
БАРУУН-УРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ 

 

ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
 Эхний 4 сарын байдлаар  тус Тамгын газарт нийт : 
 Явсан бичиг -255 

Ирсэн бичиг-192 
Тус Тамгын газарт 4 дүгээр сард  22 албан бичиг ирснийг удирдлагад танилцуулж, 

цохолт хийлгэн бүртгэлээр холбогдох мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн. 
 Тамгын газраас 4 дүгээр сард 86 албан бичиг явсан. Явсан бичгийг стандартын 

дагуу зохион бүрдүүлж ажилласан. 

 4 дүгээр сард хариутай 9 албан бичиг ирсэн. Үүнээс-7 албан бичиг хугацаандаа 
явсан,  хугацаа болоогүй-2 байна. Хариутай бичгийн бүртгэлийг хөтөлж, хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

Тайлант сарын байдлаар сумын Засаг даргын “А”захирамж-7, “Б” захирамж-12 
Тамгын газрын даргын “А” тушаал-1, “Б” тушаал-10 тус тус гарсан байна. 

Архивын программд цаг тухай бүр ирсэн явсан албан бичгийг бүртгэн шивж байна. 

Байгууллагын архиваас нийт 53 лавлагаа олгож, бүртгэл хөтөлсөн байна. 
2004-2008 оны байнгын баримтыг скайнердан цахим хэлбэрт оруулсан. 2005-2020 

оны архивын баримт бичгийн цэгцлэх ажил үргэлжлэн явагдаж байна. 

Тайлант хугацаанд иргэдэд шаардлагатай багийн Засаг даргын 177 ш тодорхойлолт 

гаргаж үйлчилсэн. Мөн багийн ажлын алба 85 өрхөөр орж ажилласан. 

Төрийн үйлчилгээний оператораас 5-н төрлийн 10 үйлчилгээ лавлагааг гаргаж иргэдэд 

түргэн шуурхай үйлчилсэн байна. Үүнийг ангиллавал:  

• Гэрлэсний бүртгэлийн лавлага-1 

• Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа-2 

• Шүүхийн шийдвэрийн өр төлбөргүй эсэх лавлагаа-5 

• Иргэний үнэмлэхний лавлагаа-1 

• Оршин суугаа хаягын лавлагаа-1 

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Иргэдийн Нийтийн Хурлаас сонгогдсон 6 багийн Засаг 

дарга, Иргэдэд үйлчлэх төвийн дарга, Засаг даргын зөвлөхийн хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлэгийг  Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн хянуулаад байна. 

Төрийн албаны зөвлөлд сул орон тооны захиалга хүргүүлсэн. 

 

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:Хүнсний тээвэр эрхлэгч жолооч нарт мал, 

мах, малын тэжээл ачиж явахад QR код цахим хаягаар шивэн олгож байна.  

Нөөцийн мэдээ, махны мэдээ, үнийн мэдээг ХХАА-н газарт 7 хоног бүрийн 1, 4 дэх 

өдрүүдэд тогтмол гаргаж байна. 

Үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хугацаа дууссан иргэн, аж ахуйн нэгжид 

зөвшөөрлийг олгосон. 



Бөөний дэлгүүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг 11 дэлгүүрээс бөөний үнээр татан авсан 

падаан, өөрсдийн зарж байгаа бөөний болон жижиглэнгийн үнийн судалгааг тус бүрээр 

нэгтгэж, цахимаар иргэдэд нээлттэй, ил тод үнийг хүргэх үүднээс аж ахуйн нэгжүүдийн 

цахим хаягаар гол нэрийн барааны үнийг, тухайн бүтээгдэхүүний зурагтай тавиулж иргэдэд 

үйлчилж байна.  

Хүнсний үйлдвэр, түүхий эдийн төв, хүнсний бөөний худалдаа, тусгаарлах байранд 

хүргэлтийн үйлчилгээ явуулж байгаа Тансаг зоогийн газар, Сод буудал зэрэг 160 аж ахуйн 

нэгж, иргэд 1-р ээлжийн вакцинд хамрагдлаа. Дараачийн ирэх 1-р ээлжийн вакцинд хүнсний 

дэлгүүрийн ажилчид хамруулахаар төлөвлөж байна. 

    

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2021 оны 04-р 

сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд бөөний төвийн 9 дэлгүүр, захын 14 дэлгүүрээс үнийн 

судалгааг биечлэн авлаа. Захын дэлгүүрүүд үнэ нэмэгдүүлсэн ямар нэгэн зөрчил илрээгүй.  

