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НЭГ.ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
2 дугаар сарын байдлаар  тус Тамгын газарт нийт : 

  Явсан бичиг -87 
Ирсэн бичиг-108 
  -хугацаатай бичиг-81 
  -хугацаандаа явсан-36  
  -хугацаа болоогүй-4 
  -хугацаандаа яваагүй-41 
Тус Тамгын газарт  ирсэн бичгийг  удирдлагад танилцуулж, цохолт хийлгэн 

бүртгэлээр холбогдох мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгч ажиллалаа. 

 Тамгын газраас явсан бичгийг стандартын дагуу зохион бүрдүүлж ажилласан. 

 Тайлант сарын байдлаар сумын Засаг даргын “А”захирамж-39,  Тамгын газрын 
даргын “А” тушаал-1 тус тус гарсан байна. 

Архивын программд цаг тухай бүр ирсэн явсан албан бичгийг бүртгэн шивж 
байна.Байгууллагын архиваас 7 лавлагаа олгож, бүртгэл хөтөлсөн байна. 

2005-2020 оны архивын баримт бичгийг нягтлан шалгах, эмхлэн цэгцлэх ажил 
хийгдэж байна. 

Цагаан сар-2021” байгууллагын ахмуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулж,  20 ахмад настанг хамруулж хүндэтгэл үзүүлсэн. 

 

Тайлант хугацаанд иргэдэд шаардлагатай багийн Засаг даргын 268 ш 

тодорхойлолт гаргаж үйлчилсэн. Мөн багийн ажлын алба 362 өрхөөр орж иргэдийн санал 

хүсэлтийг сонсож ажилласан. 

Төрийн үйлчилгээний оператораас 9-н төрлийн 64 үйлчилгээ лавлагааг иргэдэд 

түргэн шуурхай гаргаж үйлчилсэн байна. Үүнийг ангиллавал:  

• Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа-1 

• Жолоодох эрхийн огноо-2 

• Жолоочийн лавлагаа мэдээлэл -10 

• Иргэний үнэмлэхний лавлагаа—6 

• Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх лавлагаа-11 

• Оршин суугаа хаяг-2 

• Төрсөний бүртгэлийн лавлагаа-1 

• Үл хөдөлөх хөрөнгийн лавлагаа-20 

• Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа -11 

 

ХОЁР.БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Баяр ёслолын өдрүүдэд иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт 

тавих зорилгоор өөрийн сумын харъяа 11 цэцэрлэг, 4 сургууль, 2 ОНӨААТҮГ-ын албан 

хаагчдыг хуваарилан ажиллуулж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан.  



   Коронавируст цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагаан сарын баяр 

ёслолын өдрүүдэд иргэдийн хөл хөдөлгөөнийг хязгаарлах талаар олон талт арга хэмжээ 

авч ажилласан. Энэхүү ажлын хүрээнд 65 цэгт 34 төрийн байгууллагын 340 албан хаагч 

үүрэг гүйцэтгэсэн.   

   Шуурхай штабын хуваарийг шинэчлэн батлуулж, жижүүрийн үүрэг хариуцлагыг 

сайжруулсан.  

   Сумын онцгой комиссын 2 удаа хуралдаж, хөл хорионы нөхцөл байдал, өвөлжилт 

хаваржилтын хүндрэлийг даван туулах чиглэлээр асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.  

Золбин нохой устгалын ажилд хяналт тавин ажиллаж байна.Тайлант сард 57 нохой 

устгасан.  

ГУРАВ.ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа 

явуулдаг 240 гаруй аж ахуйн нэгжүүдэд коронавирусын эсрэг авах арга хэмжээг 

эрчимжүүлэх ажлын хэсгийн 10 заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж 

байна.Тамгын газрын нийт 32 албан хаагчийг 16 хэсэгт ажиллуулж, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ эрхлэгчдэд сумын Засаг даргын захирамж, Эрүүл мэндийн сайдын А/575 тоот 

тушаалаар батлагдсан удирдамжийг мөрдөн ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавин, 

зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгч байна.   

Мөн тусгаарлан ажиглах байрны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах ажлаар 

тусгаарлах байруудаар явж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис хамгаалах 

хэрэгслэлийн жагсаалтыг 30 зүйл заалтаар үзэж, хэрэгжүүлж ажиллах хугацаатай үүрэг 

чиглэл өгч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Мөн хүнсний тээвэр эрхлэгч жолооч нарт мал, мах, малын тэжээл ачиж явахад QR 

код цахим хаягаар шивж олгож байна.  

 Аймгийн сайн малчин 3, сумын сайн малчин 12 шалгарч, 4-н ажлын хэсэг 

малчиддаа сар шинийн босгон дээр шагналыг нь гардуулж өглөө. Шинээр 13 мянгат 

малчин шинээр төрсөн. 

 Засгийн газрын тогтоолын дагуу сумын аюулгүй нөөцийн 6500 боодол өвсийг 

малчин, мал бүхий өрхөд үнэгүй тараах ажил хийгдэж байна.  

