботгоны  тооноос  хэтрүүлэхгүй  
байх 
2. Сүрэгт  эзлэх  ингэний  тоог 30 хувиас бууруулахгүй  байх 
3. Ээлжийн  ингийг  бүрэн  хээл  авахуулах, хээлийг  хамгаалах 
4. Ингэний  саалийг  бүрэн  ашиглах, тэмээг  буйллаж  уналга  эдэлгээнд  
хэрэглэдэг  болох 
5. Тэмээний  хариулга, арчилгаа, маллагааг  жигд  хангах  ажлыг  хэвшүүлэх 
6. Тэмээнийхээ  сайн  шинжийг  илрүүлэн бусад  шинжүүдтэй  харилцан  
уялдаатай  хөгжүүлэх 
7. Шинээр  хээлтүүлэгт  орж  байгаа бууран  тайлаг,  гунжин  ингийг хээлтүүлгийн  
насанд хүргэж  байж   нийлүүлэгт  оруулах 
8. Тэмээг  цус  ойртохоос  сэргийлэх  зорилгоор  өөр  газраас  үржлийн  буур 
сэлгэн  тавьж  занших 
9. Тэмээг мал эмнэлэгийн  угаалга, боловсруулалт, урьдчилан  сэргийлэх тарилга, 
туулгалтанд бүрэн  хамруулж , уламжлалт эмчилгээний  арга   хэрэглэж  сурах 
10. Тэмээний  ноосыг анхан  шатанд ангилан  ялгах  технологийг   мөрдөж  өрхийн  
хэмжээний жижиг  үйлдвэрлэл  явуулж  чаддаг  байх 
 

Нэг цэгийн үйлчилгээ 

Хүрмэн сумын Засаг даргын Тамгын газар нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд 

хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэхийн тулд Жанжин, Тулга, Хүрмэн багт жилдээ 

2-3 удаа хүрч “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-г хүргэж тогтмолжуулж байна.  
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Малчин өрхүүдийг багийн нутаг дэвсгэр 

дээр нь хэсэгчлэн очиж “Нэг цэгийн 

үйлчилгээ”  үзүүлдэг. /10-15 өрхийн дунд/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих 

хөнгөлөлттэй зээл”  хөтөлбөрийн хүрээнд сумын хэмжээнд нийт 100 сая төгрөгний 

зээл олгосон бөгөөд үүнээс 50 сая төгрөгийг “Сүхбаатарын зам” ХХК, 50  сая 

төгрөгийг жижиг нөхөрлөл, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүсийг дэмжих 

чиглэлээр олгоод байна. 

 

 

Хөтөлбөрийн хүрээнд эсгий, нийтийн хоол, оёдол, модон эдлэл, зочид 

буудал, төлх нарийн боов, гар урлал зэрэг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулдаг бүлэг 

нөхөрлөл, хувь хүмүүс хамрагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
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       53.000.000 төгрөгийн орон нутгийн хөрөнгөөр 8 хүн 

зэрэг усанд орох боломжтой 5 өрөөтэй душ, саун, 

үсчиний өрөөтэй Нийтийн ахуй үйлчилгээний барилгыг “ 

Ганга нуур өргөө”  ХХК гүйцэтгэн 2012 онд ашиглалтанд 

оруулсан.      

              

                                                                                                                                                                                

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 3.000.000 

төгрөгийн өртөгтэйгөөр Хошуу тугийг Есөн хөлт 

цагаан туг болгон сайжруулж шинэчлэв.     

  

                                                                                                                                                                     

Сумын төвөөс алслагдмал амьдардаг малчин 

иргэдийн нийгмийн асуудлыг нь сайжруулах, 

цаг алдахгүй мэдээлэл солилцож байх 

зорилгоор аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгч 

А.Идэрцогийн санаачлагаар орон нутгийн 

төсвөөс 38 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Жи 

Мобайлын сүлжээг орууллаа.   

         Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч А.Идэрцогийн 

санаачлагаар орон нутгийн хөрөнгөөр Даланзадгад-

Хүрмэн чиглэлийн 60 км авто замыг 22.000.000 

төгрөгөөр 2011 онд засч иргэдийг чөлөөтэй зорчих 

боломжоор хангалаа.                                                                                             

  Сумын албан байгууллага, айл өрхүүдийг 

цэвэр усаар хангах ажлыг “Эрдэнэсийн буян” 

ОНӨААТУҮГазар нь 5.000.000 төгрөгөөр хийж 2012 

онд ашиглалтанд орууллаа. Мөн өөрийн байранд 

өргөтгөл хйиж цэвэр усны нөөц байрлах 

контейнерыг байрлуулсан.                           

