
 
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 
 
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
Засаг даргын захирамж 15, ЗДТГ-ын даргын тушаал 1, Засаг даргын ирсэн бичиг-13, Засаг 
даргын явсан бичиг-13, ЗДТГ-ын даргын ирсэн бичиг-17, явсан бичиг-3, өргөдөл гомдол-2, 
Төрийн үйлчилгээний  оператороос  төрлийн лавлагаа өгч  иргэн төвтэй-төрийн үйлчилгээг 
хүргэн ажиллаж байна.   

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 
Хүнсний нөөц болон үнийн хөөрөгдлийн судалгааг 7 хоног тутамд  хүнсний худалдаа 
үйлчилгээ явуулж байгаа 15 ААНэгж дэлгүүрүүдээс авч нэгтгэн аймгийн ХХААГазарт 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол Улсад “Худалдаа, нийтийн хоолны салбар” үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойн 
хүрээнд “Аймгийн аварга шалгаруулах худалдагч”-ийн тэмцээнд 3 худалдагч оролцож 
“Ханхөхий” дэлгүүрийн худалдагч А.Нандинцэцэг 3-р байр,  “Буяннэмэх” дэлгүүрийн 
худалдагч Х.Буд “Шилдэг бизнесмен”, “Дэлгэрэх” дэлгүүрийн худалдагч “Худалдааны 100 
жилийн ойн” тэмдэгээр тус тус шагнагдсан амжилттай оролцсон. 

Мөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 ААНэгж, дэлгүүртэй хариуцлагын 
гэрээг байгуулсан.  

Аймгийн ХХААГазрын мэргэжилтнүүд хяналт шалгалтаар суманд ажиллаж 
СХСангийн зээлэнд хамрагдсан 3 иргэний үйл ажиллагаатай танилцсан.  

"Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагыг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд гүн өрмийн 
худаг 2 , Турк улсын хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг буюу "TIKA" байгууллагын 
буцалтгүй тусламжаар 1, нийт 3-н худаг  шинээр гаргаж хариуцах малчдад хүлээлгэн өгөөд 
байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 07 тоот албан даалгаврын биелэлтийн хүрээнд 
сумын аюулгүй нөөцөд 90 тн өвс, 25 тн ногоон тэжээл, 2 тн улаан буудай, 15 тн хивэг 
тэжээлийг Улсын нөөцийн салбарын хашаа болон агуулахад хадгалаад байна. Засгийн 
Газрын 2021 оны 221-р тогтоолын хэрэгжилт 90%-тай байна.  

Мөн Статистикийн ХАА-3, ХАА-9 мэдээ болон бусад цаг үеийн байдлын мэдээ 
тайлан судалгааг цаг хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Мал эмнэлгийн тасаг: 
1. 2021 оны 4-р улирлын тоон тайланг  хувийн хэвшлийн  мал эмнэлгүүдээс авч нэгтгэн  
холбогдох газарт хүргүүллээ. 
2. ХХААХҮЯ, МЭЕГ-ын удирдлагын доор Азийн хөгжлийн сан, Бодлого судлалын төслийн 
хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд Түмэнцогт сумыг мал сүргийн халдварт өвчингүй 
тайван бүс нутгаар тогтоох зорилгоор малчдын 3 бүлгийн мал сүрэгт гоц халдварт шүлхий, 
мялзан, цэцэг, бруцеллёз, сүрьеэ зэрэг өвчнийг илрүүлэх шинжилгээг аймгийн мал 
эмнэлгийн газар, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжтэй хамтран зохион байгуулсан эдгээр 
шинжилгээний хариу бүгд эрүүл буюу сөрөг гарч ХХААХҮЯ, МЭЕГазар, Боловсрол 
судлалын төв, Сүхбаатар аймгийн мал эмнэлгийн газрын төлөөлөгчид ирж тухайн 3 
малчны бүлгийн 12 нэр бүхий  малчин өрхөд эрүүл мал өсгөн үржүүлж байгаа батламжийг 
олгоод байна.  

 
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 24 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.  
 
Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 

Ажил хайгч 7 иргэдийн мэдээллийг “LIMS” программд шинэчилж бүртгэсэн.  

Ажлын байраар хангагдсан 8 иргэнийг шинэ ажлын байраар бүртгэсэн 
 
Залуучуудын “ОРОЛЦОО” төсөлд хамрагдсан Уул уурхайн “Говьмастер” ХХК-д 

тогоочоор 1 иргэн, “Монгол жү юань ли” ХХК-д 1 иргэн тогоочоор,  
 

Санхүүгийн дэмжлэг болох Итгэлийн зээлд хамрагдсан иргэн төлөвлөгөөний дагуу 

хугацаа хэтрэлттэй иргэдийн эргэн төлөлтийг хийлгэх ажлыг эрчимжүүлж 8 хүний 

10840,000 төгрөгний эргэн төлөлтийг төвлөрүүлсэн.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгт 

хамрагдах иргэнтэй гэрээ байгуулан мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  

Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан иргэний санхүүгийн зарцуулалтын тайланг авч 

мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдах 4 иргэнийг хамруулсан.  

