
 
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
 
Засаг даргын захирамж А-13, Б-3, ЗДТГ-ын даргын тушаал А-1, Б-2, Засаг даргын ирсэн 
бичиг-40, Засаг даргын явсан бичиг-16, ЗДТГ-ын даргын ирсэн бичиг-5, явсан бичиг-6, 
өргөдөл гомдол-2, Төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын системээс нийт  7 
лавлагаа гаргаснаас Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл 2 , Иргэний 
үнэмлэхийн лавлагаа 1, , Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт 
1, Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл 1 нийтдээ 5 лавлагааг зөвшөөрөн Гадаад паспорт 
дахин захиалах (Хугацаа дууссан болон Хуудас дууссан) 2 хүсэлтийг татгалзсан байна.  
 
 

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

Хүнсний худалдаа эрхлэгч 15 ААНэгж дэлгүүрүүдээс хүнсний нөөцийн мэдээ болон өргөн 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээг тогтмол авч нэгтгэн ХХААГазарт 
хүргүүлэн ажиллаж байна.  

2022.04.01-ний өдөр Сүхбаатар аймгийн МХГазраас зохион байгуулсан “Түмэндээ 
ээлтэй – Төрийн хяналт” арга хэмжээ, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулсан. Уг арга 
хэмжээнд худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч, төсөвт байгууллагын албан хаагчид, иргэд 
хөдөлмөрчид нийт 73 хүн хамрагдсан. Мөн хүнс, худалдаа эрхлэгч, хоол үйлдвэрлэгч 10 
ААНэгж, 7  иргэнийг www.igov.mn цахимд бүртгэсэн. 

Огтоно тархалтын судалгааг 4-н багийн хэмжээнд гаргаж холбогдох тайланг 
аймгийн ХХААГазарт хүргүүлсэн. Нийт 10,000 га талбайд устгал хийх шаардлагатай гэсэн 
дүн мэдээ гарсан. 

“Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз 
байдлын хамгаалал” төслийн хүрээнд Лхүмбэ  багийн нутаг дэвсгэрт 1 га газрыг бэлчээр 
хамгаалах туршилтын талбайн зорилгоор хашиж хамгаалах ажлыг хийж суманд хүлээлгэн 
өгөөд байна. Мөн тус төслийн хүрээнд Хэрлэн голын татмын бургасыг хамгаалах 
туршилтын талбай байгуулаж 0.5 га газрыг хашсан. 

ХХААхуйн яамнаас ирүүлсэн хүнсний ногооны хөнгөлттэй үнээр худалдаалагдаж 
буй үрийн захиалага авах ажлыг сумын хэмжээнд зохион байгуулаж байна. Одоогоор нийт 
15 өрх үрийн захиалга өгсөн.  

Хүнсний ногоо тариалах бүлгийн 1 га газрыг сумын ИТХурлаар батлуулсан. 
Сумын хэмжээнд том малын зүй бусын хорогдол тэмээ – 0, адуу – 38, үхэр - 43, хонь 

-227, ямаа – 279, нийт – 587 толгой мал хорогдож сумын нийт малын 0.43%-ийн 
хорогдолтой байна. Мөн мал төллөлт 58.3%-тай байна. 
Мөн сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдэхгүй байгаа 5 иргэний 
материалыг аймгийн сум дундын шүүхэд  хүргүүлсэн. 
 
 
 

 
 
Хууль эрх зүйн чиглэлээр: 
 

1. Албан даалгавар,    ЗГ-ын тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд 
холбогдох арга хэмжээг авч цахимаар 12 төрлийн мэдээллийг сумын 3 группээр 
дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

http://www.igov.mn/


2. Шинэчлэгдэн найруулагдсан хууль тогтоомжийн талаарх мэдээ, мэдээллийг олон 
нийтэд цахимаар 3 төрлийн мэдээлэл 20 гаруй удаагийн давтамжтай хүргэсэн.  

3. ХШҮ цахим хэлбэрт шилжиж байгаатай холбоотой 2 өдрийн сургалтанд холбогдох 
мэргэжилтэн оролцов. Одоогийн байдлаар тайлан гаргах бодлогын баримт 
бичгүүдийг цахимд шилжүүлэх ажил хийндэж байна. 

