
 
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
 
-  Засаг даргын А\07 тоот захирамжаар Малын тоо толгойн албан татварын 

хэмжээ тогтоох санал асуулга хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж 
иргэдийн санал авах ажиллагааг зохион байгуулж саналыг нэгтгэн сумын ИТХуралд 
танилцуулан татварыг тогтоосон . 

- Засаг даргын А\09 тоот “Шуурхай бүлгийн гишүүдийг томилох тухай”   
захирамжаар шуурхай бүлгийн гишүүдийг шинэчлэн томилж үүрэгжүүлсэн. 

-  Засаг даргын А\05 тоот захирамжаар сумын Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн томилж гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, 
үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулан хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг уялдуулан 
зохиуцуулах, хяналт тавих ажиллагааг холбогдох хууль тогтоом, заавар журмын 
хүрээнд хариуцлагатай гүйцэтгэж ажиллахыг комиссын гишүүдэд үүрэг болгосон.  

- Засаг даргын захирамж 12, ЗДТГ-ын даргын тушаал 5, ирсэн бичиг-8, Засаг 
даргын явсан бичиг-16, ЗДТГ-ын даргын явсан бичиг-4, өргөдөл гомдол-0, Төрийн 
үйлчилгээний  оператороос 13 төрлийн лавлагаа өгч  иргэн төвтэй-төрийн үйлчилгээг 
хүргэн ажиллаж байна.   

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:  
Байгаль орчны чиглэлээр:  
Аймгийн Мэргэжлийн газраас гаргасан 20 гаруй заавар, зөвлөмжийг тус сумын       

2 групп-п хуваалцаж ард иргэдэд мэдээлсэн.  
Уул уурхайн тээвэр хийх авто замын чиглэлийг Засаг даргын захирамжаар  

тогтоож, замын засвар, арчлалтыг хийж байхыг үүрэгжүүлсэн.   
Сүхбаатар аймгийн БОАЖГазраас ирүүлсэн албан тоотыг үндэслэн 

зөвшөөрөлгүй гаргасан 1 худаг уст цэгт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж 
хялбаршуулсан журмаар зөрчлийг хянан шийдвэрлэж прокурорын хяналтад 
хүргүүлсэн.  

Хууль эрх зүйн чиглэлээр: 
           ЕБСургуулийн холбогдох албан тушаалтанд Засгийн газрын 2020 оны 217 

дугаар тогтоолоор батлагдсан Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, 
гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журмын дагуу жи мэйлээр 
онлайн сургалт зохион байгуулсан.                                  

 Ковид-19 цар цахалтай холбоотой Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар, ЗГ-ын 
тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд холбогдох арга хэмжээг авч цахимаар      
45 төрлийн мэдээллийг сумын 3 группээр дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

Шинэчлэгдэн найруулагдсан хууль тогтоомжийн талаарх мэдээ, мэдээллийг олон 
нийтэд цахимаар хүргэж байна.  

Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Шилэн дансны тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5,3 дах заалтыг хэрэгжүүлэх 
үүднээс  2021 оны 01-р сарын мэдээг шилэн дансны вейб сайтад байршуулсан Сангийн 
яам болон холбогдох хэлтэс агентлагт хувиарын дагуу мэдээг хүргүүлэн ажилласан. 

Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны төсвийн хуваарийг аймгийн СТСХэлтсийн 
мэргэжилтнээс авч байгууллагуудад хүргүүлсэн.. 

Татвар,Нийгмийн даатгалын тайланг цахимаар болон цаасан тайланг 
баталгаажуулан тооцоо нийлж , ажилтан албан хаагчдын татвар төлөгчийн дэвтэрт  
бөглөлт хийсэн. 



Төсөвт байгууллагууд   хөрөнгийг карт болон зурагжуулан кодлож тооллого 
хийгдсэн. 

Төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нартай төсвийн гүйцэтгэл болон 
төвлөрүүлэх шилжүүлгийг тулган тооцоо нийлсэн актаар баталгаажууллаа. 

Аймгийн СТСХэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогчтой санхүүжилт, нэмэлт 
санхүүжилт, орлого, зарлага, өрийн мэдээгээ тулган баталгаажуулсан. 

ЭМТ жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн баримтаа төрийн аудитаар 
баталгаажуулан зөрчилгүй дүгнэлт гарсан. 

