
 
ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН 2022 ОНЫ 05 ДУГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
 
Засаг даргын захирамж А-7, Б-0, ЗДТГ-ын даргын тушаал А-0, Б-0, Засаг даргын ирсэн 
бичиг-34, Засаг даргын явсан бичиг-13, ЗДТГ-ын даргын ирсэн бичиг-3, явсан бичиг-3, 
өргөдөл гомдол-3, Төрийн үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хяналтын порталаас Иргэний 
үнэмлэхийн лавлагаа 10 , Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл 1 , Нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт 13, Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл 
1 нийтдээ 25 лавлагаа мэдээллийг гаргаж иргэдэд үйлчилсэн. Мөн цахим гарын үсгийн 
тухай хууль батлагдаж 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан байгууллагын албан хаагчдын гарын хурууны хээ, нүүр царайг уншуулан цаг 
бүртгэдэг байсан төхөөрөмжөөс бүх мэдээллийг устгах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  
Улсын бүртгэлийн байгууллага нь гэрчилгээжүүлэх байгууллага бөгөөд сумын Улсын 
бүртгэгчтэй хамтран ажиллан шинэ хууль дүрмийг сурталчлан таниулах ажлыг иргэд олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллаж 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 болон 
цахим программд оруулан ажиллаж байна.  
 Шинээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байгаа “Түргэн хоол”-ны газарт стандартын дагуу 
үйл ажиллагаагаа явуулах тухайалбан мэдэгдлийг хүргүүлсэн. 
 Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүдийн “Удирдах ажилтан”-ны зөвлөгөөнд   
“Түмэнцогт” ОНААТҮГ, “Баянцогт сүрэг” ХХК, тасгийн мэргэжилтний  хамт нийт 4 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. 

Төр хувийн хувшлийн “Зөвлөн туслах өдөрлөг”-ийг Монголын худалдагч нарын 
холбоо, ХАҮТанхимын Сүхбаатар аймгийн салбар танхимтай хамтран зохион байгуулж 
тус өдөрлөгт сумаас 5  бизнес эрхлэгч, ААНэгжийн төлөөлөл оролцсон.  

Ахуй үйлчилгээ эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийн нэгдсэн цахим судалгаанд 8 
иргэнийг хамруулсан. 

Мерит төслөөс зохион байгуулсан орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 3 
иргэнийг бизнесийн удирдлагын мэдлэг  ур чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг уул уурхайд 
бэлтгэн нийлүүлэгч болох боломжийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий “Модуль III” сургалтанд 
хамруулсан. 

“Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз 
байдлын хамгаалал” төслийн хүрээнд Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдйн үндэсний 
холбооноос Хоршооны тухайсургалтыг хийж 25 иргэн хамрагдсан. 

МҮХАҮТанхимын Сүхбаатар аймаг дахь танхимаас зохион байгуулагдсан 
“Автобустай аялал” Хэнтий аймаг - Бизнес уулзалт арга хэмжээнд 2 ААНэгжийн 
төлөөлөл 2 иргэн оролцсон. 

Мөн хүнс, худалдаа эрхлэгч, хоол үйлдвэрлэгч 3  иргэнийг www.igov.mn цахимд 
бүртгэсэн. 

Сумын хэмжээнд том малын зүй бусын хорогдол тэмээ – 0, адуу – 67, үхэр - 85, хонь 
-418, ямаа –434, нийт – 1004 толгой мал хорогдож сумын нийт малын 0.75%-ийн 
хорогдолтой байна. Мөн мал төллөлт 80,1%-тай байна. 
Хууль эрх зүйн чиглэлээр: 
 

1. Албан даалгавар,    ЗГ-ын тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд 
холбогдох арга хэмжээг авч Байгалиа хайрлая аян зохион байгууллаа. Сумын 

http://www.igov.mn/


хэмжээнд аяны хүрээнд 11 ажил зохион байгуулагдаж тайланг холбогдох газар 
хүргүүллээ. 

2. Шинэчлэгдэн найруулагдсан хууль тогтоомжийн талаарх мэдээ, мэдээллийг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон өндөр настан ахмадуудад хүргэсэн.  

3. Төрийн албан хаагчдын зөвөлгөөн хийж 150 гаруй албан хаагчидад шинээр гарсан 
хууль тогтоомжийн сургалт суртчилгаа гэмт хэрэг зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх 
танилцуулга хийсэн.  

4. Хүний нөөцийн системд алдаатай байсан нэг ажилчны мэдээллийг зассан ба 4 
хүний намтарыг гараар бичүүлэн ажилчидын хувийн хэргийн мэдээллийн 
бүрдүүлэлт хийсэн. 

