
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОНТУУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

2020.09.25                                                                                                   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 09 дүгээр 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 Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар 
тахлаас сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах зорилгоор сумын хэмжээнд тогтоосон 
гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлэн 
шилжин ажиллаr байна.  

          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. Бүх нийтийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор  сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимын дэргэдэх 
Эрх зүйн хөтөчийн булангаар дамжуулан  хөдөлмөрийн харилцаа , гэмт хэрэг 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар цахим орчноор мэдээлэл түгээн 
ажилласан.  

         Сумын засаг даргын 2020 он 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/18 тоот 
захирамжаар сумын хэмжээнд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, орон 

нутагт үйлдэгдэж байгаа зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийг арилгах зорилгоор  „‟ Орон 
нутгийн зам- Хөдөлгөөн соѐл‟‟ аяны хүрээнд “Яараад яахав дээ”  аяны хүрээнд сумын 
иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна 

Хяналт шалгалтын хүрээнд  

2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын 

Засаг даргын Захирамжаар Хяналт шалгалтын комисс байгуулагдсан бөгөөд тус 

Захирамжийн дагуу 2 удаа Рашаант тосгоны  3 нэрийн 2 дэлгүүр, 6 нэрийн 3 

дэлгүүр , 2 мухлаг зэргээр шалгат хийж хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг 

хураан авч, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ариутгал 

халваргүйтгэл, МХГ  болон бусад дээд шатны байгууллагуудын гаргасан 

зөвлөмжийг мөрдөн ажиллаж байгаа эсхийг шалган, гарсан  зөрчлийг арилгуулах 

арга хэмжээ авч, Хяналт шалгалттай холбоотой Орхонтуул сумын Засаг даргын 

Тамгын газраас гаргасан зөвлөмжийг хүргүүлэн, Зөвлөмжийн биелэлтийг 

хангуулан ажиллаж байна.   



 

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: 9 сард 54 бичиг ирсэнийг бүртгэж холбогдох албан 

тушаалтануудад хүргүүлж  хариутай бичиг 21 байсныг цаг тухай бүрт нь файлаар 

явуулсан байна. 

Явсан бичиг:  43 бичиг төлөвлөн албан байгууллагуудад хүргүүлсэн байна. 

2 бичиг нь мэдэгдэл хүргүүлэх, тодорхойлолт 8, 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-2, гэрлэлт-, эцэнг 
тогтоолт 1, Шилжиж ирсэн-26, иргэний үнэмлэх олголт-5, лавлагаа  32, 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 4 
хүүхдэд хүндэтгэл үзүүллээ. 2020 оны 8-р сард 16 нас хүрсэн  5 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 9-р 

сарын 24-ны байдлаар 4394.9 мян төгрөгний шимтгэлийн орлого, эрүүл мэндийн 

даатгалын санд  6 даатгуулагчийг хамруулан 679.4 мян төгрөгний орлого 

төвлөрүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын  сайн дурын даатгалд иргэдийг 

хамруулан  шинээр малчин -3 иргэнийг шинээр хамрууллаа. 

Тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд нь тавьж олгосон бөгөөд өндөр насны 

тэтгэвэрт - 403 хүнд – 155320.5 мян төгрөг,тахир дутуугийн тэтгэвэрт – 115 хүнд- 

45382.1 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 543 тэтгэвэр авагчдад  211343.0 

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 11 тэтгэвэр 

авагчийн хүсэлтийг  хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

Тэтгэвэр шинээр тогтоолгох  хүсэлт гаргасан 6 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 2 малчины материалыг хүлээн авч хэлтэсрүү хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

         Газар зохион байгуулалт:    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  09- р сарын  байдлаар  Нийгмийн халамжийн сангийн   
Халамжийн тэтгэвэрийг 30 иргэнд  8993,0 мян/төгрөг , Байнгын асаргаа 
шаардлагатай  ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэн ,  хүүхэд нийт 29 
иргэнд  2460,4 мян /төгрөг , Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн 
тэтгэмж  1 иргэнд  220,8 мян / төгрөг тус тус олголоо.  
      Халамжийн тэтгэвэрт 1 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг шинээр хамрууллаа. 
      Халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлснээр 6 төрлийн үйлчилгээг 
цахимаар бүртгэж  ,доорхи үйлчилгээнүүдийг иргэдэд хүргэж ажиллалаа.  Үүнд : 
 Жирэмсэн эхийн  тэтгэмжид  3  эхийг шинээр хамруулж , нийт 12 эхэд   480,0 мян/ 
төгрөг  
  Цалинтай ээжийн тэтгэмжид 2 эхийг шинээр хамруулж , нийт    79 эхэд   3950,0 
мянган төгрөг  
   Өрх толгойлсон  0-18 насны  3-аас дээш хүүхэдтэй  3 эхэд   3-р улирлын 
тэтгэмжид  1260,0 мянган төгрөг 
   Алдарт эхийн 1-р одонгоор шагнагдсан 2 эх , 2-р одонгоор шагнагдсан 8 эхийн 
мэдээллийг цахимаар бүртгэж  мөнгийг нь  хүн бүрийн  дансанд нь шилжүүлсэн 
байна. 
      Алдар цолтой 2 ахмад настанд тусламж  300,0  мян / төгрөг олголоо .  
      Баянгол сумын Ахмадын сувилалд 10 ахмад настанг  2020-09-07 ноос 16-ны 
хооронд 10 хоног амрааж сувилууллаа.  
       Мөн ахмад настан 1 иргэнийг  Цуу – эрдэнэ ХХК-ны  сувилалд сувилуулж  
200,0 мянган төгрөгний хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. 
      Хөгжлийн бэрхшээлтэй  1 иргэнд шүдний хөнгөлөлт  60,0 мянган төгрөг 
      Хөгжлийн бэрхшээлтэй  1 иргэн нас барж , оршуулгын тэтгэмж 1000,0 төгрөг 
олгов. 
       Шинээр төрсөн  3  хүүхдийн бүртгэл хийж , материалыг аймагт  явуулж , 
өрхийн  судалгаанд  хамруулж , хүүхдийн мөнгийг олгууллаа. 
       Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 5 өрхийн 37 иргэнд  800,0 
мянган төгрөгний хүнсний 10 нэр төрлийн бүтээгдхүүнийг  9-р сард  олгосон байна. 



