
Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №2 

 
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

1.1 Төр засгийн бодлого шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх хүрээнд: 

1.1. Монгол Улсын Засгийн 
газар, аймгийн Засаг даргын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
суртачилах, биелэлтэнд хяналт 
тавьж удирдлага зохион 
байгуулалтаар ханган ажиллах 

Сумын бүх нөөц боломжоо орон нутгийн 
хөгжлийн төлөө зохистой ашиглах, иргэдийн 
эрэлт, хүсэлт, таашаалд нийцсэн ажил 
үйлчилгээг хүргэх зорилт тавин аймаг, сумын 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн  ЗДТГазраас удирдлага зохион 
байгуулалтыг оновчтой авч ажиллаа. Нутгийн 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг ил 
тод нээлттэй хүргэх, чанар хүртээмжийг 
сайжруулах зорилгоор Засаг даргын иргэдтэй 
уулзах улзалтыг зохион  байгуулан сум орон 
нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажил, төр, төсвийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны  талаар иргэддээ мэдээлэл 
хүргэн ажилласан. 

100 

1.2. Аймгийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд тусгагдсан 
зорилт, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт 
тавих 

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилт, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт 
тавьж үр дүнгийн биелэлтэнд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийн аймгийн ЗДТГазарт хүргүүлэв. 

100 

1.3. Сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал, багийн 
иргэдийн нийтийн хурлын 
ажиллах нөхцлийг хангаж 
ажиллах 

Сумын ИТХурал болон багийн ИНХуралын 
ажиллах нөхцөл боломжийг ханган, 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж 
ажиллаж байна. 

100 

1.4. Монгол Улсын 
Ерөнхийлөнчийн зарлиг, УИХ, 
Засгийн газрын тогтоол, албан 
даалгавар, аймгийн Засаг 
даргын захирамж, албан 
даалгавар, ИТХ-ын тогтоолын 
хэрэгжилт, иргэдийн СӨГ-ыг  
шийдвэрлэсэн талаар хугацаанд 
нь тайлагнаж ажиллах 

Тайлант онд МУЗГ-ын тогтоол 3, Аймаг 
ИТХурлын тогтоол шийдвэр 6, Аймгийн Засаг 
даргын албан даалгавар 3 ирж тогтоол 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэн үр дүнг тайлагнан 
ажилласан байна. Тайлант хугацаанд төр 
төсвийн байгууллагын удирдлагуудад хандаж 
812 өргөдөл гомдол ирж шийдвэрлэн ажилласан 
байна. 

100 

1.5. Хууль тогтоомжоор орон 
нутгийн хэмжээнд хүлээсэн чиг 
үүргийг бүрэн хэрэгжүүлж, үр 
дүнг аймгийн Засаг даргын өмнө 
хариуцах 

Сумын хэмжээнд эрх бүхий албан тушаалтанаас 
гаргаж буй захирамжлалын бүхий л бодлогын 
бичиг баримтыг ажил хариуцсан 
мэргэжилтнүүдээр боловсруулан, хууль эрх зүйн 
үндэслэл, цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагтай 
уялдуулан гаргах, иргэд, ИТХ-ын төлөөлөгчид, 
Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас гаргасан саналыг 
тусган ажиллаж байна. Нийгэм, эдийн засаг, 
хөгжлийн төлөвлөлт, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
зохион байгуулалт хийгдэх томоохон бодлогын 
баримт бичгийг боловсруулахдаа зөвлөх 
үйлчилгээ авах, холбогдох мэргэшлийн 
байгууллагаар санал дүгнэлт гаргуулан 
ажиллаж байна. 

100 



1.6. Аймгийн Засаг дарга, 
түүний Тамгын газар, дээд 
шатны байгууллагаас өгсөн цаг 
үеийн шуурхай үүрэг даалгавар, 
тайлан мэдээ, хариутай бичгийн 
биелэлтийг хугацаанд нь 
тайлагнаж ажиллах 

Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийтээр 
дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан сум, багийн Засаг 
даргын захирамж шийдвэрийг аймгийн Хууль 
зүйн хэлтэст хянуулан ажиллаж байна. Төрийн 
байгууллагуудын албан бичиг хэргийн эргэлт, 
мэдээ мэдээллийн дамжуулалтыг шуурхай 
болгох зорилгоор “Байгууллагын удирдлагын 
цогц систем” /ABLE/-ийг нэвтрүүлж ажиллаж 
байгаа нь дээд газраас ирж байгаа албан бичиг, 
шуурхай мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй 
хүлээж авдаг, эргэж мэдээлдэг болсон нь чухал 
ач холбогдолтой боллоо. Сумын интернэт цахим 
вэб хаяг болон мэдээллийн боломжит 
хэрэгслээр иргэдэд ил тод харагдахуйц газарт 
байрлуулсан самбарт мэдээлэл байршуулан 
ажиллав. ЗДТГ-ын барилгын гаднах гудамж 
талбайн зориулалтай телевизээр мэдээлэл 
цацах ажлыг эхлүүлээд байна. 

100 

1.7. Орон нутагт иргэдийн 
оролцооны боловсролыг 
дэмжих, Иргэний танхимын үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж 
ажиллах 

Сумын ЗДТГ-ын Иргэний танхимаар дамжуулан 
шинэчлэгдэн батлагдсан 7 төрлийн хууль 
тогтоомжийн Legalinfo.mn сайтаас татан авч 36 
иргэнд үйлчлэв. Иргэдэд хууль эрх зүйн 
зөвлөгөөг өгч ажиллаа. Үүнээс гэр бүл 
цуцлалтын чиглэлээр 3 иргэнд нэхэмжлэл, 
Иргэн хоорондын эд хөрөнгийн маргаанд 15 
иргэн нэхэмжлэл, нас тогтоолгох хүсэлт гаргах 
нэхэмжлэлийг 3 удаа  бичиж өгч эрх зүйн 
дэмжлэг туслалцаа үзүүллээ. Сумын 
иргэдийн 30,4% эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааны ажлыг хийж 2 багийн 
давхардсан тоогоор 1180 иргэнд хамруулсан 
байна. 

100 

1.2.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд:  

1.2.1.Төрийн ажил үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж, үр дүнд хийх 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
үр нөлөөг дээшлүүлж, орон 
нутагт хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний баг байгуулж 
ажиллуулах 

Төрийн ажил үйлчилгээний чанар хүртээмж үр 
дүнд хийх хяналт шинжилгээний багийг 
ЗДТГазрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг жил 
бүр ажиллаж хэвшиж байна 

100 

1.2.3.Бодлогын баримт бичиг, 
ажил үйлчилгээний 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд 
анхан шатны хяналт - 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг 
тогтмолжуулах 

Төрийн албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, ажлын 
ачаалал, үр дүнг харгалзан үр дүнгийн гэрээг 
дүгнэх, цалингийн урамшуулал олгох, 
хариуцлага тооцох замаар ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлж асуудлыг шийдвэрлэж байна. Жил бүр 
байгууллагын хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн 
баталсан дотоод журмаар төрийн албан 
хаагчтай холбоотой аливаа тулгамдсан асуудал, 
алдаа оноо ажлын ололт, дутагдалыг дотоод 
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулан тодотгож 
ажиллаж байна.ТАХ-дын ажиллах нөхцөл, 
ажлын онцлог, цаг үеийн олон нийтийг хамарсан 
ажил, арга хэмжээ, байгууллагын дотоод ажил 
үйлчилгээ, байгууллага хамт олноо төлөөлөн 
оролцсон урлаг, спортын, ажил мэргэжлийн 
чиглэлээр амжилт гаргаж, хамт олноо 
манлайлан ажиллаж байгаа албан хаагчдыг 

100 



шагнаж урамшуулах,  Яамны болон салбарын 
шагнал урамшуулалд тодорхойлох, мөнгөн 
урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. 2017 онд нийтдээ 6 албан 
хаагчдад тус бүр 150.0 мян.төгрөг, 5 албан 
хаагчдад тус бүр 80,0 мян.төгрөг, 2 албан 
хаагчийг албан тушаалын цалингийн хувиар, 2 
албан хаагчыг дээд шатны байгууллагын 
шагналаар шагнуулж урамшуулсан байна. 

1.2.4.Засгийн газрын 2011 оны 
311 дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангаж, дотоод 
аудитын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 

Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангаж, дотоод аудитын чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна 

100 

1.3.Төрийн үйлчилгээний ил тод, шуурхай байдлыг хангах хүрээнд:  

1.3.1. Төрийн үйлчилгээний ил 
тод байдлыг хангаж, иргэдэд 
хүнд суртал чирэгдэлгүй 
үйлчилж хэвших 

Жил бүр байгууллагад мөрдөгдөх дотоод 
журамыг хамт олноороо хэлэлцэн батлаж, 
мөрдөж ажиллаж байна. Үйлдвэрчний эвлэл, 
Төрийн албан хаагчийн хичээн эрмэлзэх зүйл, 
нутгийн захиргааны байгууллагаас ИТХуралд 
үйлчлэх журам, иргэний танхимын үйл 
ажиллагааны журам болон бусад хууль 
тогтоомжыг мөрдлөг болгон ажиллаж хэвшсэн 

100 

1.3.2.”Байгууллагын дотоод 
удирдлагын цогц систем”-ийг 
үйл ажиллагаандаа хэвшүүлж, 
албан бичиг, шуудан мэдээ 
тайланг солилцоход ашиглаж 
ажиллах 

ЗДТГ-ын архив, бичиг хэргийн мэргэжилтэнд 
хариуцуулан ажиллаж байна.Төрийн албанд 
иргэдийг чирэгдэлгүй үйлчлэх талаар чиглэл 
үүрэг өгч, иргэдийг 1 цонх, иргэний танхимаар 
хүлээн авч уулзаж, тэдний санал бодлыг сонсч 
ажиллаа. 

100 

1.3.3.Сумын цахим хуудасны 
байнгын, тасралтгүй үйл 
ажиллагааг хангаж, мэдээ 
мэдээллийг тогтмол шинэчлэх 

Сум орон нутагт хийгдэж байгаа хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил, цаг үетэй 
холбогдолтой бусад мэдээллийг ЗДТГ-ын 
Facebook хаягт тогтмол нийтэлж ажиллаж 
байна. Суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Хүчин 
бүрэн ХХК” нийгмийн хариуцлагын гэрээний 
үүргийн дагуу ЗДТГазрын гадна хананд 5700,0 
мянган төгрөгийн өртөг бүхий Led дэлгэц авч 
өгсөн боловч одоогоор самбар тогтмол ажилд 
ороогүй байна. 

100 

1.3.4.Төрийн ажил үйлчилгээний 
талаарх мэдээ мэдээллийг олон 
нийтэд хүргэх, сурталчлан 
таниулах арга хэмжээг шинэ 
шатанд гаргах 

2017 онд “Хүдэрийн мэдээ” сонинг улирал бүр 
гарган мэдээ мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. 
Тайлант хугацаанд 1200 сонин хэвлэж 1350,0 
мянган төгрөг зарцуулсан байна. Мөн иргэдэд 
цаг үеийн холбогдолтой мэдээ мэдээллийг 
хүргэх зорилгоор иргэний танхимд Зууны мэдээ, 
Засгийн газрын мэдээ, Сэлэнгийн мэдээ сонин 
тогтмол захиалан  хүргэж байна. 

100 

1.3.5.Орон нутгийн хэмжээнд 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн 
ажил, арга хэмжээний талаар 
аймгийн ЗДТГ болон иргэдэд 
урьдчилан мэдээлж ажиллах 

Тайлант онд орон нутагт нилээдгүй олон ажил 
арга хэмжээг зохион байгууллан ажиллаа. Үүний 
дотор 2017 онд манай сум бүтээн байгуулалт 
хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэн 
хүлээн авч ашиглалтанд оруулсан 

100 

1.3.6. Хэвлэл мэдээллийн асуудал 
хариуцсан ажилтнуудыг 
чадавхжуулж, орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 
хамтран ажиллах 

Хэвлэл мэдээллийн ажлыг НБХЭХариуцсан 
мэргэжилтэнд хариуцуулж чадавхижуулах 
сургалтанд хамруулан ажиллаж байна.  

100 



1.4. Хүний нөөцийн хөгжлийг хангах  

1.4.1.Төрийн албан хаагчдыг 
давтан сургах, мэргэжил 
дээшлүүлэх, боловсролын зэрэг 
ахиулахад бодлогын дэмжлэг 
үзүүлэх 

Тайлант хугацаанд төрийн албан хаагчдын нийт 
12 удаагийн урт богино хугацааны сургалтанд 
хамруулсан байна. Мөн БНХАУ-ын Эрээн хотод 
туршлага судлах сургалтанд 25 албан хаагч 
хамрагдсан байна. 

100 

1.4.2. Байгууллага бүрийн 
сургагч байгууллага болгох 
зорилтыг хэрэгжүүлж, сургалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулж 
ажиллах 

Хэрэгжээгүй 

0 

1.4.3.Төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон тооны 
захиалгыг авч, Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд 
тухай бүр мэдээлж ажиллах 

2017 онд сумын ЗДТГазарт төрийн албан болон 
хөдөлмөрийн, иргэний тухай хуулийн холбогдох 
асуудлаас шалтгаалан гарсан төрийн албаны 
сул орон тооны талаар аймгийн Төрийн албаны 
салбар зөвлөлд захиалга өгч, сонгон 
шалгаруулалтанд орж тэнцсэн иргэдээс төрийн 
албаны зөвлөлийн тогтоол шийдвэрээр, хуулийн 
дагуу ажлын байранд томилж төрийн албаны 
залгамж халаа, төрийн ажлын тасралтгүй 
байдлыг хангуулан зохион байгуулж ажиллаа. 
ЗДТГазар төрийн захиргааны 3 албан 
тушаалтан, төрийн үйлчилгээ гэрээт 2, 
ажилтанг, ЕБСургуульд багшаар 5 ажилтанг, 
СӨБ-ын байгууллагад 4 ажилтанг ЭМТөвд 2 
ажилтанг тус тус сул орон тоог хуулийн дагуу 
нөхөн бүрдүүлэн ажиллаа. 

100 

1.4.4.Төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
тайланг тогтоосон хуваарийн 
дагуу мэдээлэх нөхөн арга 
хэмжээг авч ажиллах 

ТАХ-ын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 
тогтоосон хугацаанд өгч хэвшсэн 

100 

1.5.Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа 
 

1.5.1.Гадаадад айлчлах, албан 
хэргээр зорчих, олон улсын арга 
хэмжээнд оролцох албан ёсны 
хэлцэл байгуулахдаа дээд 
шатны байгууллага, албан 
тушаалтны удирдамжийн дагуу 
ажиллах 

Тайлант онд гадаад дотоод албан томилолтоор 
ажиллаагүй болно 

1.5.2.Албаны гадаад паспортыг 
аймгийн Засаг даргын тамгын 
газрын даргад хадгалуулж, 
ажлаар гадаадад зорчиход 
олгож, гадаад албан 
томилолтоос буцаж ирэхэд 
эргүүлэн авдаг журмыг мөрдөж 
ажиллах 

Албаны паспорт авсан алба хаагч байхгүй болно 

1.5.3.Орон нутгийн түвшинд 
өөрийн сумын онцлогт нийцсэн 
гадаад харилцааны бодлогыг 
тодорхойлон, шинэ түншлэлийг 
эрэлхийлж ажиллах 

Хэрэгжээгүй 

0 



1.5.4.Гадаад, дотоодод албан 
томилолтоор болон хувийн 
ажлаар явахдаа аймгийн Засаг 
дарга, Засаг даргын орлогч, 
Тамгын газрын даргад албан 
ёсоор хандаж, чөлөө зөвшөөрөл 
авч ажиллах 

Тайлант онд гадаад дотоод албан томилолтоор 
ажиллаагүй болно. 

1.6. Бусад ажил арга хэмжээ 1.7.  

1.6.1.Гамшгийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, түүнийг 
бууруулахад чиглэгдсэн арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

Малын гоц халдварт цэцэг өвчин гарч мал 
эмнэлгийн албаны заавар зөвлөмжийн дагуу 
шуурхай арга хэмжээ авч сумын засаг даргын 
А/5 захирамжаар хорио цээрийн дэглэм тогтоож 
ажилласнаар өвчний голомтыг таслан зогсоох 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Сумын 
хэмжээнд 9 малчин өрхийн 1657 хонь уг өвчнөөр 
өвчилж,өвчилсөн бүх хонийг устгалд оруулсан 
болно. Сумын нийт малчин өрхийн 90 суурьт 
байгаа 12256 хонинд цэцэг өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакцинжуулалтанд бүрэн хамруулав. 
Устгал вакцинжуулалтын арга хэмжээнд 14 
машин техник ,89 хүн ажиллав. Хорио цээрийн 4 
пост ажилласан.Засаг даргын А\81 захирамжийн 
дагуу Хүдрийн адагаас эхлэн Жаргалант, Хазай, 
Нарийн хөдий, Төмөртэй, Ганц модны энгэр, 
Дөрөө хавирдаг, Тарвагатай, Шанд, Бумбат, 
Төхөмийн хөндий, Цагаан нуга, Уялга, Цагдаа 
овоо зэрэг газруудад аймгийн мал эмнэлгийн 
дук машинаар 5-р сарын 29-ны өдрөөс эхлэн 6-р 
сарын 12-ны өдрийн хооронд 118 өвөлжөөнд 
ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Мөн малын гоц халдварт цэцэг 
өвчний голомттой 9 суурийн зусланд байгаа 
хашаа хороонд ариутгал халдваргүйжүүлэлт 
хийсэн. 

100 

1.6.2.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
стандартын шаардлага ханган 
ажиллаж байгаа иргэн, аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

Хэрэгжээгүй 

0 

1.6.3.Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуульд заасны дагуу 
эрсдэлд суурилсан хяналт 
шалгалт хийх, зөвлөн туслах 
үйлчилгээг Мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамтран 
хэрэгжүүлэх 

Ойн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор удирдамжийн дагуу хяналт 
шалгалтыг 5 удаа хийж нийт 12 иргэн,15 аж ахуй 
нэгж, 7 нөхөрлөл шалгалтанд хамрагдлаа. 
Шалгалтын явцад Ойн тухай хууль зөрчсөн 
Баянцагаан 2-р багийн иргэн Б.Өлзийутас 
модны нөхөн төлбөр болох 785,000 төгрөгийг 
оногдуулж 7м3 гуалин хурааж улсын орлого 
болгосон. Мөн Тарвагатай 1-р багийн иргэн 
Б.Энхбаярын хууль бусаар бэлтгэсэн модыг 
хураан авч холбогдох байгууллагад 
шилжүүлсэн.  2017 оны жилийн эцсийн 
байдлаар зохих зөвшөөрөлгүй бэлтгэгдсэн 60 
м3 модыг хураан улсын орлого болгосон. Мөн 
аймгийн мэргэжлийн хяналт болон БОАЖЯам 
ажлын хэсэгтэй хяналт шалгалтыг хийж зохих 
зөвшөөрөлгүй хийж бэлтгэгдсэн 115 м3 модыг 
хураан улсын орлого болгон дуудлага 
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хуралдаанд оруулж орон нутгийн төсөвт 
26,000,000  төгрөгийг оруулсан. Дархан 
төмөрлөг ТӨХК-ны олборлолтын талбайд өртөх 
модны төрөл хэмжээг гарган нийт 78,300,000 
төгрөгийг төсөвт оруулсан. Мөн иргэдийн 
мэдээллийн дагуу Ойн тухай хууль зөрчсөн 
Ц.Ачхүү, Хүдэрбаатар, Хашэрдэнэ, Тэгштогтох, 
Адууч, Гомбо, Билгүүн нарын Галагтай нэртэй 
газраас зохих зөвшөөрөлгүй бэлтгэсэн 47,5 м3 
модыг хураан авч цагдаагийн байгууллагад 
шилжүүлсэн.Суманд одоогийн байдлаар ойн 
санг гэрээгээр эзэмшигч 22 аж ахуй нэгж, 24 
нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас ойд 
үйлдвэрлэл, арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолын 
эрхтэй 15 мэргэжлийн байгууллага бүртгэлтэй 
байна. Хэрэглээний мод 19950 м3, түлээний мод 
13740 м3 модны хуваарь батлагдаж энэ оны   
11-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар хэрэглээний 
мод 11571 м3, түлээний мод 2117 м3 
бэлтгэгдсэн. Нийтдээ 577 ш гарал үүслийн 
гэрчилгээ олгогдож 345 ш эрхийн бичиг 
олгогдож 13080 шоо метр мод гадагш 
тээвэрлэгдсэн байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №2 

 
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь  

2.1.”Бүх нийтийн эрх зүйн 
боловсрол хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулж, хууль тогтоомжийн 
талаар сургалт, хэлэлцүүлэг, 
сурталчилгааны ажлыг 
төлөвлөгөө хуваарийн дагуу 
зохион байгуулах 

Аймгийн “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” 
хөтөлбөрт оруулах саналыг сумын иргэдээр 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гарсан санал 
санаачлагыг Хууль, эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүлэн ажилласан.   
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2.2.Аймгийн Засаг даргын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн Иргэдийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх, хүний 
эрхийг хангах олон талт арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж, хуулийн 
хэрэгжилтийг чанд мөрдүүлэх 
замаар гэмт хэргийн гаралтыг 
буруулан, иргэдийн аюулгүй 
амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх 
зорилтууд, аймгийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны 
үндсэн чиглэлийн хууль эрх зүйн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлж, 
тайлагнах. 