“Булаг шанд хашиж хамгаалах” болон “Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж нөхөн 

сэргээх” нийтийг хамарсан төслийн хэрэгжилтийн тайлан гэрээ, хөлсөөр ажилласан 

иргэдийн материалуудыг мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  

 “Түмэнцогт суманд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгт 12 иргэний бараа 

бүтээгдэхүүнийг борлуулж нийт 980.000 төгрөгний борлуулт хийж тус цэгийн цахим 

хуудсанд мэдээ, мэдээлэл оруулж иргэдэд бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж ажиллаж 

байна.  

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: 

Хүнсний эрхийн бичгийн олголттой холбоотой хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ 

үзүүлж байгаа дэлгүүрийн прагромм хөгжүүлэлтийг хийлгэж 10 сарын олголтыг хийсэн.  

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг тухайн сард 2 удаа хуралдуулж 6 төрлийн асуудлыг 

хэлэлцэн шийдвэрлэж холбогдох мэргэжилтэнд хурлын тэмдэглэлийг материалын хамт 

хүргүүлж ажилласан. Үүнд: 

1. Гэнтийн аюул осол урьдчилан төсөөлөх боломжгүй шалтгаанаар амьдарч 

байсан гэр орон нь  цаашид амьдрах боломжгүй болсон болон амьжиргааны эрх 

үүсвэрээ алдсан 22 өрхийн материал  

2. Ганц бие ахмад настны асаргааны тэтгэмжид хамрагдах хүсэлтэй 1 иргэний 

материал 

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргааны тэтгэмжийн сунгалт 2 иргэн 



4. Ахмад настны асаргааны тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт гаргасан 1 иргэн  

5. Хүндэт донор ахмад настны түлээний хөнгөлөлт 1 иргэн 

6. Ганц бие өөрийн гэсэн хүүхэдгүй ахмад настны түлээний хөнгөлөлт 2 иргэн 

Зорилтот өрхийн судалгааг мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. 

Асаргааны тэтгэмж “EHalamj” мэдээллийн санд орж байгаатай холбоотой дансгүй 

иргэдийг харилцах банктай болон тухайн иргэдтэй холбогдож дансны мэдээллийг бүртгэж 

ажилласан.  

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тулгалтийг цаг тухай бүрт хийн нөхөн 

олголтыг холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлж ажиллаж байна.  

10 сарын тэтгэвэр тэтгэмжийн олголт:  

№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл 
Хүний 
тоо 

Мөнгөн дүн 
/мян.төг/ 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 35 10080000 

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

39 3451366 

3 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
туслалцаа шаардлагатай иргэд 

9 2592000 

4 Тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр  10 3068000 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
хөнгөлөлт тусламж  

  

6 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж   

7 
0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарч байгаа 
эхийн тэтгэмж  

  

8 

Гэнэтийн аюул осол урьдчилан төсөөлөх 
боломжгүй шалтгаанаар амьдарч 
байсан гэр орон нь  цаашид амьдрах 
боломжгүй болсон болон амьжиргааны 
эрх үүсвэрээ алдсан 22 өрхийн 
материал 

18 21600000 

 Нийт    

          

         Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

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

Татвар , нийгмийн даатгалын тайланг сайтуудад нь хугацаанд  нь илгээсэн. 

Аж ахуй нэгж байгууллага , хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тооллого 2021 оны 11 сарын 
01-нээс 20-н хүртэл   явагдаж нийт  ААНБайгууллага  72,  ХХЭ 34 иргэн хамрагдлаа. 



Төсөвт байгууллагууд Санхүүгийн хяналтын дотоод аудитын  төлөвлөгөөт  шалгалтанд 
хамрагдлаа. 

ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх  Цамхагт гэрэл-176,0 сая төгрөгийн нээлттэй тендер , 
тойрогийн замын гэрэлтүүлэг засвар 25,0 сая төгрөг, 4-р багийн 3-н эгнээний гэрэлтүүлэг 
засварйн тендер тус тус зарлагдаж  БЭСҮБ  ХХК  шалгарсан гэрээ байгуулсан. 

Статистикийн хэлтэст  сарын болон улирлын мэдээг  хугацаанд хүргүүлсэн. 

 

Орон нутгийн орлогын биелэлт: / 11  сарын  дүнгээр мян.төг / 

 Үйл ажиллагааны орлого                                                                  11376,7 
 Шууд бус орлого                                                                                  3972,7 
 Малын албан татвар                                                                         35551,1 
 Хөрөнгө борлуулсаны орлого                                                             2445,5 
 Хөрөнгийн орлого                                                                              29737,1 
 Буу                                                                                                        1276,0 
 Улсын тэмдэгтийн хураамж                                                                 2039,5 
 Хог хаягдал                                                                                           3399,9 
 Хүү торгуулийн орлого                                                                       38944,5 
 ТТАМ                                                                                                    1070,0 
 Бусад нэр заагдаагүй орлого                                                             48039,8                                                        
 Газар                                                                                                   14576,8      
 Ан амьтны нөөц ашигласны хураамж                                                81907,2 
 Дүн                                                                                                     274336,8 

 
Төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын системээс нийт  11 лавлагаа 

гаргаснаас Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа 2, Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа 2, 
Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа 3, Татвар иргэнд олгох тодорхойлолт 1, Үл хөдлөх эд 
хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа 1, Вакцины гэрчилгээ 1, Нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлөлтийн талаарх тодорхойлолт 1 байна.  

Мөн Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системд 
тус сумын 6 төрийн байгууллагын 123 албан хаагчийг бүртгэн цаашид ашиглахад бэлэн 
болсон байна.  

 
  ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:     Б.Ариунжаргал /ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН/ 


