
ТҮВШИНШИРЭЭ СУМЫН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 

32.1.8, Засгийн газрын 2022 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 1 дүгээр 

тогтоол  болон 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуралдааны 3 дугаар тэмдэглэл, аймгийн 

Засаг даргын 2022 оны  сумын Засаг даргын А/35 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн 

сумын Засаг даргын А/08 тоот “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” 

захирамж гарч сумын хэмжээнд мөрдөн ажиллаж байна. 

ЗДТГ-ын албан хаагчдын ажлын байрны нягтралыг багасгах зорилгоор 

ажилчдын 50 хувь ажлын байрандаа, 50 хувь цахимаар ажиллах хуваарь гарган 

мөрдөн ажиллаж байна. Цэцэрлэг, ЕБС-ын албан хаагчид цахимаар ажиллаж, 

Соёлын төв богиносгосон цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байна. 

СОVID-19 вирусээс хамгаалах ажлын хүрээнд байгууллагууд дотоод 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлт, агааржуулалтыг өдөр 

бүр тогтмол хийж байна. 

Аймгийн Засаг даргын захирамж, сумын Засаг даргын 2022 оны А/08 дугаар 

захирамж болон “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын түвшинд үндэслэн 

хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг  9 аж ахуйн нэгж, 5 

дэлгүүр 2 хоолны газарт тус тус  танилцуулан, танилцсан тухай гарын үсгээр 

баталгаажуулсан. Аж ахуйн нэгжүүдээс гаргасан зөрчил байхгүй байна. 

Сумын 13 хүнсний дэлгүүрээс өргөн хэрэглээний хүнсний нөөцийн мэдээг авч 

даваа гариг бүр мэдээг хүргэж байна. 

1 дүгээр сарын 05-нд аймгийн сайн малчин өрхийн болзолд 3 малчин өрхийг 

тодорхойлж холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн ХХААГ-т хүргүүлсэн. 

            Аймгийн Засаг даргын орлогч Д.Шижирбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг тус 

өрхүүдэд аймгийн аварга малчны үнэмлэх, энгэрийн тэмдгийг 1 дүгээр сарын 23-

ны өдөр гардуулан өгсөн. 

5 багийн сумын сайн малчин өрхөөр шалгаруулах малчдын материалыг хүлээн 

авч 11 сумын сайн малчин өрх шалгаруулсан. 



2021 оны 01 дүгээр сарын байдлаар сумын нийт суурин хүн ам 3427,  өрх 984, 

хүн ам, өрхийн мэдээллийн цахим санд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр сумын “Аварга адуучин” шалгаруулах 

адуучин тэмцээнийг тус сумын Өлзийт багийн нутагт Засаг даргын тамгын 

газар, ИТХуралтай хамтран амжилттай зохион байгуулсан ба тус тэмцээнд нийт 67 

адуучин залуус оролцсон. 

Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2022 

оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 02 тоот Хүүхэд хамгааллын статистикийн тоон 

үзүүлэлт авах мэдээний тайлангийн дагуу хагас өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэд, уралдаанч хүүхэд, байранд амьдардаг хүүхэд, эцэг, эхтэйгээ амьдардаг 

хүүхдүүдийн судалгааг гарган явуулсан.  

1 дүгээр сарын 13-нд сумын ИТХ-ын ажлын албанаас үндсэн хуулийн өдрийг 

тохиолдуулан сумын төрийн албан хаагчдад “Монгол Улсын Үндсэн хууль” сэдвээр 

сургалт зохион байгуулж, сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын дунд “Үндсэн хууль” 

сэдвээр “АХА” тэмцээнийг зохион байгууллаа. Хамрагдсан төрийн албан хаагч-31. 

Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх 3, эзэмших эрх шилжүүлэх-2 өргөдөл хүлээн авч, 

1 өмчлөх эрхийг аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлж, материал дутуу 3 

өргөдлийг буцаасан. Сумын газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөг 5 аж 

ахуйн нэгж, 29 иргэнд танилцуулж ажилласан байна. 

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр: 

Сар бүрийн 8-ны дотор шилэн дансанд байгууллагуудын сарын төсөв гүйцэтгэл, 

орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэл, ОНХСангийн төлөвлөгөө гүйцэтгэл бусад 

мэдээ мэдээллийг шивж байна.  

Нийгмийн даатгалын НД 8, НД7 /ажиллагсдын цалин тооцооны хуудас/ 

тайлангууд мөн татварын ТТ 11, ТТ 12 буюу үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон 

түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын тайлангуудыг 

гарган интернетэд шивэн цахимаар илгээсэн.  

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

2022 оны 1 дүгээр сард Малгарын уул, Алтандөрөөтийн уул орчимд аргаль 

хонины өвөлжилтийн байдалд мониторинг судалгаа хийлээ. 



Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

боловсруулж сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулахад бэлэн болоод 

байна. 

Мал эмнэлэг үйлчилгээний нэгж болон малын эмч нарын судалгааг гаргаж 

аймгийн мал эмнэлгийн газарт хүргүүлсэн. 

ЕБСургууль, Цэцэрлэг, Соёлын төв, ИТХурал, 

ЗДТГазар, ЭМТөв төсөвт  байгууллагууд, төсөл сангуудын санхүүгийн баримтуудыг 

үдэж цэгцлэн Өмчийн албатай хөрөнгийн тулгалт хийж Санхүүгийн тайлангуудыг 

аудитад хүргүүлээд байна. 

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

чиглэлээр: 

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ:       Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн сан  /LMIS/-д ажил хайгчаар 1 иргэний мэдээллийг бүртгэсэн. 

2022 оны 01-р сард 2020-2021 онд төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан  хөтөлбөрт 

хамрагдсан 9  иргэн хуваарийн дагуу  1100,000 төвлөрүүлэхээс 6 иргэн 750,000 

төгрөгийн ХЭДС-ийн 100120037010 тоот дансанд төвлөрүүлсэн. 

 2022 оны 01- сард алдарт эхийн 1-р одонд-118, 2-р одонд-183 нийт 301 иргэн 

41,900,000 төгрөгийн тэтгэмжид хамрагдсан. 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан шинээр 65 нас хүрсэн-8 ахмадын 

мэдээллийг ехаламж программд бүртгэн, нийт сумын хэмжээнд 115 ахмад насны 

хишгийн мөнгөн тэтгэмжид, албан байгууллагын харьяалалгүй ахмад настанд нэрийн 

дансаар мөнгөн  хүндэтгэл үзүүлэх 231 ахмадыг сумын АДЗ-ийн гишүүдээр хэлэлцэн 

баталлаа. 

  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хөнгөлөлт  тусламжийн 

үйлчилгээнд  хамрагдсан 7 иргэнд   754548 төгрөгийн  мэдээллийг "Нөхөн олголтын" 

жагсаалтаар гарган бэлтгэн өгч нөхөн олгуулсан. 

          Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний олголтыг гэрээт дэлгүүрээр  5 өрхөд 

олголтыг хийж байна. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ халамжаас хөдөлмөрт 

хүрээнд  хамрагдаж байгаа өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа, 

иргэдийн  дэлгэрэнгүй судалгааг маягтын дагуу гаргасан. 



             01-р сард Нийгмийн халамжийн ehalamj системд  Нийгмийн 

халамжийн тэтгэврийн сунгалт 6 иргэн,  Цалинтай ээж  хөтөлбөрийн  0-3 хүртэлх 

насны хүүхэд асарсны тэтгэмжид  8 иргэнд,  Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид 

7  иргэнд,  ХБИ-ний түлээний хөнгөлөлт-7   нийт 28 иргэний мэдээллийг 

бүртгэж  тэтгэвэр тэтгэмжид хамруулсан. 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ: Эрүүл мэндийн даатгалд  40  хүний  2644200 төгрөг , сайн 

дурын даатгалд   65 хүний  5952450 төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 10 байгууллагын 5737298 төгрөгийн орлого орсон. 1 дүгээр сарын 

тэтгэвэрт 2 банкаар дамжуулан 413 хүнд 147648168 сая төгрөгийн тэтгэвэр 

олгосон.  Оршуулгын тэтгэмжид 1 хүнд 1000,0  төгрөг олгосон. Шинээр 4 иргэний 

тэтгэврийн материал хүлээн авч, 3 иргэний тэтгэвэр тогтоогдож, 1 иргэний тэтгэврийн 

материал хяналтад байна. 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:            ЕБС-ийн ахлах ангийн 12 сурагч онлайн 

давтлага хичээлд сууж байна. Үүнийг мэргэжлийн багш нар удирдан чиглүүлж 

байна. ЭЕШ-д бэлтгэх Математик, Нийгэм судлал, Монгол хэл, Физикийн  сургалтад 

давхардсан тоогоор 48 хүүхэд хамрагдсан. 

                 Сургууль, цэцэрлэгийн амралттай холбоотойгоор бүлгийн багш нар ангийн 

хүүхдүүдийн эцэг эхтэй холбогдож цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн судалгааг авч 

танхимаар 88 хүүхэд хамрагдах хүсэлт өгсөн. Байгууллага болон бүлэг бүр халдвар 

хамгааллын дэглэмээ баримтлан, хүүхэд хүлээн авахдаа эцэг эхээс эрүүл 

мэндийн асуумж авч, халууныг үзэж, QR кодыг уншуулж, гарыг 

ариутгаж мананцаржуулан оруулж хэвшээд байна. 

