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НЭГ.ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

7 дугаар сард тус Тамгын газраас явсан болон Тамгын газарт ирсэн бичиг 

 Явсан бичиг 37 

 Ирсэн бичиг 34 

- Хариутай бичиг 27 

- Хугацаандаа явсан 6  

- Хугацаандаа яваагүй 17/ кейс хяналтад авж ажиллаж байгаа/  

- Хугацаа болоогүй 3 

Тус Тамгын газраас явсан бичгийг стандартын дагуу зохион бүрдүүлж 

ажилласан. Мөн ирсэн албан бичгийг удирдлагад цаг тухай бүрт танилцуулан 

холбогдох мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгч ажиллалаа. 

Тайлант сарын байдлаар Засаг даргын “А” захирамж- 16  , Тамгын газрын 

даргын “Б” тушаал-    тус тус гарсан байна.  

2 иргэнд архивын лавлагаа өгсөн байна.  

Тамгын газарт ирсэн 17 иргэний /Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон-

1, Алтан гадас-3, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-13/ шагналд тодорхойлсон  

материалыг сумын ИТХ-д танилцуулан шагналын материалыг хүлээлгэн өгсөн.  

 

ТУС СУМЫН ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТӨВИЙН АЖЛЫН ТАЛААР: 

 Ковид 19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх пайзер вакцинд 2021 оны 06 дугаар 

сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 12 наснаас дээш насны хүүхдүүдийг хамруулах мөн 

15-17 настай хүүхдүүдийг 2-р тунд хамруулах талаар мэдээллийг эцэг эхтэй 

холбогдож ажиллав. 

 Ковид 19 халдварт өвчнөөр батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал иргэдрүү 

утсаар холбогдон хяналт тавих ажлыг сургууль, цэцэрлэгтэй хамтран хийж 

байна. 

 Баруун-Урт сумын тандалтын баг батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьталаас 

дам хавьтал тодорхойлж ажилласан. 

 ХХҮГ-аас ирүүлсэн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 640 өрхийн 

малын тоо, орон байр, машинтай эсэх зэрэг судалгааг асуумжийн дагуу бөглөж 

холбогдох мэргэжилтэнд өгсөн. 

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн судалгааг гаргаж холбогдох 

мэргэжилтэнд өгсөн. 

 Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн судалгаа, хурдан морь унаач хүүхдийн судалгаа, 

хүүхэд хамгаалалын даатгалтай эрсдлийн үнэлгээг хийж хариуцсан 

мэргэжилтэн Г.Шинэтуяад явуулав.  

 Баруун-Урт сумын хувиараа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдээс аж 

үйлдвэрийн мэдээг авч худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Ц.Болормаад гарган өгсөн.  



 Тариалан шинээр эрхлэлж буй иргэд болон албан байгууллагын тариалалтын 

мэдээг авч холбогдох мэргэжилтэнд өгсөн. 

 7-р багийн нутаг дэвсгэрт шинээр байрагдсан “Ганга хотхоны 20 айлын орон 

сууцны” зориулалтай барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулахаар 

2021.07.05  улсын онцгой комисс хуралдаж хүлээн авсан байна. 

 6-р багийн нутаг дэвсгэрт шинээр байрагдсан “Дайманд хотхон”-ны орон 

сууцны” зориулалтай барилга байгууламжийг хүлээн авах эсэх шийдэх 

комиссын  ажиллагаанд багийн Засаг дарга О.Нямцэцэг оролцсон.  

 Жаргалан хотхоны 52 айлын ар тал овоолсон шороо, хог хаягдлыг цэвэрлэх 

тухай өргөдөл гомдлын хүлээн авч холбогдох байгуулага болон мэргэжилтэнд 

мэдэгдэж хог хаягдыг Уртын гэгээ ОНӨААТҮГ–тай хамтран ажилласан байна. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын санал 

асуулгыг баг тус бүр архивлан холбогдох мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн. 

 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хамтарсан багийн ажлын 

талаарх санал бодлоо солилцож мэдээлэл авсан. ХНХЯ-наас хэрэгжүүлж буй 

“нийгмийн ажилтны систем” цахим хуралд оролцож баг бүрт samsung tablet6 

олгосон байна. 

 Сумын 9 багийн хамтарсан багт шинээр 11 кэйс ирж нөхцөл байдлын үнэлгээ 

хийж ажиллаж байна. 