Сумын нийт хүн амын эрх зүйн боловсрол 
мэдлэгийн түвшин иргэдийн хэргэцээ 
шаардлагад үндэслэн Эрх зүйн сургалтын 
төлөвлөгөөг жилээр боловсруулан 
шаардагдах санхүүжилтын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэн 32 удаагийн сургалтыг 
зохион байгуулж   давхардсан тоогоор 2632 
иргэн хамрагдсан байна.  Орон нутагт эрх 
зүйн сургалт сурталчилгааг хүргэхийн тулд 
ЗДТГазрын Иргэний танхим, сумын Соёлын 
төвийг түшиглэн эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааг хууль тогтоомж болон  Төрийн 
албан хаагчидтай хамтран  зохион байгуулж 
ажиллаа. Хууль тогтоомжийг олон нийтэд 
сурталчилах хэлбэрээр явуулж 4-5 сард 
“Хүлээж биш хүрч үйлчилье”, 
“Даатгагдсан ирээдүй” , “Ногоон хөгжил 
- Бидний оролцоо”, “Хөрс усны 
бохирдол”, “Хүний эрх ба зөрчил”,  гэх 
зэрэг аян зохион байгуулан ажилласан. 2, 3, 
4, 5 сард татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль, Архидан 
согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, нийгмийн 
даатгалын багц хууль, захиргааны ерөнхий 
хууль, нийтийн сонсголын тухай хууль, ойн 
тухай хууль, нийгмийн халамжийн тухай 
хууль зэрэг хуулиудыг суртачилан 
ажилласан. 8, 9, 10, 11 сард Зөрчлийн тухай 
хууль, Эрүүгийн хууль, Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн тухай хууль, авто машины 
албан татварын тухай хууль, Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудаар 
сургалт сурталчилгааны ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
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2.3.Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, 
гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
албар зөвлөлийн дэргэд олон 
нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг 
байгуулан ажиллах, “Авлигатай 
тэмцэх, хариуцлага, шударга 

Байгууллага бүр өөрийн салбарын онцлогтоо 
тулгуурлан байгууллагын соёл, дотоод 
дүрэм журам стандартад нийцүүлэн дотоод 
ажиллах хүчний зохион байгуулалт, өдөр 
тутамын ажил үйлчилгээндээ нэвтрүүлэн 
ажиллаж байна.жилд 4 удаа улирал бүр, 
шаардлагатай цаг тухай бүрд нь төрийн 
ажил үйлчилгээний талаар иргэдээс ТАХ-
дын ажил, төрийн болон төсөвт 
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ёсыг бэхжүүлэх аймгийн 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, 
хууль тогтоомжийн талаарх 
сургалт, хэлэлцүүлэг, 
сурталчилгааны ажлыг 
төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу 
зохион байгуулах 

байгууллагаас иргэдэд үзүүлж буй ажил 
үйлчилгээ, нийтийг хамарсан олон талт арга 
хэмжээтэй холбогдуулан сэтгэл ханамжийн 
судлагааг түүвэрлэн авч, ТЗ-ны албан 
тушаалтануудын ажил дүгнэх үзүүлэлтэнд үр 
дүнг тооцон ажиллаж хэвшсэн 

2.4.Хүний эрх зөрчигдөж байгаа 
зөрчил, дутагдлыг арилгах 
чиглэлээр төрийн болон төрийн 
бус байгууллагатай хамтран 
сургалт, зөвлөгөөн, хяналт 
шалгалт зохион байгуулж, үр 
дүнг иргэд, олон нийтэд 
сурталчлах, “Хүний эрхийг 
хангах үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 2015-2018 оны 
арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 
үр дүнтэй хэрэгжүүлж, хугацаанд 
нь тайлагнах 

Тайлант жилд Хүний эрхийг хангах үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагтаа 
зохион байгуулан ажиллаж ирлээ. Үүний нэг 
ажил болох “Хүний эрхийн төлөө 
хамтдаа аян”-ыг зохион байгуулан 
ажилласан. Сарын аяны хүрээнд ААНэгж 
байгууллагуудад сарын аяны удирдамжийг 
хүргүүлэн үйл ажиллагааг дүгнэн ажиллаа.  
Сургалт сурталчилгааны чиглэлээр: 
Сарын аяныг сумын Цагдаагийн хэсэгтэй 
хамтран “Хүний эрх ба зөрчил” уриалагын 
дагуу зохион байгуулж ажилласан. Энэ 
ажлын хүрээнд 12-р сард иргэдэд эрх зүйн 
сургалт сурталчилгааны ажлыг дараах 
чиглэлээр хүргэн ажиллаа. Үүнд: Эрх зүйн 
сургалт сурталчилгааг 4-р улиралд “Хүний 
эрх ба зөрчил” сэдвийн дор явуулж 
ЗДТГазрын алба хаагчид болон Цагдаагийн 
хэсэгтэй хамтран зохион байгууллаа. 
Сургалтыг дараах чиглэлээр зохион 
байгуулж 71 иргэн хамрагдсан байна. Үүнд:  

 Зөрчлийн тухай хууль 

 Хүний эрх /Халдашгүй дархан байх 

эрх/ 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай 

хууль 

 Архи согтууруулах ундааны хор 

уршиг, гэмт хэргийн нөхцөл байдал 

 НӨАТУС 

 Нийгмийн даатгалын тухай хууль 

 Нийгмийн халамжийн тухай хууль 

 Ойн тухай хууль зэрэг хууль 

тогтоомжоор сургалт сурталчилгааг 

хүргэхээс гадна иргэдэд хүний халдашгүй 

дархан эрхийн талаар видео хичээл үзүүлж 

хүний эрхийн талаарх тараах материалыг 

хүргэн ажиллаа.  Мөн сумын цагдаагийн 

хэсэгтэй хамтран архины хамааралтай 

иргэдийн судалгааг гаргаж Архины хор 

хөнөөлийн талаар зөвлөгөөг  иргэнд өглөө.  

Гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
сумын төвд сүүлийн үеийн эргэдэг / ip 
2pixeltei ip/ камер суурилууллаа. Уг камерийг 
цагдаагийн кувоноос дэлгэцээр байнгын 
хянах ба 24 цагийн ажиллагаанд байлган 
ажиллаж байна 
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2.5.Аймгийн Засаг даргын 2010 
оны 93 дугаар захирамжийн 
дагуу сар бүрин “3 дахь 7 хоног”-
т хууль, эрх зүйн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг иргэдийн 
санал хүсэлтийг харгалзан 
зохион байгуулж, сумын нийт хүн 
амын 20-иос доошгүй хувийг 
хамруулах 

Сумын иргэдийн 30,4 %-д эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааны ажлыг хийж 2 багийн 
давхардсан тоогоор 1180 иргэнд хамруулсан 
байна. Сумын иргэдийн 61 хувьд 
сурталчилгааны ажил хийж 14 төрлийн 
хуулиар хууль тогтоомжоор 3800 орчим 
боршур тараасан байна. 
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2.6. Захиргааны ерөнхий хуульд 
заасан захиргааны шийдвэрийн 
хувийн хэргийг шинээр 
бүрдүүлэн, нийтээр дагаж 
мөрдөх хэм хэмжээний актыг 
Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд бүртгүүлэх ажлыг 
хуулийн хүрээнд зохион 
байгуулах 

Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. Төр, төсвийн 
байгууллагаас гаргаж байгаа нийтээр дагаж 
мөрдөх журмалсан шийдвэрийг гаргахдаа 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 60-р зүйлийг 
мөрдлөг болгон ажиллах талаар сургалт 
сурталчилгааг хүргүүлэн ажиллаж байна. 
2017 онд сумын Засаг даргаас нийтээр 
дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт гаргаагүй 
болно.  
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2.7.Архидан согтуурахтай тэмцэх 
хууль түүнтэй нийцүүлэн 
гаргасан дүрэм журмуудыг 
мөрдөж, аймгийн “Архидалттай 
тэмцэх хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэн, архи согтууруулах 
ундаа худалдах, үйлчлэх цэгийн 
тоог тогтоосон норматив 
хэмжээнд хүргэж, архины зөв 
зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 

1.“Архигүй аж ахуй нэгж” зорилтод 
хөтөлбөрийн хүрээнд: Суманд үйл 
ажиллагаа явуулдаг ААНэгжид хөтөлбөрийн 
зорилгыг танилцуулж “архигүй аж ахуй нэгж ” 
нэртэй  уралдаан тэмцээний зохион 
явуулсан ба уг үеэр Сумын Цагдаагийн 
хэсэгтэй хамтран шинэчлэгдэн батлагдсан 
Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн хуулийн зүйл 
заалтаар мэдээлэл хүргүүлэн ажилласан 
байна.Архигүй аж ахуй нэгжийг бий болгох, 
Архины хор хөнөөл, түүний үр дагаварын 
талаар жижиг киног бэлтгэн Төрийн захиргаа 
хууль, эрх зүйн  мэргэжилтэн, бага эмч, 
хэсгийн төлөөлөгч нар аж ахуй нэгж тус 
бүрээр зочлон сургалтыг явуулж архи гэж юу 
вэ? сэдэвтэй гарын авлагыг 186 иргэнд 
тараан ажиласан.Хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Архигүй ирээдүй” уриаг аж ахуй нэгжийн 
ажилчдын хамтаар гаргаж сургалт 
сурталчилгааг ажлын байранд нэртэй 
хэвлэмэл материалыг аж ахуй нэгжийн 
ажилтнуудаар нь хуваарь гарган хүргүүлж 
ажиллаа.Ажлын байранд хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагааг сахин биелүүлэх, гарч 
буй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
анхаарал болгоомжтой ажиллаж байх, 
ажлын байранд архины хэрэглээгүй байх 
талаар БОХУБайцаагч, Хэсгийн төлөөлөгч, 
ТЗХЭЗМэргэжилтэн, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн 
хамтаар яриа таниулгыг хийж аж ахуй 
нэгжийн ажилчдаас баталгааг авч байнгын 
анхаарал болгоомтой байх талаар дарга, 
захирал нарт нь байнгын үүргийг хүргүүлэн 
ажилласан.Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөлийн гишүүдийн 
хамтаар Архигүй аж ахуй нэгж, хамт олонг 
шалгаруулах, үе шаттай шалгалтыг зохион 
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явуулж байр эзлүүлэх хэсэгчилсэн арга 
хэмжээг 2 удаа зохион явуулсан байна. 

2. “Архигүй албан байгууллага” 
хөтөлбөрийн хүрээнд: Сумын төр төсвийн 
байгууллага болох ЗДТГазар, Цэцэрлэг, 
ЕБСургууль, ЭМТөв, Соёлын төв зэрэг 
байгууллагуудад хөтөлбөрийг хүргүүлэн 
заасан ажлуудыг хийж гүйцэтгүүлсэн ба 
байгууллагуудын ГХУСЗөвлөлтэй хамтран 
сургалтууд, гарын авлага материал тараах 
төлөвлөгөөг гаргаж ажилласан байна.Уг 
хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагуудын 
ажилчид, алба хаагч нарт улирал тутам 
хуулийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зорилгоор АСТТХууль, ЭХууль, архины хор 
хөнөөлийн талаарх сургалтыг зохион 
байгуулсан байна.Албан байгууллагын дарга 
нарт албан хаагчид ажлын байран дээр архи 
согтууруулах ундааг хэрэглэхгүй байх ард 
иргэдтэй зөв боловсон харьцах, баяр 
ёслолыг архигүй тэмдэглэн өнгөрүүлж 
хэвших, “Архигүй хамт олон” болох талаар 
албан мэдэгдэл хүргүүлэн хяналт шалгалтыг 
Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлтэй хамтран хийж 
гүйцэтгэж байна. Мөн нийт төрийн албан 
хаагчдын дунд Аймгийн Архидалттай тэмцэх 
хөтөлбөрийн талаарх сургалтыг аймгийн 
Цагдаагийн газрын ахлах байцаагч 
цагдаагийн хошууч Цэрэнбат сургалт хийж 
сургалтанд 42 албан хаагч хамрагдсан.  

3.“Архигүй айл, өрх” зорилтын 
хүрээнд: Сумын тарвагатай 1-р баг, 
баянцагаан 2-р баг нийт 648 өрх айлтай 10 
хэсгийн ахлагтай ажилладаг ба багуудын 
ГХУССЗөвлөлийн гишүүдтэй хамтран 
ажилдаг ба архины хэрэглээтэй иргэдийн 
судалгааг багуудад гаргаж түүнд чиглэсэн 
тодорхой ажилгаануудыг багийн засаг дарга, 
цагдаагийн хэсэгтэй хамтран хэрэгжүүлж 
байна.Айл өрхийг архины хэрэглээгүй болгох 
талаар архигүй гэр бүл, архигүй гудамж, та 
битгий архи зар сэдэвтэй уулзалт 
ярилцлагын улирал бүр зохион байгуулж 
ажиллаж байгаа ба иргэдээс гаргаж байгаа 
саналыг авах зорилгоор зочин айл нэртэй 
дэвтэрт саналыг тусган ажилдаа хэрэгжүүлж 
ажилласан.Гар дээрээс архи согтууруулах 
ундаа худалдан борлуулдаг айлуудын 
судалгааг гаргаж гарсан зөрчлийг 
арилгуулан баталгаа авч суманд хэрэгжүүлж 
байгаа архины эсрэг хөтөлбөрийг нийт ард 
иргэдэд таниулж гарын авлага материал 
тараан ажилсан.Сумын ард иргэдэд Эрүүл 
мэндийн төв, Цагдаагийн хэсэг, ЗДТГазрын 
алба хаагч нарын хамтаар архины хор 
хөнөөл, архи айл өрх, гэр бүлийн 
хүчирхийлтэй тэмцэх чиглэлээр сургалтыг 



нийт 153 иргэнд зохион явуулж ажилсан 
байна.Байнгын архи уудаг, хэвшмэл иргэдэд 
архинаас гаргах арга зам нэртэй гэр бүл, ах 
дүү, эхнэр хүүхдүүдийн хамтаар уулзаж 
ярилцан архинаас гаргах арга хэмжээг ямар 
байдлаар авч хэрэгжүүлэх талаар 
ярилцлагыг явуулж ажиласан.  

2.8. “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулж, хууль тогтоомжийн 
талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг, 
сурталчилгааны ажлыг 
төлөвлөгөө хуваарийн дагуу 
зохион байгуулах 

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 2017 
онд хийх ажлын төлөвлөгөөг баталж, ажил 
үүргийн хуваарь гаргаж хуваарьт заасан 
тодорхой ажлуудыг хугацаанд нь хийж 
гүйцэтгэн ажиллаж байна. 
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2.9.Засгийн газрын 2015 оны 257 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Олон 
нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа” 
хөтөлбөрийн хүрээнд сумын Засаг 
дарга, хэсгийн төлөөлөгч, иргэний 
зөвлөлтэй хамтарсан “Түншлэлийн 
гэрээ”-г байгуулж, гэрээний 
хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж 
ажиллах 

 
 
 

Хэрэгжээгүй. 
0 

2.10. Цагдаагийн байгууллага, 
алба хаагчаас орон нутгийн 
төсөвт оруулсан нийт орлогын 20 
хүртэлх хувийг цагдаагийн алба 
хаагчийн ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд зарцуулах, гэр 
бүлийн хүнийг ажлын байраар 
хангахад дэмжлэг үзүүлэх 

Цагдаагийн хэсгийн ажилчдын ажиллах  
нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор албанд нь 
Ланд круйзер маркын авто машин 
засварлахад 10 сая төгрөг,  албаны техник 
хэрэгсэлийг шинэчилэхэд зориулж 2900,0 
мянган төгрөг, нисдэг камер авахад зориулж 
4500,0 мянган төгрөг зарцуулсан байна. Гэр 
бүлийн хүн нь ЗДТГазарт ажилладаг 
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2.11.Харъяалах нутаг дэвсгэртээ 
гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх, хохирогчид 
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх тухай хууль”-д заасан 
үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх, 
шаардагдах зардлыг 
санхүүжүүлэх, хуулийг 
сурталчилж, зорилтот бүлгүүд 
болон хүчирхийлэл үйлдэгчдэд 
сургалт сурталчилгаа явуулах 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
чиглэлээр салбар төлөвлөгөөг хамтарсан 
багийн гишүүдийн хамтаар гаргаж шинээр 
батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх  тухай хууль”-ийг ард иргэдэд 
таниулах сурталчлах, хуулийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилгоор ЗДТГазартай хамтран 
3 удаа зохион байгуулан ажилласан.Гэр 
бүлдээ айдас түгшүүр төрүүлдэг иргэдийн 
судалгааг нийгмийн ажилтангийн хамтаар 
гарган судалгаанд авч нэг бүрчлэн уулзаж 
зөвөлгөөг өгч ажилласан.Энэ онд гэр бүлийн 
хүчрхийлэлтэй тэмцэх ажилд ямар нэгэн 
зардал гаргаагүй болно. 
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2.12. Хүний амь нас, эрүүл 
мэндийн эсрэг болон 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг, согтуугаар 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, малын 
хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох 
тодорхой ажил зохиож, үр дүнд 
хүргэх 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр сумын унаган толгой 
болон машинтай зам шалгалтын ажлыг байгаль 
орчны алба, хөдөө аж ахуйн тасагтай хамтран 
осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар гарын 
авлага гарган нийт 78 ширхэг тарааж шинээр 
засмал зам ашиглалтанд орсонтой 
холбоотойгоор замын хэсэг, тэмдэг, 
тэмдэглэлгээг сайжруулан түнийг сурталчлах 
яриа таниулгыг хийж ажилласан.Хүний амь нас, 
эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
чиглэлээр шинээр батлагдлсан эрүүгийн хуулиар 
3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулан 48 иргэн 
хамрагдсан.   
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2.13.Хүн худалдаалах, хүүхэд, 
эмэгтэйчүүдийг бэлгийн 
мөлжлөгийн зорилгоор ашиглах, 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сургалт 
сурталчилгаа зохион  байгуулж, 
энэ төрлийн зар сурталчилгаанд 
хяналт тавих 

Манай суманд энэ төрлийн гэмт хэрэг 
бүртгэгдээгүй бөгөөд урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр ний 3 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулж 48 иргэн хамрагдсан байна.  
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2.14.Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх ажилд 
иргэд, олон нийт, аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг татан оролцуулж, 
зохион байгуулах 

Энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг байгаль орчны албатай 
хамтран байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлууд болон “ Мод ” хэсэгчилсэн 
арга хэмжээг ГХУСАЗСЗөвлөийн дарга, 
Засаг дарга нараар батлуулан үр дүнг 
танилцуулан ажилласан ба мод бэлтгэх аж 
ахуй нэгж болон иргэдэд хууль сурталчлах 
аян зохион байгуулж улирал бүр гарын 
авлага, зөвлөмж бэлтгэн давхардсан 
тоогоор, 26 аж ахуй нэгж, нөхөрлөл,  214 
иргэнд тарааж ажилсан.  
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2.15. Нотариатчийн үүрэг 
гүйцэтгэгч нарыг нотариатын 
үйлдэл хийхтэй холбогдуулан 
чадавхижуулах сургалтанд 
хамруулж, холбогдох зардлыг 
хариуцах 

Нотариатын үүрэг гүйцэтгэгчээс жилийн 
эцсийн байдлаар 500 хүнд нотариатын 
үйлчилгээг  үзүүлж 2916,0 мянган  төгрөгийн 
орлогыг сумын төсөвт оруулсан  
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2.16. Архивын ажил үйлчилгээг 
сайжруулж байр, зориулалтын 
техник хэрэгслээр ханган, 
байгууллагын удирдлагын цогц 
/able cloud/ программыг төрийн 
албан хэрэг хөтлөлтөнд ашиглан 
стандарт, заавар журмыг мөрдөж 
ажиллах 

Архивын өрөөг тусд нь гаргаж баримтын 
хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор 
зориулалтын шкаф 5, компьютер 1-тэйгээр 
байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын 
дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  Аймгийн 
ЗДТГ-аас төрийн байгууллагуудын албан бичиг 
хэргийн эргэлт, мэдээ, мэдээллийн 
дамжуулалтыг шуурхай болгох зорилгоор 
”Байгууллагын удирдлагын цогц систем” /ABLE/-
ийг нэвтрүүлж ажилласнаар дээд газраас ирж 
байгаа албан бичиг, шуурхай мэдээ, мэдээллийг 
цаг алдалгүй хүлээн авч байна. 2017 онд төрийн 
байгууллагын цахим болон бичиг хэргийн intranet 
хаягаар нийт 699 тоот ирсэн үүнээс хариутай 299 
тоот ирснийг удирдлагуудад танилцуулан 
цохолтын дагуу холбогдох мэргэжилтэнгүүдэд 
хүргүүлэн хариуг цаг тухайн үед нь явуулах тал 
дээр анхаарч ажиллаж байна. 

