
 
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2021 ОНЫ 05 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 
 
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
Засаг даргын захирамж 1, ЗДТГ-ын даргын тушаал 0, ирсэн бичиг-11, Засаг даргын явсан 
бичиг-8, ЗДТГ-ын даргын явсан бичиг-4, өргөдөл гомдол-0, Төрийн үйлчилгээний  
оператороос  төрлийн лавлагаа өгч  иргэн төвтэй-төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж 
байна.   
Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:  
Хууль эрх зүйн чиглэлээр: 
 Ковид-19 цар цахалтай холбоотой Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар,    ЗГ-ын 
тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд холбогдох арга хэмжээг авч 
цахимаар 56 төрлийн мэдээллийг сумын 3 группээр дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

Шинэчлэгдэн найруулагдсан хууль тогтоомжийн талаарх мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд 
цахимаар 3 төрлийн мэдээлэл 20 гаруй удаагийн давтамжтай хүргэсэн.  
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөл байгуулж худалдаа үйлчилгээ 
эрхэлдэг ААНэгжүүдэд хяналт тавьж, заавар зөвлөмж, сургалт зохион байгуулах 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  
Хөдөө аж ахуй:  
1. Хүнсний худалдаа эрхлэгч 15 ААНэгж дэлгүүрүүдээс хүнсний нөөцийн мэдээ болон 
өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээг тогтмол авч нэгтгэн ХХААГазарт 
хүргүүлэн ажиллаж байна.  
 2. 2021.05.07-ны өдрийн сумын онцгой комиссын 9-р хурлын шийдвэрээр өгсөн үүрэг 
чиглэлийн дагуу 16 ААНэгж, дэлгүүрүүдийн дарга эрхлэгч нартай уулзалтыг хийж Covid-
19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж хяналтыг тавьж ажиллалаа. 
3. Хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн 22 худалдагчийг вакцинд 1-р тунд хамруулсан. 
4. COVID -19 цар тахалтай холбогдуулан хүнсний худалдаа эрхлэгч  аж ахуйн нэгж 
дэлгүүрүүд цаасан бүртгэл болон QR кодыг ашиглан үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлийг хийж 
хэвшээд байна.  
5. “Хоршоонд суурилсан хөдөө аж ахуйн тогтвортой үйлдвэрлэл” төслийн хүрээнд 285 
малчин өрхөөр 4 ажлын хэсэг сургалт сурталчилгаа хийж гарын авлага материалыг 
хүргүүлж ажиллалаа. 
6. Аймгийн ХХААГазраас 1 тн үрийн төмсийг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч 15 өрхөд 
олгоод байна. 
7. Сумын хэмжээнд газар тариалан эрхлэгч 4 ААНэгж  2300 га-д улаан буудай, 1200 га-д 
тэжээлийн ургамал тариалалт хийхээр мэдээ өгөөд байна.   
8. Сумын хэмжээнд том малын зүй бусын хорогдол тэмээ – 3, адуу – 363, үхэр - 677, хонь 
-1678, ямаа – 1594, нийт – 4315 толгой мал хорогдож сумын нийт малын 3.1%-ийн 
хорогдолтой байна. Мөн мал төллөлт 71%-тай байна. 
Мал эмнэлэг: 
1. 2021 оны мал эмнэлгийн газарт өдөр бүрийн  мэдээ  тайланг тогтмол хүргүүллээ. 
2. Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02 тоот албан 

даалгаврын дагуу хийгдсэн ажил сумын Засаг даргын 2021оны 03 дугаар сарын 22-ны А/21 

тоот захирамжийн дагуу  Сумын мал эмнэлгийн тасаг, хөдөө аж ахуйн тасаг, байгаль 

орчны байцаагч, багийн Засаг дарга нартай хамтарч албан даалгаврын дагуу хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөө,  гарган сэг зэм устгал, халдваргүйтгэлийн  ажлыг хийгээд байна.  