Төсөвт байгууллагууд жилийн эцсийн тайлагнгаа хуулийн хугацаанд төрийн 
аудитын байгууллагад хүргүүлсэн 

Статистикийн хэлтэст  жилийн эцсийн танилцуулгаа захиалсан. 

Орон нутгийн орлогын биелэлт: /01 сарын  дүнгээр мян.төг / 

• Үйл ажиллагааны орлого                                                                    280,0 
• Шууд бус орлого                                                                                   
• Хөрөнгө борлуулсаны орлого                                                                
• Хөрөнгийн орлого                                                                              1219,8 
• Буу                                                                                                         
• Улсын тэмдэгтийн хураамж                                                                 164,4 
• Хог хаягдал                                                                                           500,0 
• Хүү торгуулийн орлого                                                                       1180,0 
• ТТАМ                                                                                                     
• Бусад нэр заагдаагүй орлого                                                            
• Ан амьтны нөөц ашигласаны төлбөр                                                        
• Газар                                                                                                    
• Дүн                                                                                                      3344,2 

Мал эмнэлэгийн тасаг: 
ХХМЭ-ийн 2020 оны үр дүнгийн гэрээнд дүгнэлт хийн мал эмнэлгийн газарт 

хүргүүлээд байна.  
“МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД”  ДЭД ХӨТӨЛБӨР болон 2021 онд хийх ажлын          

төлөвлөгөө боловсруулаад байна. 
 Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төв зам дагуу дамжин 

өнгөрч байгаа техник болон мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнд хяналт хийн ажиллаж 
байна. 

 Аймгийн статистикийн хэлтэст ХХМЭ-ийн  жилийн эцсийн мэдээг хүргүүлээд 
байна.  

Хөдөө аж ахуйн тасаг:  
Сумын хэмжээнд өвөлжилт хүндэрч  2 багийн 92 өрхийн 61249 мян.толгой мал 

өвс тэжээлийн хомсдолд орж 150 тн өвс, 30 тн хивэг тэжээл шаардлагатай байгааг 
Аймгийн ХХААГазарт хүсэлтээр хүргүүлээд байна. 

Сумын жишсэн хүн ам болон хэрэгцээ хангамжийн судалгаа, хүнсний худалдаа 
эрхлэгч 14 ААНэгж дэлгүүрүүдээс хүнсний нөөцийн мэдээ болон өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээг тогтмол авч нэгтгэн ХХААГазарт хүргүүлэн 
ажиллаж байна. Мөн COVID -19 цар тахалтай холбогдуулан хүнсний худалдаа эрхлэгч  



аж ахуйн нэгж дэлгүүрүүд цаасан бүртгэл болон QR кодыг ашиглан үйлчлүүлэгчдийн 
бүртгэлийг хийж хэвшүүлж байна. 

Засгийн Газрын 2015 оны 122-р тогтоолын дагуу 54 малчин, мал бүхий өрхийн 
107 ш падаанд 2931 ш арьс ширний урамшууллыгн падаан бичигдснийг  шивэлт хийж 
баталгаажуулан падааны хамт аймгийн ХХААГазарт хүргүүлээд байна. 

Мөн “Аймгийн сайн малчин”-нд сумаас 2 малчны материалыг хүргүүлсэн.  
Сумын хэмжээнд том малын зүй бусын хорогдол адуу – 14, үхэр - 22, хонь -1185, 

ямаа – 248, нийт – 469 толгой мал хорогдож сумын нийт малын 0,34%-ийн хорогдолтой 
байна. 

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

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:  
Ажил хайгчаар бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан 2 иргэний бүртгэлийг мэдээллийн 

санд  бүртгэсэн.  
Сумын борлуулалтын цэгийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж сурталчилан түгээн 

дэлгэрүүлэх зорилгоор “Түмэнцогт суманд үйлдвэрлэв” нэртэй цахим хаяг нээн 
зарагдсан болон худалдаалагдаж байгаа, шинээр нэмэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний 
мэдээллийг байршуулж ажиллаж байна. 1 сарын байдлаар нийт 865,000 төгрөгний 
бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт хийсэн байна.  

Сумын иргэдэд Хөдөлмөр эрхлэлт болон Халамжийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа 
үйл ажиллагааг суртачилах, мэдээ мэдээлэл өгөх зорилгоор “Хөдөлмөр, халамж 
Түмэнцогт сум” нэртэй цахим хаяг нээж иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэж ажиллаж 
байна.  