100 

2.17. Гадаадын иргэний эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж, бүртгэл судалгааг 
хуулийн дагуу явуулан тайлан 
мэдээг аймгийн ЗДТГ-т сар бүр 
мэдээлж тайлагнах 

Тус суманд албан ёсны бүртгэлтэй гадаадын иргэн 
байхгүй болно. 

2.18. Суманд үйл ажиллагаа 
явуулж буй сүм хийдийг хуулийн 
дагуу үйл ажиллагаа явуулахад 
хяналт тавьж, зөвшөөрөлгүй сүм 
хийдийн үйл ажиллагааг таслан 
зогсоож, хуулийн этгээдийн 
бүртгэлд хамруулж, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

 
 
Тус суманд зөвшөөрөлгүй болон зөвшөөрөлтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг сүм, хийд байхгүй болно.  



2.19. Нутгийн захиргааны болон 
төсвийн байгууллагуудын дарга 
нараас гаргаж буй тушаал, 
шийдвэрийн эрх зүйн 
үндэслэлийг хангуулахад онцгой 
анхаарч, хууль бус шийдвэр 
гаргалгүй иргэн, хуулийн 
этгээдийн эрх, ашгийг зөрчихгүй 
ажиллах 

Нутгийн захиргааны болон төсвийн 
байгууллагуудын дарга нараас гаргаж буй 
тушаал, шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг 
хангуулахад Төрийн захиргаа, хууль, эрх 
зүйн мэргэжилтэн хяналт тавьж хууль бус 
үндэслэлгүй шийдвэр гаргахгүй байлгах тал 
дээр захирамжийн төслийг хянуулах тойрох 
хуудас явуулж хянан баталгаажуулан 
ажиллаж байна. 

100 

2.20. Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн 25 жилийн ойг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, тайлан мэдээг 
дурьдсан хугацаанд ирүүлэх 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 жилийн ойг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг хэсгийг 
байгуулан орон нутагт зохион байгуулж 
холбогдох тайлан мэдээ тайланг хүргүүлэн 
ажилласан.  

100 

2.21.Төлбөрийн чадваргүй 
иргэдэд хууль, эрх зүйн 
туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, хууль зүйн 
туслалцааны төвтэй болох 
асуудлыг судлан шийдвэрлэх 

Хамааралгүй  

2.22.Хүүхдийг гэмт хэрэг, осол, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр бүх шатны сургууль, 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааг дээшлүүлж, тодорхой 
ажил, арга хэмжээ зохион 
байгуулж,  “School police” арга 
хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 

Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр Ерөнхий боловсролын 
сургууль дээр гал түймрийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Гал 
тоглоом биш” сургалтыг Хан хэнтий дархан 
цаазат газар, Цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 
явууллаа. Тус сургалтанд 6-12-р ангийн нийт 
127 хүүхэд оролцлоо. “Хүүхэд ба зөв гэр 
бүл”сэдэвт сургалтыг захирал Г.Цэрэндамба 
удирдан явуулж, нийт 32 эцэг эхийг 
хамрууллаа.“Хүн байхын учир” сургалтыг 
зохион байгууллаа. Үүнд 9-12-р ангийн 20 
сурагч, 96 эцэг эх хамрагдлаа.Сэлэнгэ 
аймгийн Засаг даргын 2017.05.05-ны өдрийн 
1|472, Сумын Засаг даргын 2017.05.08-ны 
өдрийн 1/106 тоот албан даалгаврыг 
хэрэгжүүлж сургуулийн 51 ажиллагсадыг 
хамруулан “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль”, “Архидалтай 
тэмцэх”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”сэдвийн дор сургалт сурталчилгааг 
зохион байгууллаа.“School police” арга 
хэмжээг зохион байгуулан хэвшиж ажиллаж 
байна. 

100 

2.23.”Нэг баг-нэг агт”, “Нэг аж 
ахуйн нэгж-нэг мотоцикль” аяныг 
хэрэгжүүлж, улсын хил 
хамгаалалтад иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

Хил хамгаалах албыг бэхжүүлэх зорилгоор 
сумын 0236-р салбар ангид 20,0 сая 
төгрөгийн өртөг бүхий цасны чаргыг Засаг 
даргын нөөц хөрөнгөнөөс гарган авч өгсөн.  

100 

2.24. Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, 
гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөлийн дэргэд олон 
нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг 
байгуулан ажиллах 

ГХУСАЗСЗөвлөл нь 2017 онд нийт 4 удаа 
хуралдсан ба хурлаас гарч байгаа 
шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэн ажилласан 
байна. Энэ онд “ Яргуй” “ Түймэр” “ Мал” “ 
Зэвсэг ” нэртэй нэгдсэн болон, хэсэгчилсэн 
арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлж ард игэдэд 
гарын авлага материал бэлдэн тарааж 
ажилласан байна.Архи уун согтуурсан, ар 

100 



гэртээ агсам тавьж иргэдийн амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулсан иргэдэд анхааруулга 
сануулга өгөн торгуулын арга хэмжээ авч, 
гудамж талбай олон нийтийн газраар өдрийн 
болон шөнийн эргүүлийг хийж худалдаа 
үйлчилгээний газруудад албан мэдэгдэл өгч 
хариуг авч ажилласан. Сумын Ой анги, 
Байгаль орчны албатай хамтран эргүүл 
шалгалтыг төлөвлөгөө гарган батлуулж 
түүний хэрэгжилтийг ханган гарсан зөрчлийг 
арилгуулан ажилласан. Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар үйл ажиллагаа 
явуулдаг байгууллага, аж ахуй нэгжүүд, 
Багийн Засаг дарга нарт гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх талаар 
хугацаатай албан мэдэгдэл өгсөн ба Сумын 
нийт иргэдийг хамарсан баярын үйл 
ажиллагааны хамгаалалтанд гарч нийгмийн 
хэв журам хамгаалан ажиллаж төр төсвийн 
байгууллагад эргүүл жижүүрийн хуваарийг 
гаргуулж ажилласан. Сумын хэмжээнд гэмт 
халдлагад өртөж болзошгүй объектууд 
болох “ШТСтанц”, ” ХААН “ “ ТӨРИЙН ” 
банк зэргүүдэд харуул хамгаалалтыг 
сайжруулхаар албан мэдэгдэл өгч харуул 
хамгаалалтыг шалгаж ажиллаж байна.             

2.25. Мал хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажилд дэмжлэг 
үзүүлж, эрчимжүүлэх 

Малчин болон мал бүхий иргэдэд 
ГХУСТухай хуулийн зүйл заалтаар бэлтгэсэн 
агрын авлаг, зөвлөмжийг нутгийн онцлогт 
тохируулан 3 удаагийн арга хэмжээг зохион 
байгуулж нийт малчин өрхөөр явж 
анхааруулгыг өгсөн ба Хөдөө аж ахуйн 
тасагтай хамтран нүхэн гарч чиглэлд хяналт 
шалгалтыг 18 удаа машинтайгаар гарч 
ажилаж байна.  

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №3 

 
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь  

3.1.Тариалангийн талбайн 
түүхийн дэвтэр хөтлөлтийг 
тогтмолжуулж, бүртгэлээр 
тавих хяналтыг сайжруулах 

Тариалангийн газар эзэмшигч 6 аж ахуйн нэгж, 
давуу эрхийн тариаланч 11 иргэнтэй байгуулсан 
гэрээнд  тусган ажиллаж байна. Тариалангийн 
талбайн түүх хөтлөлтийн  дэвтэр  хэвлэгдэж  
гараагүй  боловч   технологийн карт мөрдүүлэн 
ажиллаж байна.улаан буудайн дээр гарал 
үүслийн бичиг дагалдах бичиг болгож ТЭДСанд 
урамшуулалын материал өгч байна. 

70 

3.2.Тариалангийн талбайг 
хянан баталгаанд бүрэн 
хамруулж “Хөрсний төлөв 
байдлын нэгдсэн сан”-тай 
болох 

Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГазраас 2017 онд  
тариалангийн болон атаршсан газрын төлөв 
байдал чанарын хянан баталгааны ажлыг 
“ВЕКТОР МЭП” ХХК-аар хийлгэхээр гэрээ 
байгуулсан бөгөөд  уг компанитай 2017 оны   
06-р сарын 23,24 –ны өдрүүдэд  хамтарч  
ажиллан нийт 253 тариалангийн талбайн 
хөрснөөс дээж авсан. Ингэснээр  “Хөрсний 
төлөв байдлын сан”-д мэдээллийг байршуулах 
бүрэн боломжтой боллоо. 

100 

3.3. Ургамал хамгааллын 
бодисын зохистой хэрэглээ, 
тэг элдэншүүлэг, хөрс 
хамгаалах технологийн 
сургалт, талбайн өдөрлөгийг 
Ерөө, Сайхан, Мандал суманд 
зохион байгуулах 

Хөрсний үржил шимийг тогтвортой дээшлүүлэх 
арга ажиллагаанд Арвин бэлчир ХХК, Монгол 
сафори ХХК, Хурниад Хүдэр ХХК, Ургац Хүдэр 
ХХК нь сүрлэн хучилттай 0 элдэнэшүүлэлтэй 
уриншийг жил болгон хийж тариалалтын үед 
Холимог бордоо, Азотын бордоогоор бордон 
тариалж байна. Сумын тэргүүний тариаланчдыг 
шалгаруулах үзүүлэлтэнд “Хөрс хамгаалах, 
сэлгээний тарималыг  олшруулах, тэг 
элдэншүүлгийг нэвтрүүлсэн байдал”-ыг тусган, 
мөрдөж Улсын аварга тариаланч хамт олноор 
Ургац Хүдэр ХХК нь шалгарлаа. 
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3.4. Тариалангийн хөрс 
хамгаалах дэвшилтэт арга 
ажиллагааг газар эзэмшигч, 
ашиглагчтай байгууллах 
гэрээнд тусгаж, гүйцэтгэлийг 
тооцох 

Хөрсний үржил шимийг тогтвортой дээшлүүлэх 
арга ажиллагаанд Арвин бэлчир ХХК,Монгол 
сафори ХХК,Хурниад Хүдэр Ургац Хүдэр ХХК нь 
сүрлэн хучилттай 0 элдэнэшүүлэлтэй уриншийг 
жил болгон хийж тариалалтын үед Холимог 
бордоо,Азотын бордоогоор бордон тариалж 
байна. сумын тэргүүний тариаланчдыг 
шалгаруулах үзүүлэлтэнд “Хөрс хамгаалах, 
сэлгээний тарималыг олшруулах, тэг 
элдэншүүлгийг нэвтрүүлсэн байдал”-ыг тусган, 
мөрдөж Улсын аварга тариаланч хамт олноор 
Ургац Хүдэр ХХК нь шалгарлаа. 
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3.5. Услалтын системүүдийг 
албан ёсоор бүртгэлжүүлж, 
ашиглалтгүй талбайг хуулийн 
дагуу хурааж, дахин 
хуваарилах арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Арвин бэлчир ХХК нь услалтын систем ашиглаж 
80га-д усалгаатай тариалалт хийлээ. Хүдэр сум 
2016 онд 2ААНэгж улсын аварга ХХК-наар 
шалгарч Ургацын баяраараа хамтран 
тэмдэглэсэн.  Услалтын системийг Арвин бэлчир 
ХХК,  Монгол сафори ХХК  ашиглаж га-гаас авах 
ургацын хэмжээ энэ жил гантай жилийн хувьд 10цн 
буюу 160тн улаан буудай хураан авлаа.. 

70 



3.6. Мал сүрэгт хийгдэх үзлэг 
ангилалт болон үхэр, цөм 
сүргийн малыг ээмэгжүүлэх, 
бүртгэлжүүлж, санд оруулах 
ажлыг графикт хугацаанд нь 
хийж гүйцэтгэх, хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангах 

Эрчимжсэн МАА-г хөгжүүлэх чиглэлээр махны 
чиглэлийн “Ангус”үлдэрийн  3 хээлтүүлэгчийг 3 
малчинд гэрээний дагуу эзэмшүүлж цөм сүрэг 
бий болгох бодлого баримтлан ажиллаж байна.  
Өндөр шимт малын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
сумын нийт үхэр сүрэгт ашиг шим үзүүлэлтийн 
ангилалт хийхэд нийт үхэр сүргийн 80 хувь нь 
“Сэлэнгэ” үлдэр болон махны чиглэлийн 
“Лимузин” үлдэрийн эрлийз үхэрт ангилагдсан. 
Ангилалтын ажил хийж гүйцэтгэхэд Аймгийн 
ХХАА-н газраас 260,0 мянган төгрөгийн 
санхүүжилтийг зарцуулсан. 
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3.7. Малын ашиг шимийн 
хяналтын хэмжилтийг сум, 
баг, хот айлын түвшинд 
нарийвчлан тогтоож, 
мэдээллийн санд төвлөрүүлэх 

Хэрэгжээгүй  0 

3.8. “Шилмэл мал-2017” 
үзэсгэлэн худалдаанд зохион 
байгуулалттайгаар оролцох 

Тайлант онд “Шилмэл мал 2017” үзэсгэлэн худалдаа 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаагүй  

3.9. Бог малын хээлтүүлэгчийг 
мэргэжлийн ажил 
үйлчилгээний нэгжид ялган 
төвлөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, үржүүлэг 
технологийн ажил, 
үйлчилгээний загвар 
нэгжүүдийг бий болгох, 
чадавхижуулах 

Сумын Залуу малчин Ч. Мандахбаяр малжуулах 
хөтөлбөрийн дагуу нийт сумын хэмжээнд байгаа 
хээлтүүлэгч хуц 35, ухна 25 нийт 60 
хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн мал эмнэлгийн 
үзлэг шинжилгээнд оруулж, малыг ялган 
суурилан маллуулсан 

30 

3.10. Тоо толгойн хувьд цөөрч 
буй үүлдэр, омгийн мал 
үржүүлж байгаа иргэн, аж 
ахуйн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх 

Хагас эрчимжсэн махны чиглэлийн үүлдэрийн 
үхэр үржүүлэх хүсэлтэй иргэний төслийг 
Аймгийн ХХАА-н газарт хүргүүлсэн.  

30 

3.11. Малын механик 
өсөлтийг хязгаарлах 
зорилгоор бусад аймаг, 
сумаас мал оруулахыг 
хориглосон шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Сумын ИТХ-ын 34 тоот тогтоолоор өөр аймаг 
сумаас оторлон ирсэн малыг оруулахгүй байх 
тухай тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр Засаг даргын 
захирамжаар Засаг даргын орлогч даргаар 
ахлуулсан ажлын хэсэг томилогдон нийт 6 
удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг хийж Дархан 
Уул аймгийн харъяа отроор нүүдлэн орж ирсэн 
3 малчны бод 180, бог 565 малыг тухайн 
харъяалах орон нутагруу буцаан нүүлгэсэн. Энэ 
онд Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумаас отроор 
нүүдлэн орж ирсэн бод 179 толгой мал байна.  

30 

3.12. Сумын мал эмнэлэг, 
үржлийн ажил үйлчилгээ 
эрхэлж буй мэргэжилтний 
хангамж, чадавхи, үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
ажлын гүйцэтгэлд тавих 
хяналтыг сайжруулахад 
анхаарах 

“Марс нуга” МЭҮН-д хяналт тавьж, улирал тутам 
ажлын тайланг шалгаж байнгын харилцаа 
холбоотой хамтарч ажилладаг 

100 

3.13. Малын гоц халдварт бог 
малын мялзан, хонин цэцэг 
болон шүлхий, бодын 
брюцеллёз өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, эрт 

Сумын Засаг даргын А/40 захирамжийн дагуу 
“Марс нуга” хувийн мал эмнэлгийн үйлчилгээ 
сумын хэмжээнд вакцинжуулалтыг Дуут 2800 
малд, Шөвөг яр 1200малд, Галзуу 100 нохойд, 
Гахайн мялзан 400гахайд тус тус хийгдсэн. 

100 



илрүүлэх үзлэг тандалт, 
сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга 
хэмжээг шуурхай зохион 
байгуулах, сурталчлах, 
малчид, мал бүхий иргэдийн  
оролцоог дээшлүүлэх зэргээр 
хариу арга хэмжээний бэлэн 
байдлыг хангаж ажиллах 

Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор хонинд цэцэг өвчний 
вакциныг 10800, хурганд 4200 мөн 14 
хоногийндараа хурганд давтан вакцинжуулалт 
хийгдсэн ба нийтдээ 19200 мал вакцинжуулалт 
хамрагдсан. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 
А\368 тоот захирамж, Хүдэр сумын Засаг 
даргын А\ 168 тоот захирамжуудын дагуу 9 
сарын 1нээс 9 сарын 15 хүртэл  “Марс Нуга“ 
МЭҮНэгж Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх вакциныг тугалд 935, бог малд 2720 
тоо толгойд хийсэн. 

3.14. Сэлэнгэ аймгийг 
“Эрчимжсэн мал аж ахуй, 
газар тариаланг хослуулан 
эрхлэх стратегийн бүс нутаг” 
болгох талаар сумандаа 
хэлэлцүүлгийг 1 дүгээр 
улиралд багтаан зохион 
байгуулж гаргасан санал, 
шийдвэрийг ирүүлэх 

Багийн малчдын өдөрлөгөөр хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж хэлэлцүүлэгт малчидаас 30, 
Тариалан эрхэлдэг ААНэгжийн төлөөлөлөөс 3 
оролцон хэлэлцүүлэгийг хийж хэлэлцүүлэгт 
оролцогчдын 50 хувь нь одоо байгаа 34792 
толгой мал, тариалангийн 10200 га талбайг 
нэмэгдүүлэхгүйгээр үйл ажиллагаагаа хэвийн 
явуулах саналаа аймгийн Засаг даргад 
уламжилсан.  

100 

3.15.”Сэлэнгэ, төмс хүнсний 
ногоо” хөтөлбөрийг 
боловсруулахад шаардагдах 
судалгаа, мэдээллээр хангаж, 
санал ирүүлж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулан ажиллах 

Ногоочдын холбоог байгуулж Хөдөөг шинэчлэх 
фермерүүдийн холбоонд  гишүүнээр элссэн 
бөгөөд  нийт иргэдийг  ногооны үрээр хангаж 48 
га газарт ногоо тариалж 82,9 цн ногоо хураан 
авлаа. 26 ногоочин элссэн Ногоочдын холбоог 
байгуулж ,ногооны үр авчран иргэдэд тараахад 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 90 л шатахууны  
дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Хүдэр сумын 
ногоочдын холбоо 2017 оны 4-р сард 
байгуулагдаж нийт 32 иргэн  элсэж, тамга 
тэмдэгтэй төрийн бус байгууллага нэгээр 
нэмэгдлээ.Сумын 620 өрхөд санта поло сортын 
үрээр хангагдсан/төмсний/ ногоочдын судалгааг 
гаргаж ХХАА-н газарт хүргүүлсэн.  

