
АСГАТ СУМЫН  2021 ОНЫ 4 САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

                                                                                                               

                                                                                                2021 оны 04 сарын 26-ны өдөр 

 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэйгээр 

тэмцэх,бэтлгэл бэлэн байдлыг хангуулах, тусгаарлах, гэрийн ажиглалтыг сайжруулах сумын 

Шуурхай штабыг  ажилллуулан хөдөлгөөнт болон суурийн постыг 24 цагаар тасралтгүй ажиллуулж 

байна.Үүнд ТАХ нарыг дайчлан нийт 27 тээврийн хэрэгсэл,55 албан хаагч ажиллаж байна. 

 Хөл хорио цээрийн дэглэмийг зөрчсөн 3 иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 350,0 мянган 

төгрөгөөр торгох арга хэмжээг авсан 4 иргэнийг хуулийн хугацаанд шалгаж байна. 

  1-р ээлжийн вакциныг сумын онцгой комиссын гишүүд, болон сургууль,цэцэрлэгийн багш 

нар,эмнэлэгийн албан хаагчдад 112 тун вакциныг тарьсан.  

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

Сумын хэмжээнд COVID-19 вирус гарсантай холбогдуулан хөдөлгөөнт пост болон 

хариуцлагатай жижүүр ажилласан. Коронавирустай холбоотой  4 сарын гүйцэтгэлээр 

гүйцэтгэл нь 

1. ЗДТГ-ын тээвэр шатахуун зардал 9679,3 / хөдөлгөөнт пост/ 

2. Сумын хэмжээнд бэлэн байдлын СОК 3300,0 халдвар хамгааллын хувцас ба 3040,0 

түргэвчилсэн оношлуур /өөриийн нөөц болон төсвөөс/ 

3. Шинжилгээ авахад 1065.0 

4. Нэг удаа маск , нэг удаа  бээлий 340,0 

Нийт 18051,9 байснаас төлөгдсөн нь 3420,2  хүлээгдэж буй нь 14631,7 байх ба төлөгдөх 

зардал ЗДНС 652,4 төлөгдөх эх үүсвэртэй ба үлдсэн 13979,3 төгрөгийн эх үүсвэргүй өр 

үүссэн байна.  

  Төрийн сангийн орлогын дансанд  

1. Бууны албан татвар-510000 

2. Хөрөнгийн орлого – 5673112,31 

3. Шууд бус орлого - 166180 

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж татвар -6000 

5. Газрын төлбөр -266221 

6. Торгуулын орлого –555000 

7. Үйл ажиллагаа -138610 



Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг нийт 154154000 орж ирсэн ба 188669900 төгрөгийн 

санхүүжилт орон нутгийн газрууддаа олгосон байна. Одоогийн байдлаар 910 татварын 

дансанд 75175973,94 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

Байгууллагын өрийн мэдээг цаг тухайд фрийбалансд оруулж мэдээллэн ажиллаж 

байна. 

 

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 

Байгаль орчин:  

2021 оны 04 сарын 23-ны байдлаар Эрдэнэцагаан, Дарьганга сумын нутагт гарсан2удаагийн 

хээрийн түймэрт сумаас 1 бүлэг гарч дээрх 2 сумын нутагт гарсан түймрийг унтраах ажилд 

оролцсон. Мөн сумын 2-р багийн  нутаг Яргайт гэдэг газарт гарсан хээрийн түймэрт 1 бүлэг 6 хүн 

ажиллаж түймрийг унтраасан.Яргайт гэдэг газарт 7500 га талбай шатаж 41812500 төгрөгийн 

хохирол учирсан ба шатахуунд 145400 төгрөг, хүн хүч 6, техник 1 дайчлагдан ажилласан. 

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 Сумын хэмжээнд айл өрх, албан газрын орчны цэвэрлэгээг хийлгэж   малын 

хүүр сэг зэм580, толгой  албан газрын ойр орчмын цэвэрлэгээ хийлгэж  10 тн хог айл өрхийн 

муу усны нүх жорлог ариутгах  түүхий эд агуулах 2400м2 бэлчээр 80.0м2   нийтийн 

эзэмшлийн талбай 40,0мян м2  малын хашаа хороо худаг уст цэг 25800м2, гоц халдварт 

өвчний усгалын цэг 22300м2 нийт 284866м2 талбайд  ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж 

1708500 мянган төгрөгний зардал гаргасан байна. 

Тус сумын мал төллөлт 56,1 хувьтай үүнд гүү-1568, үнээ-1676,ингэ- 6, эм хонь-26125, 

эм ямаа-13785 тус тус бойжиж байна 

. 

