
Түвшинширээ сумын 2021 оны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ 

 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгавар болон аймгийн 

Засаг даргын 2021 оны А/199 “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай”, А/201  “Бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” захирамжууд, аймгийн Онцгой 

байдлын газраас өгсөн цаг үеийн холбогдолтой үүрэг даалгавруудыг хэрэгжүүлэх 

үүднээс сумын Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/32 “Бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай”, 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/40 “Бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай”, 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А/42, 04 

дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/47 “Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай” захирамжууд 

тус тус гаргаж түргэвчилсэн оношлуураар “Сул эерэг” үзүүлэлттэй гарсан иргэдийн 

шинжилгээний PCR шилжилгээний хариу гартал тус бүр 3-4 хоногийн хугацаанд 

хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, сумаас орох гарах болон сум доторх хөдөлгөөнийг  

зогсоож хүнсний дэлгүүрүүдийг хүргэлтийн үйлчилгээний зохион байгуулалтанд 

оруулан ажиллалаа. Байгууллагуудад албан даалгавар болон захирамжуудыг 

хүргүүлэн, байгууллага бүр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 01 дүгээр албан 

даалгаврын биелэлтийг 7 хоног бүр аймгийн Шуурхай штабт хүргүүлэн ажиллаж 

байна. 

03 дугаар сарын 26-аас эхлэн сумын орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлан, 

сумын эргэн тойрон 6 хяналтын, 2 хөдөлгөөнт, нийт 8 пост гаргаад байна. Хөдөлгөөнт 

постуудад төрийн байгууллагын албан хаагчид жижүүрлэн ажиллаж байна. Хөл хорио 

тогтоосонтой холбогдуулан хөдөлгөөнт болон хяналтын постуудын бензин шатахууны 

зардалд одоогоор 3,0 сая төгрөгийн зардал гараад байна. 

Сумын шуурхай штаб нь 24 цагаар жижүүрлэн ажиллаж байна. 

2021 оны 04 дүгээр сарын байдлаар он гарсаар нийт 25 хүүхэд шинээр 

мэндэлж, 7 гэрлэлт бүртгэгдэн, нас баралт 3, 35 иргэний үнэмлэх шинээр олгогдож, 

иргэний бүртгэлтэй холбоотой 102 лавлагаа гаргасан байна. Сумын нийт хүн ам 

3411, сумын нийт  өрх 975, хүн ам, хүн ам, өрхийн мэдээллийн цахим санд хяналт 

тавьж ажиллаж байна.  

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар албан даалгаврын хүрээнд 7 хоног 

бүрийн Даваа гарагт “Хариу арга хэмжээний тайлан”-г “Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газарт хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Хүүхдийн эрх, хамгааллын үйлчилгээг бэхжүүлэх, шийдвэр гаргах түвшинд 

хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2015 

оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр А/15 дугаар  захирамжаар аймгийн хэмжээнд 

улирал бүрийн 2 дахь долоо хоногийг “Даваа” гарагийг “Хүүхдээ сонсох өдөр” болгон 

шийдвэрлэсэн ба уг захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж “Ковидын үеийн хүүхэд 

хамгаалал” нэрийн дор Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Засаг даргын 

Тамгын газар, тус сумын Хүүхдийн цэцэрлэг төлөвлөгөө гаргаж 04 дүгээр сарын 02-

ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”  “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль” “Ковид-19 



зөвлөмж” гарын авлагуудыг бэлтгэн хэвлэж сумын иргэд болон аж ахуйн нэгжүүдэд 

тараан сурталчилсан. Мөн хүүхдүүдээс санал асуулга авч холбогдох албан 

тушаалтанд уламжилсан. 

 

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

Аймгийн болон сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын 

гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороодыг сумын Засаг 

даргын захирамжаар байгуулан, аймгийн ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан 

авах тохижилт үйлчилгээний зориулалт бүхий ковш болон бусад техник, сумын ОНХС-

гийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах хог зөөврийн машины нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулах тендерүүд тус тус зарлагдаад байна. 

Сумын ОНХС-гийн хөрөнгөөөр 2022 онд суманд хийгдэх ажлын санал асуулгыг 

цахим хэлбэрээр авч эхлээд байна.  

Тус сумын төсөвт байгууллагуудын болон төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2020 

оны санхүүгийн нэгдсэн тайланг бэлтгэн Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс, Орон нутгийн 

өмчийн газар, Сүхбаатар аймаг дахь төрийн Аудитын газарт тус тус нэгтгүүлэн 

тайлагнаж бүх байгууллагууд зөрчилгүй санал дүгнэлт авч ажилласан.  