100 

3.16.” Эрчимжсэн үхрийн аж 
ахуй” хөтөлбөрийг 
боловсруулахад шаардагдах 
судалгаа, мэдээллээр хангаж, 
санал ирүүлж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулан ажиллах 

Аймгийн ХХАА-н газарт Эрчимжсэн үхрийн аж 
ахуй хөтөлбөрт оруулах саналаа малчид болон 
мал бүхий иргэдээс саналыг авч хүргүүлсэн  

 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №4 

 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь 

4.1.Сумдын ажилгүй иргэдийг ойд 
цэвэрлэгээ хийлгэх замаар хямд 
үнэтэй түлээний модоор хангах 
ажлыг зохион байгуулах 

Сэлэнгэ аймгийн Хөдөлмөр халамж 
үйлчилгээний газраас зохион байгуулж буй 
нийтийг хамарсан бүх нийтийг хамарсан 
ажилд 60 иргэнийг  нийгмийн ажилтан дээр 
бүртгэжүүлж, “Эрээн нарс” нэртэй газарт ойн 
цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан 
амжиргааны түвшин доогуур 10 өрх айлыг 
түлээний модоор хангаж ажилласан.  

100 

4.2. Хог хаягдлыг устгах цэг болон 
хог хаягдал хадгалах түр цэгийн 
байршлыг тогтоон тохижуулах, 
хашаажуулах арга хэмжээ авах 

ИТХ-ын тогтоолоор Тарвагатай 1-р багт 
байршилтай байгуулсан. хогийн цэгийн 
хашааны гадна 4 га талбайн хогийг  Дархан 
төмөрлөг ХХК болон уул уурхайн техник, 
машин хэрэгслийг ашиглан цэвэрлэсэн.  

100 

4.3. “Ногоон-Сэлэнгэ” 
хөдөлгөөний хүрээнд нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайг иргэд 
олон нийтийн оролцоотой 
тохижуулж, ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх 

Жил бүрийн 5-р сарын 10-нд МУ-ын 
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Бүх нийтийн мод 
тарих өдрийг зохион байгуулж сумын төв 
замгуу ногоон байгууламжийг сайжруулах 
зорилгоор ААНэгж байгууллага, төр төсвийн 
байгуллагуудыг хамруулан 106 ширхэг нарс, 
улиас, долоогоно, шар хуайс, тэхийн шийр 
зэрэг мод бут тарьж усалгаа арчилгаа хийх 
талаар зөвлөгөө өгч ажилласан.Сэлэнгэ 
аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар 
сарын 03-ны өдрийн А/407 тоот захирамжийн 
дагуу Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 
ажлын хэсэг Хүдэр тохижилт 
ОНӨААТҮГазартай хамтран ойн мэргэжлийн 
байгуллагын хандив тусламж болон орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөр долоогоно,монос, 
шинэс мод бутыг төр төсвийн байгууллагууд 
болон аж ахуй нэгжүүдийн хашаанд тарьж 
суулгасан.Үүнд   

70 

4.4. Булаг, шандын эхийг 
тохижуулах ажлыг зохион 
байгуулах 

2017 онд Номт, Баянцагаан, Жаргалантын 
Рашааны булаг шандын эхийг хамгаалах 
ундаргыг хашаажуулах ажлыг “ Хүдэр тамир 
ХХК” хийж гүйцэтгэсэн хүлээлгэж өгсөн. 

100 

4.5.Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн 
дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, цөлжилт 
үүссэн талбайг хашиж хамгаалан 
навчит модоор ойжуулалт хийх 

Сумын цэвэрлэх байгууламжийн хашаанд 
мод үржүүлгийн 10*6 хэмжээтэй хүлэмж 
барьж хөрсийг бэлтгэсэн 5 кг сибирь 
шинэсний үр суулгаж услаж арчлан 
хамгаалж ажиллаж байна.Орон нутгийн 
хэмжээнд цаашид цөлжилтөөс хамгаалах 
зорилгоор сумын ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх,ойн сан бүхий газарт байгалийн 
сэргэн ургалтад туслах ажлыг нэмэгдүүлэн 
ажиллаж байна. 
 

100 



4.6.Ойн хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, 
ажлыг эрчимжүүлэх, сургалт, 
сурталчилгааг тогтмол зохион 
байгуулах 

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
талаар БОАЖСайдын 2017 оны 03-р сарын 
24-ны өдрийн А/70 тоот тушаал, аймгийн 
Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, 
сумын засаг даргын захирамжийг тус тус 
үндэслэн Нүхэн гүүрэн, Цэнхэр гүүр орчим 
1,2-р постыг тогтмол ажиллуулж дамжин 
өнгөрөх тээврийн хэрэгсэлд санамж бичиг 
тараан ажилласан. 

100 

4.7. Мод бэлтгэсэн аж ахуйн 
нэгжийг өөрийн хөрөнгөөр 157,5 
га талбайд ойжуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэх талаар чиглэл өгч, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

БОАЖСайдын 2016 оны 12 сарын 13-ны 
өдрийн А/133 тоот тушаалаар 3.9 дахь 
заалтаар өөрийн хөрөнгөөр ойжуулалт хийх 
гэсэн заалтаар нийт 100 га газар ойжуулалт 
хийхээс 69 га –д ойжуулалт хийсэн.   

70 

4.8. Уул уурхайн олборлолт 
явуулж буй сум бүрт “Иргэний 
хяналтын зөвлөл” байгуулж 2-оос 
доошгүй аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах 

Хүдэр голын сав газрын зөвлөл нь Хүдэр 
голыг бохирдлоос хамгаалах зорилгоор 
сумын ИТХурлын 2016 оны 11 сарын 23-ны 
өдрийн 26 тоот тогтоолоор 9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж үйл ажиллагааг 
тогтвортой явуулахад байгаль хамгаалах 
төлөвлөгөөний зардалд 3.000.000 төгрөгийн 
төсвийг баталсан.Үүний дагуу 2017 оны 5,   
9-р сард Монгол алт, Амж чиглэлд зохих 
зөвшөөрөлгүй ашигт малтмал олборлож буй 
уул уурхайд хяналт шалгалт хийж хүдэр 
голын эхэнд зохих зөвшөөрөлгүй ажиллаж 
байсан нийт 7 уурхайг албадан буулгасан. 

100 

4.9. “Бичил уурхай эрхлэгчдийн 
талаар баримтлах” чиглэлийг 
боловсруулан, хэрэгжүүлэх 

МУЗГазрын 151 Тогтоолын дагуу хүдэр 
суманд 10 нөхөрлөл байгуулагдан, Монгол 
алт чиглэлд 50 га газрын үйл ажиллагааг 
шийдвэрлүүлэхийг холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн боловч нөхөрлөлийн “Бичил 
уурхайгаар” ашиглах боломжгүй гэсэн албан 
хариу ирж, бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох үйл ажиллагаа явагдаагүй. 

70  

4.10. Ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй орон 
нутгийн удирдлагууд нийгмийн 
хариуцлагын гэрээ байгуулж 
ажиллах 

Хүдэр суманд алт олборлох чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй  “Уулс ноён ххк”-тай 
нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж, 
бүтээн байгуулалтын ажил болох “Хүдэр”-
хаалгыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. 

100 

4.11. Ойн сан бүхий газрыг 
гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлийн 
үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт 
хийж, илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах 

Ойн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор удирдамжийн дагуу 
хяналт шалгалтыг 5 удаа хийж нийт 12 иргэн, 
15 аж ахуй нэгж, 7 нөхөрлөл шалгалтанд 
хамрагдсан. Шалгалтын явцад Ойн тухай 
хууль зөрчсөн 8 иргэнд 1200,0 мянган 
төгрөгийг шийтгэвэр оногндуулж 
барагдуулсан, зохих зөвшөөрөогүй бэлтгэн 
тээвэрлэсэн 220,5 м куб модыг хураан улсын 
орлого болгосон. Нийт нөхөн төлбөр 7625,0 
төгрөг оногдуулсан. Мөн Дархан төмөрлөг 
ТӨХК-ний хөрс хуулалтын талбайд өртсөн 
модны нөхөн төлбөрийг тооцож 78,3 сая 
төгрөг төсөвт оруулсан. 

100 



4.12. Ойн дагалдах баялгийг 
ашиглах явцад нь төрийн 
байгууллагын хяналт шалгалтыг 
сайжруулж, хууль бусаар ашиглах 
явдлыг таслан зогсоох 

2017 оны 08 дугаар сарын 12 ны өдөр Ойн 
судалгаа хөгжлийн төвтэй хамтран хуш 
модны самрыг үйлдвэрлэлийн болон ахуйн 
зориулалтаар түүж бэлтгэх тушаал 
гарсан.Сумын ИТХ-ын 2017 оны 10 дугаар 
сарын тогтоолоор үйлдвэрлэлийн болон 
ахуйн зориулалтаар 1600 тн хуш модны 
самар түүж бэлтгэх тогтоол гарсан. Одоогийн 
байдлаар 2 аж ахуй нэгж гэрээ байгуулан 
орон нутгийн төсөвт  2 тэрбум 500 сая 
төгрөгийг төвлөрүүлсэн.Хяналт шалгалтыг 
зөвлөн туслах чиглэлээр хийсний үр дүнд 
зөрчил гараагүй. 

100 

4.13. Газар эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах дуудлага худалдааг 
нийтэд ил тод цахим хэлбэрээр 
явуулах 

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2003 îíû 28 
äóãààð òîãòîîëûí 6 äóãààð õàâñðàëòûí 39 дэх 
заалт, Áàðèëãà õîò áàéãóóëàëòûí ñàéäûí 
2015 îíû 234 äóãààð òóøààëын дагуу газар 
эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг сумын 
засаг даргын  тоот захирамжийн дагуу 2017 
оны 12-р сарын 25-ны өдөр Танхимын 
дуудлага худалдааг товлон зарлаад байна. 
Тус дуудлага худалдаагаар аялал 
жуулчлалын зориулалтаар 1га, үйлдвэр, 
үйлчилгээний зориулалтаар 0,01 га газрыг 
эзэмшүүлэх эрхийг олгоно. Цахим дуудлага 
худалдаа явагдаагүй байна. 
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4.14. Газар эзэмшигч, ашиглагч 
иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын гэрээг дүгнэж, 
төлбөрийг төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн 
нэгжүүдийн гэрээг 2018 оны 1-р улиралд 
багтаан дүгнэхээр бэлтгэл ажлын хүрээнд 
ААН-дэд  мэдээллийг хүргүүлсэн байгаа. 
2017 онд газрын төлбөрт 22,0 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс одоогийн байдлаар 16.5 сая 
төгрөг төвлөрөөд байна.   
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Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №5 

 
ЭДИЙН ЗАСАГ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

5.1.Засгийн газрын 2015 оны 336 
дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн, 
дотоодын үйлдвэрээс худалдан 
авах чанар, стандартын 
шаардлага хангасан барааны 
жагсаалтад заасан барааг 
нийлүүлэх шаардлагыг 
тендерийн баримт бичигт тусгах 

Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр 
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуулийн дагуу шалгаруулалтыг 
Tender.gov.mn  сайт болон өдөр тутмын 
сонинд урилгыг нийтэлж, тогтмол 
шинэчилж ажилласан. Нийтдээ 17 хөрөнгө 
оруулалтын ажлын гүйцэтгэх сонгон 
шалгаруулах нээлттэй тендер болон 
харьцуулсан тендерийн урилгыг цахим 
Tender.gov.mn  сайт байршуулан 
тендерийн баримт бичгийг хуульд заасан 
хугацаанд хүлээн авсан. 

100 

5.2. Байгалийн гаралтай жимс, 
жимсгэнэ боловсруулах цех 
байгуулах иргэд аж ахуйн нэгжид 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 20 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар суман 
байгалийн гаралтай жимс, жимсгэнэ 
боловсруулах цех баригдаж ашиглалтанд 
орсон  
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5.3. Аймаг, орон нутгийн 
онцлогийг харуулсан бэлэг 
дурсгалын бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх аж ахуйн нэгжид 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 

Сумын хэмжээнд жимс жимсгэний 4 ААН-ийн 
18га-аас үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдаж 
байгаа 10га талбай байна.Жимсний  цехэд 
урсгал”Сүү өгөөж” ХХК засвар хийж  /3 сая/ 
төгрөг зарцууллаа. Зураасан кодыг авч ,хаяг 
шошиг бүрэн хийгдэж иргэд бараа бүтээгдэхүүн 
дээрээ зураасан кодтойгоор хүнсний 
бүтээгдэхүүн борлуулах бүрэн боломжтой 
болсон. Нийт 9 иргэн 20-30тн зоорийн аж ахуйг 
эрхэлж, Арвин бэлчир ХХК нь Улаанбаатар 
хотод 100тн-ы зоорийг барьж ашиглалтанд 
оруулсан. Ногоочин П.Үнэнбат, Галсан нарыг 
Сум хөгжүүлэх сангийн зээл хөтөлбөрт 
хамруулж 6 сая төгрөгний  зээлийг  /жилийн 3% 
/ хүүтэйгээр олгоод байна.Төмс хүнсний 
ногооны талбайг Сумын хэмжээнд Холимог 
бордоогоор бордож 2017 онд 398 тн нарийн 
ногоо хураан авлаа. Сэлэнгэ аймгийн засаг 
дарга, Сэлэнгэ аймгийн ХХАА газар  хамтран 
ногоочдын  хүсэлтээр 10-р сарын 11,12 нд 
“Өвлийн хүлэмж”  сургалтанд нийт 5 ногоочин 
хамруулж   оролцууллаа. 2017 оны 10-р сарын 
11 нд  болсон  сургалтанд  Баянцагаан  багийн  
иргэн: Д.Зина, Б.Нямжав, Б.Балдан, Н.Билгүүн, 
Ц.Оюунцэцэг нар оролцож  өвөл “Гүзээлзгэнэ” 
тариалах сургалтанд хамрагдлаа. 
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5.4.Сум хөгжүүлэх сангийн 
хөрөнгийн эргэн төлөлтийг 
эрчимжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

2017 оны  9-р сарын 19 ний  өдөр зээл 
олгох комисс  ирц  90% -тай   хуралдаж  
ИТХ-лаар баталсан тэргүүлэх  чиглэлийг  
баримтлан нийт 24 иргэний төслийг 
хэлэлцэхэд  журмын 4.2.1, 4.2.3, 4.3.6 
заалтаар 12  иргэний төсөл буцаагдаж  12  
иргэний төслийг сонгон шалгаруулж нийт 
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44сая төгрөгний зээлийг мах махан 
бүтээгдэхүүний  төсөл -1,   мужаан цех -2 
Сүү цагаан идээний төсөл -3, ахуй 
үйлчилгээ,  оёдол эсгүүр—3,  дугуй засвар-
1, фитнесс-1, барилгын материалын 
дэлгүүр-1  тус тус 12 ажлын байрыг бий 
болгох   төсөл   сонгон   шалгаруулж   
өглөө. Сум хөгжүүлэх сангаас нэг төсөлд 
олгох зээлийн доод хэмжээг 3 саяд 
багтаан тоног төхөөрөмж буюу ажлын 
байртай иргэд санжүүлэх зорилго тавьж 24 
өрхийн ажлын байр барьцаа хөрөнгө, 
Хүдэр сумын харьяат зэргийг шалгаж 1-3 
удаа ажлын хэсгийнхэнтэй айл өрхөөр явж 
тогтоосон хэмжээнд нь 12 төсөл сонгон 
шалгаруулсан маргаантай гомдолтой 
асуудал гараагүй ээ. Сум хөгжүүлэх 
сангийн зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах 
зөвлөл 2017оны 9-р сарын 15,17,19 нд  
хуралдаж  төсөл  хүлээн авч нэг бүрчлэн  
иргэдтэй  уулзаж   иргэдийн ажлын  
байртай танилцан 90% ирцтэйгээр  
Н.Баатарцогт хүндэтгэн үзэх 
шалгаантайгаар хуралд оролцоогүй. 
/чөлөөтэй/ төсөлөө  сонгон шалгаруулсан. 
Төсөл шалгаруулах комисс 2017оны 9-р 
сарын 15 нд цугларч Сум хөгжүүлэх 
сангийн журамтай танилцаж журмын дагуу 
ажил үүргийн хуваарийг танилцуулж бүх 
төсөлтэй танилцаж эрэмбэлэн дугаарлаж 
ярилцлага хийсэн. 9-р сарын 16 нд бүх 
өрхөөр иргэн бүртэй уулзсан.Төсөл сонгон 
шалгаруулахдаа дүгнэлтийн хуудасаар 
дүгнэж оноо балыг нэгтгэн шийдвэр 
гаргасан.9-р сарын 19 нд хуралдаж 12 
төсөл шалгаруулсан. Сум хөгжүүлэх 
сангийн 2017 онд 87070.0 төгрөгөөр 
тогтоож өгсөн.  Үүнээс: 49.000.0 сая төгрөг 
төвлөрч 44.000.0 сая төгрөг нийт 12 иргэнд 
олгогдож 131300055401 тоот дансанд 5 
сая төгрөг байршуулсан. зээлийг 
хэрэгжилтэнд хяналт тавихад 
зарцуулагдах хүүгийн 50% нь  бичиг 
хэрэг,шуудан холбоо, урамшуулал, 
шатахуунд нийт 827.500 төгрөг зарцуулж  
томилолтын зардал 100.000төгрөг дансанд  
үлдсэн. Сум хөгжүүлэх  нийт 39 иргэний   
69.000.0 сая төгрөгнөөс 49.000.000 сая 
төгрөг төлөгдөж одоогийн байдлаар 17 
иргэний 20.000.0 сая төгрөг төлөгдөөгүй 
байна 

5.5. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
өрхийн аж ахуй эрхлэгчдийн 
бараа бүтээгдэхүүнийг 
борлуулалтыг нэмэгдүүлэх 
ччиглэлээр орон нутагтаа 
үйлдвэрлэсэн бараа 

Аймгийн стандарт хэмжил зүйн төвөөс 
зохион байгуулсан  Ерөө бүсийн  
худалдааны  байгууллагын дунд явуулсан 
спорт урлагийн тэмцээнд сумаас оролцсон 
худалдааны төв 1-р байр эзэлж цом 100,0 
төгрөгөөр шагнагдсан. “Сэлэнгэд 
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бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх талаар 
олон нийтэд сурталчлах 
УРИАЛГА гарган ажиллах 

үйлдвэрлэв” Сэлэнгийн ногоон өдрүүд” 
арга хэмжээ 2017.10.19нд болсон ба 
сумаас 5 ногоочин мэргэжилтний хамт явж 
100 хувийн борлуулалт хийж 2100,0 мян 
төгрөгний борлуулалт хийлээ. 

5.6. Үйлдвэр, цехийн нэгдсэн 
тооллогыг сумын хэмжээнд 
явуулж, судалгаатай болох 

Сумын хэмжээнд 3 хэрчсэн гурилын цех-2, 
талхан цех 7 үүнээс буриад талх 4 тус тус 
ажиллаж байна. 

100 

5.7. Сумдын танилцуулгыг гаргах 
/нийгэм, эдийн засгийн 
үзүүлэлтээр/ 

Сумын нийгэм эдийн засгийн ерөнхий 
танилцуулгыг гарган үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

100 

5.8.Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн тухай хууль, 
түүнийг дагаж мөрдөхөөр гарсан 
журам дүрмийг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж 
ажиллах 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль 
хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хууль 
журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж хэвшиж 
байна. 

100 

5.9.Орон нутгийн бизнес 
эрхлэгчдийг чадавхжуулах, 
туршлага судлуулах арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг 
чадавхжуулах чиглэлээр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион 
байгуулагдсан Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн уулзалтанд 18 бизнес 
эрхлэгчийг хамруулж туршлага 
судлуулсан.  