Улаанбаатар хотоос ирж байгаа барааны үнэ 2 үндсэн шалтгааны улмаас нэмэгдэж 

байгааг олж тогтоолоо. Үүнд: 

 Ачаа тээврийн үнэ нэмэгдсэн. 1 сарын өмнө 1 тн ачаа 80 мянган төгрөг байсан бол 

яг одоо 1 тн ачаа 100-110 мянган төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байна.  

 Улаанбаатар хотод зориудаар барааны хомсдол үүсгэн үнийг  тодорхой хувиар хэд 

дахин нэмж байна. Бөөний төвийн Улаанбаатар хотоос ирсэн падааны үнэ 2021 оны 

04-р сард гэхэд 2 удаа өөрчлөгдсөн бөгөөд үнэ өсөж ирж байна. Энэ нь орон нутагт 

барааны үнэ нэмэгдэх үндсэн шалтгаан болж байна.  

      Ард иргэдийн гар дээр тухайн 

бүтээгдэхүүн 23-40 хувь дахин өсөж очиж байна. 

Энэ нь барааны үнэ хэт хөөрөгдсөн мэт байдал 

үүсгэж байна. 2000 төгрөгийн бараа бөөний төв 

дээр ирээд захын дэлгүүр лүү гарахдаа 10 хувь 

нэмэх ба 2200 төгрөг болж гараад захын дэлгүүр 

иргэдэд хүргэхдээ тухайн нэмэгдсэн үнийн 20 

хувиар бодож нэмэхэд 2640 төг болж иргэдийн 

гар дээр ирдэг тогтолцоо өнөөдөр байна. Энэ нь 

тухайн 2000 төгрөгний бараа 2640 төгрөг 

болтлоо өсөж очдог гэсэн судалгаа гарсан. 



 

Тусгаарлан ажиглах байранд тусгаарлагдах иргэдийг хүлээж авахад бэлтгэх, өрөө, 

тасалгаа, орчны цэвэрлэгээ үйлчилгээг шалгах, хоолны асуудлыг зохицуулах ажилд 

холбогдох албан хаагч нарын хамт хяналт тавин ажиллалаа.  

 



          
 

Сумын хэмжээнд хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 

нэгжүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажил эхний шатандаа явж байна. 

Төвийн хүнсний дэлгүүр, махны захын үнийн судалгааг тогтмол авч байна.  

 

            
 

 

          
 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ДЭД БҮТЭЦ, ХОГ ХАЯГДЛЫН  ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд ОНХС-н хөрөнгөөр 30.0 сая 

төгрөгийн санхүүжилтээр 3 багц / мод бут нийлүүлэх, зүлэгжүүлэх,  нийтийн эзэмшлийн 

газарт мод тарих / тендерийг зарлаж  шалгаруулалтыг хийж “Шаргын модот цэцэрлэг” ХХК, 

“Ойжуулалт хайлааст” ХХК – иуд шалгарсан.   



Төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, 5-р тойргийн модыг хамгаалах зурвас 

байгуулах ажилд аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардлаас 50,0 

сая.төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна.  

Дарьганга суманд гарсан хээрийн түймэр унтраах ажилд 2 бүлгийн 21 албан хаагч 

дайчлан, 2 автомашин, 2 үлээгч аппарат, 21 цохиур, 15 тросон шүүр 620,000 төгрөгийн 

шатахууныг зарцуулсан.  

Коронавирусын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хөл хорионы 

дэглэмийг 14 хоног үргэлжлүүлэн дотор хөдөлгөөний 50 цэгт хяналтын пост гаргаж төрийн 

албан хаагчдыг дайчлан ажилуулсан.  

Сумын шуурхай штаб 24 цагийн бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. 14 хоногийн хөл 

хорионы үед зөвшөөрөл олгох, иргэдийн хөл хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Баруун-Урт сумын хэмжээнд 9 тохиолдол бүртгэгдсэн ба 8 тусгаарлах байрны бэлтгэл 

бэлэн байдлыг хангах, Баруун-Урт Улаанбаатар постын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг 

тогтмол ханган ажиллаж байна.  

ХХҮГазарт нийтийг хамарсан ажлын төслийг хэрэгжүүлэхээр төсөл бичиж хүргүүлсэн.  

Нохой устгалын ажлыг “Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГазар гүйцэтгэж 

байна. Энэ сард нийт  85 нохой устгасан байна.  

27 б,в, 36,38-н айлын дээвэр засварын тендерийн зураг төсвийн ажлууд хийгдэж байна.  

1,3,4,5,6,7,9-р багуудын тоглоомын талбайн засвар үйлчилгээний ажлын бэлтгэл ажил 

хийгдэж байна.  