 Монгол ногоо төсөлд хамрагдсан 5 айлаар 6-р багийн Засаг дарга О.Нямцэцэг 

монгол ногоо төсөл хариуцагч н.Халтар мэргэжилтний хамтаар бүх айлуудаар 

явж зөвөлгөө өгч, үйл ажиллагаатай нь танилцсан. 

 Шарилжгүй Баруун-Урт 2021 аяны хүрээнд баг бүр цахим хуудсаар дамжуулан 

иргэдийг уриалж ойр орчмын зэрлэг ургамлыг түүлгэх ажлыг эхлүүлэн ажиллаж 

байна.  

 Иргэдэд шаардлагатай багийн засаг даргын 174 тодорхойлолт гаргаж өгч 

үйлчилсэн  байна.  

 Төрийн дээд одон медаль, Засгийн газрын шагналд 10 иргэнийг тодорхойлж 

материалыг холбогдох байгууллагад уламжилсан байна. 

 4-р багийн ажлын албанаас тус багийн амжиргааны түвшин доогуур 1 өрхөд 

хүнсний зүйлсээр тусалсан. 

 9-р багийн аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч Ч.Ганзориг 500ш маск иргэдэд тарааж 

өгсөн. 

 9-р багийн ажлын албанаас санаачлан хаягдал хөргөгч ашиглан будаж зураг 

зурж номын сан болгон багийн тоглоомын талбайд байршуулсан. 

 Иргэдэд үйлчлэх төвийн алба хаагчид 7 сарын 6-ны өдөр бүх нийтийн 

цэвэрлэгээнд оролцов. 

 

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

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

1. 27б,в, 36,38-н айлын дээвэр засварын тендерийн техникийн тодорхойлолтыг 

боловсруулж тендер зарлагдаж Хайлааст гарам ХХК шалгарч дээвэр засварын 

ажлыг эхлүүлээд байна.  



2. 1-р баг мандал хорооллын 109 дүгээр байрны айл өрхийг аймгийн МХГ-н албан 

дүгнэлтийн дагуу газар чөлөөлөх иргэдэд нөхөн олговор олгож гэрээ байгуулж 

ажиллах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.  

3. Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар эрх шилжиж ирсэн 48-н айлын орон сууцны гадна 

пасадны тохижилтын ажлын тендер зарлагдаж Ёс бэйст ХХК шалгарч гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна.  

4. Шарилжгүй Баруун-Урт аяны хүрээнд ОНХС-н хөрөнгөөр 15.0 сая.төгрөгийг 

тусган “Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-р гүйцэтгүүлж нийт 1,2-р 

тойргийн зам дагуу 25000 м2 талбайг цэвэрлэсэн байна.  

5. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар БОАЖГазар, аймгийн ХОХБТХ, 

МХГазартай хамтран ногоон байгууламжийн 2021 оны мониторинг үнэлгээг 

Ойжуулалт хайлааст, шаргын мод, зэрэг байгууллагуудад 4 өдрийн хугацаанд 

хийж гүйцэтгэн модны нөхөн тарилт, ургалт хамгаалалт, усалгаа, зэрэгт 

анхаарч ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажлын хэсэгтэй хамтран 

ажиллалаа.  

6. Нохой устгалын ажлыг “Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГазар 

гүйцэтгэж байна. Энэ сард нийт  32 нохой устгасан байна. 

7. Борооны улирал эхлэж байгаатай холбогдуулан үерийн далангийн 

хамгаалалтын цэвэрлэгээний ажил хийгдсэн. 

8. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг түргэн шуурхай хангах 

зорилгоор иргэдээс иргэсэн өргөдөл гомдлыг барагдуулж газар эзэмших эрх 

шилжүүлэх 3 захирамж гарган бичиг баримтжуулан ажиллаж байна.  

9. 7-р багийн орц засварын ажлыг Уртын гэгээ ОНӨААТҮГазар гүйцэтгэж байгаа 

ба ажлын явц 70-тай. 

10.  Нийтийн эзэмшлийн зам дагуу 4 хэсэг газарт 1200 ш модыг хашиж хамгаалсан.  

11. 5-р тойргийн модыг хамгаалах зурвас байгуулах ажилд БОАЖГ, Сүхбаатар 

ойжуулалт сум дундын ойн анги, Ойжуулалт хайлааст ХХК, Шаргын модод ХХК 

хамтран 5.8 км хамгаалах ажлыг хийсэн. 

12. Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд “Шарилж устгалын”  төслийг хэрэгжүүлж 

ажилгүй 10 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж ажиллуулж хөдөлмөр халамж 

үйлчилгээний газарт тайлан мэдээг хүргүүлэн ажилласан.   