Хүнсний эрхийн бичгийн 1 сарын олголтыг 2020 онд гэрээ байгуулж олгож байсан 
“Өсөхбаяр-Эрхэт” ЗГББХНөхөрлөл “Баяндэлгэр” хүнсний супермаркет дэлгүүр олгосон. 
Өнөөдрийн байдлаар 45 өрхөөс 44 өрх хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээгээ авч 
хөдөөний 1 өрх аваагүй байна.  

АДЗөвлөлийн хурлаар 2 удаа хуралдуулж ахмад настны асаргааны тэтгэмжид 
хамрагдсан 3 ахмад настны асаргааны сунгалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 хүүхдийн 
асаргааны сунгалтыг тус тус сунган, хэлэлцэж хурлын тэмдэглэлийг холбогдох хувийн 
хэргийн хамт мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. 

2020 онд зогсоогдсон болон нас барсан шилжсэн иргэдийн 8 баримтыг архивлан 
тухайн сардаа багтаан хүлээлгэн өгөх ажлыг эрчимжүүлж байна.  

Насны хишигт шинээр хамрагдаж байгаа 6 иргэнийг Ехаламж мэдээллийн санд 
бүртгэж нас барсан, шилжсэн иргэдийн мэдээллийг тулгасан 

ЕБСургууль:  
 Багш нарт цахим хурал хийж  цагийн үеийн талаар мэдээ мэдээлэл хүргэж, 01 

сард хийж ажлын чиглэл өглөө, нийт багш нар 91.5 хувийн ирцтэй байна 
Хичээлийн 2-р байранд Мобиком корпорацитай гэрээ байгуулан мобинэт тавиулж 

цахимаар ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн 
БСУГазраас  
Оторт нутаглаж байгаа малчин өрхийн суралцагчдын судалгаа хаана амьдарч 

байгаа талаар судалгааг 2 удаагийн давтамжтай авч танилцууллаа. Үүнд  

Гадны аймаг, суманд оторч өвөлжиж байгаа 6 суралцагч байна. Сумын төв дээр 
байгаа 349 суралцагч, 166 хөдөө  гэртээ байгаа суралцагч, 13 суралцагч УБ хотод  түр 
явж байгаа, өөрийн аймагт явж байгаа 4, өөр аймагт явж байгаа 5, гадаад оронд явж 
байгаа 2 суралцагч байгаа гэсэн нэгтгэл хүргүүллээ. 

Хичээлийн 2 байранд QR кодтой болсон 



Багш нар богиносгосон цагаар ажиллаж даалгаврын сан боловсруулах ажлыг 
хийж гүйцэтгээд байна.  

  ЭЕШ-ын давтлага хийх бэлтгэл ажлыг ханган, сумын ЗДТГ-аас ирж 
шалгалж, хяналт тавьсан. 

 Теле хичээл эхлэхтэй холбогдуулан урьдчилсан судалгааг авч БСУГ-т 
танилцуулсан. 97% үзэх боломжтой, 3% үзэх боломж муутай гэж өгсөн байна 

Сургуулийн ариун цэврийн байгууламж, орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал, 
халдваргүйтгэлд хяналт шалгалт хийж, эвдрэл гэмтэл гарсан, шаардлагатай зүйлсийг 
тэмдэглэн авч, 6-н үйлчлэгч, 2 тогооч, сантехникч нарыг 100 хувь хамруулан, үүрэг 
даалгавар, зөвлөмж өгч ажилласан.  

Багш, ажилчид, суралцагчдын халуун хэмжилт бүртгэх дэвтэр гарган бүртгэж, 
амны хаалт хэрэглээнд байнгын хяналт тавьж байна.  

Хүн хоорондын зай барих  тэмдэг, тэмдэглэгээ заасан зөвлөмж, санамжийг 
шинээр гарган сургуулийн орчинд байрлуулж мөрдүүлэн ажиллаж байна. 

Нийгмийн даатгалын чиглэлээр:  

Нийгмийн даатгалын хуулийн сурталчилгааны ажлыг цахимаар иргэд 
даатгуулагчид сурталчилан ажилласан.Шимтгэл төвлөрүүлэх ажлыг иргэд 
даатгуулагчидтай утасаар холбогдож төвлөрүүлж байна. 

Ажил олгогчоос орсон орлого 1 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 
орлого  800.0 мянган төгрөг, Сайн дурын даатгалын орлого 1.5 сая төгрөгийг тус тус 
оруулсан. 383 тэтгэвэр авагчдад 142.0 сая төгрөгийн тэтгэврийг тавьж олгосон.  