Гудамж талбайн нэрэмжит хаягжуулалтын ажлыг сумын ИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцэх 

бэлтгэл ажил хийгдэж байна.  

Аймгийн мах бэлтгэлийн үйлдвэрүүдийг цэгцлэх шинээр үйлдвэрийн бүс болгох 

хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хийх ажлын дагуу аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГазар, 

аймгийн ЗДТГ-ын хөгжлийн бодлогын хэлтэстэй хамтран судалгааны ажил хийгдэж байна.  

Хотын төвд 2 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй газар эзэмшиж байгаа иргэдийн судалгааг 

гаргаж мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран тус газрыг эргүүлэн татах ажлыг зохион 

байгуулж байна.  

Иргэдэд үйлчлэх төвийн албан хаагчид корона вирусаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 

хүрээнд голомттой бүс нутаг болон Баруун-Урт сумын дам болон ойрын хавьтлын иргэдэд 

хяналтыг тавин ажиллаж байна. Хяналтыг утсаар болон түүврээр өдөр бүр дам 25 өрх, ойр 

10 өрхийг сонгон хөдөлгөөнт хяналтыг хийлээ. Өнөөдрийн байдлаар Баруун-Урт суманд 

батлагдсан-9, дам хавьтал-120, ойрын хавьтал-48 иргэн, голомтод бүс нутгаас ирсэн-104 

иргэн гэрийн ажиглалтад байна. 



Багийн нутаг дэвсгэрт 21 хотхоны 116 орц 38, байр нийтийн эзэмшлийн 186110 метр кв-

т газарт ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 2 удаагийн давтамжтай хийсэн. 

ЭРҮҮЛ МЭНД, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:  

Баруун-Урт-Улаанбаатар чиглэлийн хөдөлгөөнд хяналт тавих, постын өдөр тутмын 

үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг ханган ажиллаж байна. Үүнд:  

Постод жижүүрлэн ажиллах албан хаагчдын хуваарийг гарган батлуулах. 

Ажилласан эмч нарын гарааг тооцож холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх. 

Халдвар хамгааллын хувцас ариутгалын бодисыг өдөр бүр олгох. 

Орох гарах иргэдээс авах асуумжийн хуудас нийт 2500, гэрийн тусгаарлалтын 

баталгааны хуудас 2500, гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдэд өгөх зөвлөмж 2500 

ширхэгийг тус тус олшруулсан, харилцаа холбооны хэвийн байдлыг хангаж ажилласан. 

Тусгаарлах байранд орох, гарах иргэдийг тээвэрлэн хүргэх тээврийн хэрэгслийн 

бэлэн байдлыг хангуулах. 

Тээврийн хэрэгсэл  болон тусгаарлах байрны коридор, өрөө бүрийг тухай бүр нь 

тогмол ариутган халдваргүйжүүлэх 

Аюултай хог хаягдлыг Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазартай холбогдон 

тогтмол ачуулах зэрэг ажлыг тус тус зохион байгуулан ажиллаж  байна. 

Тандалтын багт ажиллаж хувиарлагдсан 36 малчин өрхөд коронавируст халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргэсэн. 

Ковид-19 цар тахал, хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан Христийн сүм, болон 

Өсөх ундрах дэлгүүрээс нийгмийн хариуцлагын хүрээнд цар тахалтай холбогдуулан 

амьжиргаа, орлогод хүндээр тусч буй өрхүүдэд хүнсний дэмжлэг өгөх хүсэлтийг 

ирүүлснийг хүлээн авч  9 багийн  нийт 225 өрхийн нэрсийг гарган хүргүүлээд байна. 

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ГЭР БҮЛ ХҮҮХДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: Коронавирус / covid-19 /-ийн 

эсрэг хамтдаа уралдааны дүн гарлаа. 

Уралдаанд 9 цэцэрлэг, 3 сургууль, 3 сум, 

хүүхдийн өөрөө удирдлагын 4 клуб оролцож 

нийт 28 материал ирсэн.  

Тэргүүн байр- Хүмүүн сурагчдын өөрөө 

удирдлагын клуб 

Дэд байр-The Azuruсурагчдын өөрөө 

удирдлагын клуб 

Гутгаар байр- 8 дугаар цэцэрлэг ахлах 

бүлэг тус тус байр эзэлсэн. 



Хүүхдийн үдийн цай, хүүхдийн хоолны  тендэр шалгаруулах ажлын хэсэг хуралдан 

харьцуулалтын 8 тендэр, нээлттэй 7 тендэрт үнэлгээ хийж ажилласан. 

 
 

 

 

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН:  А.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ 