13. Аймгийн БОАЖГ-с эко бохирын цооног 10 ш хийхээр баг тус бүрээс 1 өрхийг 

сонгож хийж байна.  

14. Баруун-Урт сумын 8-р баг хайлааст үүдэнд 22 нэгж талбар бүхий газруудад 

сумын Засаг даргын захирамжаар дуудлага худалдаа зарлагдаж иргэдэд ил тод 

нээлттэй цахимаар амжилттай зохион байгуулан гэрээ байгуулан ажиллаж 

байна.  

 

ГУРАВ. ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн ХАА-3 мэдээг 4-н аж ахуй нэгжээс, 

газар тариалангийн бүтээгдэхүүний үнийн ХАА-10 мэдээг 1 иргэнээс авч нэгтгэн 

Статистикийн хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

 Үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг 4-н аж ахуй нэгжид шинээр олгосон. 



 Хонь, тэмээний ноосны урамшуулалд хамрагдах одоогоор 60-н малчин мал бүхий 

иргэн урашуулалын падаанаа тушаагаад байна 

 

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Тайлант сар хариутай бичиг -3 ирж 100% барагдуулсан. Өргөдөл 1 ирсэн. 

Захирамж-2 / Сумын эх хэлний орон тооны бус зөвлөл байгуулах,  Хөрөнгө гаргах / 

гаргасан. Кейс – 21 ирж хяналтдаа авч хариу арга хэмжээг өгч ажиллаж байна.   

Сумын хамтарсан багийн нарийн бичиг нарт  ХНХЯ болон НҮБ-ын хөгжлийн 

хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж буй КОВИД-19 цар тахлын нийгэм , эдийн засгийн 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах, салбар дундын уялдаа, хүртээмжтэй хариу арга 

хэмжээг дэмжих төслийн хүрээнд “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг эрчимжүүлэх 

зорилгоор Хүүхэд хөгжил хамгааллын үйлчилгээ, кейс менежментийн тайлагнах 

үүднээс хамтарсан багуудад Tablet өглөө.    

✅ Анхан шатанд ажиллаж буй сумдын 10  ХАМТАРСАН БАГ- ийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Хамтарсан баг’’-ийн нарийн бичиг 

тус бүрд  

✅ Tablet -keis, үзэг, ком 

✅ Fingerfrint Scanner- хурууны хээ уншигч 

✅ Converter - хөрвүүлэгч 

✅ Sim kard, дата дугаар -  

нийт 1,365,200 төг.ийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авлаа.  

   

 



 Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд хүүхдүүд Ковид-19 халдвараар өвчлөх, ойрын 

болон дам, хавьталд орох тохиолдол сүүлийн үед буурч байгаа хэдий нийт 203 

хүүхэд өвчлөн, 300 гаруй хүүхэд ойрын болон дам хавьталд бүртгэгдсэн байна.  

Хүүхдийн хөдөлмөртэй холбоотой газрын даргын  №162 дугаар албан бичиг, 

хөдөлмөр эрхлэгч 12   хүүхдийн судалгаа баг бүрээр гарган хүргүүллээ.  

Бусад ажил:  

Аймгийн Шуурхай штабд хариуцлага жижүүрийн үүргийг 7-р сарын 20-н гүйцэтгэсэн. 

ТАВ.САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Сум хөгжүүлэх сан  

Сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж, зээлийн хүү болон үндсэн зээлийн төлөлтөд тогтмол 

хяналт тавин зээлийн төлөлтийн хуваарийг тухай бүр хөтлөн  ажиллаж байна.  

Сумын Засаг даргын А/121 тоот шийдвэрээр 3 иргэний 60,0 сая төгрөгийн 

санхүүжилтийг олгосон. 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах хүрээнд 2019-

2021 оны 45 зээлдэгчийн мэдээллийг программд шивж монгол банкны зээллийн 

мэдээллийн санд холбуулахаар мэдээллийг илгээсэн.  

Хугацаа хэтэрсэн 10 зээлдэгчийн нэхэмжлэлийг сум дундын иргэний хэргийн 

анхан шатны шүүхэд дэх эвлэрүүлэн зуучлал болон аймгийн прокурорын газар 

хүргүүлсэн.  