Ажил олгогч даатгуулагчдад олгосон тэтгэмж: оршуулгын тэтгэмжийг 1 хүнд 1 сая 
төгрөг,  Өндөр насны тэтгэвэр 5 иргэний тэтгэврийг  тогтоосон. Зөвшөөрлийн 
хуудасааар тэтгэвэр олгох журмын дагуу итгэмжлэлээр тэтгэвэр авагч 10  иргэнд 
зөвшөөрлийн хуудасаар тэтгэврийг  олгож байна. Банк солих хүсэлт гаргасан 1 тэтгэвэр 
авагчын өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Тэтгэврийн нэмэгдэл хийлгэх 1 тэтгэвэр 
авагчын өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэлээ.  Тэтгэвэр тэтгэмжийг тухай  бүр 
хөдөлгөөн хийж  цаг хугацаанд нь олгож байна.  

Нийгмийн даатгалын хуулийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг цахимаар өдөрт 
3-5 удаагийн мэдээллийг бэлтгэн сумын болон өөрийн Facefook хаягаар иргэдэд 
мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.  

Нийгмийн даатгалын сангийн сарын мэдээ, улиралын тайлан үнэт цаас ,хяналт 
шалгалт, зар сурталчилгаа бусад холбогдох тайланг тухай бүр хугацаанд нь гарган 
нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг 
тухай бүр хувиарлан санд төвлөрүүлэн ажилласан. 

Цэцэрлэг: 
 

Эд хөрөнгийн тооллогын дүнд хяналт хийж, танилцуулж, хуучин кодыг шинэчилэн, 
шинээр ирсэн бүх хөрөнгийг кодлон санхүүгийн тайланд бүртгэн авч, хүн бүрт зурагжуулан 
картжуулж хүлээлгэн өгсөн.  

Багш ажилчдын жилийн эцсийн тайланг хүлээн авч хэлэлцүүлэн, архивт 
хүлээлгэн өгөв. 

Багш ажилчдын 2020 оны жилийн эцсийн тайланг авч хэлэлцүүлэн, архивт 
хүлээлгэн өгөв. 

Бүлгүүд анги танхимдаа хуваарийн дагуу их цэвэрлэгээ хийж, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт тогтмол хийн тэмдэглэл хөтлөн ажилласан.  



Бүлгийн сургалтын төвүүдэд баяжилт хийж, хүүхдийн бүтээлч үйлийг дэмжсэн 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн тараах материалыг хүртээмжтэй байдлаар бэлтгэн, анги 
бүлгийн тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжих тоглоом, уламжлалт ёс 
заншил, түүх соёлоо танин мэдүүлэх, хүүхдийн хөгжлийн онцлогийн талаарх арга зүйн 
зөвлөмжийг багш нар хамтран боловсруулж, бүлгийн грүппээрээ дамжуулан хүүхдэд  
хүргэж, дагандууриах замаар хүүхдүүдээ хамруулж хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, 
дархлааг дэмжих ажлыг зохион байгуулсан. 

2021-2022 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах хүүхдийг сургуульд 
бэлтгэхэд чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгийг эцэг эх асран хамгаалагчдад хүргэн, уялдаа 
холбоо тогтоон хамтарч ажиллав. 

Галын аюулгүй байдлыг хангах буланг стандартын шаардлагад нийцүүлэн 
шинээр хийж байрлуулав. 

Гэр бүлийн орчинд теле болон цахим сургалт   явагдсан ч зарим сургалтын 
агуулгыг бататгахад нь дэмжлэг болох бие даан гүйцэтгэх, эцэг эхтэйгээ гүйцэтгэх 
дасгал даалгаврыг боловсруулан хэвлэмэл хэлбэрээр гарган   Дунд, Ахлах”А”, “Б”, 
Бэлтгэл “А”, “Б” бүлгийн багш нар нийт 1078 ширхэг хэвлэмэл хуудастай дасгал 
даалгаварын ном, эцэг эх асран хамгаалагчид зориулсан зөвлөгөө зөвлөмж 109 
ширхэгийг боловсруулан  бэлтгэж, хүүхдүүддээ захидал бичин тарааж эхэлсэн бөгөөд  
2021-01-25 ны байдлаар 92 хүүхдэд хүргэгдээд байна. 

