
АСГАТ СУМЫН  2022 ОНЫ 5 САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

                                                                                                               

                                                                                           2022 оны 05 сарын 27-ны өдөр 

 

           Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

Сүхбаатар аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөл  суманд  ажиллаж сургалт зохион 

байгуулж, төрийн албан хаагчдыг хамруулж, байгууллагын дарга,эрхлэгч болон төрийн жинхэнэ 

албан хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт, цаашид ажиллах талаар арга зүйн зөвөлгөөг өгч 

ажилласан. 

Тэр бум үндэсний хөтөлбөрийн дагуу мод тарих аяныг зохион байгууллаа. 

Байгууллагуудын гадна талбайн ногоон байгууламжиндаа нөхөн сэргээлт хийх, ойр 

орчмын газрыг цэвэрлэх ажлуудыг сумын хэмжээнд хийсэн. 

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

Сумын хэмжээнд төсөв санхүүтэй холбоотой гол гарсан зардал гэхээр ОНХС  урьд оны 

үлдэгдэл 5,2 сая төгрөг гэрэлтүүлэг үлдэгдэл шилжүүллэн ажилласан. ОНХС-ын ахуй 

үйлчилгээний барилга зураг төсөв магадлангаар орж бүрэн дусаагүй байгаа бөгөөд зураг төсөв  

15,500,0 төгрөг шилжүүлэн ажиллаад байна. 

  Төрийн сангийн орлогын дансанд  

1. Цалин хөлс түүнтэй адилтгах -24,075,015.18 

2. Үйл ажиллагааны орлого -372,302.71 

3. Хөрөнгийн орлого – 5,204,361.81 

4. Хөрөнгө борлуулсны орлого-188,288 

5. Шууд бус орлого – 1,042,971 

6. Бууны татвар -60,000 

7. Малд ногдуулах татвар-2,670,800 

8. Улсын тэмдэгтийн хураамж татвар -469,500 

9. Газрын төлбөр 7,300,172 

10. Торгуулын орлого –410,0 Одоогийн байдлаар 910 татварын дансанд 177,076,840 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 



 

           Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, 

2022 оны шинээр өмчлүүлэх газрын  64 нэгж талбарын эргэлтийг цэгийг газар дээр нь 

зоолгож хар зураасыг тавьж ажилласан үүний дагуу шинээр өмчлөх 14 өргөдөл , эзэмших 5 

өргөдөл хэмжээ талбайг өөрчлөх 3 өргөдөл өргөдөл авч шийдвэрүүлсэн  

             Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

  Сумын засаг даргын захирамжаар  04 сарын 18 наас эхлэн 3 хэсэг аж ахуй нэгжийн 3 н 

малын эмч, 6 н туслах ажилтан багийн Засаг дарга нар  гаран ажиллаж 05 сарын 03 өдрийн 

хугацаанд сумын хэмжээнд 388 өрхийн 12540 үхэр хамруулж 25,2 л буюу 12,600 тун вакцин 

зарцуулсан. Мөн үхрийн арьс товуутахаас урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажил эхлэж 

15693 үхэр хамрагдахаас өнөөдрийн байдлаар 12550 үхэр хамрагдсан мэдээтэй 79,9 % тай 

ажиллаж байна. 

            Байгаль орчин:  

Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу тэр бум мод үндэсний хөтөлбөр, байгалиа хамгаалъя 

аяны хүрээнд 3800ш хайлас, улиас,чацаргана гэх мэт модыг албан байгууллага анги хамт 

олноор мод тарих аяныг зохион байгуулж услагааг хийж туулайны хамгаалалтыг хийж 

цэцэрлэгт хүрээнд 2000ш хайлиас тарьсан.Сумын төв орчмын сэг зэм, хогийг цэвэрлэх ажлыг 

хийснээр 14тн хогийг хогийн нэгдсэн цэг булшлах ажлыг хийсэн айл өрх, албан байгууллагууд 

орчмын их цэвэрлээг 2 удаа хийж сумын өнгө үзэмж нэмэгдсэн.Мөн хээрийн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх боршур 450ш яриа таниулгыг хөдөөгийн айл өрхөөр хийсэн. 

          

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

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

      Асгат сумын эрүүл мэндийн төвийн магадлан итгэмлэл 5 сард дууссан учир  магадлан 

итгэмжлэлд  бэлтгэж шалгалтыг  цахимаар өгч амжилттай хамгаалж магадлагийн хариуг хүлээж 

байна.  

     Нутгийн унаган хүү ШУ-ны гавъяат Одонмажиг, түүний ах дүүс “Эх”  хөшөөний нээлтийг 

хийж ах дүү 7 мөнхийг бэлэгдэж 7ш гацуур мод тарьсан 



      0-5 нас, 6-17 насыг Сумын эмнэлэгт илрүүлэг үзлэгт хамрагдаж байна. Мөн эцэг 

эхчүүдэд хүүхдийн асаргаа сувилгаа, хооллолтын зөвлөгөө өгч, томуу томуу төст өвчний 

дэгдэлт буурсан ба ковид-19 –өөр оношлогдоогүй болно 

Боловсролын чиглэлээр: 

Цэцэрлэгийн  бүлгийн багш нар “Урилгат хичээл” хоол үйлдвэрлэлийн багийнхан “ 

Хоолны амталгаа”- үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Нийт давхардсан тоогоор 30 гаруй эцэг 

эх, асран хамгаалагч нар идэвхитэй хамрагдлаа.Цэцэрлэгийн 4 бүлгийн хүүхдүүдийн “ Хүслээр 

жигүүрлэсэн Хүүхэд нас” тайлант өдөрлөг зохион байгуулагдана 

ЕБСурууль:Бага боловсролын сурагчид болон  дотуур байрны сурагчдын  тайлант 

өдөрлөгийг эцэг эхчүүдэд амжилттай зохион байгуулж  дотуур  байрын сурагчдын 13 төрлийн 

хоол, 6 төрлийн  уух зүйлээр эцэг эхчүүдэд амталгаа зохион байгуулсан. Эцэг эхчүүд маш 

сэтгэл ханамжтайтаа илэрхийлсэн  

 

      Эко орчин бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын нийт багш ажилчид баг болж 20 төрлийн 

үүнээс 15 төрлийн нарийн ногоо 5 төрлийн нэг наст цэцгийн үрсэлгээг суулгаж хүлэмжийг 

бэлтгэн ажиллсан. Нийт байгууллагаас  270500 төгрөгний үр авсан болно.  

 

        Улс аймгийн чанартай сурагчдын уралдаан багш сурагчид амжилт гаргасан ба 9-р ангийн 

сурагч Ч.Нямжав Үндэсний бөхөөр аймгийн аварга, Улсын аврагад 3-р байр мөн дугуйн 

спортоор 9а ангийн сурагч А.Ариунзул, О.Мөрөн, Э.Хонгорзул, З.Мөнхжин зэрэг сурагчид 

амжилттай оролцож 1-2 дугаар байруудыг эзлээд байна.  Сургуулийн аварга шалгаруулах гар 

бөмбөгийн тэмцээнийг ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан.  

 

        Хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу сургуульд суурилсан үнэлгээний 

шалгалтууд явагдаж байна.  

 

 

 

 ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН:   

  ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН З.ЯДАМЖАВ 



 

 

 

 


