
 
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2021 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 
 
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
Засаг даргын захирамж 12, ЗДТГ-ын даргын тушаал 0, ирсэн бичиг-18, Засаг даргын явсан 
бичиг-25, ЗДТГ-ын даргын явсан бичиг-3, 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.  
 
Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 

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

Ажилгүйдлийн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт гаргасан 6 иргэний тодорхойлолтыг 

гаргаж Нийгмийн даатгалын байцаагчид хүргүүлсэн.  

Зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн багийн ажлын хэсэг 2021.09.08-09.10-ны өдөр 

хүртэл 3 өдөр ажиллаж сумын 60 малчин, ажил хөдөлмөр эрхэлж буй  23 залуучууд, 78 

ажилгүй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага болон төрийн бүх байгууллагаас, хувиараа 

хөдөлмөр эрхлэгч 15 иргэнээс маягтын дагуу судалгааг авч ажилласан.  

Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах төслийг нөөц бааз суурь 

дээрээ тулгуурлан сумын Засаг дарга 600000 төгрөгний үнэ бүхий 10 шуудай 400 кг 

төмсийг зорилтот бүлгийн 10 иргэнд хувиарлан өгч тариулж “Ахмад мэргэжилтэнээр 

зөвлөн туслах үйлчилгээ” үзүүлж 0,5 га талбайд тариалсан. Ургац хураалтын ажлыг 

2021.09.18-19 өдрүүдэд зохион байгуулж ажилласан.   Зорилтот өрх тус бүр 40кг төмс 

тариалсанаас 2 өрх 168кг төмс, 3 өрх 264 кг төмс, 1 өрх 375 кг төмс, 2 өрх 105кг төмс, 2 

өрх 195 кг төмс нийт  2тн214кг төмс хураан авч өрхийн хүнсний хэрэгцээг хангахаас гадна 

борлуулалт хийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлсэн. 

Залуучуудад эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх замаар хөдөлмөрт бэлтгэж, хөдөлмөр эрхлэх 
хүсэл сонирхлыг бий болгож, ажилтай, орлоготой болгох зорилготой “ОРОЛЦОО” төсөлд 18-
34 насны, сүүлийн 3 сар ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй, их дээд сургууль болон мэргэжлийн 
боловсролын байгууллагад суралцдаггүй ажилтай, орлоготой болж ирээдүйгээ өөрчлөх 
хүсэлтэй 8 залуучуудыг бүртгэж 6 залуучууд Улаанбаатар хотын 14 хоног вакумжуулсан 
сургалтанд амжилттай хамрагдсан. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1 иргэн 
худалдааны зөвлөхөөр, Сүхбаатар аймаг 1 иргэн гоо сайхны чиглэлээр дадлага гараад байна. 
Орон нутгийн Уул уурхайн салбарт 3 иргэн тогоочоор 1 иргэн жолоочоор дадлагат гарах 
төлөвлөгөөтэй бүртгүүлээд байна.  
 

Санхүүгийн дэмжлэг болох Итгэлийн зээлд хамрагдсан иргэн төлөвлөгөөний дагуу 

эргэн төлөлтийг хийсэн.  



 “Түмэнцогт суманд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгт 13 иргэний бараа 

бүтээгдэхүүнийг борлуулж нийт 832.000 төгрөгний борлуулт хийж тус цэгийн цахим 

хуудсанд мэдээ, мэдээлэл оруулж иргэдэд бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж ажиллаж 

байна.  

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: 

2021.09.06-ны өдөр галын аюулын улмаас орон гэргүй болсон 13 өрхийн 

материалыг бүрдүүлж амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцэхэд бэлэн болгож 

ажилласан. Аймгийн онцгой байдлын газрын галын дүгнэлт гараагүй байгаа тул тухайн 

материалыг хурлаар хэлэлцээгүй хүлээгдэж байгаа болно.  

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 40 өрхийн 9 сарын 

олголтын жагсаалтыг маягтын хамт хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа 

хүнсний дэлгүүрт хэвлэн өгч олголтын ажлыг чирэгдэлгүй зохион байгуулж байна.  

Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэдийг хөдөлмөр чадвар 

алдалтын дахин магадлах комиссоор орох шаардлагатай гэсэн учир 23 иргэний өвчтөний 

картыг хүлээн авч нийгмийн даатгалын байцаагчид хүлээлгэн өгч аймгийн Нийгмийн 

даатгалын хэлтэсрүү хүргүүлсэн.  

Ахмадын баяраар албан байгууллагын харъяалалгүй ахмадуудад хүндэтгэл 

үзүүлэхтэй холбоотой сумын ахмадын нэрсийн жагсаалтыг ахмадын хорооны даргатай 

тулгалт хийж шинээр тэтгэвэрийн нас буюу эмэгтэй 55, эрэгтэй 60 насанд хүрсэн 

ахмадуудын жагсаалтыг ХАЗНБХМэргэжилтэнээс гаргуулан авч амьжиргааг дэмжих 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж ХХҮГазрын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэнд нийт 190 ахмадын нэрсийн жагсаалтыг дансны дугаар болон утасны 

дугаарын хамт гарган хүргүүлж мэдээллийн санд бүртгэж олголт хийхэд бэлэн болгож 

ажилласан.    

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тулгалтийг цаг тухай бүрт хийн нөхөн 

олголтыг холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлж ажиллаж байна.  

 09 сарын тэтгэвэр тэтгэмжийн олголт:  

№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл 
Хүний 

тоо 
Мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 41 11,009.032 

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

38 3,391.460 

3 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
туслалцаа шаардлагатай иргэд 

31 3,530.400 

4 Тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр  10 306.800 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
хөнгөлөлт тусламж  

3 60,000 

6 Жирэмсэн эхийн тэтгэмж 22 1,058.064 

7 
0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарч байгаа 
эхийн тэтгэмж  

124 6,401.829 

8 Өрх толгойлсон эхийн тэтгэмж 2 840.000 

 Нийт  271 26,597.585 



 

          

         Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

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

Татвар , нийгмийн даатгалын тайланг сайтуудад нь хугацаанд  нь илгээсэн. 

Статистикийн хэлтэст  сарын болон улирлын мэдээг  хугацаанд хүргүүлсэн. 

 

Орон нутгийн орлогын биелэлт: /09  сарын  дүнгээр мян.төг / 

 Үйл ажиллагааны орлого                                                                 10592,5 
 Шууд бус орлого                                                                                 3472,9 
 Малын албан татвар                                                                        23400,4 
 Хөрөнгө борлуулсаны орлого                                                            2445,5 
 Хөрөнгийн орлого                                                                             28518,3 
 Буу                                                                                                         916,0 
 Улсын тэмдэгтийн хураамж                                                                1973,3 
 Хог хаягдал                                                                                          3399,9 
 Хүү торгуулийн орлого                                                                      30950,0 
 ТТАМ                                                                                                    1070,0 
 Бусад нэр заагдаагүй орлого                                                             28039,8                                                        
 Газар                                                                                                   11457,9      
 Ан амьтны нөөц ашигласны хураамж                                                27302,4 
 Дүн                                                                                                     173538,9 

 
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/  
 
 
 