Үүнд:  Сумын төвийн ойролцоо болон хөдөөгийн 1, 2-р багийн нутагт хаясан малыг сэг 

зэм, хог хаягдлыг  ЗДТГ-аас томилсон ажлын хэсэгтэй 2 удаа тойрч Адуу-331 Үхэр- 609  

Тэмээ-3  Хонь-1606   Ямаа-1398  нохой-36 Нийт-3983 сумын хэмжээнд /92,4%тэй/ малын 

сэг зэмийг цуглуулан нэгдсэн хогийн цэгт болон баг дээр нь зөвшөөрсөн цэгт  нийт  41,6 

тонн хог хаягдал төвлөрлүүлсэн.  Ариутгал халдваргүйтгэлийг 120,8 мянган м/кв талбайд 



халдваргүйтгэлийг хийгээд байна. Эдгээр арга хэмжээнд 43 цаг ажиллаж 850 л түлш, 24 л 

масло, 20 л тосол  шатах тослох материал, 12 кг халдваргүйтгэлийн бодисыг зарцуулсан 

бөгөөд нийт 2.027.000 төгрөг зарцуулсан.    

3. Коронавируст /ковид-19/ цар тахалаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай-10,000 м 2  байр орон сууцанд- 15630 м2  муу усны нүх, жорлон-
2300 м2 худаг уст цэг-16ш 1850 м 2  нийт-25480 м 2 29780 м 2  ариутгал халдваргүйтгэл 
хийгдээд байна  
4. Аймгийн мал эмнэлгийн газраас төлөвлөгөөт тарилга болох шөвөг ярын тарилга 2000 
тун шаардлагатай ариутгалын бодис татан авлаа  
5. сумын бүх малчин өрхөөр тойрон бэлчээр отор нүүдэл болон мал эмнэлгийн талаар 
заавар зөвлөмж хүргэн ажиллаа.  
 
Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн чиглэлээр:  
Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 

1. Ажил хайгч 2 иргэдийн мэдээллийг “LIMS” праграммд шинэчилж бүртгэсэн.  

2. Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаж 2020 оны эргэн төлөлт төвлөрүүлэлт дутуу хийсэн 12 

иргэнд мэдэгдэл хуудас хүргүүлж 11447750 төгрөгийг төлүүлэхээс 11297750 төгрөгийг 

төлүүлсэн. Мөн 2021 оны 5 сард эргэн төлөлт хийх иргэдээс 150000 төгрөгний эргэн 

төлөлтийг төвөлүүлээд байна.  

3. 2021.05.18-ны өдөр ХХҮГазраас зохион байгуулсан онлайн хуралд хамрагдаж зөвлөмж 

чиглэлийн дагуу өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж ажилласан. 

4. Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах төслийг нөөц бааз суурь дээрээ 

тулгуурлан сумын Засаг дарга 600000 төгрөгний үнэ бүхий 10 шуудай төмсийг зорилтот 

бүлгийн 10 иргэнд хувиарлан өгч тариулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.  

5. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 4 төсөл хүлээн авсан. 

Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд ЗДТГазраас ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, булаг 

шанд хашиж сэргээх гэсэн 2 төсөл ХХҮГазарт хүргүүлсэн.  

6. 2021.05.19-05.20-ны өдрүүдэд 1-р багийн өрхүүдээр явж хөдөлмөр эрхлэлээс 

зарлагдсан төсөл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгч ХЭДСангийн төсөл хөтөлбөрт 

хамрагдсан иргэдэд эргэн төлөлтийг хувиарын дагуу хийх талаар мэдэгдсэн.  

7. “Түмэнцогт суманд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгт 11 иргэний бараа бүтээгдэхүүнийг 

борлуулж нийт 1265000 төгрөгний борлуулт хийж тус цэгийн цахим хуудсанд мэдээ, 

мэдээлэл оруулж иргэдэд бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж ажиллаж байна.   

 



Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: 
1. Хүнсний эрхийн бичгийн 5 сарын олголтыг 45 өрхөөс 42 өрхөд олгож, 38 өрх ХЭБичгийн 

картаа пин коджуулах ажил хийсэн.  Хүнсний эрхийн бичгийн 5 сарын олголт болон 

коджуулалтын мэдээг бүрийн 15 цагт мэргэжилтэнд мэдээллэж ажилласан.  

2. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд 3 бүлэг өрхөөс 
төсөл ирснийг сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцэж шалгарсан төслийг 
холбогдох баримт бичгийн хамт мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  
3. 2021.05.19 болон 20-ны өдрүүдэд хөдөөгийн баг болох 1-р багийн 50 гаруй өрхөөр орж 
нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрийн 
талаарх мэдээллийг хүргэж ажилласан. Мөн 2-р багийн өрхүүдээр явсан 
мэргэжилтэнүүдээр дамжуулж гарын авлага хүргүүлсэн.  Нурууны бүс шаардлагатай 6 
ахмад настан, 1 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн,  өвдгөвч шаардлагатай 4 ахмад настан, 
рашаан сувилалд амрах хүсэлтэй 3 ахмад настан байна.  

 
 4. Сумын хэмжээнд 300000 төгрөг нь ороогүй байгаа 102 иргэний жагсаалт ирсэнийг 
тулгаж дансгүй болон нэр данс зөрүүтэй иргэдийн мэдээллийг шинэчлэн засаж дансны 
иргэдийн дансыг харилцагч банк болон иргэдтэй холбоо барьж авч ХХҮГазрын дэд даргад 
тулгасан жагсаалтыг хүргүүлсэн.   
5. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тулгалтийг цаг тухай бүрт хийн нөхөн 
олголтыг холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлж ажиллаж байна.  
 05 сарын тэтгэвэр тэтгэмжийн олголт:  

№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл 
Хүний 
тоо 

Мөнгөн дүн 
/мян.төг/ 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 47 13631097 

2 
Байнгын асаргаатай  ахмад, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд болон иргэн, бүтэн 
өнчин хүүхэд  асардаг иргэни тэтгэмж 

50 4440020 

3 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа 
шаардлагатай иргэд 

42 4321160 

4 Ахмад настны хөнгөлөлт тусламж  0 0 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
хөнгөлөлт тусламж  

4 80000 

6 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж 31 1124689 

7 
0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарч байгаа 
эхийн тэтгэмж  

122 5953065 

8 Нийт  296 29550031 

          
         Сургууль:  

1.  12-р ангийн 34, 9-р ангийн 46 нийт 80-н сурагч энэ жил төгсөж байна. Төгсөгчдийн 

боловсролын гэрчилгээ хэвлэх, олгох ажил зохион байгуулагдаж байна 

2. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх суралцагчдын Эцэг эх, асран хамгаалагчаас 

санал асуулга авч, санал асуулгын дүн, давтлагын хуваарь, үүрэг, оролцоог танилцуулан 

онлайн хурал хийж 35 эцэг эхийг хамрууллаа. 



3. Багш, ажилтнуудын үүрэг, чиглэлийг гарган танилцуулж,  Эрүүл мэндийн 

байгууллагын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан  

хуваарийн дагуу анги танхимаа бэлтгэн нэг ширээнд нэг сурагч байхаар тооцож ширээнд 

сурагчийн нэрийг байршуулж, хуваарийн дагуу өдрийн 6 цагийн давталга  өгч байна. 

4. Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол”-2 төлийн 

нэгдсэн арга хэмжээний нээлттэй форум, хэлэлцүүлэгт  33 багш, 3 удирдах ажилтан 

цахимаар 5 өдрийн турш 100 хувь хамрагдсан байна.  

5. Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг 

“Үжин” төвийн тэргүүн Я.Ундраагийн зохион байгуулсан Анги удирдсан багш нарт зохион 

байгуулсан  сургалтанд 22 анги удирдсан багш, байрын багш, нийгмийн ажилтан нийт 24 

багш 100 хувь хамрагдаж мэргэжлийн зөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. 

