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Сум багийн төвшинд  хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

 Гэр хорооллын Шанд,

Даваат, Их залуу,

Яргуйт, Уртын гол,

Рашаант, Эрдэнэ

багуудын гуу жалга,

үерийн суваг

шуудууны хогийг

цэвэрлэж нийт 37

рейс, 296 м3 хог

ачуулсан.



Сум багийн төвшинд  хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

• Бүрэнбүст баг нь “Хөрсжүүлэлт”

төслийн хүрээнд багийн ажилгүй

иргэдийг хамруулан 5-11 байрны

урд талын налуу газрыг засаж

тэгшилсэн.

• Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ны

Хүдэрийн ил уурхай Эрдэнэ

багтай хамтын ажиллагааны

хүрээнд өрхийн эмнэлэгт ариун

цэврийн байгууламж, авто

машины зогсоол шинээр хийж 8-р

гудамжны замыг тэгшилж

сайжруулсан.



Сум багийн төвшинд  хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

 Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламж хариуцсан байгууллагуудын

үйл ажиллагаанд шаардлагатай төсвийг Хот байгуулалт, барилга

захиалагчийн албаар хийлгэж сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар

хэлэлцүүлсэн.

 Сүхбаатарын өргөн чөлөөний ногоон байгууламжийн зураг төсвийг

Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаар хийлгэсэн.

 Хотын захирагчийн албаны даргын тушаалаар байгуулагдсан орон

сууцны барилгын дээвэр засварын ажилд хамрагдсан блокын бодит

байдалд үзлэг шалгалт явуулах комиссын бүрэлдэхүүнд орж төвийн 7

баг болон Дэнж багийн байруудын дээврийг газар дээр нь очиж үзэв.



Сум багийн төвшинд  хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

 Нийгмийн халамж

үйлчилгээний хэлтэстэй

хамтран гэр хүссэн 48

иргэний /гэр хорооллын

багуудаас/ амьдрал

ахуйтай танилцан

судаллаа.



Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж 

хэрэгжүүлсэн ажлууд

•Шанд багийн ажлын алба 17-р сургуулийн нийгмийн ажилтантай хамтарч

1-5-р ангийн сурагчдын дунд “Өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжил” сэдэвт

зөвлөгөөн хийлээ.

•Уртын гол, Рашаант багууд нь ДЗОУБ-тай хамтран зорилтот бүлгийн 18

өрхийн гишүүд гэр бүлийн талаар сургалт хийсэн.

•“Үйлс бадрах” өрхийн эмнэлгийн эмч нар Уртын гол багийн ажлын

албаныханд ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөний талаар сургалт

явууллаа.

•Уртын гол, Рашаант багуудын хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг ДЗОУБ-

тай 2014-2015 онд хамтран ажиллах талаар хэлэлцүүлэг явууллаа.

•Баянцагаан баг нь ДЗОУБ-тай хамтран иргэдийн дунд “Гэр бүлийн үнэ

цэнэ, архидалттай тэмцэх” сэдвээр сургалт зохион явууллаа.



Хууль зүйн чиглэлээр

 Асран хамгаалагч тогтоолгохыг хүссэн 2 иргэний өргөдөл хүсэлтийг

хүлээн авч хуулийн дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлэн Засаг

даргын захирамж төлөвлөн гэрчилгээ олгосон.

 Архи согтууруулах ундааны хяналтын журмын хэрэгжилтийг тооцон

гаргаж Аймгийн Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлэв.

 Аймгийн хууль зүйн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газартай хамтран “Тамхины

эсрэг хамтдаа” арга хэмжээг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг

хангав.

 14-р сургууль нь Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан хамтын

гэрээг хуулийн дагуу хянаж бүртгэв.



•Наран баг нь сумын 20 жилийн ойг

угтаж аж ахуй нэгж байгууллагуудын

дунд бүтээлч ажил хийх болзолт

уралдаан зарласан.

•Сумын 20 жилийн ойн хүрээнд

зохион байгуулагдаж байгаа Брэнд

бүтээгдэхүүн шалгаруулах ажлын

хэсэг уралдаанд оролцогч цэг

салбарын тайлантай танилцах

уулзалт зохион байгуулав.

СУМЫН 20 ЖИЛИЙН ОЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД



•Сумын 20 жилийн ойн баяр наадмын

арга хэмжээний төсөвт дэмжлэг

үзүүлэх “Миний сум, манай сум”

хандивын аянг төрийн болон хувийн

хэвшлийн байгууллагуудын дунд

зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг

хангаж урилга, албан тоотыг нийт

150-иад байгууллагад хүргүүлсэн.

•Сумын түүхийг иргэд олон нийтэд

таниулах, ойн арга хэмжээг

сурталчлах ажлын хүрээнд “Теле

кафе” цэнгээнт нэвтрүүлгийг

бэлтгэсэн.