           Ньюком компанын хөрөнгө оруулалтаар сумын 

төвийн цэвэр усны худгийг 18.000.000 сая төгрөгний 

хөрөнгөөр гаргаж, цэвэр усны шугамд холболоо.                                                                                                                   
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Р.Зоригтбаатарын хувийн хөрөнгө 

оруулалтаар 30,000,000 сая төгрөгийн өртөгөөр 

сумын хуримтлагдсан хогийг цэвэрлэж цэгцэллээ.  

 

                                                                                                                                      

Хүүхэд залуучуудын амралт, чөлөөт цагийг 

зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор сумын төвд 

тоглоомын талбайг 49.886.761 төгрөгийн өртөгөөр 

барьж 2013 онд ашиглалтанд орууллаа.        

    

                                                                                                                    

Сарлагын тоо, толгойг нэмэгдүүлэн ашиг 

шимийг нь сайжруулах үүднээс 10.000.000 

төгрөгийн өртөгөөр сарлаг худалдан авч малчдыг 

малжуулсан.     

                                                                                                                                                              

Сумын төвийн тохижилт, ард иргэдийн амар тайван амьдрах нөхцлийг 

сайжруулах үүднээс 44.862.986 төгрөгийн өртөг бүхий гудамжны гэрэлтүүлгийг 

ашиглалтанд орууллаа.   
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ЦОГТ-ОВОО СУМ 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны тайланг 

авч, иргэдээс санал авах дэвтэр аялуулдаг. ИТХ-ын Төлөөлөгч Тэргүүлэгчдийг 

хамруулан эрчим хүчний үйл ажиллагаа, өмч хөрөнгийн хамгаалалт, Байгаль 

хамгаалах хууль тогтоомжуудын биелэлт, Төсөв санхүү, татварын орлогын 

төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг хяналт шалгалтыг хийдэг. Бэлчээрийн эрсдэлийн 

менежментийн төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж байгаа. 

Эх нутгийнхаа төлөө, 1000-т малчин, Сайн малчин, Оны тэргүүн гэсэн энгэрийн 

тэмдэгийг бий болгосон.   

 

 

 

5S хөтөлбөрийг сумын 

хэмжээнд бүх төсөвт 

байгууллагууд амжилттай 

хэрэгжүүлж байна. 

 

 

 

 

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч нар болон ЗДТГ-ын 

албан хаагчид,  төсөвт байгууллагын дарга, 

эрхлэгч нар авлигаас ангид байх амлалтын 

дэвтэрт нэгдэж гарын үсэг зурсан.  
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 Сумын Эдийн засгийн хөгжлийн 

цогцолбор төлөвлөгөөгөө 3 үе 

шаттай төлөвлөсөн ба 1-дүгээр үе шатны 

хэрэгжилтийг  2013 онд жилийн 

эцсийн  ИТХ-д тайлагнаж, дүгнүүлээд 

байна. 

  Цогт-Овоогийн улаан ямааг омгийн 

хэмжээнд хүргэхээр судалгааны ажлыг 

эхлүүлэн ХАА-н Эрдэм шинжилгээний 

газартай гэрээтэй ажилладаг ба  2014 оны 

ОНХС-д  Улаан ямааны омог бий 

болгохоор 9.9 сая төгрөг төсөвлөсөн 

ажиллаж байна. 

 

 Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сум нь 

Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчөөс  

Сумын залуучуудын холбооны тамга тэмдэг, 

гэрчилгээгээ авсан анхны сум боллоо. 

 

 

“Зүүд биш байгаа даа” сайн үйлсийн аян амжилттай зохион байгуулан ажиллаа 

 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тэргэнцэрийн зам 
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Хяналт шинжилгээ үнэлгээний орон тооны бус ажлын хэсэг төсөвт 

байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлт, стандарт хангалтад үнэлгээ хийсэн. 

 

Боловсон хүчнээ чадавхжуулах талаар дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж  

байна. 