6. Сүхбаатар аймгийн ГБХЗХГазраас зохион байгуулсан аймгийн хүүхдийн оролцооны 

байгууллагын “Оролцоод хөгжье” хүүхдийн цахим  чуулганд 8-9-р ангийн 5 суралцагч  

сумаа төлөөлөн оролцож, 9а ангийн суралцагч Б.Нарансолонго сумын суралцагчдыг 

төлөөлөн “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛД – ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ” сэдэвт илтгэл тавьж 

7. Аймгийн ГБХЗХГазраас зохион байгуулсан Байгууллагын дэргэдэх “Эцэг эхийн 

зөвлөл” –ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх цахим хуралд сургуулийн захирал, нийгмийн 

ажилтан, байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн ахлагч гэсэн 3 хүн хамрагдаж ажлын чиглэл 

авч, үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. 

8. “Боловсрол-100” аян хүрээнд ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх зорилгоор 

сургуулийнхаа эзэмшлийн талбайд 100ш гүйлсийг багш, ажилчдаар тариулж, сумынхаа 

нийтийн эзэмшлийн талбайд 100ш улиас, 35ш гүйлэс суулгалаа.  

9. Сургуулийн эзэмшлийн талбайд төмс, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино, лууван 

зэрэг хүнсний ногооны үрийг  100м2 газарт  суулгаад байна.  

10. Эд хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг томилон 05 сарын 25 -31 өдрүүдэд  эд 

хөрөнгийг тооллого хийж байна.  

11. 1-3-р ангийн суралцагчид 05\07, 3-12-р ангийн суралцагчдын зуны амралт 05\14 

өдрөөс эхлэн, Бага ангийн багш нар болон  хөгжүүлэх  хичээлийн багш нар 05\27 өдрөөс 

эхлэж байна. 

12. Сургуургуулийн Хүүхэд хамгааллын багаас  “Хүүхдийн аюулгүй байдал”-ыг 

хангах талаар 7 төрлийн ЗӨВЛӨМЖ боловсруулж, эцэг эхчүүдэд хүргээд байна. 

Цэцэрлэг:  
СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖИЛ 

1. Сүхбаатар аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын мэргэжлийн 

бүлгийн хүрээнд: 

- Бага бүлэг:  Эцэг эхэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй  

- Дунд бүлэг: Сургалт үйл ажиллагааг сайжруулах арга зүй  

- Ахлах бүлэг: Төсөлт үйл ажиллагааны арга зүйн бүсийн хэлэлцүүллэг 

- Бэлтгэл бүлэг: Төсөлт үйл ажиллагааны арга зүйн бүсийн хэлэлцүүлэг 

             : Сургуульд бэлтгэгдсэн байдалд дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн санаа сэдвийн 
хүрээнд сумдын бүсийн хэлэлцүүлгийг 7 удаа,  аймгийн СӨБ-ын багшийн хэлэлцүүлэгийг 
6 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор аймгийн хэмжээнд 287 багш, түмэнцогт сумын 
бүлгийн багш нар давхардсан тоогоор 13 удаагийн хэлэлцүүлэгт бүлгийн бүх багш нар 
100% хамрагдсан байна.  



2. 5 настай хүүхдийг сургуульд бэлтгэх бэлэн байдлыг хангах, эцэг эхэд дэмжлэг 

үзүүлэх чиглэлээр сүхбаатар аймгийн бэлтгэл бүлгийн багш нар нэгдэн сумдын бүсээрээ 

\хойд бүс: будах, эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө, зүүн бүс- бичих, хөдөлгөөнт тоглоом, урд бүс- 

зурах, наах, баруун бүс – сэтгэхүй, барьж байгуулах\ гэсэн хүүхдийн хийх  үйлээр   

сургуульд бэлтгэгдсэн байдалд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр 6 долоо хоногийн дасгал 

даалгаврыг боловсруулан  1 долоо хоног 10-12 хуудастай нийт 72 хуудас дасгал 

даалгаврын багцыг 7 хоног бүр бэлтгэл А, Б  бүлгийн 61 хүүхдээс 57 хүүхдэд бүрэн тарааж 

93%-тай т нэгдсэн журмаар тараалаа.   

