
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОНТУУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
2020 ОНЫ  8 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

2020.08.25                                                                                                   Баянцогт 

 Тус сумын Засаг даргын Тамгын газраас Монгол Улсын Засгийн газар, 
аймаг, сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангаж 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд 08 дугаар сард 
дараах ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнд: 

       Нэг.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

            Сумын  ЗДТГ, болон Рашаант тосгон нь Төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн 
шуурхай хүргэн ажиллаж байна. Мөн Улс орон даяар Ковид-19 халдварт өвчиг 
гарсантай холбоотойгоор 8 дугаар сард өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин 
ажилласан сар байлаа. Энэ сард ЗДТГ-нь дээд шатны байгууллагаас өгсөн үүрэг 
даалгаврын дагуу төрийн албан хаагчдад болон бусад төр, төсвийн байгууллагын 
албан хаагчдад тухай бүр нь хүргүүлэн үүрэг даалгавар өгч ажилласан.  

Улс орон даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж Ковид-19 халдварын 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Сумын төвийн ЗДТГ-ын дэргэдэх 

шуурхай штаб, Рашаант тосгоны Шуурхай штабуудад иргэдийг цаг үеийн 

мэдээллээр хангаж, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх үүднээс шуурхай штабын 

Хариуцлагатай жижүүрүүдийн хуваарийг шинэчлэн  баталж,  бусад байгууллагын 

хариуцлагатай жижүүрүүдийг удирдлага арга зүйгээр ханган, Мэргэжлийн хяналт 

болон Улсын Онцгой  комиссоос өгсөн үүрэг даалгаваруудыг хүргүүлэн 

хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Сэлэнгэ аймгийн Онцгой байдлын 

газар, гамшгаас хамгаалах Улсын хяналтын байцаагчийн  2020 оны 06 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн №31/86 тоот мэдэгдлийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 

2020 оны 188 тоот тогтоолоор батлагдсан  Монгол Улсын Их Хурлын  2020 оны 

ээлжит сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны коронавируст  халдвар 

/КОВИД-19/-ын  цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх  журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна.  

         Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулпдаг Худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 

байгууллагуудад Ковид-19 вирусын ариутгал халдваргүйтгэл, өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэргэжлийн байгууллагаас 

ирсэн зөвөлгөө мэдээллийг хүргүүлэн цаг тухайд Зөвөлгөө мэдээллээр ханган 

ажилласан  

Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны талаар  

Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа 

явуулхыг хязгаарласантай холбоотойгоор албан хаагчид цахимаар  Зөрчил гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Гэр бүл-Хүүхэд хамгаалалын талаарх 



мэдээлэл   зэргийг Орхонтуул ЗДТГ, Орхонтуул сумын вэб хуудас,захирагчийн 

албаны цахим хуудсанд байршуулан сурталчилсан байна 

Ирсэн бичиг: 8 сард 12 бичиг ирсэнийг бүртгэж холбогдох албан 

тушаалтануудад хүргүүлж  хариутай бичиг 27 байсныг цаг тухай бүрт нь файлаар 

явуулсан байна. 

Явсан бичиг:  12 бичиг төлөвлөн албан байгууллагуудад хүргүүлсэн байна. 

2 бичиг нь мэдэгдэл хүргүүлэх, бусад бичиг нь хүсэлт санал хүргүүлэх тухай бичиг 

байна. 

         Цаг үетэй холбогдуулан  засаг даргын  захирамж гарган иргэдийн эрүүл 
мэндийг хамгааллыг сайжруулах зорилгоор сумын хэмжээнд архи сотгууруулах 
ундаагаар үйлчлэх газруудад цагийн хязгаар тогтоож, сумын төвөөс  гарах, орох 
хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хязгаарлалт хийн захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна. Зорчих хөдөлгөөнийг түр хаасантай холбогдуулан 
сумын төвөөс орох гарах хөдөлгөөнийг хязгаарлан сумын төвд 2 цагдаагийн пост , 
рашаант тосгонд 1 постыг тус тус ажлуулж хяналт тавьж ажилласан.     