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт: 

4 сарын хүнсний эрхийн бичгийн олголт 21 өрх 100 хувь хүнсээ авсан байна.  Мөн 

ХЭБ авагч 21 өрхийн банкны картыг коджуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Санхүүжилт орсон 

тухай мэдээллийг өрх тус бүрт холбогдон мэдэгдэж хөдөөний  өрхийн хүнсний олголтыг 

халдвар хамгаалалтын дэглэмийг баримтлан пост дээр өөрийн биеээр хүргэн өгч ажиллаа.  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улсын онцгой комисс, Шадар 

сайд, Эрүүл мэндийн сайдын Сумын онцгой комисс, Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн 

сайдын албан даалгавар, тушаалын хэрэгжилт, тусгаарлан эмчлэх байр, тусгаарлан ажиглах  

байрны тохижилт, ковидын хамгаалах хувцас хэрэгсэл, эм тариа, ариутгалын бодисын нөөц, хүн 

хүчний бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. 



     2021.04.24ний байдлаар 216 хүнээс коронавирусын халдварыг илрүүлэх түргэвчилсэн 

оношлуураар шинжилгээ хийхэд 212 сөрөг, 4 сул эерэг тохиолдол гарсан. гарсан. Уг тохиолдлыг 

Дорнод аймгийн БОЭТ-д PCR шинжилгээнд хүргэсэн. Сөрөг гарсан.  

Тус сумын хэмжээнд давхардсан тоогоор 103 иргэнийг гэрийн ажиглалтанд  авсан  

өнөөдрийн байдлаар11 иргэнийг гэрийн ажиглалтанд авсан орсон сумын онцгой комиссын  гишүүд, 

ЭМТ-ийн гэрийн ажиглалтыг хариуцсан мэргэжилтэнгүүд гэрийнхэнд нь анхааруулга, иргэнд 

зөвлөмжийг өгүүлж тандалтыг хийлгэж ажилласан. 

          Гэрийн ажиглалтанд 7 хоносны дараа хүн бүрийг түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ хийн 

сөрөг гарсан тохиолдолд зөвөлгөө өгч, гэрийн ажиглалтаас гаргаж байна. 

 ЭМТөв нь эмийн эргэлтийн санд-1.8 сая төгрөгний өр,Тийм пориласт компанид хувцас 

хэрэгсэл, халуун хэмжигчийн -1.9 сая төгрөгний өр үүссэн. 

Боловсрол:  

Цэцэрлэг: Ковид-19 цар тахлын хөл хориотой үед  ажил үүргээ  хэвийн гүйцэтгэж, эргүүл 

постонд 7 багш ажилчид, шуурхай штабын жижүүр 1 ажилтан, байгууллагын хариуцлагатай 

жижүүрт 6 багш ажилчид өөрсдийн үүрэгт ажлуудыг хийж байна.  

Багш нар теле хичээлийн танадалт судалгааг авч 7 хоног бүр БСУГ-т мэдээгээ өгч 

эцэг эхчүүдэд цахим хаягуудаар зөвлөмж зөвөлгөөг өгөн ажиллаж байна. 

Сургалтын хөтөлбөрийг агууллагын хоцрогдолыг арилгах зорилгоор хүүхдүүдэд 

насны онцлогт тохирсон гарын авлага бэлтгэн 7 хоног бүр гэрээр тараан ажиллаж байна  

ЕБС: 

Цар тахалтай холбоотойгоор сурагчдын 3-р улирлын амралт эхэлж цаашлаад 

цахимаар хичээллэх болсон энэ үед багш бүр цахимаар хичээллэн сурагчдад гарын авлага 

гэрийн даалгаврыг хэвлэн гаргаж өгөхөөс гадна цахимд орох боломжтой сурагчидтайгаа5 

багш Zoom-ээр харилцан заавар зөвлөмж өгч гүйцэтгэлийг групп чатаар шалган ажилладаг.  

Танхимын хичээл сургалт зогссон хэдий ч  байгууллагын нийт анги танхим, өрөө 

тасалгаа, барилга байгууламжиндаа ариутгалын бодистой  их цэвэрлэгээг  ажилчид 

ээлжээр хийн  ажиллаж  байна.  

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр: 

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжлийн 

байгууллагаас өгсөн заавар зөвлөмж, Сумын Онцгой комиссын шийдвэр, зэрэг мэдээ 

мэдээллийг цаг тухай бүрт нь шинэчлэн өдөрт хоёр удаа суурин узелиэр, мөн сумын төв 

постонд 2 хоногт нэг удаа зөөврийн узелээр тус тус иргэд олон нийтэд хүргэж байна 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН:   



ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН             

 

 

 

 