3. Теле хичээлийн үзэлтийн тандалтын мэдээг 7 хоног бүр нэгтгэн аймгийн БСУГ-т 

явуулж манай цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн теле хичээлийн үзэлт 5-р сарын 10ны байдлаар 

6 сарын дунджаар 74,1%-тай байна.  

4. Бүлгийн багш нар 5-р сард  мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүлэх, заах арга зүйгээ 

сайжруулах улсын хэмжээний  2 сургалтад  3 багш, аймгийн бүсийн 4 хэлэлцүүлэгт 7 багш 

хамрагдсан байна. 

5. 2020-2021 оны хичээлийн жилд эцэг эхээс бэлтгэсэн сургалт, ариун цэврийн 

үлдэгдлийн тооцоог хийж эцэг эхэд хүлээлгэн өгч зуны амралтаар хийх дасгал даалгаврыг 

Дунд А,Б бүлгийн 39 хүүхдэд \ 1 хүүхдэд 10 хуудас\ 390 хуудас даалгаврыг тараан өглөө.  

6. “ДЭЛХИЙН ТОМ ХИЧЭЭЛ” үндэсний хэлэлцүүлэгт уралдаанд “ Солонгон аашт 

резин” сэдэвт хичээлээр оролцон аймгийн бүсээс шалгаран улсад амжилттай оролцлоо. 

ОЛОН НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АЖИЛ 

1. Ковид-19 эсрэг дархлаажуулалтын вакцины  I, II-р тунд нийт 22 багш ажилтан, 88%-

тай хамрагдсан байна.  

2. “ХОГГҮЙ ТҮМЭНЦОГТ” уриалгад нэгдэн байгууллагын эзэмшил талбайн гадна 

болон дотор талбайн хог, өнжмөл шар өвсийг цэвэрлэж мөн аяны хүрээнд “ХАР ЯМААТ” 

–ын ууланд байрлах уурхайн амны хогийг  нийт багш ажилчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 

очиж цэвэрлэлээ.Уг аяны хүрээнд нийт 2 удаа байгууллага орчмын хог, 1 удаа байгалийн 

нөөц газрын хог, багш ажилтан бүр өөрийн амьдарч буй гэр, байшин орон сууцны ойр 

орчмын хогийг цэвэрлэж “ХОГГҮЙ ТҮМЭНЦОГТ” уриалгад нэгдэн өөрсдийн хувь нэмрээ 

оруулсан байна. 

3. “СЭТГЭЛИЙН БЭЛЭГ” аяныг байгууллагын хүрээнд зохион байгуулж  бэлтгэл А 

бүлгийн туслах багш Ш.Гэрэлцэцэгт 2 машин  аргалыг түүж сэтгэлийн хандив өргөлөө.  

ДОТООД АЖИЛ  

1. Байгууллагынхаа эзэмшил газарт үрээр 200 ширхэг гүйлс, 100 ширхэг монос, 20 

ширхэг нохойн хошуу суулгацаар суулгаж ногоон байгууламжаа нэмэгдүүллээ. 

2. Хилэн цэцэг, энхэлгэнэ, хумсан цэцэг, наранцэцэг зэргийг суулгаж мандалын 

цэцэгний үрслүүлэг туслах багш бүр 20ш, нарийн ногооны үрслүүлгийг хийсэн байна.  

3. Байгалийн аюултай үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс байгууллагын дээврийн 

усны хаялага төмрийг бэхэлж тогтоох ажлыг жижүүрүүд хийж гүйцэтгэж байна. 

4. Зуны наранд ангийн эд зүйлс шарлаж гундахаас сэргийлэн байгууллагын бүх 

цонхыг сонин, цаасаар бүтүүлэх, хүүхдийн  хөнжил, орны даавууг угаах индүүдэх, нар 

салхинд гаргах ажлыг туслах багш нар хийж гүйцэтгэж байна. 

5. Цэцэрлэгийн хойд талын хашааны дайман хаалгыг шинээр солих, хүүхэд хүлээн 

авах , таралтын үед эцэг эх чөлөөтэй орох гарах аюулгүй байдлыг хангасан хаалгыг 

шинээр суурилуулсан. 