 Ажлын байран дахь дотоод сургалт, хийсэн ажлынхаа тайлан тавих  

 Хуулийн тест дасгал ажиллах  

 5S  уралдаан зарлаж дүгнэх, хэрэгжүүлэх  

 Гадаад, дотоод сургалтанд хамрагдах, туршлага судлах 

  

 

Гэрлэлтийн гэрчилгээг  

удирдлагуудын бүрэлдэхүүнтэй 

хүндэтгэлтэйгээр гардуулдаг 

 

 

 

 

Мэргэжилтнүүдийн албан тушаал, утасны дугаар бүхий танилцуулга  
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Сумын төсөвт байгууллагуудыг гэрлэн хаягтай болгосон.  /7 сая төгрөг/ 

 

ИРГЭДЭЭ СОНСОХ УТАС-89951950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОГТЦЭЦИЙ СУМ 
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Орон нутагтаа тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх талаар санаачлагатай 

ажиллаж бусад сумдад шинэ санаа болохуйц тогтоол, журам, хөтөлбөр санаачлан 

хэрэгжүүлэн ажилласан. Тухайлбал “Хог хаягдлын төлбөрийн норматив”, 

“Таксины үнэ”, “Орчны эрүүл мэнд” хөтөлбөр гэх мэт. 

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЛААР 

 8953-1950 иргэдээ сонсох утас 

 Сар бүр “цэцийн мэдээ” сонин 

  Facebook page –мэдээллийн хуудас  

  Жилийн ажлын зурагт тайлангийн ном 

 12 албан байгууллагад нийтийн зар мэдээний самбар байрлуулсан 

 Угталтын 7 хоног арга хэмжээ 

 Иргэдэд үзүүлэх анхны тусламж хавтас гарган ил байрлуулсан  

Ажлын цагаар мэдээлэл авч бүртгэн хариуцах эзэнд мэдэгдэж хариу арга 

хэмжээ авдаг  

 Сар бүр “Цэцийн мэдээ” сонин гаргаж 

байна. Аймгийн Тэргүүний сум 

шалгаруулалтанд 2-р байранд орж 

түүнийхээ шагналаар хэвлэгч, сонин 

хэвлэх цаасыг авсан. 

 

Сар бүрийн шуурхай мэдээ авахад 

зурагт мэдээлэл хамт цуглуулж 

материалаа цуглуулдаг  

 

 

 

 

Цогтцэций ЗДТГ  facebook page 
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2013 онд хийсэн бүх ажлаар зурагт тайлангийн 

ном хэвлүүлж бүх айл өрхөд тараасан.  

 

 

 

 

Ажлын байрны эмх цэгцийг сайжруулах Японы 5S хөтөлбөрийг  Улаанбаатар хотын 

лаборатори 1-р сургуульд хэрэгжүүлж байсан туршлагаас нэвтрүүлэн өөрийн ЗДТГ-т 

зохицуулан нэтрүүлсэн бөгөөд сумын төсөвт байгууллагууд болон аймгийн бусад сумдын 

ЗДТГ-т хэрэгжүүлж байгаа туршлагаа нэвтрүүлж байна. 

2014 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөг календарчилсан хэлбэрээр хийж тамгын газрын 

үүдэнд ил байрлуулсан нь иргэдэд хийх ажил нээлттэй болсон. 

12  байгууллага , аж ахуй нэгж, уул уурхайн кемпэд нийтийн зар мэдээний самбар 

байрлуулсан.  

Сумын ИТХ-ийн тогтоол-ягаан, сумын эдийн засгийн мэдээлэл –цайвар ягаан, 

хууль тогтоомж /Засаг даргын захирамж/ –цэнхэр /, нийтэд  хамрах зар мэдээ –цагаан, 

тухайн байгууллагын зүгээс тавих зар/ самбар байрлаж байгаа байгууллага/ - өнгө 

хамаарахгүй 

 

Угталтын 7 хоног  

Даваа гариг – Мэндчилгээний өдөр –ЗДТГ-аар үйлчлүүлэхээр ирж байгаа иргэдтэй 

заавал мэндлэх 
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Мягмар гариг- Инээмсгэлэлийн өдөр – Үйлчлүүлэгчидтэй заавал инээмсэглэж 

харилцах 

Лхагва гариг- Хүндэтгэлийн өдөр – үйлчлүүлэгчдийг хүндэтгэж харилцах 

Пүрэв – талархлын өдөр – Үйлчлүүлэгчиддээ баярлалаа баяртай гэдэг үгийг 

заавал хэлэх 

Баасан гариг- Бахархлын өдөр – сумынхаа аль зүйлээр, хүнээр , үйл явдлаар 

бахархаж сурталчилах өдөр болгодог 

Иргэдэд үзүүлэх анхны тусламжийн хавтас  

 ЗДТГ-ын бүтэц бүрэлдэхүүн 

 Албан хаагчдын утас, мэдээлэл 

 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний бүрдүүлэх материалууд 

 Хийгдэж байгаа үйл ажиллагаа зэрэг байна.  