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №6 

 
ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН  

АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 
 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

6.1. “Сэлэнгийн брэнд аймгийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд сумын 
брэнд бүтээгдэхүүнийг 
тодорхойлж үйлдвэрлэгч иргэд, 
аж ахуйн нэгжийг дэмжин 
ажиллах 

Сумын хэмжээнд зарласан тендерийн ажлын 
баримт бичигт дотоодын үйлдвэрээс 
худалдан авах чанар стандартын шаардлага 
хангасан барааг нийлүүлэх шаардлагыг 
тусган явцын хяналт,захиалагчин хяналтыг 
хийхдээ анхаарч ажилласан. 
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6.2. “Сэлэнгийн брэнд” 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд 
хүргэх борлуулалтын сүлжээг 
бий болгох 

Байгалийн гаралтай жимс жимсгэнэ 
боловсруулах цехийн барилгын засварын 
ажлыг 3,0сая төгрөгөөр орон нутгийн аж 
ахуйн нэгжээр хийлгэн хүлээн авя 
ашиглалтанд оруулаад байна. 
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6.3. “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв”, 
“Сэлэнгийн ногоон өдрүүд” 
үзэсгэлэн худалдаанд 
оролцогчдыг дэмжиж ажиллах 

Аймаг орон нутгийн онцлогийг харуулсан бэлэг 
дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн 
нэгж одоогоор суманд байхгүй байгаа.Цаашид 
уламжлалт монгол гэрийн модон бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх хүсэлтээ төсөлтэйгээ өгсөн одоогоор 
үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байгаа нэг аж ахуйн 
нэгжийг цаашид дэмжин төсөл хөтөлбөрт 
хамруулах зорилготой ажиллаж байна. 
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6.4. Худалдаа, нийтийн хоол, 
үйлчилгээний салбарт 
ажиллагсдад хууль тогтоомж, 
шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх 
хэм хэмжээг сурталчилж, 
үйлчилгээний соёлыг сайжруулах 
бодлого хэрэгжүүлэх 

Он гарсаар  Хүнсний дэлгүүр, мухлаг, цайны 
газруудад 5 удаа үзлэг шалгалт хийж сумын  
комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллав. Үүнд : 
гуанз цайны газар 5,дэлгүүр мухлаг 42 
хамрагдав. Шалгалтаар хүнсний бүтээгдэхүүний 
хадгалалт хамгаалалт, ариун цэвэр, өрөөний 
тохижилт, хүнсний бүтээгдэхүүний  хугацаа 
зэргийг үзэхэд дутагдалтай зүйл байсныг засах 
талаар хугацаатай даалгавар өглөө. Худалдааны 
газруудаар 4-5 удаа шалгалт хийж хүнсний 
аюулгүй байдлын хуулийн хэрэгжилт, Хяналтын 
албаны стандартын дагуу шалгалтыг удаа дараа 
хийж,нийт 36 дэлгүүр 9 тусгай зөвшөөрөлтэй 
дэлгүүр,нийтийн хоолны салбар 9, бар зоогийн 
газар 4 хамрагдаж Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн 
хяналтын газраас 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
шалгалт ирж хүнсний аюулгүй байдлын хууль 
сурталчилж, шалган туслах үйлчилгээ үзүүлж 9 
тусгай зөвшөөрөл дэлгүүр зоогийн газруудаар 
үзлэг хийхэд манай сум бага эрсдэлтэй сумаар 
дүгнэгдэж цаашид үйл ажиллагаагаа шалгалт 
ирэхэд бэлдэх биш “Та өөрийгөө хяна” гарын 
авлага тарааж  ажиллаа. Нөөцийн маханд тавих 
хяналтыг сайжруулах зорилгоор мах худалдан 
борлуулах дэлгүүрт үзлэг хийхэд махнууд үхэр 
адууны мах холиод хөлдөөсөн байсныг буцаасан. 
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6.5. Худалдаа нийтийн хоолны 
салбарт ажиллагсдыг 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 
хамруулах 

Өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж хүнсний ногоо 
тариалж байгаа орон нутгийн аж ахуй нэгж 
иргэний бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 
нэмэгдүүлэх зорилготой “Цагаан сар-
2017”үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 
12иргэний 4сая гаруй төгрөгний борлуулалтыг 
хийсэн. 

70 



6.6. Нийтийн хоол, ахуй 
үйлчилгээний салбарт үйл 
ажиллагаа эрхлэгчдийг уралдаан 
тэмцээнд оролцоход дэмжиж 
ажиллах 

Үйлдвэр цехийн нэгдсэн тооллогыг засаг даргын 
захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан 
ажиллалаа.Суманд нийт талхны цех-3,жимсний 
цех-1,блокны үйлдвэр-2,модны зүсмэл 
материалын цех-6 тус тус ажиллаж- байна. 

100 

6.7. Орон нутгийн онцлогийг 
түшиглэсэн аялал жуулчлалын 
үйлчилгээг бий болгож, жуулчдыг 
татах арга хэмжээ авах 

Сумын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээр сумын 
танилцуулга бэлтгэн гаргаж иргэдэд тараасан.  
 

100 

6.8. “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулахад 
шаардагдах судалгаа, мэдээллээр 
хангаж, санал ирүүлж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
ажиллах 

2016.01.01-ээс хэрэгжиж эхэлсэн  Хөгжлийн 
бодлого,төлөвлөлтийн хуулийн дагуу сумын 
нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
оны 10сарын 05-ны дотор сумын ИТХ-д өргөн 
мэдүүлж хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн 
биелэлтийг гарган дүгнүүлж ажиллалаа. 

70 

6.9. Түүхийн өв, соёл, үнэт зүйлс, 
байгалийн цогцолборт үзэсгэлэнт 
газруудыг хамарсан аялал 
жуулчлалын газруудын танилцуулга 
мэдээлэл бүхий газрын зурагтай 
болох 

Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг чадавхижуулах 
туршлага судлуулах зорилгоор нутгийн 
удирдлагын байгууллагын төлөөлөгчдийг жижиг 
дунд үйлдвэрлэл ихтэй БНХАУ-ын Шилийн гол 
аймгийн Зүүн Сүнэд хошуунд махны үйлдвэр,мод 
модон зүсмэл материалын үйлдвэр зэргийг үзэх 
ажлыг зохион байгуулсан. 

70 

6.10. Жуулчны газруудтай холбоо 
тогтоон хамтран ажиллаж 
мэдээллийн сантай болох, жуулчдын 
санал хүсэлтийг авч ажиллах 

Хэрэгжээгүй  0 

6.11. Аялал жуулчлалын салбарт 
үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд сургалт 
зохион байгуулж чадавхижуулах 

Хэрэгжээгүй  0 

6.12. Аймаг, орон нутаг дахь хүнсний 
аюулгүй байдлын бүртгэл, 
мэдээллийн цахим санг бий болгох 
ажлыг эхлүүлэх  

Сэлэнгэ аймгийн хэмжилзүйн албатай хамтран 
нийт 26 дэлгүүр,  Аймгийн МХГ-тай хамтран 
шалгалт үзлэг хийж 3дэлгүүр 2 зоогийн газарт 
стандартын  журмын  дагуу  шалгаж зөрчил 
дутагдлыг арилгасан. УБ хотын Сарнай 
сургалтын төвтэй хамтран нийт 26 худалдагчийг 
нярав худалдагчийн сертифкат, 9 дэлгүүрт 
тохирлын үнэлгээ хийж 7 дэлгүүр 80-90 хувьтай 
үнэлгээтэй гарсан тул 7 дэлгүүр нь 1-2 жилээр 
тохирлын гэрчилгээ аваад байна. 

100 

6.14. Хүнс, хоол үйлдвэрлэлд эрүүл 
ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадал нэвтрүүлэх, 
хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Сэлэнгэ аймгийн стандарт хэмжил зүйн газартай 
хамтран Хүнс хоол үйлдвэрлэлийн зохистой 
дадал Худалдаа  үйлдвэр, үйлчилгээний 
салбарын үйл  ажиллагаанд  холбогдох хууль 
тогтоомж худалдааны газар ,түүний үйлчилгээ  
Ерөнхий   шаардлага MNS-5021-
2007.хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шалган туслах 
үйлчилгээ үзүүлж  70-80оноо авсанд 1 жилээр 90 
оноо авсанд 2 жилээр тохиролын гэрчилгээг нийт 
4 хоол үйлдвэрлэгч нарт  олгуулж ажиллаа. 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №7 

 
ДЭД БҮТЭЦ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь  

7.1. “Манай гудамж-Миний гэр” 
хөтөлбөрийг боловсруулахад 
шаардагдах судалгаа, мэдээллээр 
хангаж, санал ирүүлж, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулан ажиллах 

Сумын хэмжээнд “Манай гудамж –Миний 
гэр”хөтөлбөрийн хүрээнд суманд уг ажлыг 
шалгаруулах журмыг  боловсруулан ИТХ-аар 
орж батлуулан 2багтаа зохион байгуулж 
жилийн эцсээр шалгаруулан дүгнэнэ. 

70 

7.2.Эрчим хүч, нийтийн аж ахуй, 
зам, тээвэр, харилцаа холбооны 
салбарын барилга байгууламжийн 
судалгааг шинэчлэн гаргаж 
ирүүлэх 

Сумын орон нутгийн давсан орлогыг ИТХ-аар 
оруулж тодотгон сумын төвийн 0,8км бетонон 
зам тавих ажлыг 306сая төгрөгөөр,харилцаа 
холбоог сайжруулах зорилгоор аймгийн 
ЗДҮАХ-т тусгагдсаны дагуу шилэн кабелийн 
худаг сувагчлалд оруулах ажилын хүрээнд 
54070,0мян төг-ний төсөв тодотгож байгаль 
цаг уурын шалтгаанаас болж 2018оны хавар 
ажиллахаар төлөвлөсөн байна. 

100 

7.3. Аймгийн орон нутгийн замын 
сангийн хөрөнгө оруулалтанд 
тусгагдсан зам засвар, тэмдэг 
тэмдэглэгээний ажлын 
санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг 
Зам, Тээврийн сайдтай аймгийн 
Засаг даргын 2017 онд хамтран 
ажиллах гэрээнд тусгагдсан үүрэг 
чиглэлийн дагуу “Олон улсын 
болон улсын чанартай авто 
замтай огтлолцож байгаа орон 
нутгийн чанартай авто замын 
салаа, уулзваруудад тэмдэг, 
хаягжуулалт хийх” ажилд 
зарцуулах 

 
Аймгийн орон нутгийн замын сангийн хөрөнгө 
оруулалтад тусгагдсан 20,0сая төгрөгөөр 
орон нутгийн чанартай автозамын салаа 
уулзваруудад нийт      тэмдэг,хаягжуулалт 
хийсэн байна. 

100 

7.7. Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
эрчим хүч хэмнэх төлөвлөгөө 
гаргаж, хэрэгжүүлэн ажиллах 

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд сумын эрчим хүчний 
ажилчид болон багийн засаг дарга нар 
иргэдэд 2 удаа мэдээлэл,сургалт зохион 
байгуулж өөрсдийн гаргасан төлөвлөгөөг 
сумын удирдлагуудад танилцуулж ажиллаж 
байна. 

70 

Дулаан, цахилгаан, цэвэр бохир 
усаар хангагч орон нутгийн өмчит аж 
ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, 
компаниудын аюулгүй, найдвартай 
ажиллагааг хангах, дэмжиж ажиллах, 
өвлийн оргил ачаалал болон 
аваарын үед ажиллах журам 
боловсруулж, мөрдүүлж ажиллах 

Орон нутгийн давсан орлогоор солих 
шаардлагатай байгаа дулааны шугам,цэвэр усны 
нийт 205м шугамын ажлыг тендер зарлан “Хүдэр 
дулаан” ҮГ шалгарч нийт 48,0сая төгрөгний 
санхүүжилтээр 100хувь гүйцэтгэн орон нутагт 
хүлээлгэн өгсөн болно. 

100 

7.8.Гэнэтийн болон давагдашгүй 
хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл 
байдал үүсэхэд эрчим хүчний 
хангамжийг найдвартай байлгахад 
анхаарч ажиллах 

Эрчим хүчний хангамжийг найдвартай байлгахад 
анхаарч  ДСЦТС-ээ ХК- нь Дархан Төмөртэй 
станцаас 110кв-ын хүчин чадалтай нэмэлт тэжээл 
23 км –т татан нөөц тогны хэрэглээг бүрдүүлээд 
байна. 
 

100 



7.9. Шинээр баригдсан эрчим 
хүчний барилга байгууламжийн 
хамгаалалтын зурвасыг тогтоох, 
гарсан зөрчлийг арилгах арга 
хэмжээг авч ажиллах 

Төмөртэй дэд станцаас татсан 110кв-ын 
хүчин чадалтай 23км-т татагдасан эрчим 
хүчний барилга байгууламжийн болон 
Баянцагаан 2-р багт хороолол дунд тавигдсан 
0,4кв-тын магистрал шугам татсан эрчим 
хүчний барилгын хамгаалалтын зурвасыг 
тооцон газрын захирамж гарган үүнтэй 
холбоотойгоор үүсэх зөрчлийг гаргуулахгүй 
байх тал дээр анхааран ажиллаж байна. 

100 

7.10. Эрчим хүчний шугам 
сүлжээнд зөвшөөрөлгүй 
холбогдох, халаалтын системээс 
зүй бусаар ус авах асуудлыг 
зогсоох талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 

2017онд баригдсан барилгууд эрчим хүчний 
шугам сүлжээ болон халаалтын системд 
зохих ёсны зөвшөөрөл баримт материалыг 
бүрдүүлэн хуулийн дагуу ажиллаж байна. 

30 

7.13. Орон нутагтаа барилгын 
ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 
хангуулах талаар тодорхой 
шийдвэр гаргаж, биелэлтийг 
хангаж ажиллах 

Орон нутгийн барилгын тендерийн ажилд 
зайлшгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 
эрүүл ахуйн инженерийг ажиллуулах 
шаардлагыг зааж тухай бүрийн явцын 
хяналтаар уг ажлын биелэлтэд хяналт тавьж 
ирсэн. 

70 

7.14. Авто зам, замын 
байгууламжийн ажилтай 
холбоотойгоор газар түр эзэмших 
түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал ашиглах зэрэг орон 
нутгийн оролцоотойгоор 
шийдвэрлэгдэх асуудлыг  хууль 
тогтоомжийн дагуу шуурхай 
шийдвэрлэж ажиллах 

Хүдэр суманд бетонон хучилттай 0,8км болон 
хороолол дундах хайрган хучилттай 
3,8км,хуучин тавьсан 9,8км шороон зам 
засварлах ажлуудыг хийсэнтэй холбоотой 
газар түр эзэмших асуудлыг захирамжаар 
баталгаажуулж,орон нутагт түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээг 
байгуулан        төлбөрийг ноогдуулж 
ажилласан байна. 
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7.15. Орон нутгийн иргэд, нэн 
ялангуяа малчин айл өрхийн мал, 
эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангах зорилгоор төмөр замын 
зурвас газраар малыг бэлчээхгүй 
байх, зориулалтын гарцаар 
нэвтэрч байх талаар танилцуулга, 
сурталчилгааг төмөр замын 
байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулж ажиллах 

Дархан Төмөрлөгийн Үйлдвэрийн Төмөртэй 
хүдэрийн ордын төмрийн хүдэрийг тээвэрлэх 
зорилготой МТЗамын Төмөртэй өртөөний 
төмөр зам малчдын зуслангийн газраар 
дайран өнгөрдөгтэй холбоотой нүхэн 
гарцуудыг стандартын горимын дагуу хийлгэж 
зориулалтын гарцаар нэвтэрч байх,малыг 
төмөр замын зурвас газраар бэлчээхгүй байх 
танилцуулга малчдын дунд мэдээлэл хүргэх 
асуудлыг хамтран шийдвэрлэж ирсэн. 

70 

7.16. 2018 оны Улс, орон нутгийн 
төсөв, аймгийн орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтанд тусгуулах төсөл, 
ажил арга хэмжээний саналаа 
Сангийн сайдын 2012 оны 244 
дүгээр тушаалын дагуу 
боловсруулан 2017 оны 06 дугаар 
сарын 15-ны дотор аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газарт ирүүлсэн 
байх 

2018оны улсын төсөвт тойргоос сонгогдсон 
УИХ-ын гишүүнээр дамжуулан хүсэлт гаргаж 
20ортой ЭМТ-ийн барилгыг бариулах зураг 
төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулан 
хүргүүлсэн.Мөн орон нутгийн төсөвт энэ жил 
байгаль цаг уурын байдлаас шалтгаалан 
хийгдээгүй хойшлогдсон явган хүний зам 
барих ажлыг орон нутгийн төсөвт тусгуулах 
саналыг тус тус хүргүүлсэн. 

100 

7.17. Батлагдсан хөрөнгө 
оруулалтын ажлуудыг 
хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулахдаа “Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

Сумын хэмжээнд Орон нутгийн давсан 
орлогын нийт 1,6тэрбумын орлогыг тодотгон 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” 
хуулийг чандлан мөрдөж, нийт 11худалдан 

100 



бараа ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай” хуулийг чандлан 
мөрдөж, худалдан авалтад орон 
нутгийн аж ахуйн нэгжүүдийг 
дэмжих бодлого барьж ажиллах 

авалтад тендер зарлан, 8ажилд шууд 
худалдан авалтаар гэрээ байгуулан сумын 
нийт 6аж ахуйн нэгжээр ажил үүрэг 
гүйцэтгүүлэн орон нутагт хүлээлгэн аваад 
байна. 

7.18. Орон нутгийн хөгжлийн сан 
болон хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдаж буй 
барилга байгууламж, засварын 
ажлуудын зураг төсөв 
боловсруулах, барилгын ажлын 
техник хяналтын үйл ажиллагааг 
“Сэлэнгэ барилга захиалагч” 
ОНӨААТҮГ-тай хамтран 
хэрэгжүүлж ажиллах 

Хүдэр сумын хэмжээнд харьцуулалт болон 
нээлттэй тендерийн аргаар зохион байгуулж 
шалгаруулсан тендерийн ажилд барилгын 
ажлын техник хяналтын үйл ажиллагааг 
“Сэлэнгэ барилга захиалагч” ОНӨААТҮГ-тай 
хамтран ажиллаж нийт       төгний 
санхүүжилтийг шилжүүлээд байна. 
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7.19. Хөрөнгө оруулалтын ажлын 
санхүүжилтийг Сангийн сайдын 
2012 оны 290 дүгээр тушаалын 
дагуу холбогдох материалын 
бүрдэлт, ажлын  гүйцэтгэлтэй 
уялдуулан олгох 

Хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийг 
Сангийн сайдын тушаалын дагуу холбогдох 
материалын бүрдэлтийг ажлын гүйцэтгэлтэй 
хяналтын түвшинд санхүүгийн баримтыг 
бүрдүүлэн олгож байна. 

70 

7.20. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтын ажлын хүрээнд бий 
болсон хөрөнгийг бүртгэлжүүлэн, 
ашиглагч байгууллагыг 
тодорхойлон хөрөнгө эзэнгүйдэх 
асуудлыг таслан  зогсоох 

Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын 
ажлын хүрээнд бий болсон объектыг ашиглах 
байгууллагыг тодорхойлон орон нутгийн 
өмчид бүртгэн ажиллаж байна. 

70 

7.21. Эрх шилжүүлсэн болон 
сумын орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтын 
ажлын хэрэгжилт, санхүүжилтын 
тайлан мэдээг мэдээллийн 
системд тогтмол оруулж, сар 
бүрийн 5-ны дотор аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газарт ирүүлж 
ажиллах 

Эрх шилжүүлсэн болон орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт,орон 
нутгийн давсан орлогоор хийгдэж буй ажлын 
хэрэгжилт тайлан мэдээг шилэн дансны 
мэдээлэлд оруулж сар бүр аймгийн худалдан 
авах ажилагааны хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж 
байна. 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №8 

 
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

№ Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

а/Сургуулийн өмнөх боловсрол  

1 
Сургуулийн өмнөх 
боловсролын хамран 
сургалтыг нэмэгдүүлэх 

Орон нутгийн 361,596,7 мянган төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар 2 настай хүүхдийн 2 бага 
бүлэг нэмж нийт 8 бүлэгт 230 хүүхэд сургуулийн 
өмнөх боловсрол эзэмшиж хамран сургалт 98%-
тай өмнөх онтой харьцуулахад 10%-иар ахисан 
байна. МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.2 дах заалт 
“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
сайжирсан. 

100 

2 
СӨБ-ын мэргэжлийн 
багшаар хангах 

Дархан Уул аймгийн Дархан дээд сургуулийн 
СӨБ-ын ангийг 2 туслах багш төгсөж 100% 
мэргэжлийн багшаар хангагдан бүлгийн 8 багш 
нийт 25 багш ажилтан ажиллаж байна. Заах 
аргач зэрэгтэй 3 буюу нийт багшийн 80%-г эзэлж 
байна. 

100 

б/Ерөнхий боловсрол  

1 
Суурь боловсролын хамран 
сургалтыг нэмэгдүүлэх 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн эцэст тус 
сургууль нь 54 багш, ажилтантай, бага ангийн 12 
бүлэгт 277 сурагч, дунд ангийн 7 бүлэгт 177 
сурагч, ахлах ангийн 3 бүлэгт 78 сурагч нийт 532 
суралцагч, НТБ-ийн дүйцсэн хөтөлбөрөөр 4 
суралцагч суралцлаа.. Сургууль завсардалт 0%. 
Суурь болон бага боловсролд 100% хамрагдан 
суралцсан. 
А. 