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр: 
 

1. “Нэг байгууллага-Нэг өрх” арга хэмжээг Сумын Засаг даргын захирамж гарган 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

2. Хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран Түмэнцогт сумаас эрсдлийн программд 

бүртгэлтэй хүүхдүүдийн эрсдлийн түргэвчилсэн үнэлгээг хийж ГБХЗХГ-т 

хүргүүлсэн 

3. Аймгийн аварга шалгаруулах насанд хүрэгчдийн “гар бөмбөгийн” тэмцээнд 

сумынхаа тамирчдыг оролцуулсан 

4. Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөлийг шинэчлэн байгуулсан 

Хүний нөөцийн чиглэлээр  

Төрийн албан хаагчийн хүний нөөцийн удирдлагын системд 24 албан хаагчийн 
мэдээллийг бүрэн оруулж албан хаагчдын анкетийг шинэчилж хувийн хэргийн материалыг 
бүрдүүлсэн.  
 

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  
Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: 

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

Ажлын байраар хангагдсан 1 иргэнийг ажил зуучлалаар мэдээллийн санд 
бүртгэсэн. 
 

Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан 3 иргэний 350000 төгрөгний эргэн төлөлтийг 

төвлөрүүлсэн.  

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр: 
Хүнсний эрхийн бичгийн олголттой холбоотой хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ 

үзүүлж байгаа дэлгүүрийн прагромм хөгжүүлэлтийг хийлгэж 2 сарын 22 өрхийн олголтын 

жагсаалтыг хүнсний дэлгүүр гаргаж өгсөн.  

Хөгжүүлэх өрх, амьжиргааг дэмжих өрх болон халамжаас хөдөлмөрт шилжүүлэх 

өрх иргэний тоон судалгааг Хүнсний эрхийн бичиг хариуцсан мэргэжилтэнд гаргаж өгсөн.  

4 сарын нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийн олголтын тулгалтыг хийж адүнг 

нэмэлт жагсаалтаар өгсөн.  

2022.04.01 Түмэн ээлтэй Төрийн хяналт өдөрлөгт суув.  

2-иргэний телефон утасны хөнгөлөлт сунгав. 

Төсөл хөтөлбөрт зарлагдаж 18 төсөл хүлээн авсан 

Ахмадын амаралтанд  9 ахмад амарсан  

Хиймэл шүдний хөнгөлт 2 иргэн  матерал бүрдүүлэж явуулав 



Хөдөлмөр аюулгүй байдал Эрүүл ахуй  сарын аяан зарлаж хөтөлбөр гарган ажил байгаа. 

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг тухайн сард 1 удаа хуралдуулж 3 төрлийн асуудлыг 

хэлэлцэн шийдвэрлэж холбогдох мэргэжилтэнд хурлын тэмдэглэлийг материалын хамт 

хүргүүлж ажилласан. Үүнд: 

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асаргааны тэтгэмжийн сунгалт 1 иргэн 
2. Ахмад настны асаргааны тэтгэмжид хамрагддаг 2 иргэний асаргааг сунгасан.   
 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тулгалтийг цаг тухай бүрт хийн нөхөн 

олголтыг холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлж ажиллаж байна.  

4 сарын тэтгэвэр тэтгэмжийн олголт:  

№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл 
Хүний 

тоо 
Мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

1 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 40 11520000 

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

40  

3 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа 
шаардлагатай иргэд 

  

4 Тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр  10 3068000 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт 
тусламж  

4 80000 

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 

  

9 Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж    

 Нийт    

 
 
 

          

          

Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Шилэн дансны тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5,3 дах заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс  2022 оны 
04-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. 



Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого 2022 он сургалтанд 
байгууллагуудын нягтлан бодогчид хамрагдсан. 

ТА-3 төслөөс зохион байгуулж буй ОНХСангийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг 
чадвахжуулах сургалт тамгын газрын нягтлан бодогч хамрагдсан. 

Статистикийн хэлтэст  сарын болон улирлын мэдээг  хугацаанд хүргүүлсэн. 

 

Орон нутгийн орлогын биелэлт: / 04  сарын  дүнгээр мян.төг / 

 Үйл ажиллагааны орлого                                                                    3013,2 
 ЦХБТАОрлого                                                                                    35206,8 
 ҮХЭХАТ орлого                                                                                    7624,2 
 Иргэний ҮХХБАТ орлого                                                                        270,0          
 Малын албан татвар                                                                          12449,2 
 Хөрөнгө борлуулсаны орлого                                                              1480,0 
 Хөрөнгийн орлого                                                                               11082,3 
 Буу                                                                                                            60,0 
 Улсын тэмдэгтийн хураамж                                                                 1244,7 
 Хог хаягдал                                                                                            
 Хүү торгуулийн орлого                                                                       23502,0 
 ТТАМ                                                                                                      150,0 
 Бусад нэр заагдаагүй орлого                                                                                                                     
 Газар                                                                                                     5614,1      
 Ан амьтны нөөц ашигласны хураамж                                                 
 Дүн                                                                                                     101696,5 

 

 

 
ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.АРИУНЖАРГАЛ 