Иргэдрүү чиглэсэн ажил  

 150 хүүхдийн цэцэрлэгийг засаг даргын санаачлага болон хөрөнгө 

оруулалтаар шийдсэн 

 Гэр 55 төсөл хэрэгжүүлж эхэлж байна. 9 өрхөд гэр олгосон. 

 Ахмадын сургаал алт зөвлөлгөөн 

 Төрийн албан хаагчдын зөвлөлгөөн 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлгөөн 

 Аан-тэй түншлэлийн гэрээ  

Гэр 55 төслийн хүрээнд 9 өрхөд гэр олгосон.  

 

“Ахмадын сургаал алт”зөвлөгөөнийг тогтмол зохион байгуулдаг болсон. 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөгөөн 

 

Хувийн хэвшлийн ААН-тэй түншлэлийн гэрээ байгуулан сар бүрийн 1 өдөр уулзаж 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цогтцэций сумын Засаг даргын 

Тамгын газар

ИРГЭДЭЭ СОНСОХ УТАС

8953-1950
Та бүхэн төрийн үйлчилгээ, сум оронд  болон 

өөрт тулгамдсан асуудлаар энэ утсанд ажлын 

цагаар санал гомдол мэдээлэл өгч байна уу? 
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ДАЛАНЗАДГАД СУМ 

Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг хороодын зохион байгуулалттай ажиллуулж, 

сумын хэмжээнд мөрдөх журмуудыг шинэчлэн батлан мөрдөж байгаа.   

Тухайлбал Даланзадгад сум/хот/-ын нутаг дэвсгэрт худалдаа нийтийн хоол, 

үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын  дагаж мөрдөх 

журам, Даланзадгад сум /хот/-ын нутаг дэвсгэрт тамхи худалдан борлуулах, 

тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах журам, Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 

зар сурталчилгааны үйл ажиллагаа явуулах, Нохой тэжээх, золбин нохой устгахад 

мөрдөх журам, Түгээмэл тархацтай болон ердийн ашигт малтмалыг иргэд аж ахуй 

нэгж байгууллага ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хэрэгцээндээ ашиг олох зорилгоор 

ашиглах, ашиглалтанд хяналт тавих журам, Даланзадгад сумын авто зам болон 

явган зам, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн ашиглалтыг зохицууулах журам 

Ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын журам гэх мэт журмуудыг батлан 

хэрэгжүүлж байна.  

 Даланзадгад сум/хот/ын 

Засаг даргын Тамгын газрын сар 

бүрийн үйл ажиллагааны зурагт 

тайлан тайлбарын хамт. Үйл 

ажиллагааны фото альбом 1 нь 

хөтөлбөрүүд болон үндсэн 

чиглэлүүдийн хүрээнд хийгдсэн 

ажил, фото альбом 2 нь  Тамгын 

газрын жилийн үйл 

ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн 

ажлууд багтсан. 

Календарчилсан цахим төлөвлөгөө 
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Ажлын 5 хоногоор төлөвлөдөг. 7 хоног бүрийн Даваа гарагт хэрэгжилтийг 

тооцдог. Хэрэгжээгүй ажлын доогуур зурдаг бөгөөд дараа дарагийн өдрүүдэд 

шилжүүлэн төлөвлөж болдог. Сар бүрийн эцэст хэвлэмэл байдлаар гаргаж 

биелэлтийг тооцож ажилладаг.  

Өдөрт хийх ажил нь тодорхой болдог. Албан тушаалтны ажлын ачаалал 

багасна. Олон төрлийн цаасан төлөвлөгөө хийхгүй.  

Хяналтын  самбар 

Албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг  сайжруулах, хугацаатай мэдээ 

тайлан, хувийн зохион байгуулалтыг дээшлүүлэх зорилгоор Тамгын газар 28, багт 

8  самбар ажиллаж байна.  