          Улсын бүртгэл: Энэ сард шинээр төрөлт-5 Нас барсан-1, гэрлэлт-1 Шилжиж 
ирсэн-26, иргэний үнэмлэх олголт-5, лавлагаа  18, овог нэр өөрчлөлт 0, нийт 58 
иргэнийг бүртгэж онлайн санд шивэгдсэн байна. Сумын Засаг даргын 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж “Шинэ төрсөн хүүхэд, 
эхэд хүндэтгэл үүүлэх журам”-ыг тогтмолжуулан шинэ төрсөн 5 хүүхдэд хүндэтгэл 
үзүүллээ. 2020 оны 8-р сард 16 нас хүрсэн  3 иргэн, 25,45 насны хугацаа сунгалт 2 
иргэн, хаяж гээгдүүлэн дахинаар-0 иргэнийг бүртгэн анхны болон солих 
мэдээллийг цаасан хэлбэрээр архивын санд нэгтгэн иргэний хувийн мэдээллийг 
DVD-нд хуулбарлан УБХ-ийн Улсын бүртгэгчид хүлээлгэн өгч ажиллалаа. 

 

           Нийгмийн даатгал:  

 

Нийгмийн даатгалын  төвлөрсөн санд ажил олгогч даатгуулагчдаас 8 -р 

сарын 25-ны байдлаар 22315.9 мян төгрөгний шимтгэлийн орлого, эрүүл мэндийн 

даатгалын санд  6 даатгуулагчийг хамруулан 445.4 мян төгрөгний орлого 

төвлөрүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын  сайн дурын даатгалд иргэдийг 

хамруулан  шинээр малчин -2 иргэнийг шинээр хамрууллаа. 

Тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд нь тавьж олгосон бөгөөд өндөр насны 

тэтгэвэрт - 401 хүнд – 151120.5 мян төгрөг,тахир дутуугийн тэтгэвэрт – 112 хүнд- 

42384.1 мян төгрөг,  тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт  23 хүнд 7350.0  мян 

төгрөг,цэргийн өндөр насны тэтгэвэр 1 хүнд -2289.4 мян төг цэргийн тэжээгчээ 

алдсаны тэтгэвэр 1 хүн – 458.0 мян төгрөг нийт 549 тэтгэвэр авагчдад  206592.3 

мян төгрөгийг харилцагч банкуудаар тус тус тавьж олголоо.  

Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1 хүнд- 2212.5 мян төг, 

ажилгүйдлийн  тэтгэмжинд  1 хүнд  619.6 мян төгрөгийг хуваарийн дагуу харилцагч 

банкуудаар тус тус дамжуулан олгосон байна. 

Харилцагч банкаа солиулж өөрчлүүлэхээр хүсэлтээ ирүүлсэн 8 тэтгэвэр 

авагчийн хүсэлтийг  хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 



Тэтгэвэр шинээр тогтоолгох  хүсэлт гаргасан 4 иргэний тэтгэврийг тогтоож, 

шийдвэрлүүлэхээр  нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа. 

Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч 3 иргэний хөдөлмөрийн чадвар түр 

алдалтын актыг хүлээн авч  программд сунгалт хийлээ. 

Малчин, ххэрхлэгчийн нөхөн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах 

хуулийн дагуу 1 малчины материалыг хүлээн авч хэлтэсрүү хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

               Газар зохион байгуулалт:   7 иргэний  хаяг оруулж кадастрын зураг 

гаргаж үл хөдлөхөд бүртгүүлж ажиллалаа.12 иргэний  өргөдөл гомдол хүсэлтийг  

хүлээн авч гомдол хүсэлтийн дагуу асуудлыг шийдвэрлэн мэдээллийн санд шинэ 

нэгж талбар оруулж шинэ хаяг өгч ажилласан. Газар  эзэмших эрх шилжүүлсэн 1 

иргэнийг өргөдлийн хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байн. 

           Халамж:   Энэ оны  08-р сарын  байдлаар  Нийгмийн халамжийн сангийн   
Халамжийн тэтгэвэрийг 34 иргэнд 10191,4 мян/төгрөг , Байнгын асаргаа 
шаардлагатай  ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд бүгд 30 иргэнд 
2573,6   мян/ төгрөг , Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн 
тэтгэмж  18 иргэнд  1308,0 мян / төгрөг олголоо. 

       Жирэмсний тэтгэмжид  шинээр 2 эхийг хамруулж  нийт 14 эхэд  600,0 мян/ 
төгрөг  олгосон байна. Цалинтай ээжийн тэтгэмжид 74 эхэд 4019,2 мянган төгрөг 
олгов.                          Баянцогт 2-р иргэн ахмад настан 1 иргэнд шүдний хөнгөлөлт  
80,0 мян / төгрөг , ахмадын сувилалын хөнгөлөлт 1 иргэнд 240,0 төгрөг, алдарт 
эхийн одонгийн тэтгэмжийг 1 иргэнд 100,0 төгрөг олгосон байна. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 1 иргэнд сонсголын аппаратын хөнгөлөлт 350,0 төгрөгийг тус тус 
олгосон байна. 