     

   Хоёр.НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

                     Дэлхий нийтэд тархаад буй цар тахал коронавирусын болзошгүй 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ 

үед Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хичээл сургууль эхэлсэнтэй 

холбоотойгоор Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний 

дэлгүүрүүд ЕБС,СӨБ-ын байгууллагуудын үдийн цай гал тогоонд хяналт 

шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж гарсан зөрчил дутагдлыг арилгуулах 

талаар зөвлөмж мэдээлэл хүргэж ажиллав. 

              Сэлэнгэ аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 09 сарын 

10-11 ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “ Гэр бүл хүүхэд залуучуудын  салбарын 

хүний нөөцийг  чадавхжуулах сургалтанд хамрагдсан.            

              Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн хангуулах ажлын хэсгийг хуралдуулан “ Төрийн албан хаагчдын нэг 

өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамж боловсруулан батлуулж төр 

төсвийн байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. Ажилчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас 

сэргийлэх үүднээс өдөр бүр 11 цагаас ажлын байрны дасгалыг хийж хэвшүүлээд 

байна.  

          ИТХ- с батлагдсан “Оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр” -ийг олон нийтэд  

Orkhontuul@se.gov.mn  цахим хуудас, Орхонтуул  ЗДТГ facebook  хуудсаар 

дамжуулан зар мэдээллийг түгээсэн. Гэр бүлийн туршилтын хөтөлбөрт  

хамрагдсан 7 өрхийн гэрээр айлчилж аж байдалтай танилцаж зөвлөгөө мэдээлэл 

өгсөн мөн эрсдэлд нөхцөлд амьдарч буй хүүхдүүдийн гэрээр суруулийн нийгмийн 

ажилтантай хамтран ажилласан. Дээд шатны байгууллагаа ирсэн бичиг 6 байна 

үүний 3 нь хариутай бичиг бөгөөд хугацаанд нь хариуг нь хүргүүлж ажилласан. 

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг  зохицуулах салбар зөвлөлөөс 

ирсэн албан тоотын дагуу ЗДТГ-ын А/19 тоот ажлын хэсэг байгуулан хяналт 

шалгалтын ажлыг зохион байгуулан хариуг хугацаанд хүргүүлэн ажилласан.  

          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 хүргэн ажиллаж байна. 

 Гурав. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

     Сумын Засаг даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/98 тоот 
захирамжийн дагуу төл малыг бруцуллѐз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгад 
тугал-4200,хурга- 28400, ишиг-21600 нийт 54200 толгой төл малыг хамруулсан. 

    Сумын орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх Баянцогт 2-р багт 50 тн 
багтаамж бүхий зоорь барих / 45,3 сая төгрөг/,Рашаант тосгонд явган хүний зам 
тавих / 200метр 15,0 сая төгрөг/-ийн ажлуудыг зарлан цахимд байршуулсан. 
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   Дөрөв: НИЙГМИЙН ДААТГАЛ 

            Нийгмийн даатгалын  төвлөрсөн санд ажил олгогч даатгуулагчдаас 9-р 

сарын 24-ны байдлаар 4394.9 мян төгрөгний шимтгэлийн орлого, эрүүл мэндийн 

даатгалын санд  6 даатгуулагчийг хамруулан 679.4 мян төгрөгний орлого 

төвлөрүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын  сайн дурын даатгалд иргэдийг 

хамруулан  шинээр малчин -3 иргэнийг шинээр хамрууллаа. 

Тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд нь тавьж олгосон бөгөөд өндөр насны 

тэтгэвэрт - 403 хүнд – 155320.5 мян төгрөг,тахир дутуугийн тэтгэвэрт – 115 хүнд- 

45382.1 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 543 тэтгэвэр авагчдад  211343.0 

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 11 тэтгэвэр 

авагчийн хүсэлтийг  хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

Тэтгэвэр шинээр тогтоолгох  хүсэлт гаргасан 6 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 2 малчины материалыг хүлээн авч хэлтэсрүү хүргүүлэн ажиллалаа. 

  Дөрөв.ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:    

        2020  оны 09 сарын 01-нээс 09  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  
34,622,466  төгрөгийн төлбөр тооцоог, анхан шатны бичиг баримтыг үндэслэн 34  
ширхэг төлбөрийн хүсэлтээр 51 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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