2020-2021 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний хурлыг “СУРГАЛТЫН 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: /Танхимын ба цахим хичээл/ АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” 
сэдвийн дор 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр анхан шат буюу байгууллагын 
түвшинд зохион байгуулж, байгууллагын хэмжээнд шалгарсан Л.Ганчимэг, 
Ц.Эрдэнэтуяа багш нарын “5 НАСТАЙ ХҮҮХДИЙГ ЦАХИМ СУРГАЛТААР СУРГУУЛЬД 
БЭЛТГЭХ ЗАРИМ АРГА ЗҮЙ, ҮР ДҮН” сэдэвт илтгэлийг  2-р шатанд оруулахаар 
аймгийн БСУГ-т хүргүүлсэн.  

ЭМТөв:  
Эрүүл мэндийн төвийн амбулаториор 621  иргэн,  алсын дуудлагаар 8  , ойрын 

дуудлагаар 18  үйлчлэгч үйлчлүүлж, 18 иргэн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Товлолт 
дархлаажуулалтанд 100%, халдварт саагийн нөхөн дарлаажуулалтанд 100 % тус тус 
хамруулсан. 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой 24 цагийн 
хариуцлагатай жижүүр томилогдон өдөр бүр эрүүл мэндийн газарт мэдээгээ өгч байна.  

Энэ сард голомт бүхий бүс нутгаар зорчсон 28 иргэнийг гэрийн ажиглалтанд авч 
тогтмол хянаж ажиллалаа.  

Сумын 4 багийн 1527 өрхийг өрх тус бүрээр нарийвчилсан судалгаа гаргаж эрүүл 
мэндийн бүлгээр ангилсан. 
Үйлчлүүлэгч хоорондын зай барьж үйлчлүүлэх тэмдэглэгээг байршуулсан. 

ЭМТ-н үүдний  хөтөчийн хэсэгт зайнаас халуун хэмжигч, гар хадваргүйжүүлэх 
уусмалыг  байршуулан өдөр бүр эмнэлгийн ажилчдын халууныг хэмжиж асуумж аван 
спиртэн суурьтай  уусмалаар гарыг ариутган ажлын байранд нэвтрүүлж байна. 

Ажлын байрны ажил эхлэхээс өмнө өрөө болон бусад үйлчилгээний хэсэгт  өдөр 
тутмын цэвэрлэгээ халдваргүйтгэл хийж байна.Цэвэрлэгээний ажилтан нь хөдөлмөр 
хамгаалалын хувцсыг бүрэн өмсөж цэвэрлэгээ үйлчилгээгээ хийж байна. 



Бүх үйлчлүүлэгчдэд амны хаалт зүүсэн байхыг  шаардаж , халуун  хэмжин  гарыг  
нь ариутган нэврүүлж  амны хаалтгүй ирсэн иргэдэд нэг удаагийн амны хаалт зүүлгэн 
үйлчилж байна. 

ЭМТ нь 2020 оны 1 сарын 15 наас эхлэн өөрийн QR кодыг байршуулж 
үйлчлүүлэгч иргэдийг  QR кодыг  уншуулж нэвтрэхийг зөвлөж байна. Мөн Короновируст 
халдвар гарсан үед хэрэглэгдэх хамгаалах хувцас хэрэгсэл , тоног төхөөрөмжийн 
нөөцийг бүрдүүлж эмч эмнэлгийн ажилчдыг  хамгаалах хувцас хэрэгслийг өмсөх тайлах 
дадлага сургалтыг хуваарь гарган хуваарийн дагуу хийж байна. 
Ковид-19 халдварын бэлэн байдлыг ханган нөөц бүрдүүллээ. 

• Шүүлтүүртэй амны хаалт N95 – 333 ширхэг 

• Гутлын улавч /урт түрийтэй -250 

• Комбинзон (малгайтай )-256 

• Нүдний шил-56 

• Нүүрний хаалт-60 

• Нэг удаагийн малгай-564 

• Нэг удаагийн халад - 340 

• Усны гутал -8 

• Үзлэгийн бээлий талькгүй- 2850 

• Цогцос хадгалах уут-2 

• Ахуйн бээлий/зузаан -40 

• Аюултай хог хаягдлыг зөөвөрлөх уут-40 

• Эмнэлгийн нэг удаагийн амны хаалт-2,116 

 
  Тайлан нэгтгэсэн: 

Э.Шүрэнцэцэг /Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн/  
 
 
 
 