5.  Цэвэр орчин шилдэг орц аяныг хэрэгжүүлж байгаа. Төрийн байгууллагуудын 
дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн системийг түлхүү ашиглаж байна.  

Нийгмийн бодлогын чиглэлээр: 
 

1. Илүүдэл жингүй Эртэч монгол аяныг сумын хэмжээнд зохион байгуулж ажиллаж 

байна. Аяны хүрээнд буухиа тэмцээн зохион байгуулж ажилласан 

2. “Цэвэр орчин-Шилдэг орц” шалгаруулах болзолт уралдаан зарласан 

3. 2-р зэргийн одон авах 11 эхийн одон гардан авах үйл ажиллагааг нэгдсэн журмаар 

зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  

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 4 иргэнийг ажил зуучлалаар бүртгэсэн 
 

Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан 6 иргэн төлөвлөгөөний дагуу 2.510.000төгрөгний 

эргэн төлөлтийг төвлөрүүлсэн.  

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

үзүүлж байгаа дэлгүүрийн прагромм хөгжүүлэлтийг хийлгэж 5 сарын олголтыг хийсэн.  

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг тухайн сард 2 удаа хуралдуулж 4 төрлийн асуудлыг 

хэлэлцэн шийдвэрлэж холбогдох мэргэжилтэнд хурлын тэмдэглэлийг материалын хамт 

хүргүүлж ажилласан. Үүнд: 

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргааны тэтгэмжийн сунгалт 1 иргэн 
2. Малжуулах төсөлд хамрагдсан 5 иргэн  төсөл хэлэлцэв 
3. Ахмад настны асаргааны тэтгэмжний сунгалт 4 иргэн  
4. Гал түймэр өртсөн айлын  эд хөрөнгө шатаж АДЗ хуралаар хэлэлцэв. 

 
5 сард зохион байгуулсан ажил :1.Орчин цэвэр бол бид эрүүл аяны хүрээнд төлөвлөгөө 

гарган ажиллаж  хүнсний талон өрхүүдийн дунд  хөгжөөнт тэмцээн зохиов. 



 

2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй аяны хүрээнд төлөвлгөө гарган ажиллаж 

албан байгуулга ХАБА хариуцсан мэргэжилтэн мэдээ мэдээлэл өгөв.  

 



3.Хүнсний талон 2 өрхийг Давсан  урлал Хүнсний ногоо чиглэлээр төсөл хөтөлбари 

хамаруулав. 

4.Амралт сувилалд 10 ахмад амрааж эрх бичиг олгов. 

5.ХБИ иргэдийг дэмжир хөтөлбөрт 5 иргэн хамаруулав. 

6.Ажил байр дэмжих хөтөлбөрт 5 иргэн хамаруулав. 

7.Ахмад төсөл хөтөлбөрт 5 иргэн хамаруулав. 

8.Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо сургалт зохион байгуулав. 

 

 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тулгалтийг цаг тухай бүрт хийн нөхөн олголтыг 

холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлж ажиллаж байна.  

5 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    

 Нийт    

          



         Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Шилэн дансны тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5,3 дах заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс  2022 оны 
05-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 тооллогыг төсөвт 
байгууллага болон орон нутгийн өмчид байгууллагууд комисоо томилон хөрөнгийн 
тооллого хийгдэж байна. 

Статистикийн хэлтэст  сарын болон улирлын мэдээг  хугацаанд хүргүүлсэн. 

Орон нутгийн орлогын биелэлт: / 05  сарын  дүнгээр мян.төг / 

 Үйл ажиллагааны орлого                                                                    3017,8 
 ЦХБТАОрлого                                                                                    35206,8 
 ҮХЭХАТ орлого                                                                                    7624,2 
 Иргэний ҮХХБАТ орлого                                                                        270,0          
 Малын албан татвар                                                                          16086,4 
 Хөрөнгө борлуулсаны орлого                                                              3080,0 
 Хөрөнгийн орлого                                                                               11082,3 
 Буу                                                                                                           150,0 
 Улсын тэмдэгтийн хураамж                                                                 1275,7 
 Хог хаягдал                                                                                            
 Хүү торгуулийн орлого                                                                       26587,0 
 ТТАМ                                                                                                      150,0 
 Бусад нэр заагдаагүй орлого                                                                                                                     
 Газар                                                                                                     7849,1      
 Ан амьтны нөөц ашигласны хураамж                                                 
 Дүн                                                                                                    112379,3 

 

 

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