100 

2 
ЕБС-ийн мэргэжлийн 
багшаар хангах 

Мэргэжлийн багшаар 100% хангагдсан. 
Мэргэжлийн зэргийн хувьд тэргүүлэх 5, заах 
аргач багш 18. Нийт багш нарын 63,8% нь 
мэргэжлийн зэрэгтэй байна 

 

3 
Дотуур байрны 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх 

Тус сургуулийн дотуур байранд амьдрах хүсэлт 
гаргасан малчдын хүүхэд 100% хамрагдсан. 

100 

в/”Авъяас” хөтөлбөр  

1 
Дугуйлан, секц, клубт 
хамрагдах хүүхдийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

Тус сургуульд 2016 онд нийт 7 төрлийн дугуйлан 
хичээллэж байсан ба үүнд нийт давхардсан 
тоогоор 189 суралцагч хамрагдаж байсан бол 
2017 онд нийт 7 төрлийн дугуйлан, сурагчдын 
өөрөө удирдах байгууллага 1, 3 клуб үйл 
ажиллагаагаа явуулж нийт 256 суралцагч 
хамрагдж хүүхдийн тоо 67 сурагчаар нэмэгдсэн.. 

100 

2 
Шинээр дугуйлан, секц, 
клубыг байгуулах 

Өмнөх хичээлийн жилтэй харьцуулахад клубын 
тоо 3-р нэмэгдсэн. Үүнд Номын анд клуб, 
Өсвөрийн скаут, Эко клуб 

100 

3 
Дугуйлан, секц, клуб удирдах 
хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх 

3 клуб, сурагчдын өөрөө удирдах байгууллага 
нийт 4 клубын үйл ажиллагааг хүүхэд өөрсдөө 
удирдан явуулж байна. 

100 

4 
Дугуйлан, секц, клуб удирдах 
сайн дурын иргэдийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

Тус сумын Соёлын төвд сурагчдын дунд бүжиг, 
хөгжмийн дугуйланг мэргэжлийн багш нар 
удирдан явуулж байгаа. Сурын харвааг 1 иргэн 

100 



нийт 10 сурагчдыг хамруулан удирдан 
хичээллүүлж байна. 

5 
Тэмцээн, уралдаан нэгдсэн 
тайлан, үзэсгэлэнг зохион 
байгуулах 

Сурагчдын урлаг, спорт, бүтээлийн тайланг 
тухайн жилийн төлөвлөгөөнд заасны дагуу 
зохион байгуулсан. 2017 онд “Манлай сурагч”, 
“Миний сурагч нас” 2 төрлийн үзэсгэлэнг зохион 
байгуулж нийт 161 сурагчийг хамруулсан. 
Спортын 12 төрлийн тэмцээнийг зохион 
байгуулж, нэрэмжит болон тогтмол зохион 
байгуулдаг 8 төрлийн арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. 

100 

6 
Орон нутагт хийгдсэн арга 
хэмжээг телевиз, сонин 
сэтгүүлд сурталчлах 

Сумын Орон нутгийн улирал тутмын сонинд 
мэдээллийг сурталчилан ажиллаж байгаа болно. 

100 

7 
Бүсийн хэмжээнд арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

 Ерөө бүсийн сурагчдын спортын наадмыг 5 
төрлөөр Хүдэр ЕБС-дээр зохион 
байгуулсан.Үүнд: 

1-р байр Ерөө ЕБС, 2-р байр Дулаанхан ЕБС, 3-р 
байр Хүдэр ЕБС тус тус эзэлсэн. 
 “Зочин хад” ХХК-ны нэрэмжит “САГСАН 

БӨМБӨГ”-ийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг Хүдэр ЕБС дээр зохион 
байгуулсан. Үүнд 5 сургуулийн 11-13 насны 
64 сурагч оролцлоо. 

Алтанбулаг, Бугант, Дулаанхаан, Хүдэр, Ерөө 
сумдын тамирчид 42 багц медалийн төлөө 
өрсөлдөснөөс: 
 
1-р байр Хүдэр ЕБС | хөвгүүд|| 
2-р байр Алтанбулаг ЕБС 
1-р байр Дулаанхан| охид| 
2-р байр Хүдэр ЕБС охид 
 

100 

г/”Ном” хөтөлбөр  

1 

Сургуулийн болон орон 
нутгийн номын сангаар 
үйлчлүүлэх хүүхдийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

Нийт 436 сурагч номын сангаар үйлчлүүлэх карт 
нээлгэн үйлчллүүлж байна. 

100 

2 

Хүүхэд номыг бүтээлчээр 
уншуулах арга зүйг 
эзэмшүүлэх сургалтанд 
багшийг хамруулах 

Бага ангийн 3 багш, Монгол хэл уран зохиолын 3 
багш нийт 6 багш нь зохих сургалтанд 
хамрагдсан. 

100 

3 

Хүүхэд номыг бүтээлчээр 
уншуулах арга зүйг 
эзэмшүүлэх сургалтанд эцэг 
эхийг хамруулах 

Бага ангийн 2-р ангийн 3 бүлгийн 64 эцэг эхэд 
Хүүхдийг ном уншуулах арга зүйг эзэмшүүлэх 
сургалтын номын санч Б.Батнасан багш 
М.Энхтүвшинтэй хамтран зохион байгуулсан. 

100 

4 

Хүүхэд бие дааж болон 
багш, эцэг эхтэй хамтран 
туурвиж, олны бүртээл 
болгох номын тоо, төрлийг 
нэмэгдүүлэх 

Дунд, ахлан ангийн сурагчид нийт 12ш дэлгэмэл 
номыг хийж, багш, эцэг эхчүүд, сурагчдадаа 
түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 

100 

5 
Сургууль, цэцэрлэгээс 
тайлан үзэсгэлэн үзүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Жил бүр уламжлал болгон зохион явагддаг 
“Номын баяр” үйл ажиллагаанд сургуулийнхаа 
хүрээнд  II-VIII ангийн сурагчдын дунд “Хуруу 
хүүхэлдэй”   жүжигчилсэн тоглолт,   IX-XII ангийн 
сурагчдын дунд “Хүдэр нутгийн бахархал” нэртэй 
“Дэлгэмэл ном” хийх уралдаануудыг  амжилттай 

100 



зохион явуулсан.   Тус уралдаанд : 2-3-р ангийн 
ангилалд  Энхтүвшин багштай 2а анги орос 
ардын “Манжин” үлгэрээр , 5-р анги бүлгүүдээс 
Наранбаяр багштай 5б анги  Орос ардын үлгэр 
“Манжин” үлгэрээр, 6-8 анги бүлгүүдээс 
Н.Баярсайхан багштай 8б анги “Өнхрүүш 
“үлгэрээр оролцож тус тус  1-р байр эзэллээ.  
“Хүдэр нутгийн бахархал” сэдэвтэй дэлгэмэл 
ном хийх уралдаанд  Б.Лхагважаргал багштай 
12б анги 1-р байр эзэллээ. ДОН БОСКО 
хэвлэлийн газрын сэтгүүлч 6-12-р ангийн 
сурагчидтай уулзалт хийж, “Архи тамхины хор 
хөнөөл” сургалтыг явуулж, номын санд 
орчуулгын үлгэрийн ном 28 ширхэгийг 
бэлэглэсэн 

6 
Телевиз, сонин сэтгүүлд 
орон нутагт хийгдсэн 
бүтээлийг сурталчлах 

Өөрийн сургуулийн “Хүдэр сургууль” facebook 
хуудас, сумын улриал тутмын сонинд тухай бүр 
сурталчилан ажилласан. 

100 

д/Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх 
 

1 

“Хүүхдийн төлөө хамтдаа” 
чуулганы зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, хяналт тавих, үр 
дүнг тооцох 

Чуулганаас гарсан зөвлөмжийг эцэг эх, 
суралцагчид, багш нарт сурталчилах ажлыг 
зохион байгуулан, сургуулийн коридорт дэлгэмэл 
сурталчилгааны хуудас, эцэг эхчүүдэд боршур 
хийн тараасан. АУБ нарт болон ангийн эцэг 
эхийн зөвлөл, эцэг эхчүүдэд, аж ахуйн нэгжүүдэд 
сургалтыг зохион байгуулсан. “Хүүхдийн төлөө 
за гэж хэлье” аяны хүрээнд номын сандаа зохих 
номын баяжилтыг хийсэн. 

100 

2 

Аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 96 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан shool police” 
журмыг хэрэгжүүлэх 

Сургуулийн эцэг эхийн нэгдсэн хурлыг 2017 оны 
2-р сарын 09-нд зохион байгуулсан ба энэ 
хуралд “SCHOOL POLICE” буюу “СУРГУУЛИЙН 
ЭРГҮҮЛ” хөтөлбөрийн тухай товч ойлголтыг өгч 
2017 оны 2-р сарын 13- ны өдрөөс 2017 оны 6-р 
сарын  07 хүртэлх эргүүлийн хуваарийг гарган 
баталж уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 
2-р сарын 13-аас Б.Чулуунцэцэг багштай 5а 
ангийн эцэг эхчүүдээс эргүүлийг ажил эхэлсэн. 
Энэ ажил 2017 оны 9-р сарын 01-ны өдрөөс 
Д.Гэрэлчимэг багштай 7а ангийн эцэг эхчүүдээс 
амжилттай үргэлжлэн хийгдэж байна. 

100 

3 

Сургууль, цэцэрлэгийн 
сургалтын үйл ажиллагаанд 
хяналт шинжилгээ хийж, үр 
дүнг тооцох 

Байгууллагын дотоод хяналтын комисс нь 2017 
онд багш нараас 6, Нийгмийн ажилтанд 4, Насан 
туршийн боловсролын багшаас 3, Номын 
санчаас 4, Сургуулийн эрүүл ахуй, үдийн цай, 
дотуур байранд 6, ангиудын Эцэг эхийн 
зөвлөлөөс 2, Бусад чиглэлээр 5 нийт 30  
чиглэлээр дотоодын хяналтыг хийж, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг цаг тухайд нь засан залруулан, 
зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн 2017 онд Сэлэнгэ 
аймгийн МХГ, БСУГ-ын мэргэжилтэнгүүд 
сургуулийн үйл ажиллангаанд хяналт тавьж, үйл 
ажиллагаанд зөвлөн тусалж, цаашид хэрхэн 
ажиллах, тухай хамтран ярилцан үр дүнг тооцон 
ажиллаж байна.  
 

100 



4 

Сургууль цэцэрлэгийн цэвэр 
ус, ариун цэврийн 
байгууламжинд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, 
тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх 

Сумын Цэвэр ус, бохирын шугамын иж бүрэн 
засварыг хийсэнээр зохих үр дүнгээ өгсөн. 

100 

5 

Сургууль, цэцэрлэгийн 
орчинд гэрэлтүүлэг,  явган 
хүний гарц, шаардлагатай 
газарт камер, толь 
байршуулах, тээврийн 
хэрэгслийн хурд 
сааруулагчтай болгох 

 2014 онд сумын Орон нутгийн хөрөнгө 
оруулалтаар 16 ш камерийг 2761000 төгрөгөөр 
суурилуулсан. Уг 16 ш камерийн сургуулийн 
гадаа, дотор зохих газарт байрлуулсан. 
Өнөөдрийн байдлаар 14ш камер ажиллаж 
байгаа ба 2 камер гэмтсэн. Сургуулийн төсвөөр 
2017 оны 4-р сард сургуулийн урд авто зам, 
сургуулийн үүд, дотуур байр луу тусгасан 2 лед 
гэрлийг шонгийн модон дээр суурилуулсан. 
Сумын тохжилт үйлчилгээний алба 2017.06-р 
сард зам дагуух шонгийн модонд гэрэлтүүлэг 
нэмж байрлуулсан. 
2017 оны 10-р сард дэд бүтцийн хүрээнд сумын 
хэмжээнд 0,8км бетонон хучилттай зам, 3,8км 
хайрган хучилттай зам, 9,8км хуучин замын зам 
засварын ажлууд хийгдэж сургуулийн урд 
талбайд авто машины зогсоол, хурд сааруулагч, 
явган хүний гарц, тэмдэглэгээг хийсэн болно. 

100 

6 
Сургууль, цэцэрлэгийн 
ногооны талбайтай болгох 
боломжийг бүрдүүлэх 

Сумын Засаг дарга, Ойн ангийн дарга нартай 
харилцан тохиролцож хүнсний ногооны 
хүлэмжийн асуудлыг шийдвэрлэх болсон ба 
туршилтын газрыг кадастрийн зурагт оруулан 
ажиллахаар төлөвлөж байна. 

100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №9 

 
БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь  

9.1.Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 
нэрэмжит хүн амын бие бялдрын 
хөгжил чийрэгжилтийн түвшинг 
тогтоох үзлэгт иргэдийг идэвхитэй 
хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит 
хүн амын бие бялдрын хөгжил 
чийрэгжилтийн түвшинг тогтоох үзлэгийг 
сувилагчийн нэг өдөрийн арга хэмжээний 
хүрээнд сумын ЭМТ-өөс төр төсвийн 
байгууллагын албан хаагчдыг 100 хувь 
хамруулан ажилласан. 

70 

9.2.Биеийн тамир спортын арга 
хэмжээнд хамрагсадын тоог 
нэмэгдүүлэх 

Биеийн тамир спортын арга хэмжээнд 
хамрагсадын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 
жилд 1-удаа сумын аварга шалгаруулах 
спортын 
тэмцээн,оюутныхолбоо,залуучуудын 
холбоо төрийн бус байгууллагуудаас 
санаачлан зохион байгуулдаг уралдаан 
тэмцээнийг зохих түвшинд санхүүжүүлж 
ажилладаг. 

70 

9.3.Сум  орон нутагт биеийн 
тамир спортоор хичээллэгсдийн 
тоог нэмэгдүүлэх 

Сум орон нутагт биеийн тамир спортоор 
хичээллэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор фитнес гимнастик хийх өрөө 
байрыг тохижуулахад анхаарч санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэн сум хөгжүүлэх 
сангийнзээлд хамруулсан. 

70 

9.4.Аймаг, сумдын төрийн албан 
хаагчдын урлаг, спортын арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

Жавхлант сум, Ерөө сум, Бугант тосгон, 
Хүдэр сумын Бүсийн төрийн а лбан 
хаагчдын урлаг спортын арга хэмжээг 
Хүдэр суманд 2017.04 сард зохион 
байгуулан явуулсан. 

100 

9.5.Үндэсний спортыг хөгжүүлэн 
өв соёлыг өвлүүлэн уламжлуулах 

Үндэсний спортыг хөгжүүлэн өв соёлыг 
өвлүүлэн уламжлуулах асуудлыг онцгой 
анхаарч жилдээ нэг удаа СӨБ-ын 
байгууллага,ЕБС-дээр өдөрлөг зохион 
байгуулж монгол үндэсний хувцас 
өмсөх,хичээлийн сэдвийг үүнтэй 
уялдуулан орох,үндэсний тоглоом 
наадгайн тэмцээн зохион байгуулж 
ажилладаг. 

70 

9.6.Сум бүрт явган аялалын 
маршрут тогтоож явган аялалыг 
хөгжүүлэх 

2017онд газар зохион байгуулалтын 
ерөнхий төлөвлөгөө оройтож хийгдсэнтэй 
холбоотой явган аялалын маршрут 
тогтоогдоогүй байна. 

30 

9.7.Бүх байгууллагуудад тогтмол 
цагт биеийн тамирын дасгал 
байнга хийх ажлыг тогтмолжуулж, 
спортын багийг байгууллага бүрт 
байгуулж, хяналт тавьж 
ажиллахыг хариуцуулах 

Сумын хэмжээнд 23-р цэцэрлэг,эрүүл 
мэндийн төвийн ажилчид өглөө бүр 
тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийж хөгжимт 
гимнастикаар хичээллэж байна.Уг ажлыг 
цаашид байгууллага бүр дээр 
тогтмолжуулах ажлыг зохион байгуулахад 
анхаарч ажиллана. 

70 

9.8. “Сэлэнгэ-Бага олимп” спортын 
олон төрөлт арга хэмжээнд 
тамирчдаа бэлтгэн оролцуулах 

“Сэлэнгэ –бага олимп эхний шатны 
тэмцээн Аймгийн Засаг даргын ивээл дор 
2017.06сард Дулаанхан тосгонд аймгийн 

100 



сурын холбоотой хамтран зохион 
байгуулсан сурын тэмцээнд сумаас 2 
сурагч 1 дасгалжуулагчийн хамт 
амжилттай оролц”оод ирсэн. 

9.9.”Нум сум” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явцад хяналт 
шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцон 
гарын авлага, багшийг бэлтгэхэд 
санхүү, зохион байгуулалтын 
дэмжлэг үзүүлэх 

Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа “Нум 
сум”хөтөлбөрийн хүрээнд суманд сурын 
спортыг хөгжүүлэх хичээллэгсдийн тоог 
нэмэгдүүлэх талаар сурын холбоотой 
хамтран төлөвлөгөө гарган ажиллаж эхний 
ээлжинд ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын 
дунд “Үндэсний бахархал”сэдэвт эссе 
бичлэгийн уралдаан явуулж шагналыг 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гарган 
зарцуулсан.Цаашид уг хөтөлбөрийн 
хүрээнд ЕБС-д нум сум хийлгэн өгөх 
тэмцээн уралдааныг сумандаа зохион 
байгуулах ажлыг 2018оны үндсэн 
чиглэлийн биелэлтэнд тусган ажиллаж 
байна. 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №10 

 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

 Ажил, арга хэмжээ 
Суурь 

үзүүлэлт 
/2017/ 

2018 онд 
хүрэх түвшин 

10.1 Эхийн эндэгдлийн тохиолдлын тоо - - 

10.2 Амьгүй төрөлтийн тохиолдлын тоо - - 

10.3 Нялхсын эндэгдлийн тохиолдлын тоо - - 

10.4 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 
тохиолдлын тоо 

- - 

10.5 Жирэмсний эхний 3 сард хяналтад орсон 
эхийн эзлэх хувь 

96% 95% 

10.6 Сүрьеэгийн өвчлөлийн тохиолдлын тоо 3 бууруулна 

10.7 Төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдлын тоо - - 

10.8 Зонхилон тохиолдох бэлгийн замаар дамжих 
халдварын тохиолдол 

7 

Илрүүлэлтийг 
сайжруулж 
өвчлөлийг 
бууруулна. 

10.9 Вируст гепатитын өвчлөлийн тохиолдлын тоо - - 

10.10 Даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн 
хамралтын хувь 

89,4% 90% 

10.11 Чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлгийн 
хамралтын хувь 

59,3% 70% 

10.12 Хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн 
хамралтын хувь 

81% 90% 

10.13 Умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн 
хамралтын хувь 

81% 90% 

10.14 Тархинд цус харвалтаас шалтгаалсан нас 
баралтын тохиолдлын тоо 

1 - 

10.15 Зүрхний шигдээсийн улмаас шалтгаалсан нас 
баралтын тохиолдлын тоо 

2 - 

10.16 Хорт хавдрын шалтгаант нас баралтын 
тохиолдлын тоо 

7 - 

10.17 Амьсгалын замын халдварт өвчний 
тохиолдлын тоо 

383 - 

10.18 Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувь 52,3% 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хүдэр сумын Засаг даргын  
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №11 

 
СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

11.1.”Соёл урлаг-хүний хөгжилд” 
хөтөлбөрт тусгах саналыг орон 
нутгийн иргэдээс авч нэгтгшэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
ханган үр дүнг тооцох 

Соёлын төвийн  албан хаагчдын жилийн 
ажлын  төлөвлөгөөнд тусгасан 
бүтээгдэхүүнүүдийг  нэгтгэн    эрхлэгчийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны 1-р 
сард сумын Засаг даргатай соёлын төвийн 
бүтээгдэхүүн нийлүүлж санхүүжилт авах үр 
дүнгийн гэрээ байгуулан  ажиллаж байна. 