ДӨРӨВ.НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Сумын ИТХ-ын 2021 оны 01 

дүгээр сарын 29-ний өдрийн  Ээлжит бус IV 

хуралдаанаар сумын хамтарсан багийн 

бүрэлдэхүүнийг батлууллаа. Тайлант сард 

ГБХЗХГ-аас сумын хамтарсан багт 27 кейс ирж 

хариу арга хэмжээг авч 2 удаа хуралдан 10 

кейсыг хааж хүргүүллээ. Багийн ажлын албаны  

“Хамтарсан баг”-т кейс өргөдөл хөтлөх 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Сүхбаатар аймгийн Хүүхдүүдийн 

боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, 

хүүхдийн ядуурлын  чиглэлээр нэн тулгамдаж 



буй  асуудлыг гаргаж ирэх түүнийг шийдвэрлэх , тэдгээрийг даван туулах арга замыг 

тодорхойлох хэлэлцүүлгийг   Японы Хүүхдийг ивээх сангийн  Сүхбаатар аймаг дахь 

салбар зөвлөлтэй  хамтран зохион байгууллаа.   

ТАВ.ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах арга зүй сэдвээр аймгийн хүний нөөц асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
М.Оюунтөгсийг урьж  сургалт  хийсэн. Сургалтад  төсөвт нийт 17 байгууллагын 20 гаруй 
хүн хамрагдсан. 

“Зөв хэвшил-зөв амьдрал” хөтөлбөрийг сумын ИТХ-аар батлуулан, жилийн ажлын 
төлөвлөгөө гарган батлуулаад байна. 

Тус Тамгын газрын нийт ажилтан албан хаагчид гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан Тамгын газрын дарга болон нэгжийн даргаараа батлуулан ажиллаж байна. 
 

ЗУРГАА.САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Төрийн сан нь  төсвийн 

болон төсөвт байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэх, төсвийн 

хэрэгжилтийг хангах, урсгал хяналтыг гүйцэтгэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж 

байна.  

2-р сарын байдлаар орон нутгийн болон төвлөрүүлэн захирагчийн харъяа төсөвт 

байгууллагуудын  1,413,302.9 мянган төгрөгийн /676/  мөнгөн зарлагын гүйлгээнд хяналт 

тавин баталгаажуулсан. 

 Төрийн сангийн хувьд  147,205.7 мянга төгрөгийн татварын болон татварын бус 
орлого орж,  татварын орлого төлөвлөгөө нь    54.4  хувьтай байна.  
  

Төрийн сан 18 н байгууллагын  төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр хянан хүлээн 

авч, нэгтгэн сумын төсвийн гүйцэтгэлийн өр авлагын мэдээг Freebalance программд 

оруулсан.    

 Төлбөр тооцооны өдөр тутмын ажил гүйлгээний баримтуудыг бүрэн бүрдүүлж, 

НББ-ийн журналтай тулгаж, тухай бүр төрийн сангийн харилцах, кассын мемориалын 

баримтуудыг үдэж архивын нэгж үүсгэсэн.  

2021 онд Орон нутаг хөгжүүлэх сангаар хийгдэх  ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

үнэлгээний хороо байгууллагдан, тендерийн бичиг баримтын боловсруулалтын ажил 

хийгдэж байна. 

Худалдан авах ажиллагааны А3  сургалтанд 13 хүн хамруулж, 6 нь эрхээ авсан. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаарх мэдээллийг орон нутгийн BBS  телевизтэй 

хамтран иргэдэд мэдээлж ажиллаж байна. 

Сургууль, цэцэрлэгийн үдийн цай, хоол хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэх, 

тендерийн хэрхэн зохион байгуулах талаар холбогдох байгууллагуудын нягтлан бодогч, 

нярав нартай санал солилцож арга зүйн зөвлөгөө өглөө. 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт удааширч байгаа  тул зээлийн 

төлөлтийг сайжруулах талаар   Аймгийн прокурорын газартай хамтран ажиллаж байна. 

Мөн хугацаа хэтэрсэн  25 зээлдэгч нарт мэдэгдэх хуудас хүргүүлээд байна. 



Тус сангийн зээлийн мэдээллийг цахимжуулж, цаашид Монгол банкны мэдээллийн 

системтэй холбогдохоор бэлтгэл ажиллаж хийгдэж байна.  

  Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан гаргахад 

анхаарах асуудал”   “Цалингийн нэгдсэн программ” ын өөрчлөлтийн талаарх  цахим 

сургалтанд холбогдох мэргэжилтэн болон нягтлан бодогч нараа хамруулсан.  

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Статистикийн мэдээ тайлан гаргалтанд хяналт тавин ажиллаж байна 
 

ДОЛОО:ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАМЖ: 
 
Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахал дотоодод дэгдсэнтэй холбогдуулан, 

184 өрхөд 6228800 мян.төгрөгийн өртөг бүхий хүнс, түлээ нүүрс, бусад бараа материалын 
дэмжлэгийг үзүүлсэн. 

Иргэд үйлчлэх төвийн төсвийн хөрөнгөөр Баруун-Урт сумын зорилтод бүлгийн 135 

өрхөд 3358800 мянган төгрөгийн өртөг бүхий хүнсний дэмжлэг үзүүлсэн.  

Өндөр хамар хоршооноос 1,5,8-р багтай хамтран зорилтот бүлгийн 45 өрхөд тус 

бүр 50000 мян.төг, нийт 2250.000 мянган төгрөгийн цагаан сарын багц хүнсний дэмжлэг 

үзүүлсэн. 

Сүхбаатар аймгийн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч жолооч нарын санаачлагаар өндөр 

настан М. Хүрэлбаатарт маск нүүрс зэрэг 35000 төгрөгийн дэмжлэг дэмжлэг үзүүлсэн. 

5-р багийн аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч нараас багийн иргэн өндөр настанд 550000 
мян.төгрөгийн өртөг бүхий массажны гудас, хүнс, нүүрсний дэмжлэг үзүүлсэн. 

 
 
               ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 
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