    Мөн байгууллагын гадна, дотно орчмын цэвэрлэгээг үйлчлэгч нар цэвэрлэж, 

галч нар үнс хогоо ачуулж цэвэр орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн усан сангийн 

шүүлтүүр, пар солих шаардлагатай ангиудын парыг сольж үйл ажиллагааг хэвийн 

явагдаж байна. 

1 сарын хугацаанд багш нар цахим даалгавар-8ш, зөвлөгөө, зөвлөмж – 

28ш, нэмэлт даалгавар – 8ш, бэлтгэн цахим хуудас болон ангийн группд байршуулаад 

байна. 



Тандалтын баг нь журмын дагуу хийж гүйцэтгэх ажлуудаа өдөр бүр тогтмол хийж 

байна. Өвчлөл гарсан анги танхимыг 0,06%-ийн жавелионаар ариутган угаалгаж, анги 

бүрийг мананцараар ариутгасан. 

Дотоод хяналтын ажлын хэсэг нь байгууллагад хариуцлагатай жижүүрийн 

хуваарь гарган өдөр тутмын цэвэрлэгээ, ариутгал, байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт тавин ажиллаж байна. 

1 дүгээр сард ковидын дэгдэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор төлөвлөгөөт 

шалгалтыг 3 удаа,  хоол хүнсний чанар аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ариутгал, 

халдваргүйтэлд хяналт шалгалт хийх, бүлгүүдийн цэвэрлэгээ, ариутгал бичиг 

баримтад хяналт шалгалтыг тусгай удирдамжийн дагуу хийсэн. Шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар 2 хоногийн хугацаа өгч дахин шалгалтын мөрөөр 

хяналт хийж зөрчил дутагдлыг арилгуулсан.  

Байгууллагын эрсдэлийг Үер усны аюул, Хүчтэй цасан болон шороон шуурга, 

объектын гал түймэр, Зам тээврийн осол гэмтэл гэсэн 4 чиглэлээр эрсдлийн ерөнхий 

үнэлгээ хийж аймгийн онцгой байдлын газарт хийж явууллаа. Эдгээр үнэлгээг хийхэд 

илэрсэн эрсдэл зөрчлийг өөрсдийн боломжид тулгуурлан засан сайжруулсан, ойрын 

хугацаанд арилах боломжгүй эрсдлийг төлөвлөгөөнд тусган оруулсан байгаа. 

СОЁЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/35 дугаар захирамжийн 

дагуу 01, 02 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөсөн соёлын арга хэмжээнүүд 

цуцлагдсан. Соёлын төвийн дарга, Бүртгэл мэдээллийн санч нар нь 2022оны 01-р 

сарын 10-14-ны хооронд “Монголын Үндэсний  музей”, Чингис хааны өвийн хүрээлэн 

музейд туршлага судалж, арга зүйн зөвлөгөө авч ажилласан. 

Мөн орон нутаг судлах танхимын үзмэр эд өлгийн зүйл хүлээн авах акт, гэрээг 

бичгээр байгуулж хүлээн авсан. 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа нь жигд хэвийн 

явагдаж байна. Амбулаторийн нийт үзлэг 174, алсын дуудлага 11, гэрийн дуудлага 9, 

хэвтэн эмчлүүлэгч 8. 

2022 он гарсаар сумын хэмжээнд  Коронавируст халдварын 12 тохиолдол шинээр 

батлагдсан. Тусгаарлан эмчлэх байранд хэвтэн эмчлүүлсэн 9 үүнээс 5 үйлчлүүлэгч 

эдгэрч гарч, 4 үйлчлүүлэгч хэвтэн эмчлүүлж байна. Гэрийн тусгаарлалтад эмчлүүлж 



байгаа 30 үйлчлүүлэгчээс 2 эдгэрч гарч гэрийн ажиглалтад шилжсэн.Гэрийн 

эмчилгээнд байгаа үйлчлүүлэгчийн биеийн байдлыг өдөр бүр утсаар тандаж ажиллаж 

байна. 

Энэ  сард коронавирусын түргэвчилсэн шинжилгээг 101 удаа хийж, аймгийн 

нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн тасагт 49 PSR шинжилгээ илгээсэн 

байна. Ковидын вакцинжуулалт 1-р сард 1-р тунд 3 хүн, 2-р тунд 0, 3-р тунд 45, 4-р 

тунд 34 хүн хамрагдаад байна. Мөн товлолын вакциныг 42 хүүхдэд хийгээд байна. Эм 

эмнэлгийн хэрэгсэл, ковидын түргэвчилсэн оношлуур, хамгаалах хувцас, ариутгалын 

бодис  5 хоногийн нөөцтэй ажиллаж байна. 
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