100 

11.2.Соёл, урлагийн салбарт 
ажиллагсдын мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалт, семинарыг 
орон нутгийн  төсвөөс 
санхүүжүүлэн зохион байгуулах 

ОНСТАжилтан  Г.Нандинчимэг СУИС-н 
харъяа, Соёл Иргэншлэлийн Их сургуулийн 
Музей судлалын ангид эчнээ ангийн төгсөх 
курсэд, хөгжмийн багш Э.Сумъяабадрал 
СУИС-ийн хөгжмийн багшийн ангийн  төгсөх 
курсэд, бүжгийн багш Д.Энх-Амгалан СУИС-
ийн бүжгийн урлагийн сургуулийн бүжгийн 
урлагийн багшийн эчнээ ангид 2-р курсэд тус 
тус суралцаж байна. 

100 

11.3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг нийгмийн харилцаанд 
тэгш хамруулах зорилгоор соёл 
урлагийн үйлчилгээг 
хүртээмжтэй хүргэх 

Хариу нэхээгүй тус аяны хүрээнд сумын ЗДТГ-
тай хамтарч олон хүүхэдтэй , амжиргааны 
түвшин доогуур 1 өрхөд тусламж болгон 40.0 
төгрөг, ЕБС-ын насны харааны бэрхшээлтэй 1 
хүүхдэд 50.0 төгрөгний буцалтгүй тусламжийг 
үзүүлсэн. Бог малын өвчин гарсантай 
холбогдуулж хөдөөгийн малчидад тугалын 
нэмнээ 6 ш, хурга ишигний нэмнээ 6 ш- ийг 
хийж хандивлав.   

100 

11.4.Соёл, урлагийн 
байгууллагын үндсэн болон 
туслах үйл ажиллагааны орлогыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүх 
талын дэмжлэг үзүүлэх, 
батлагдсан төсвийн 
төлөвлөгөөнөөс давсанорлогыг 
зарцуулах хүсэлтийг журмын 
дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ 
авах 

Соёлын төвийн өөрийн орлогын төлөвлөгөө 
биелүүлэх зорилгоор тавилга, цахилгаан 
барааны лизингд байр 4 удаа түрээсэлж нийт 
400.000 төгрөг,бусад хурал зөвөлгөөн, 
сурталчилгаа 120.000 Мөн дугуйлангын 
сурагчид,соёлын төвийн ажилчдын хамтарсан 
“Бид урлагт хайртай” урлагийн аялан 
тоглолтоор Ерөө бүсийн 4 сумдаар тоглож 
80.000 төгрөг, өргөтгөлийн нээлтийн 
хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд хандиваар 
300.000 төгрөг, захиалгат арга хэмжээнээс 
200.000 төгрөг тус тус оруулан нийт 1.100.000 
төгрөгний орлого оруулан ажиллаж байна. 

100 

11.5.Угийн бичгийн хөтөлж 
хэвшсэн өрхийн тоог 
нэмэгдүүлэх 

“Ураг төрлөө” мэдье угийн бичгийн сургалтыг, 
малчид тариаланчдад угийн бичгийн сургалт 
1 удаа, нийт 31 иргэн хамруулсан байна. Мөн 
11-р сард ахмадын хороотой хамтарч угийн 
бичгийн сургалтыг зохион байгуулахаар 
төлөвлөөд байна. 

100 

11.6.”Соёлын үйлдвэрлэл” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
ханган, үр дүнг тооцох 

Сî¸ë óðëàãûí áàãö ò¿¿õýí áîëîí òýìäýãëýëò 
áàÿðûí ºäð¿¿äýýð èðãýäèéí àìðàëò, ÷ºëººò 
öàãийã çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé 
àæëûí òºëºâëºãºº ãàðãàí àæèëñаíààñ 
захиалгат болон, соёлын төвөөс зохион 

100 



байгуулсан нийт 85 удаагийн арга хэмжээнд 
давхардсан тоогоор   хүүхэд 1919, том хүн 
4949 нийт 6868 иргэн хамрагдсан байна 

11.7.”Баримтат өв” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжилтийг ханган, үр дүнг 
тооцох 

 “Баримтат өв” үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
төлөвлөгөө боловсруулж, ажлын 
төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллаж байна. Соёлын 
өвийг хамгаалахад идэвхитэй оролцсон иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг алдаршуулж, 
урамшулах зорилгоор сумын төсвийн 
байгууллага, аж ахуй нэгж, багийн иргэдийн 
дунд зохион байгуулах “ӨВ СОЁЛОО 
УЛАМЖЛАН ӨВЛҮҮЛЬЕ” сэдэвт аянг зохион 
байгуулан ажиллаж 9-р сард ЕБС-ын ахлах 
ангийн сурагчдын дунд “Биелэн наадъя” 
бүжгийн тэмцээнийг зохион байгуулж 12-р 
ангийн сурагч М.Урангоо тэргүүн байр, 11-р 
ангийн сурагч Б.Болор дэд байрыг тус тус 
эзэлсэн амжилт гаргасан 

100 

11.8.Сумдын соёлын төвийн 
номын сангийн фондын 
баяжилтыг нэмэгдүүлж, цахим 
номоор үйлчлэх арга зүйг 
эзэмшүүлэн, үйл ажиллагааг 
чанаржуулах 

 БСШУЯ-наас 1сая төгрөгний хөрөнгө 
оруулалтаар 44нэр төрлийн 77 ширхэг ном 
шинээр нэмэгдүүлсэн.  Шинээр  20  карт нээн 
номонд дуртай болгох ухуулан, ач холбогдлыг 
таниулан уншигчдын тоог нэмэгдүүлэн хамрах 
хүрээг өргөтгөн ажиллаж байна. Хуучин ном 
56 шинэ ном 21 ширхэгийг үдсэн. 2017 оны 4р 
улиралд сумын хэмжээнд цахим сүлжээ 
орохыг хүлээж байна.  Монголын хүүхдийн 
номын ордноос хандвилсан 52 номоор 
баяжуулж, дэлхийн  сонгодог уран зохиолын 
номоор иргэд хүүхэд багачуудад хүрч 
үйлчилж байна. 

100 

11.9.Түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалын хууль бус малтлагыг 
таслан зогсоох, соёлын өвийн 
зөрчлийн талаарх мэдээллийн 
мөрөөр арга хэмжээ авах ажлыг 
холбогдох байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулах 

ТСҮХДурсгалт зүйл болох “Соронзон хад”-ыг 
06-р сард  хууль бус малталгад өртөхөд 
аймгийн мэргэжлийн хяналтын соёл 
хариуцсан байцаагч  Цогт-Эрдэнэ-д утсаар 
мэдэгдэхэд, МХ-ын байгаль орчин хариуцсан 
байцаагчид хариуцуулсан одоо үйл 
ажиллагааг таслан зогсооно гэсэн хариу 
өгсөн. 

100 

11.10.Соёлын биет болон биет 
бус өвийг бүртгэн тогтоох салбар 
зөвлөлийг шинэчилж, үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах 

Соёлын биет ба биет бус өвийг өвлөн тээж 
яваа өвлөгч 32 байдаг. СББӨ-г өвлөн тээж 
яваа өвлөгч Ж. Намсрайг БМС-д бүртгэн 
баримтжуулан ажиллаа.  

100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүдэр сумын Засаг даргын  



аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №12 

 
ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 

 САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  
 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

12.1.Сум, багийн түвшинд 
“Хамтарсан баг”-ийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх 

Хамтарсан багаар зорилтот 15 өрхтэй 
ажилласан.ХЭДС-гаар дамжуулан бүлгийн 
зохион байгуулалттай ногоо тариалах 
хөтөлбөрт 6 өрхийг хамруулаж суманд үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг уул  уурхайн компанитай 
холбон ногоог худалдан борлуулах ажлыг 
хөдөлмөр эрхлэлтийн мэргэжилтэн ХАА-н 
тасагтай хамтран борлуулалт хийн өрхийг 
орлоготой болгосон. Мөн сэлэнгийн ногоон 
өдрүүд үзэсгэлэн худалдаанд нэг бүлгийн 
ахлагчыг оролцуулж ажиллав. Зорилтот 
өрхийн 3 иргэнийг байнгийн ажлын байртай 
болгосон. Бүтээн байгуулалтын ажилд 
зорилтот өрхөөс түр ажлын байранд 
хамруулсан. Зорилтот өрхийн иргэн хугцаа 
дууссан иргэний үнэмлэхтэй байсныг 
шинэчлэн, сунгалтыг хийлгүүлсэн. 

 
 
 
 
 
100 

12.2.”Бид Сэлэнгийн ирээдүй” 
хөтөлбөрт тусгах саналыг орон 
нутгийн иргэдээс авч нэгтгэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
ханган, үр дүнг тооцох 

Бид Сэлэнгийн ирээдүй” ЕБС-ийн сурагчидад 
Сэлэнгийн дууг хэн сайн дуулах вэ? Сэлэнгэ 
шүлгийг анги хамт олноороо цээжлэн ЗДТГ-
ын талбайд “Багшдаа барих бидний бэлэг” 
багш нарын баярын өдрөөр анги бүрийн 
төлөөлөл сурагчид уншиж байгшдаа бэлэг 
барьсан. Хөтөлбөрийг орон нутагтаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна 

 
 
70 

12.3.”Жаргалтай гэр бүл” 
хөтөлбөрт тусгах саналыг орон 
нутгийн иргэдээс авч нэгтгэх, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
хангах, үр дүнг тооцох 

Гэр бүлийн аз жаргал миний нүдээр” илтгэл, 
гар зураг, зохион бичлэгийн уралдааныг  1-
12-р ангийн дунд зохион байгуулж нийт  68 
хүүхэд оролцож, 1-3 байраар шалгаруулалт 
хийлээ. ,” 

30 

12.4.”Залуусын боломж” 
хөтөлбөрт тусгах саналыг орон 
нутгийн иргэдээс авч нэгтгэх, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
ханган, үр дүнг тооцох 

”Залуусын боломж” хөтөлбөрүүдийг сум орон 
нутагтаа үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор 
дурлалт залуучуудын холбоог идэвхжүүлэн  
санал Хүдэр нутгийн оюутан залуус, Оюутан 
залуусын нэгдэл цахим хаягийг ажилуулж 
байна. хос гэгээн хайрын өдөрт зориулсан 
“Хослон дуулъя” тэмцээн явуулж байна 

30 

12.5.”Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжилтийг ханган, үр дүнг 
тооцох 

Гэр бүлийн хүчирхийллийг тэг болгоё сарын 
аяны хүрээнд Айл гэрийн хөршийн холбоог 
сайжруулах” гарын авлагыг Баянцагаан, 
Тарвагатай багийн 146 айл өрхүүдэд тараан, 
зарлалын самбарт байршуулсан. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх хуулийг орон нутагтаа 
сурталчилан таниулах ажлыг багийн хурал 
тус бүр дээр сургалт хийсэн,”Хүчирхийлэл 

30 



бидний ирээдүй биш сэдэвт” Дэвжээ 
тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

12.6.”Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийн 
ажлыг тогтмолжуулж, хүүхдийн 
санал санаачилгыг шийдвэртээ 
тусгадаг “Хүүхдэд ээлтэй 
бодлого”-ыг  боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Аймгийн Засаг даргын ивээл дор явагдсан 
хүүхдийн чуулганд манай сумаас нийт 
3сурагч 3 багш оролцоод ирсэн ба үүний 
хүрээнд хийгдсэн “Хүүхдэд ээлтэй 
байгууллага,хамт олон” аянг зохион  
байгуулан ажиллаж байна. Оны эцэст 
урамшуулж засаг даргын нэрэмжит 
шагналаар шагнана. 

100 

12.7.Сар бүрийн 1 өдрийг “Гэр 
бүлийн өдөр” болгон хүүхэд, 
залуучууд, ахмад, эмэгтэйчүүдийн 
төрөлжсөн уулзалт, сургалт, арга 
хэмжээг зохион байгуулах 

ЕБС-тай хамтран “Хүүхэд гэр бүлдээ аз 
жаргалтай”сэдэвт гар зургийн уралдаан 
зохион байгуулж эх үрсийн баяраар шагналыг 
гардуулсан. “Миний  гэр бүлийн нэг өдөр” 
тэмцээнийг анги бүрээс 1 гэр бүл оролцож 
байр эзлүүлэв.  

30 

12.8.Залуучуудын чуулганыг 
зохион байгуулах 

Сумын залуучуудын холбоотой хамтран 
“Хүдэрийн залуус” уулзалт өдөрлөг зохион 
байгуулж орон нутгийн хөгжилд бидний 
оролцоо санал асуулгыг явуулж, тэдний 
санал санаачлагыг бодлого шийдвэртээ 
тусган ажиллаж байна. 

30 

12.9.Гэр бүл, хүүхэд залуучууд, 
эмэгтэйчүүд, ахмадын салбарын 
статистик мэдээллийн сан 
байгуулах 

Гэр бүл, хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, 
ахмадын салбарын статистик мэдээллийн 
санг сумын ахмадын холбоо, эмэгтэйчүүдийн 
холбоо,залуучуудын холбоо, оюутны 
холбоодын ажлыг сайжруулан, хамтран 
ажилласан. Хос гэгээн хайрын өдөрт 
зориулсан “Хослон дуулъя” тэмцээн явуулж 
байна 

30 

12.10.Жендерийн эрх тэгш 
байдлыг хангах салбар хороог 
шинэчилж, үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

Хэрэгжээгүй  0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүдэр сумын Засаг даргын  



аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №13 

 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН  

САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  
 

№ Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний 
биелэлт 

1. Хөдөлмөр эрхлэлт 
13.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

замаар ажлын байр бий болгож 
иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх 

Шинээр бий болгох 
ажлын байр 

   30-30 100 

13.2 Ажилд зуучлах хүний тоо     30-43 100 

2. Нийгмийн халамж 

13.2.1 Зорилтот өрхийн хөгжил, 
хамгааллыг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн 
амьжиргааг дээшлүүлэх 15 өрхийг 
хөтөлбөрт хамруулуж ядуурлаас 
гаргах ажлыг зохион байгуулах 

Хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн тоо 15 хүний 
тоо 70 
0-15 насны хүүхдийн тоо 28 
16-59 насны хүмүүсийн тоо 41, 60-аас дээш 
настай хүний тоо 1 , Хөдөлмөрийн насны 
хөдөлмөр эрхлээгүй хүний тоо 26, 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 
бүртгүүлсэн хүний тоо 12, Мэргэжлийн 
сургалтанд хамрагдалт 17 
Нийтийг хамарсан ажил 6,  
санхүүгийн дэмжлэг 1 
Бусад төсөл хөтөлбөрт хамрагдалт 1 
Нийгмийн халамжийн сангаас 8 иргэнд 
16,596,000 мян төгрөгийн тусламж 
үзүүлсэн. Ядуурлаас гаргах 15 өрхөөс 12 
иргэнийг байнгын болон түр ажлын байранд 
зуучилсан.  

100 

13.2.2 Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газрын харъяа 
“Ахмадын сувилал”-д 40 ахмад 
настанг амраах ажлыг зохион 
байгуулах 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 
харъяа “Ахмадын сувилал”-д 30  
ахмад настан амарсан  

100 

3. Эрүүл мэнд Нийгмийн даатгал 

13.3.1 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 
орлогыг бүрдүүлж ажиллах 

Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын 
төлөвлөгөө 340,0сая төгрөг 100% 
биелүүлэн ажилласан. 

100 

13.3.2 Шинээр шимтгэл төлөгч ажил 
олгогчдын тоог нэмэгдүүлэх 

Шинээр шимтгэл төлөгч ажил олгогчдын 16 
иргэн хамруулсан. 

100 

13.3.3 Шинээр заавал даатгалд 
даатгуулагчдын тоог нэмэгдүүлэх 

Шинээр заавал даатгалд даатгуулагч 32 
иргэн хамрагдсан 

100 

13.3.4 Шинээр сайн дурын даатгалд 
даатгуулагчдын тоог нэмэгдүүлэх 

Сайн дурын даатгалд 21 иргэн хамрагдсан 100 

13.3.5 Шинээр эрүүл мэндийн дээтгэлд 
даатгуулагчдын тоог нэмэгдүүлэх 

Эрүүл мэндийн даатгалд 81иргэн 
хамрагдсан. 

100 

13.3.6 Нийгмийн даатгалд шинээр 
хамруулах малчдын тоог 
нэмэгдүүлэх 

Нийгмийн даатгалд шинээр хамруулах 
малчдын тоо 37-с 25 иргэнийг хамруулсан. 

86 

13.3.7 Шимтгэлийн хуримтлагдсан өр 
авлагыг бууруулах 

Өр авлага үүсгэхгүй үүссэн авлага 
барагдуулна. 

70 

13.3.8 Тайлант хугацаанд нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн өр 
үүсгэхгүй байх 

Оны өмнөх өр23749,39сая төгрөг 2017 онд 
шинээр үүссэн 110944,82 сая төгрөг үүнээс 
215672,04 сая төгрөг барагдуулсан. Өр 
авлагаа бүрэн гүйцэд барагдуулна. 

70 

 
 
 
 



 
Хүдэр сумын Засаг даргын  

аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №14 

 
ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь  

14.1.Монгол Улсын Засгийн газрын 
2015 оны 426 дугаар тогтоолын 
дагуу байгуулагдсан Санхүүгийн 
албыг бэхжүүлэхэд анхаарч, 
Сангийн сайдын 2015 оны 04 сарын 
15-ны өдрийн 90 дүгээр тушаалын 
дагуу ажил үүргийг хуваарилан, 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

2016 оны 01-р сарын 1-ээс 5 орон тооны 
бүтэцтэйгээр санхүүгийн алба 
байгуулагдаж 90-р тогтоолыг мөрдөн ажил 
үүргээ хуваарилан, ажлын байрны 
тодорхойлолтонд тусган ажиллаж байна. 

100 

14.2.Санхүү, төсвийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргасан 
заавар журмыг үндэслэн өөрийн 
харъяа нутаг дэвсгэрт арга зүй, 
зохион байгуулалтын шуурхай 
удирдлагаар хангаж, үр дүнг аймгийн 
Засаг даргын өмнө хариуцна 

Гаргасан заавар журмыг өөрийн сум орон 
нутагт хэрэгжүүлэн зохион байгуулж 
ажилласан. 

100 

14.3.Аймгийн Засаг даргын баталсан 
төсвийн хуваарилалтыг үндэслэн 
сумын төсвийн байгууллагын 
төсвийн хуваарилалтыг батлан 
мөрдөн ажиллана. Орон нутгийн 
болон улсын төсвийн 
байгууллагуудын санхүүжилтийг 
батлагдсан хуваарийн дагуу сумын 
төрийн сангийн дансаар дамжуулан 
гүйцэтгэж, төсвийн сахилга батыг 
чанд сахиж ажиллах 

Аймгийн засаг даргын баталсан төсвийн 
хуваарилалтыг сумын ИТХ-аар хуулийн 
хугацаанд батлуулан ажиллаж байна.орон 
нутгийн болон ТШЗ байгууллагууд 
батлагдсан хуваарийн дагуу төрийн 
сангийн дансаар гүйлгээ хийж ажиллаж 
байна. 

100 

14.4.Төсвийг хэмнэлттэй зарцуулах 
тухай Засгийн газраас баримталж 
буй бодлого шийдвэрийг санхүү, 
төсвийн үйл ажиллагаандаа 
шуурхай, зөв зохистой хэрэгжүүлж 
төсөвт байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж хяналт тавьж 
ажиллах 

Засгийн газраас гаргаж буй хэмнэлтийн 
горимд шилжих тухай үүрэг чиглэлийн дор 
төсвийг зүй зохистой удирдан төсөвт 
байгууллагуудын өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгч ажиллаж байна. 

100 

14.5.Төсвийн байгууллагуудын 
тайлангаар баталгаажсан өр, 
авлагыг холбогдох байгууллагуудаар 
шийдвэрүүүлж, өр авлаггүй ажиллах 
бүхий л арга хэмжээг авч, 2017 онд 
өр авлага үүсгэхгүй ажиллах 

Тайлангаар үүссэн өр ,авлага барагдуулах 
тал дээр арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 
  

70 

14.6.Аудит болон хяналт шалгалтын 
байгууллагуудаас хийгдсэн 
шалгалтын зөрчил дутагдлыг бүрэн 
арилгаж,  авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тайланг холбогдох 
газруудад тухай бүр хүргүүлж 
ажиллах 

Аудит бусад хяналт шалгалтын мөрөөр 
зөвлөмж ,албан шаардлагыг хүлээн авч 
холбогдох байгууллага ,хариуцлага хүлээх 
албан тушаалтанд хүргүүлж   зөрчил 
дутагдал арилгах ,давтагдахгүй байхаар 
ажилласан. 
 