Архив 

Албан ёсны  зөвшөөөрөлтэй архивтай болох зорилгоор архиьыэ 
мэргэжлийн хүнтэй 70 хоногийн түр гэрээ байгуулж  1992-2013 он хүртэлх  37 
мянган хуудас материалыг 160 хадагаламжийн нэгжийг зохих заавар журмын 
дагуу бүрдүүлсэн.   

Албан бичиг хөтлөлтийн зааврын дагуу бичиг хэргийн 43 дардас хийлгэж 
холбогдох албан тушаалтнуудад олгож 4 удаагийн сургалт хийсэн.  
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Албан тушаалтан тус бүрээр ажлын хавтас нээж бүрдүүлэлтийг хийж 

байна. Хариуцсан ажлын чиглэлээр бүтэн  жилийн хугацаанд хийгдсэн ажлын 

тайланг хугацаанд нь тухайн хавтсанд хийх  бөгөөд жилийн эцэст үр дүнгийн гэрээ 

дүгнэхэд материал бүрэн байх ёстой.  

 

Хүний нөөцийн программ 

Тамгын газрын бүх албан тушаалтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

багтаасан.  Хүний нөөцийн цахим бүртгэл нь албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэхэд, шагнаж урамшуулах  гэх мэт  өдөр тутмын олон үйл ажиллагаанд 

зайлшгүй ашиглагддаг.  
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Даланзадгад сум/хот/-ын 8 багийн зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн шинэлэг ажил 

Баруун сайханы 1-р багийн ажил: 

Баруун сайхны 1 дүгээр багаас төрийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомж 

сурталчлах, багийн үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалт, ажлын тайлан 

танилцуулах, ард иргэдийн санал хүсэлтийг авах зорилгоор “Төрийн бодлого 

шийдвэр сурталчлах хайрцаг”-ыг нийт айл өрхөөр аялуулж байна. 

 

Хан-Уулын 2-р багийн  ажил: 

Харж хандах үр хүүхэдгүй, ганц бие өндөр настанд төрийн үйлчилгээг гэрт 

нь хүргэх ажлыг Төрийн болон ТББ-тай хамтран зохион байгуулан ажиллаж 

байна.  Уг  ажлын хүрээнд 8 багийн   16 өндөр настанд төрийн үйлчилгээг хүргэн 

ажиллаж  байна. 

Далангийн 3-р багийн  ажил: 

Даланзадгад сумын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад дайчин, 

алдартнуудад тэтгэмжийг гэрээр нь олгож үйлчилдэг. 
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Дунд сайхны 4-р багийн  ажил: 

Архидалтгүй Даланзадгад  ажлын хүрээнд Даланзадгад сумын Засаг 

даргын Тамгын газар,  Цагдаагийн газартай хамтран Даланзадгад сумын нутаг 

дэвсгэрт архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг борлуулах цэгийг шалгаж, 

тоолох ажил хийгдсэн. Мөн “Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал” ТББ үүсгэн байгуулж 

Даланзадгад сумын хэмжээнд архины хамааралтай иргэдийн судалгааг 

Цагдаагийн газартай хамтран гарган зорилтот бүлэг рүү чиглэн ажиллаж байна. 

Зүүн сайханы 5-р багийн ажил: 

Залуу гэр бүлийн баталгааг Даланзадгад сум/хот/-ын Засаг дарга, Аймгийн 

Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн албаны дарга, багийн Засаг даргын  хамтаар 

хүндэтгэлтэй гардуулж өгсөн. 

2014 оноос эхлэн хүрээгээ тэлж 

      1. 16 нас хүрээд цахим үнэмлэх авч байгаа иргэний "Тангараг" 

      2. Шинээр төрсөн хүүхдүүдэд "Талархал" 

      3. Шинээр гэр бүл болсон хосуудад  "Дурсамж" олгож байхаар журмыг 

Даланзадгад сумын Засаг даргын захирамжаар батлуулан  Хүндэтгэлийн 

өргөөний үйл ажиллагааг тогтмолжуулан жилд 2 удаа гардуулж өгөхөөр 

шийдвэрлээд байна. 
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Их-Уулын 6-р багийн  ажил: 

Байнгын хэвтэрт байдаг ахмад настангуудад төрийн үйлчилгээг хүргэн 

ажиллаж байна. 