6. “СЭТГЭЛИЙН БЭЛЭГ” байгууллага дотроо зохион байгуулсан аяны хүрээнд эх 

үрсийн баярыг угтан багш ажилтныхаа ээж болон эгч нарт нь байгууллагын зүгээс 

сэтгэлийн бэлэг барилаа. 

ЭМТөв:  
1. Эрүүл мэндийн төвийн амбулаториор 301  иргэн,  алсын дуудлагаар 17  , ойрын 

дуудлагаар   130 үйлчлэгч үйлчлүүлж, 14 иргэн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Товлолт 
дархлаажуулалтанд 100%, хамруулсан. 

2. Гэрийн ажиглалт тандалтын мэдээг  17:00-17:30 хооронд мэргэжлийн хяналтын 
газар Шинжилгээний мэдээг 08:00 цагт Sb aimar dvn burtgegch nar групп чатаар, 

Ариутгал, халдваргүйтгэлийн мэдээг 16:00 цагт ЭМГ Батцэцэг мэрэгжилтанд 
Гэрийн ажиглалтын мэдээг 17:00 цагт Ариунцацрал мэргэжилтэнд 88067205 утсаар, 
Хариуцлагатай жижүүрийн мэдээг 08:30 цагийн өмнө Burtgel.mohs.mn сайтаарпрограммд 
тус тус хугацаанд нь мэдээллэн ажиллалаа. 

3. Аймгийн засаг даргын  А/200, Сумын засаг даргын 2021.03.29-ний А24 захирамж, 
УОК-ын даргын 20, 21 тоот тушаал, эрүүл мэндийн газрын дагын 171 албан тоотыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна 

4. Эрүүл мэндийн төвийн ажилчид өдөр бүр халдвар хамгааллын хувцас өмсөж 
тайлах дарааллаар дадлага ажиллаж байна.  

5. Энэ сард голомт бүхий бүс нутгаар зорчсон 135 иргэнийг  бүртгэн авч мэдээллийг 
ЭМГ-т явуулж 85 иргэнийг гэрийн ажиглалтанд авч тогтмол хянаж түргэвчилсэн 
оношлуураар шинжилгээнд хамруулж ажиллав.  

6. Ковид 19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтанд хамрагдвал зохих нийт иргэний  97 
хувийг хамруулаад байна 

7. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл болон ариутгалын бодисын нөөцийг  ЭМТ-ийн 
төсөв, хандив тусламжаад ЭМТ-д шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэн ажиллаж 
байна. 

- Амны хаалт N95 – 318 

- Гутлын улавч түрийтэй зузаан-176 

- Комбинзон (малгайтай )-198 

- Нүдний шил-138 

- Нүүрний хаалт-40 

- Нэг удаагийн малгай- 475 

- Нэг удаагийн халад - 377 

- Усны гутал -8 

- Үзлэгийн бээлий талькгүй -1250 

- Цогцос хадгалах уут-3 

- Ахуйн бээлий/зузаан - 30 

- Аюултай хог хаягдлын уут - 30 

- Эмнэлгийн нэг удаагийн амны хаалт – 4960 

- Жавелион – 3300 

- ДП-2 – 300 

- Санитол – 37 литр 
Цахим төр, лавлагаа мэдээлэл: 

Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа 2 , Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа 10 , Нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт 4 , Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа 6 
, Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа 3, Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх 
тодорхойлолт (Иргэн) 14 , Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл 5 , Вакцины гэрчилгээ 1 ,  
Иргэнд олгох тодорхойлолт 2  үүнээс төлбөртэй 39 төлбөргүй 8 нийтдээ 47 лавлагаа 
гаргасан.  



ERP-ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН 
НЭГДСЭН СИСТЕМ-д ЗДТГ-ын 26 албан хаагчид хамрагдан ашиглаж байна.  
 
 
  ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:  
Б.Ариунжаргал  /ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН/  
 
 
 