       Алдар цолтой 2 ахмад настанд тусламж  300,0  мян / төгрөг олголоо . Байнгын 
асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асрах  тэтгэмжийн сунгалтыг 3 иргэнд 
хийсэн.   

       Шинээр төрсөн 5 хүүхдийн бүртгэл хийж , материалыг аймагт  явуулж , өрхийн  
судалгаанд  хамруулж , хүүхдийн мөнгийг олгууллаа. 

     

   Хоёр.НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

            Сумын Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд ажил хайгчаар бүртгүүлсэн 3 иргэнийг 

LMIS программд бүртгэн баталгаажуулж ажил хайгч иргэнээр бүртгүүлсэн 1 иргэнд 

тодорхойлолт гаргаж өгсөн. Төр төсвийн байгууллагад 3 иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагад 4 иргэн,  Гэрээт малчинаар 2 иргэнийг ажлын байранд зуучлан  LMIS 

программд  бүртгэн холбогдох материалуудыг бүрдүүлэн хөдөлмөр халамж 

үйлчилгээний газарт хүргүүлэн ажиллалаа.   

            Дээд шатны байгууллагаа ирсэн бичиг 6 Аймгийн гэр бүл хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газарт   хүүхдийн элчийн тайлан, Гэр бүлийн туршилтын 

хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн судалгаа, хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн судалгаа, 

Хамтарсан багийн гишүүдийн судалгаа гэх мэт хариутай бичгүүдийг тухай бүр нь 

ццаг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан байна. 



          Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн самбар хийлгэн ХАБЭА-тай 

холбоотой  хууль тогтоомж дүрэм журмыг байрлуулан ажиллалаа.       

           Шинэ төрлийн Коронавирусын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон эрүүл мэндийн яамнаас 

гаргасан зөвлөмжүүдийг иргэд, төр төсвийн байгууллагууд, аж ахуй нэгжүүдэд  цаг 

алдалгүй цахим болон цаасан хэлбэрээр тасралтгүй хүргэж эмт-с   ариутгал 

халдваргүйжүүлтийг тогтмол хийн ажиллаж байна. 

 
 Гурав. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Сумын хэмжээнд мал амьтныг 
шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх зорилготой мал угаалгын нэгдсэн 
арга үргэлжлэн явагдаж байна.Одоогийн байдлаар нийт 16095 толгой мал 
хамрагдаад байна. Мөн бруцеллѐз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
вакцинжуулалтанд 997-тугал, 710-хурга, 509-ишиг нийт 2216 толгой төл 
хамрагдаад байна.2020 онд улсын үйлдвэрт хонины ноосоо тушаасан 177 малчны 
падаан болон холбогдох материалыг бүрдүүлэн аймгийн ХХАА-н газар хүргүүлээд 
байна. 

  Дөрөв.ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:    

        2020  оны 08 сарын 01-нээс 08  сарын 25 -ныг хүртлэх хугацаанд тус сумын  
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжилт авдаг  6 байгууллага болох сумын, 
ЗДТГ, ИТХурал, 1-р сургууль, Соѐлын төв,1-р цэцэрлэг, Рашаант ЭМТөв зэрэг  
төсөвт байгууллагуудын үндсэн болон нэмэлт санхүүжилтийн данснаас  23100,0 
мянган  төгрөгийн төлбөр тооцоог, анхан шатны бичиг баримтыг үндэслэн 39  
ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 25 удаагийн хандалтаар ЗГУМСистемд  ажил гүйлгээг  
шивж баталгаажуулсан байна. 
 
      Төсөвт байгууллагууд албан бичгийн дагуу ЗГУМСистемд хийх ажил гүйлгээг 
эрэмбэлж, анхан шатны баримтын бүрдэл бүхий баримтаар гүйлгээ хийгдсэн 
байна. 
 
         Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж 
шуурхай удирдлагаар ханган ажилласанаар төсөвт байгууллагуудын шилэн 
дансны мэдээлэл цаг хугацаандаа, үнэн зөв, бүрэн мэдээлэгдсэн. 
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