Энэхүү үйл ажиллагаанд “Шим билэг” өрхийн эрүүл мэндийн төв, Улаан 

загалмайн хороо, Мөнхийн рашаан эмийн сан, Алтан говь телевиз хамтран 

ажилалаа. 

 

 

Багийн өндөр настан Ө. Жаалхүүд 

үйлчилгээг хүргэж байгаа нь 

 

 

 

  

Багийн өндөр настан Ц. Должинд 

үйлчилгээг хүргэж байгаа нь 

 

 

Оюутын 7-р багийн  ажил: 

 

7-р баг Даланзадгад сумын 

хэмжээнд харж хандах эцэг эхгүй 0-16 

насны хүүхдүүдэд төрийн үйлчилгээг 

хүргэн ажиллаж байна. 

 

 

 

Цагаан булаг 8-р багийн ажил: 

Багийн хэмжээнд Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой  

өрхүүдэд газрын захирамж, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг дараалал 

харгалзахгүй, үнэ төлбөргүй гаргуулан өгөх ажлыг зохион байгуулж байна. 
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Гадаад харилцаа 

Солонгос улсын Дамян хотын найрсаг хамтын ажиллагааны хүрээнд 

Даланзадгад Дамян хотын хооронд хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагаанд гарын 

үсэг зурлаа. 
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Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хжрлын дарга Л.Батчулуун, Засаг дарга 

Б.Бадраа болон Япон улсын Яманаши муж Фүэфүкэ хотын дарга нарын 

дэмжлэгтэйгээр Даланзадгад, Фүэфүкэ хоёр хотын нөхөрлөл, худалдаа аж 

үйлдвэрийн танхимууд   хоорондын хамтын ажиллагааны  санамж бичигт гарын 

үсэг зурлаа. 

 

Өмнөговь аймаг, БНХАУ-ын ӨМӨЗО - ны Альша аймагтай хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулсаны хүрээнд Альша аймгийн Баян хоттой Даланзадгад сум/хот/ хамтран 

ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. 
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ДАЛАНЗАДГАД СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ХИЙГДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 

 Зоонозын хамгаалалтын зуны хувцас хэрэглэгдэхүүн  

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая/ - 9.900.000 төгрөг 

 Хугацаа: 5-р сард хийгдсэн. 

 

 Мод усалгааны  

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая/ - 32.900.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн /Мян төгрөг/ - 32.900.000 

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж: “Их ертөнц”ХХК  

 Хугацаа: 8-р сар  

 Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн талбайг услах зориулалттай 

гүний 2 худаг, байрны хамт гаргасан.  
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  Хог ачих тээвэрлэх машин 

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая/ - 

120.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний 

дүн /сая/ 117.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан аж ахуй 

нэгж: “Баянгол Kүкжэ” ХХК  

 Нарийн бичиг: ОНӨТҮК 

 Хугацаа: 5-р сар 

 Төв саадны тохижилт урсгал засвар 

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая/ - 66.820.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн /сая/ - 66.508.000 төгрөг  

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж: “Өмнийн говийн тэнгэр” ХХК  

 Хугацаа: 6,7-р сар 

 

 Ажнай талбайн тохижуулалт  

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая - 50.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн /сая/ - 50.000.000 төгрөг  

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж:     “Мичид халиун” ХХК  

 Хугацаа: 6,8-р сар 
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  Явган зам шинээр тавих  

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая/ - 

112.000.000 төгрөг  

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн 

/сая/ - 99.641.108 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж:  

    “Эрдэнийн гүн говь” ХХК  

 Хугацаа: 7,8,11-р сар 

 Сумын нутаг дэвсгэрийн  шороон замыг хусаж тэгшлэх  

 Батлагдсан төсөв төртөг /сая/ - 37.320.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн / сая / - 37.320.000  төгрөг 

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж: “Говь гурван зам”ХХК, “Говийн төгөлдөр 

ирээдүй”ХХК, “Бодь сант”ХХК  

 Хугацаа: 7,12-р сар 

 

 Нийтийн биеийн тамирын талбай /4-р баг/  

 Батлагдсан төсөв төртөг /сая/ - 50.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн /сая/ - 49.995.000 төгрөг  

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж:  

    “Дэвсэг сант” ХХК  

 Хугацаа: 7,8-р сар 
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  Хүүхдийн тоглоомын талбай /3-р 