         Сумын ИТХурлын 2020.12.20-ны өдрийн A/13 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2021 

оны ГЗБТөлөвлөгөөг газрын харилцааны мэдээллийн самбарт байрлуулан, иргэдэд 

сурталчлан ажиллаж байна. Мөн иргэдээс ирүүлж байгаа өргөдлийг хүлээн авч, 

шийдвэрлэн ажиллаж байна.  

         Мөн сумын ИТХурлын 2018 оны 08 дугаар тогтоолоор батлагдсан газрын 

төлбөрийн итгэлцүүрийн дагуу газар эзэмшигч ИААНБ-уудын газрын төлбөрийн 

ногдуулалтыг гаргаж, ИААНБ-уудын 2020 оны газар эзэмших гэрээг дүгнэж, 2021 онд 

3000000 гаруй газрын төлбөрийг төвлөрүүлж эхлээд байна. Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн бүртгэлтэй барилга байгууламжийн судалгааг заасан хугацаанд нь 

гаргаж,  барилгын бүртгэл судалгааг холбогдох дээд байгууллагат хүргүүлж ажиллаа. 

 

ГХБХБГазарт Хаягийн нэгдсэн цахим системд хаяг оруулах ажлаар 10 хоног 

ажиллаж, сумын хэмжээний 64 гудамж, 565 байр зүйн нэгж талбар, 298 байр зүйн 

барилга, Кадастрийн мэдээллийн сангийн нэгж талбар 96.6 хувьтай, кадастрийн 

мэдээллийн сангийн барилга 95.4 хувийн гүйцэтгэлтэй орууллаа. 

 

Аймгийн статистикийн газарт төл бойжилт, зүй бус хорогдын мэдээг тогтмол 

илгээж байна. Энэ сарын байдлаар сумын хэмжээнд төл бойжилт 67,9% -тай байна. 

Сумын төвийн нэгдсэн хогийн талбай хэмжээ, хог хаягдлын эзэлхүүнийг тогтоох 

ажлыг аймгийн БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ш. Нямхүү, хүрээлэн буй орчин хог 

хаягдал хариуцсан Т. Түмэнжаргал  нарын хамт 2021 оны 03 сарын 24, 25- ний 

өдрүүдэд нисдэг камер ашиглан зураг авалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Тус сумын ЗДТГазар ХХҮХэлтэстэй хамтран амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн 

хүрээнд өрхийн хүнсний талонд хамрагдсан айл өрхийн судалгааг үндэслэн 10 өрх тус 

бүрээс 1 хүн татан оролцуулж үхсэн мал амьтны сэг зэм, эзэнгүй хог хаядлыг устгах 



ажлыг 2021 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 10 хугацаатай зохион байгуулан сумын 

нэгдсэн хогийн цэг, цэгийн ойр орчим болоод сумын төвийн ногоон бүс 5 км радиус 

тойрогт үхсэн малын сэг зэм, хог хаядлыг цуглуулж ариутгал халдваргүйтгэл хийж 

булж устгах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

Устгалын цэгт нийт 273 тооны үхсэн мал, 16 сэг зэм, 3 тонн хог хаягдал хог 

хаягдлыг зөөж тээвэрлэн ариутгал халдваргүйтгэл хийж булж устгах ажлыг хийсэн. 

 Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд албан байгууллага, ААНэгж, айл өрхүүдэд 

ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх, тарьц суулгацны үнийн санал, холбогдох мэдээ 

мэдээллийг өгч мод, тарьц суулгацны захиалга зар мэдээг цахим болон цаасан 

хэлбэрээр хүргүүлээд байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг 

хангах үүднээс малчид, ард иргэдэд хуурайшилтын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан 

ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар гарын авлага тарааж цахим 

хуудсаар мэдээллийг хүргэн ажиллалаа. 

Татвар: Улсад төвлөрүүлэх төвлөрсөн төсвийн орлогод 1000,0 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 1984,0 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөввлөгөөг 198,4 хувиар буюу 

984,0 мянган төгрөгөөр, аймаг төвлөрүүлэх татварын орлогод 22775,0 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 28545,6 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж өлөвлөгөөг 125,3 хувиар буюу 

5770,6 мянган төгрөгөөр, сум орон нутгийн татварын орлогод 3826,8 мянган төгрөг 

төвлөрүүлэхээс 7501,4 мянган төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 196,0 хувиар буюу 

3674,6 мянган төгрөгөөр тус тус давуулан биелүүлж ажилалаад байна.  

Нийт татварын орлогод 27601,8 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 38031,0 төгрөг 

төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 137,8 хувиар буюу 10429,2 мянган төгрөгөөр давуулан 

биелүүлж ажилласан. 