 

 

14.7.Аймаг, сумын төсвийн орлогын 2017 оны орлогын төлөвлөгөө. Үүнд  100 



бүрдүүлэлтэнд хяналт тавин улсын 
болон аймгийн орлогыг хуваарийн 
дагуу бүрэн төвлөрүүлэх 

 1.Орон нутгийн орлогын  
 Төлөвлөгөө -1628198,9 
 Гүйцэтгэл – 2679529,2 
 Хувь -164 

2. Аймгийн орлогын төлөвлөгөө 
 Төлөвлөгөө -167875,0 
 Гүйцэтгэл-197546,2 
 Хувь -117 

3. Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
төлөвлөгөө 

 Төлөвлөгөө - 41928,1 
 Гүйцэтгэл -54185,8 
 Хувь 129 

Нийт орлогын төлөвлөгөө 1838002,0 
гүйцэтгэл 2931261,0 хувь 159 хувийн 
биелэлтэй ажиллав.. 
 

14.8.Аймаг, сумын төсвийн төслийг 
боловсруулахдаа төсвийн тухай 
хуулийн дагуу иргэд, олон нийтийн 
оролцоог хангасан байх, хөтөлбөрт 
суурилсан төсвийн төслийг хуулийн 
хугацаанд аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэст ирүүлэн хянуулж, 
санал дүгнэлтийг авч ажиллах 

Төсвийн төслийг боловсруулж хуулийн 
хугацаанд дээд шатны байгууллагад 
хүргүүлж ажилласан. 

100 

14.9.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, 
төсөл арга хэмжээг батлахдаа 
Төсвийн тухай хуулийн 60,3 дахь 
заалтыг үндэслэн иргэдийн оролцоог 
хангаж, сангийн хөрөнгийг 
зориулалтын дагуу зарцуулж, 
төсвийн ил тод байдлыг хангаж сар 
бүр Шилэн дансны тухай хууль 
болон  холбогдох журам, зааврын 
дагуу Шилэн дансны мэдээллийн 
сайт болон Орон нутгийн хөгжлийн  
сангийн программд төлөвлөлт, 
зарцуулалтын талаарх үнэн зөв 
мэдээг оруулан төсвийн хяналт 
шалгалтын байгууллага болон 
аймгийн засаг даргад тайлагнах 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг 
БИНХурлаар хэлэлцэн, эрэмбэлсэн бараа 
ажил үйлчилгээнд дарааллын дагуу 
зарцуулан иргэдийн оролцоог хангаж 
ажиллаж байна. 

100 

14.10.Төсөв болон төсвийн 
гүйцэтгэлийн сар, улирлын мэдээ 
тайланг Төсвийн тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлд заасан цаглабарын 
дагуу гаргаж төсвийн ил тод байдлыг 
хангах зорилгоор сумын веб сайт 
болон мэдээллийн самбарт 
байршуулан иргэд олон нийтэд 
танилцуулах 

Тухайн сарын мэдээллийг дараа сарын 8-
ны дотор шилэн дансанд мэдээллийг 
байршуулж байгууллагын ил тод байдлын 
самбар болон иргэний танхимаар 
мэдээллэж ажиллаж байна. 

100 

14.11.Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг орон нутагт зохион 
байгуулж шуурхай удирдлагаар 
хангах, төсөвт байгууллагуудын 
шилэн дансны мэдээлэл цаг 

Сар бүр төсөвт  байгууллагуудыг 
хамруулан шилэн дансны мэдээллийг 
цахим системээр дамжуулан ажиллаж 
байна.Шилэн дансны мэдээлэлд Орон 
нутгийн орлого,сангууд,орон нутгийн 

100 



хугацаандаа, үнэн зөв, бүрэн 
мэдээллэгдэж байгаа эсэхэд хяналт 
тавьж, тухай бүр үүрэг чиглэл өгч 
ажиллах 

болон,ТЗШ-ын төсөвт байгууллагууд бүгд 
хамрагдан гүйлгээ гарсан тухай бүр шивж 
ажиллаж байна. Мөн төр төсвийн 
байгуулага бүрт иргэд олон нийтрүү 
чигэлсэн шилэн дансны ил тод байдлын 
самбар хөтлөн ажиллуулж байна. 

14.12.Монгол Улсын Сангийн сайдын 
2012 оны 12 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн 239 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Засаг даргын нөөц 
хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын 
нийтлэг журам”, 2015 оны 165 дугаар 
тушаалаар батлагдсан тус журмын 
өөрчлөлтийн дагуу нөөц хөрөнгийг 
үр ашигтай зарцуулж, тайлагнан 
ажиллах 

Зохих журмын хүрээнд засаг даргын нөөц 
хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж, 
зарцуулалтыг санхүүгийн тайлан ИТХ, 
иргэдэд тайлагнан ажиллаж байна. 

100 

14.13.Төрийн сангийн үйл 
ажиллагаа, түүнд хийх, дотоод 
хяналтын журмын хэрэгжилтийг 
хангаж, сумдын санхүүгийн албаны 
ажилтангуудад мөрдүүлж 
хариуцлагыг дээшлүүлж ажиллах 

Санхүүгийн дотоодын хяналтын үйл 
ажиллагааг сайжруулж, 2016 оны төсвийн 
санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн 
зөрчлийг арилган санхүүгийн сахилга 
батыг сайжруулан ажиллаж байна. 

70 

14.14.Санхүү төрийн сангийн 
хэлтсээс явуулсан төсөв санхүүгийн 
холбогдолтой хугацаатай албан 
бичиг болон, албан даалгаврын 
биелэлтийг цаг хугацаанд нь ирүүлэх 

Санхүүгийн холбогдолтой албан бичиг, 
албан даалгаврыг хугацаанд хүргүүлж 
ажилласан. 

100 

14.15.Төрийн алба болон Төсвийн 
тухай хууль, Төсвийн ерөнхий, ахлах 
нягтлан бодогчид тавигдах 
шаардлага, шалгуур журмыг мөрдөн 
Сумын Санхүүгийн албаны даргыг 
Аймгийн Засаг даргатай, төсвийн 
байгууллагуудын нягтлан бодогчийг 
аймгийн засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн 
даргатай тус тус зөвшилцөн томилж, 
чөлөөлөх болон санхүүгийн албаны 
боловсон хүчний тогтвортой ажиллах 
нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн 
ажиллах 

Санхүү албанд орон тоо нэмэгдэх, 
хасагдахад харъяалагдах дээд 
байгуулагатай зөвшилцөн шийдвэрлэж 
ажиллаж байна. 

100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүдэр сумын Засаг даргын  



аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №15 

 
БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт хувь 

15.1.Шинэчлэгдэн батлагдсан 
Батлан хамгаалах багц хуулийг 
хэрэгжүүлэх, бүх нийтэд 
сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт 
тавьж үр дүнг тооцон тайлан 
мэдээг хагас болон бүтэн жилээр 
дүгнэн хүргүүлж байх 

Сумын хэмжээнд багийн Засаг дарга  
Ц.Цэнбумаа, Ж.Өлзийбаяр, ЗДТГ-ын дарга 
Ц.Гэрэлцогт нар Батлан хамгаалах багц 
хуулийг хэрэгжүүлэх, бүх нийтэд сурталчлах 
ажлыг хариуцуулан зохион байгуулж 
ажиллаж байна.аймгийн Цэргийн хэлтсийн 
офицерүүдээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, 
чиглэл, заавар арга зүйн удирдлагаар 
хангуулан ажиллаж байна. 

100 

15.2.Иргэн цэргийн харилцааг 
бэхжүүлэх Батлан хамгаалах 
салбар, Зэвсэгт хүчний 
шинэчлэлийн бодлого үйл 
ажиллагааг сурталчлах, Зэвсэгт 
хүчний анги салбарт хугацаат 
цэргийн алба хааснаар эх орны 
томоохон бүтээн байгуулалтын 
ажилд оролцож мэргэшсэн 
боловсон хүчин болж бэлтгэгдэх 
талаар цэргийн насны 
залуучуудад сурталчлан таниулах 

Жил бүр Хавар, Намрын цэрэг татлагаар 
аймаг, сумын Засаг даргын шийдвэрээр 
1991-1999 оны насны цэргийн бэлтгэл 
үүрэгтэн залуучуудад зарлан дуудах хуудас 
өгч 2017 онд Хавар, Намрын хугацаат 
цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлагын 
эрүүл мэндийн нарийн мэргэжлийн эмч 
нарын үзлэгт нийтдээ 75 залууг хамруулж 
ажиллав. Хугацаат цэргийн албанд 
татагчдыг Цэргийн албаны тухай хуулийн 
талаар сурталчлан таниулж ажиллаа. 

100 

15.3.Аймгийн Засаг даргын 
нэрэмжит цэрэгжлийн спортын 
“Дөл” тэмцээний эхний болон 
бүсийн шалгаруулалтыг зохион 
байгуулах 

Уламжлалт цэрэг, спортын Дөл тэмцээнд 
сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдыг 
бэлтгэж оролцуулав. Уг арга хэмжээнд 
шаардагдах мөнгөн хөрөнгийг Засаг даргын 
нөөц хөрөнгөөс гаргаж зарцуулав. Дөл 
тоглолтонд оролцсон сурагчид зохих 
мэдлэг, чадвар, туршлага судлав. 

100 

15.4.Хойд бүсийн аймгуудын 
сумдын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга нарын цэргийн 
сургалт зохион байгуулахад 
АЗДТГ-ын Цэргийн штабтай 
хамтран ажиллаж бүх талын 
дэмжлэг үзүүлэх 

Хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай 
холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2017 
оны А/252 дугаар захирамж шийдврийн 
дагуу Цэргийн хэлтэст Хангайн бүсийн 
аймгуудын сумын ЗДТГ-ын дарга нарын 
цэргийн бэлтгэл сургалтанд ЗДТГ-ын дарга 
Ц.Гэрэлцогтыг хамруулав. Цэргийн 
ажиллагаа, дайн бүхий байдал болоход 
хэрхэн ажиллах, дайчилагаа явуулах, 
зохион байгуулах талаар мэдлэг, мэдээлэл 
авч, төлөвлөгөө боловсруулах, бусад аймаг 
сумдын батлах хамгаалах үйл ажиллагаа, 
Батлан хамгаалах яам, жанжин штабын 
бодлого, зорилттой танилцсан. Уг арга 
хэмжээг Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулахад 
хүнс хоолонд дэмжлэг үзүүлж 8 ш хонь 
хандивласан. 

100 

15.5.Цэргийн тоо бүртгэлийг цахим 
мэдээллийн санд оруулах, цэргийн 
жинхэнэ албаны ээлжит татлагын 
ажлыг сум, орон нутагтаа зохион 
байгуулах, иргэнийг өөрийн 
хүсэлтээр цэргийн гэрээт албанд 

Аймаг, сумын Засаг даргын захирамж 
шийдвэрийн дагуу Хүдэр сумын цэргийн тоо 
бүртгэлд бүртгэгдсэн 18-25 насны 2-р 
зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн залуучуудын 
судлагааг тодотгон гаргаж ажиллаа. 
Цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу ар 

100 



элсүүлэх үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх 

гэрийн гачигдал, амьдрал ахуй, иргэний 
өөрийн санал, хүсэлтийг үндэслэн цэргийн 
жинхэнэ албаны татлагад хамруулж цахим 
мэдээлэлийн санд оруулж бүртгэлжүүлж, 
тодотгол хийсэн. 

15.6.Сумын Засаг даргын 
дайчилгаа удирдах төлөвлөгөөнд 
тодотгол хийж Батлан хамгаалах 
товчоо, цугларах, шилжүүлэх 
байруудад үүрэг гүйцэтгэх 
бүрэлдэхүүнийг чадавхижуулах 
сургалтыг АЗДТГ-ын Цэргийн 
штабтай хамтран команд штабын 
сургууль хэлбэрээр зохион 
байгуулах 

Хүдэр сумын дайчилгаа удирдах 
төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, сумын батлан 
хамгаалах товчооны бүрэлдэхүүнийг сумын 
Засаг даргын захирамжаар шинэчилэн 
ажиллаа.Батлан хамгаалах товчооны 
гишүүдэд батлан хамгаалах чиглэлээр 
гаргасан хууль журам, мэдээлэл өгч 
чадавхижуулахад анхааран ажиллаж байна. 

100 

15.7.Цэргийн дүйцүүлэх албыг 
биечлэн хаах иргэдийг сонгон авч 
гүйцэтгэх үүрэгт нь дадлагажуулан 
гамшиг, осол, орон нутгийн бүтээн 
байгуулалтын ажилд оролцуулах 

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/75 дугаар 
захирамжаар орон нутгийн залуусыг сонгон 
шалгаруулж цэргийн албыг дүйцүүлэх 
хэлбэрээр орон нутагтаа алба хаалгаж 
байна. Нийтдээ 10 иргэнийг Сэлэнгэ 
аймгийн Сант суманд цэргийн бэлтгэл 
сургалтанд хамруулж цэргийн анхан шатны 
мэдлэг олгож, үүрэгжүүлэн гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. Тухайн 10 дүйцүүлэх 
албаны залуучуудыг 2016-2017 онд гарсан 
Ой хээрийн гал түймэр, Гоц халдварт цэцэг 
өвчний үеэр Нүхэн гарц, Унаган толгой, 
Хадат хошуу дэргэд байгууласан пост 
хамгаалалтанд, баяр наадмаар 
хамгаалалтанд, орон нутгийн бүтээн 
байгуулалтанд татан оролцуулж хийж 
гүйцэтгэсэн ажлыг нь цэргийн албыг 
биечлэн хаах иргэний тооцооны хуудаст 
бичилт хийн ажиллаж байна. 

100 

15.8.Цэргийн дүйцүүлэх албыг 
мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр 
орлуулан хаах иргэдэд хуулийн 
хүрээнд мөнгөн төлбөр ногдуулж, 
төлөлтөнд хяналт тавьж ажиллах 

2017 онд цэргийн жинхэнэ алба хаах насны 
дээд хязгаарт хүрсэн залуучуудад УИХ-ын 
2009 оны 33 дугаар тогтоолыг үндэслэн 
аймаг, сумын Засаг даргын захирамжийн 
дагуу Цэргийн дүйцүүлэх албыг орлуулан 
хаалгах шийдвэрээр мөнгөн төлбөрийн 
хэлбэрээр алба хаалгахаар мөнгөн төлбөр 
тогтоох сүлжээ, ногдуулах мэдэгдлийг олгож  
2017 онд 3 залуу мөнгөн төлбөрөө бүрэн 
төлж, мэдэгдэл авсан залуучуудыг төлбөрөө 
хэсэгчлэн хувааж төлүүлж 
байна.Санхүүгийн хямрал, ажилгүйдэл, ар 
гэрийн гачигдал зовлон, цэргийн жинхэнэ 
албаны татлага, үзлэгт хамрагдаж байсан 
тоонд харгалзлуулан хувилан мөнгөн 
төлбөрийг төлүүлэв.аймгийн төрийн сангийн 
дүйцүүлэх албаны 100130000983 тоот 
дансанд  шилжүүлээд байна. 

100 

15.9.Цэргийн насны залуучуудыг 
эрүүлжүүлэх, боловсролын 
түвшинг дээшлүүлэх талаар  арга 
хэмжээ авч ажиллах 

Аймгийн ЭМГазар, сумын ЭМТөвийн эмч 
мэргэжилтэнүүдтэй хамтран цэргийн насны 
залуучуудыг эрүүлжүүлэх, боловсролын 
түвшинг дээшлүүлэх төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэн ажиллаа.Цэргийн эрүүл 

100 



мэндийн үзлэгээр тэнцээгүй шалтгаантай 
гарсан залуучуудын ар гэрийхэнд болон 
үзлэгт орсон залуучуудад өвчлөл, тэнцээгүй 
болох шалтгааныг тайлбарлан хэлж, 
эмчлүүлэх талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. 

15.10.”Үй олноор хөнөөх зэвсэг 
болон хөнөөх хэрэгслийн 
хөнөөлөөс хамгаалах төлөвлөгөө”-
нд тодотгол хийх 

Дайчилгааны төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, 
аймгийн цэргийн штабаар хянуулан 
ажиллаж байна. 

100 

15.11.Улсын дайчилгааны 
төлөвлөгөөний дагуу зайлшгүй 
байх нөөц бүрдүүлэх 
даалгаваржуулсан аж ахуйн 
нэгжүүдтэй гэрээ хийж, үр дүнг 
тооцож ажиллах 

Хүдэр сумын дайчилгааны төлөвлөгөө, 
даалгавар, командад оногдуулан 
данслагдсан цэрэг, техник хэрэгсэлд 
тодотгол хийж, эзэмшгч ААНэгж, иргэдэдтэй 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

100 

15.12.Орон нутгийн цэргийн отряд 
сумангуудын хүн, техник, 
зэвсэглэлд тодотгол хийх 

Орон нутгийн цэрэгт отряд, суманд, 
командад оногдуулан данслагдсан 1-р 
зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнүүдэд тодотгол 
хийж, тооцооны хуудаст шинээр код тавьж 
аймгийн Цэргийн штабт цахим бүртгэлд 
тэмдэглэл үйлдэж хүлээлгэн өгсөн. 

100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүдэр сумын Засаг даргын  



аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээний хавсралт №16 

 
СТАТИСТИКИЙН САЛБАРЫН АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

 

Ажил, арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлт Хувь 

16.1.2017 оны сумаас хариуцсан 
нэгтгэж ирүүлэх албан ёсны 
статистикийн 49 төрлийн мэдээг, 
218 удаагийн давтамжтайгаар 
үнэн зөв, бодитой, цаг хугацаанд 
нь гаргаж, аймгийн Статистикийн 
хэлтэст ирүүлэх 

Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 
статистикийн сар улирлын батлагдсан 
мэдээ мэдээллийг хуулийн дагуу цаг 
хугацаанд нь мэдээлж ажилласан. 

70 

16.2.Албан ёсны статистик мэдээ, 
тайлан, тооллого, судалгааны 
үнэн бодит байдал, чанар 
хүртээмжийг дээшлүүлэх 

Статистик мэдээ тайланг графикт хугацаанд 
гаргаж, ХАА-н тасаг, багийн засаг дарга, 
мэдээлэл гаргах аж ахуй нэгж, иргэн бүртэй 
хамтран ажиллаж мэдээллийг үнэн бодитой 
гарган архив үүсгэн хадгалж хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 

70 

16.3.Мал, тэжээвэр амьтдын 
ээлжит тооллого, Хөдөө аж ахуйн 
завсрын тооллого болон бусад 
тооллогыг орон нутагтаа 
чанартай, үр дүнтэй зохион 
байгуулж, шаардлагатай 
санхүүжилт, хүн хүч, техник 
хэрэгслээр хангах, туслалцаа 
үзүүлэх 

Мал тэжээвэр амьтдын тооллогыг  14  
ажлын хэсэг гарган хүн хүч, техник 
хэрэгслээр ханган тооллогонд 
шаардлагатай 528000 төгрөгний 
шатахууныг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 
гарган ажиллаа. 
 

100 

16.4.Өрхийн нийгэм эдийн засгийн 
судалгаа, Ажиллах хүчний 
судалгаа, Барилгын өртгийн 
индекс тооцох судалгаа болон 
бусад судалгааг явуулахад 
туслалцаа, дэмжлэг, удирдлага 
зохион байгуулалтаар хангах 

Мэдээ гаргаж байгаа ажилчдыг 
шаардлагатай техник хэрэгслээр ханган, 
удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж 
ажиллаа.  

100 

16.5.Хүн ам, өрхийн мэдээллийн 
онлайн сан дээр өрх, иргэний 
бүртгэл, мэдээлэл, хөдөлгөөний 
өөрчлөлтийг Багийн Засаг дарга 
нараар цаг тухай бүрт нь 
хөтлүүлж, сангаас гарах тайлан 
мэдээг аймаг, сумын  түвшинд 
ашиглах 

Хүн амын өрхийн бүртгэлийн багийн Засаг 
дарга нараар цаг тухай бүрт нь нэгдсэн 
программ хангамжийг ашиглан өрх, иргэний 
бүртгэл, мэдээлэл, хөдөлгөөний 
өөрчлөлтийг  хөтлүүлэн ажиллаа. 

100 

16.6. Статистик мэдээллийг 
сумын түвшинд тархаах, мэдээлэх 
талаар ажил өрнүүлэх 

Статистикийн мэдээллийг ард иргэдэд 
нээлттэй байлгах үүднээс самбар 
ажиллуулан ил тод байрлуулж ирлээ.  

100 
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