баг/  

 Батлагдсан төсөвт өртөг /сая/ - 

23.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн 

/сая/ - 23.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан аж ахуй 

нэгж:“Аз билэгтэй” ХХК  

 Хугацаа: 7-р сар 

 Гэр хорооллын хаягжилт  

 Батлагдсан төсөв төртөг /сая/ - 25.000.000 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан гэрээний дүн  /сая/ - 24.995.634 төгрөг 

 Тендерт шалгарсан аж ахуй нэгж: “Рэс повер” ХХК  

Хугацаа: 12-р сар 
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“АРХИГҮЙ ӨМНӨГОВЬ” УРИАЛГЫГ ДЭМЖИЖ ГАРГАСАН БАТЛАМЖ 

 

2014 оны 05 сарын 05-ны өдөр                      Даланзадгад 

 

Зорилго: “Архигүй Өмнөговь” уриалгыг дэмжиж хэрэгжүүлэхийн тулд “Архигүй 

Даланзадгад” уриалгыг гаргасантай холбогдуулж Засаг даргын тамгын газрын бие 

бүрэлдэхүүн архи болон согтууруулах ундааны хэрэглээнээс татгалзаж, ажлын 

бүтээмжийг дээшлүүлэхэд оршино. 

Хамрах хүрээ: Даланзадгад сум /хот/-ын Засаг даргын тамгын газрын бие 

бүрэлдэхүүн. 

Хугацаа: 2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны 

өдөр хүртэл 

Батламж гаргагчийн хүлээх үүрэг: 

 1.Төрийн албан хаагч нь “Архи болон согтууруулах ундаа”-г ажлын цагаар, ажлын 

байранд, албан үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ хэрэглэхгүй байх. 

 2. Амралтын цагаар “Архи болон согтууруулах ундаа”-г хэрэглэснээс болж ажлын 

бүтээмж буурах явдал гаргахгүй байхад анхаарч ухамсартай ажиллах. 

 3. Хамт олны дунд согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх талаар эерэг 

сурталчилгаа хийх. 

 4. Батламжийг зөрчсөн тохиолдол болон энэ талаарх мэдээллийг нуун 

дарагдуулж, дутагдалтай эвлэрэхгүй, тухайн үед нь удирдах албан тушаалтанд мэдэгдэж 

дараагийн шатны арга хэмжээг авхуулах. 

 5. Архи болон согтууруулах ундаа хэрэглэснээс ар гэрт гарсан хэрүүл маргааныг 

албан ажилтай хамаатуулан, албаны эрх ашгийг хохироох, хамт олны нэр хүндийг гутаах 

асуудал гаргахгүй байх. 

6.Тээврийн хэрэгсэлийг согтуугаар жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байх. 

 7. Батламжид заасан үүргийг зөрчиж “Архи болон согтууруулах ундаа”-г 

хэрэглэсэн тохиолдолд удирдах албан тушаалтанд тодорхойлолтыг бичгээр гаргаж өгөх 

ба албан ажлаа үргэлжлүүлэн хийх эсэх талаарх анхны саналыг “Архидан согтуурахаас 

сэргийлэх хяналт тавих ажлын хэсэг”-ийн хуралдаанаас гаргаж дараагийн шатны дарга 

эцсийн шийдвэрийг гаргана. 

 8. Төрийн албан хаагчийн нэр хүндийг өндөрт өргөж, ард иргэдийн дунд биеэ зөв 

авч яван, үлгэр дууриалал үзүүлж, байгууллагын хэмжээнд албан ёсоор нэгдсэн арга 

хэмжээ зохион байгуулах үед тусгайлан зохицуулж, хүндэтгэлийн идээнд зөвхөн сүү 

өргөж байх. 

 Батламжийн үр дүнг тооцох: 

 1.Батламжийн хугацаанд хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлж, зөрчил гаргаагүй, хамт 

олны дунд архидалтын эсрэг тодорхой ажил зохион байгуулсан албан тушаалтаны 

ажлын бүтээмж дээшилсэн гэж үзэн шагнаж урамшуулах асуудлыг “Байгууллагын 

хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын дагуу шийдвэрлэнэ. 

БАТЛАМЖИЛСАН:     БАТЛАМЖ ГАРГУУЛСАН: 

         

.................................................. ДАЛАНЗАДГАД СУМ /ХОТ/-ЫН ЗДТГ-ЫН   

 

/................................................./   ДАРГА   Б.МЭНДБАЯР 
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