 

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

чиглэлээр: 

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж: Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд 

сумын хөдөлмөрийн насны  ажилгүй иргэн ажил хайгч 44 иргэний мэдээлэл бүртгэлтэй 

байна. 

  Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 26 өрхийн 117 иргэн хамрагдаж байгаа 

байна.   

     Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний асаргааны тэтгэмжид шинээр хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, ахмад 3 иргэнийг  тэтгэмжид 

хамруулсан. 

  ОНОТХҮ-ний бүлгийн төслийг сумын цахим группт зарыг тавьж, мөн багийн 

иргэд нийтийн хурлаар  иргэдэд мэдээллийг өгсөн.Одоогоор 4 өрхийн 4 бүлгийн 

төслийг хүлээн аваад байна.   

Нийгмийн даатгал: ЭМД-д 32  хүний  1873,5  төгрөг, СДД-д 54 хүний 8416,6  төгрөг  

төвлөрүүлэв. НДШ-д 1-н байгууллагын 109,2  төгрөгийн  орлого орж  байна. Одооны 

байдлаар НДШ бүрэн ороогүй байна. 04 сарын тэтгэвэрт 2 банкаар 412 хүнд 142397,3   

сая төгрөгний тэтгэвэр олгосон. Тэтгэмжид 5 хүнд 6916989 төгрөг олгосон. Оршуулгын 



тэтгэмжид 1 хүнд 1000,0, жирэмсэн амаржсны тэтгэмжид 2 хүний 157758 төгрөг 

олгосон. COVID-19 буюу цар тахалтай холбоотойгоор ЗГ-аас ААНэгжүүдийг 

НДШимтгэлээс чөлөөлнө гэсний дагуу 16 ААНэгжийг чөлөөлөлтөнд хамрагдуулсан.  

ЕБС: “Дэлхийн том хичээл” үндэсний хэлэлцүүлгийн хүрээнд зохион байгуулж буй 

хичээлийн хөтөлбөрийн уралдаанд НУЗАН, БУЗАН-ээс нэг нэг хичээлийн төлөвлөлт 

боловсруулан БСУГ -т явуулснаас 11-р ангийн газарзүй судлагдахууны “Дэлхийг 

инээлгэцгээе” хичээлийг БМДИ шалгаруулалтанд оролцуулахаар явууллаа.  Багш 

нарын цахим журналын ирц багшийн тэмдэглэлд байнгын хяналт тавьж ажиллаж 

байна.  

Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн ЕБС-д 

лаборатори байгуулж, сургалтын орчин сайжруулахаар тусгасан “Мэдээллийн 

технологийн ” кабинетийг компьютержүүлэх төслийг бичиж илгээлээ.  

  4-р сарын 1 нээс эхлэн сурагчидтай амьд харилцаатай хичээл заалгахаар цахим 

хичээлийн хуваарь гарган ажиллаж байна. Хичээлийн эрхлэгчид зарим тохиолдолд 

хичээлд оролцон багш хүүхдүүд зөвлөмж зөвөлгөөг өгч байна.  

Хичээлийн байруудын бүх өрөө тасалгаа, анги танхим,  дотуур байрны ээлжит 

их цэвэрлэгээ хийж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлээ.  

Сургуулийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх үүднээс мод тарих суулгацын 

нүхийг бэлдэж байна. Өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглан сургуулийнхаа хойд 

талбайд               3х8 харьцаатай ногооны хүлэмжийг барьж ногоо тарихад бэлэн 

болголоо. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: Хүүхдээ сонсох өдөрт зориулан 11 заалт бүхий төлөвлөгөө 

боловсруулан бүлэг бүр нэг арга хэмжээ зохион байгуулж, ахлах, бэлтгэл бүлэг 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байгууллагаас нэгдсэн уриалга гаргаж ажилласан. 

Ажилчдын дунд “Та хүүхдээ сонсож чадахуу?” гэсэн хэлэлцүүлэг хийлээ.  

Хүүхдийн ор дэрний цагаан хэрэглэл дутмаг учир 3 бүлгийн 150 хүүхдийн 

хөнжил болон дэвсгэрийн даавууг шинээр хийлээ.  

 Дэлхийн усны өдөрт зориулан “Дусалхан” сэдэвт цахим хичээлийг бүлгүүдэд 

зохион явуулсан. Үр дүнд нь: байгаль орчин, гол цөөрөмд хог хаяахгүй байх, крантаа  

тогтмол хааж хэвших, усаа хайрлах зэрэг чадвар ойлголтыг мэдэж авсан.  

Тогтвортой хөгжил зорилтын хүрээнд хог хаягдалын ангилан ялгалтыг хүүхэд 

бүрт зааж сургаж, бүлэг бүр 5 төрлийн хог хаягдалын савыг байршуулж хүүхдэд дадал 

хэвшил эзэмшүүлэхийн тулд карт хийж ангилан ялгалтыг ойлгуулж хэвшлээ.  