СУМЫН 20 ЖИЛИЙН ОЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД



•Хөдөө аж ахуйн сургалт туршилтын төвийн тариалалт эрхлэх газрыг боловсруулах

явцад гарсан 450 м3 ширэг/ зүлэгнээс 60м3-г Хот тохижуулах газартай хамтран

төвийн 3 баг /Бүрэнбүст, Уурхайчин, Оюут/-т буулгаж 90м2 газрыг зүлэгжүүлэв.

•Өссөн дүнгээр гүү 858, ингэ 12, үнээ 3537, эм хонь 26273, эм ямаа 19058, нийт

49738 мал төллөж, ботго 12, унага 857, тугал 3511, хурга 26291, ишиг 19089, нийт

49760 төл бойжиж, 368 төл хорогдож, 390 ихэр төлтэй, төл бойжилт 100% байна.

Төллөвөл зохих эх малын 88 % нь төллөсөн.

•Өссөн дүнгээр адуу 16, үхэр 42, хонь 73, ямаа 80 нийт 211 том мал хорогдож, мал

онд оролт 99.9% байна.

•Өссөн дүнгээр сумын хэмжээнд 411 өрх 122,691 га-д төмс, 58,9883 га-д хүнсний

ногоо нийт 181,679 га талбайд тариалалт хийсэн байна.

•Энэ 7 хоногт жижиглэнгээр болон гулуузаар үхрийн мах 41783.04, хонины мах

9582.82, ямааны мах 1329.81, нийт 52695.67 тн нөөцийн мах 34 цэг салбараар

борлуулагдсан байна.

•Малчны тамга тэмдэг захиалсан 43 иргэний тамганы мөнгийг Төрийн банканд

тушааж баримтыг Хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэв.

•Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газраас ирсэн хлорын шохойг мал эмнэлгүүдэд

хуваарилав.

•Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөнгөн үйлдвэр болон хоршооны

судалгааг гаргаж Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэв.

ХӨДӨӨ АЖ  АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР



•Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Амарын

талбайд худалдаа үйлчилгээ тоглоом тоглуулах 12 цэгт зөвшөөрөл өгч

хяналт тавьж ажиллав.

•Шанд баг нь багт тулгамдаж буй асуудлаар иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг

зохион явууллаа.Мөн ажлын албаныхан багийн байрны гадна талбайг

цэцэгжүүллээ.

•Согоот баг нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд багийн

нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБайгууллагуудтай гэрээ

байгуулан ажиллаж байна.

•Эрдэнэ баг нь 11-р цэцэрлэг, Учралт баяр өрхийн эмнэлэгтэй хамтран

“Багийн өдөрлөг” зохион байгуулсан.

•Оюут баг нь багийнхаа амьжиргаа дэмжих зөвлөл, “Сэлэнгэ мэргэн”

ХХК-тай хамтран байнгын асаргаанд байдаг 21 иргэнийг эргэж сэтгэлийн

дэм өгөх зорилгоор “Сэтгэлийн өглөг” үйл ажиллагааг зохион явууллаа.

•Эрдэнэ баг нь Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг

тохиолдуулан ихэр хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан зарлаж,

бэлэг гардуулсан.

•Рашаант, Уртын гол багууд Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан ДЗОУБ-тай

хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй, хагас, бүтэн өнчин, нэн ядуу өрхийн 97

хүүхдийн дунд тэмцээн, уралдаан зохион явууллаа.

•Даваат баг нь Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан Алдарт эхийн одонгоор

шагнагдсан 13 ээжийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн.

•Говил, Согоот, Наран, Зэст, Оюут багууд “Хүүхдийн баяр”-ыг

тохиолдуулан зорилтот бүлгийн өрхийн хүүхдүүд, хагас, бүтэн өнчин

хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа.

ЭХ ҮРСИЙН БАЯРЫГ УГТАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛУУД



•Нийт 7 захирамж төлөвлөгдөн гарснаас Улсын

бүртгэлтэй холбоотой-3, хөрөнгө гаргах тухай-1 ажил

зохион байгуулах тухай-1, асран хамгаалагчийн эрх

үүргийг дуусгавар болгож, асран хамгаалагч тогтоох

тухай-1, бүтэн өнчин хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төвд

хүүхэд хүргүүлэх тухай-1 тус тус захирамж

төлөвлөгдөн гарсан.

•Эх үрсийн баярыг угтан Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын

58 албан хаагчдын 77 хүүхдэд нийт 616 000

төгрөгийн бэлэг гардуулсан.

•Цахим болон 7 хоногийн мэдээг хугацаанд нь

гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох албан

тушаалтанд хүргүүлсэн.

•Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын байрны засварын ажил

дуусаж улсын комисс шалгаж хүлээж авлаа.

ДОТООД АЖИЛ