СӨБ-ын хүүхдийг хөгжүүлэх төлөвшүүлэх тэдний хөгжил хамгааллыг дэмжсэн 

хэрэгцээнд тулгуурласан төлөвлөгөө боловсруулж УОК, БШУЯ-ны шийдвэрийн дагуу 

хичээл сургалтыг зохион байгууллаа. Хичээл, хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хуваарийн 

дагуу бүлэг бүрийн дотоод группээр танилцуулан, теле хичээлийн тусгай дэвтэр гарган 

тэмдэглэн хөтлүүлэн, долоо хоног бүр батлуулж хэвшсэн.  

Өдөр бүр эцэг эхтэй эргэх холбоотой байж теле хичээлийн үзэлтийн мэдээг 11 

цагт тогтмол авч нэгтгэн БСУГ-т өгч байна. Мөн бэлтгэл бүлгийн багш нарт БСУГ-с 4 

бүс болгон хувааж 7 хоногоор хичээлийн сан үүсгэж эцэг эхэд халдвар хамгаалалын 

дэглэм баримтлан гэрээр хүргэж хичээлийг хийлгэж эргэх холбоотой ажиллаж байна. 



Үүн дээр нь тулгуурлан манайх бүх бүлгүүддээ 7 хоног хичээлийг нь цаасаар бэлтгэн 

хүүхдэд өгч дасгал даалгавар хийлгэж эхэлсэн.  

Соёлын төв: Байгууллага нь  ариутгалын бодис 50ш авч, амны хаалт 200ш нөөцөлж, 

албан хаагч нарт амны хаалтыг /маск/ дахин олгож нь COVID-19 цар тахлаас 

урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөмжийг өгч  ажиллалаа. 

Төв талбай, болон гудамж , дэлгүүрүүдийн үүдэнд чанга яригчаар Covid-19 цар тахлаас 

урьдчилан  сэргийлэх  талаар заавар зөвөлгөөг ард иргэддээ тэгш хүртээмжтэй түгээхийн тулд 

гудамж нэг бүрээр явж танилцуулж байна. 

Байгууллагын ажилтан бүр “Дэлхийн  номын өдөр” 4-р сарын 23-ны өдөрт зориулан 

өөрийн оюуны сандаа хөрөнгө оруулах зорилгоор ном унших аяныг өрнүүлж хүн бүр 

ном уншиж номын тэмдэглэгээг хөтлөлөө. 

Бүтээлч ажлын хүрээнд ажилтан албан хаагч бүр хамрагдан ажлын байрны 

тохижилтонд анхааран ханын цаг, улавч, ханын самбар, 00-ын өрөө, гал командын 

багаж хэрэгсэл зэргийг хийж гүйцэтгэлээ. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа нь жигд хэвийн 

явагдаж байна. Амбулаторын нийт үзлэг 414, алсын дуудлага 18, гэрийн дуудлага 45, 

хэвтэн эмчлүүлэгч 4, нас баралт 0 байна.  

Коронавирус халдвар /Ковид-19/-ийн эсрэг эхний ээлжийн вакцинжуулалтанд 

ЭМТ, сумын Онцгой комисс, ЕБС болон хүүхдийн цэцэрлэгийн 144 ажилтан албан 

хаагчдыг хамрууллаа. 

ЭМТ-д 1,0 сая төгрөгийн түргэвчилсэн оношлуурыг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 

худалдан аваад байна. 

Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын цар тахлын хүрээнд Covid-ийн тусгаарлах 

байранд сул эерэг гарсан 3 иргэнийг тусгаарлаж халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж 

тусгаарлалтын хугацааг дуусгаж гэрийн тусгаарлалтанд шилжүүлээд байна. Мөн тусгаарлах 

байрны хараа хяналтыг сайжруулах зорилгоор үүдний коридор болон хамгаалалтын хувцас 

өмсөх, тайлах өрөөнүүдэд хяналтын камер байршуулж эмчлүүлэгч болон халдвар 

хамгааллалын хувцас өмсөж тайлаж байгаа ажилчидыг хянаж ажиллаж байна. Цар тахлын 

хүрээнд больниц, амбулториороор үйлчлүүлж байгаа иргэдийг хувиарын дагуу хариуцлагтай 

жижүүр эмч нь үзэж үйлчилж байна.   

Эрүүл мэндийн төвийн ажилтан албан хаагчдыг цар тахлын улмаас ажилын  цагт 

зохион байгуулалт хийж 2 ээлжээр 7 хоногийн амралттай ажиллуулж байна. 
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