Орон нутгийн хөгжлийн сан 

Шарилж устгал, нохой устгал, газар тэгшилгээ, ногоон байгууламж зэрэг шууд 

худалдан авалтын журмаар зохион байгуулсан ажлуудад хяналт тавиж гүйцэтгэлийг 

хянан баталгаажуулж тухай бүр санхүүжилтийг олгосон.  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн удирдлага мэдээллийн системийн хуваарилалт, 

төлөвлөлт, хэрэгжилт цэсэд ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга 

хэмжээний мэдээллийг тухай бүр оруулан ажиллаж байна. 

Аймгийн засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж ирсэн ажлын хүрээнд:  

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна пасадны засварын ажил нээлттэй 

тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулж тендерт Ёст бэйс сервис ХХК,  

нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээврийн засварын ажлын тендерт Хайлааст 

гарам ХХК тус тус шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулаад байна.  

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах тендерт хөгжлийн харгуй ХХК шалгарч 30,0 

сая төгрөгийн гэрээ байгуулаад байна.  

Хадлангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер нээлттэй тендер 

шалгаруулалтын журмаар 2 удаа зарлаад амжилтгүй болж шууд гэрээ байгуулах 

шатандаа явагдаж байна. 

4 дүгээр багийн хашаа гудамж цэгцлэх ажил харьцуулалтын аргаар 2 удаа 

зарлаж тендер амжилтгүй болж дахин зарлах шатанд явагдаж байна. 

ЗДТГазар болон ИТХ 



ЗДТГазрын болон ИТХурлын санхүүгийн гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлийн 

анхан шатны баримтыг үндэслэн аж ахуй нэгж болон иргэдрүү тухай бүрт нь  хийж 

гүйцэтгэн архивын нэгж үүсгэлээ. Байгууллагын өр авлагын мэдээг төрийн сангийн 

мэргэжилтэнд өгч нэгтгүүлэв. Хагас жилийн санхүүгийн болон нийгмийн даатгалын, 

татварын, шилэн дансны тайлангуудыг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагад 

хүргүүлэн мөн цахимд байршуулав. Тус байгууллагуудын татварын тайлан болон 

шилэн дансны тайлангуудыг хуулийн хугацаанд цахимаар илгээв. Тендерийн ажлын 

санхүүжилтүүд болон газрын дуудлага худалдааны зардлуудын гүйлгээ хийх эрхийг 

Аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн эрхийг авч холбогдох 

гүйлгээнүүдийг хийж гүйцэтгэлээ. Тусгаарлалтын байрны зардлын тооцоог нэгтгэн 

Аймгийн СТСХэлтэст хүргүүлэв. 

Бусад 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Тендертэй холбоотой ирсэн санал,  гомдол, тодруулга  үгүй. 

 

ЗУРГАА. КОРОНА ВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА                  

ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД: 

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

тутмын үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг ханган ажиллаж байна. Үүнд:  

 Ажилласан эмч нарын гарааг тооцож холбогдох албан тушаалтад хүргүүлэх. 

 Халдвар хамгааллын хувцас ариутгалын бодисыг өдөр бүр олгох. 

Коронавируст халдвар эрчимтэй нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 

тусгаарлан ажиглах 6 байрны шаардлагатай бэлэн байдлыг  байнга ханган 

ажилласан байна. 

 Аймгийн Онцгой комиссын баталсан хувиарын дагуу татан авалтад ажиллах 

тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах. 

 Тээврийн хэрэгсэл  болон тусгаарлах байрны коридор, өрөө бүрийг тухай бүр 

ӨЭМТөвөөр ариутгал хийлгэж нь тогмол ариутган халдваргүйжүүлж Аймгийн 

МХГазрын холбогдох мэргэжилтэнгээр хянуулж ажиллаж байна 

 Аюултай хог хаягдлыг Сүхбаатар Хот тохижилт ОНӨГазартай холбогдон 

тогтмол ачуулах зэрэг ажлыг тус тус зохион байгуулан ажиллаж  байна. 

 Тусгаарлан ажиглах байранд орсон 229 иргэний судалгааг жагсаалтаар   

гаргаж . 

 Вакцинжуулалтын мэдээг өдөр бүр гаргаж тайлагнаж байна Баруун-Урт 

сумын хэмжээнд 17-дээш насны иргэд 1-р тун 99%, 2-р тунд 95 %  

 12-15 насны  1-р тунд 683, 2-р тунд 535 хүүхэд хамрагдаад байна.  

Тусгаарлан ажиглах байранд ажиллаж байгаа эмч, үйлчлэгчийн томилолт 

болон Тусгаарлан ажиглах  байранд орсон иргэдийн хоол ор хоногийн төлбөрийг 

тооцоолон гаргаж , олгуулсан байна. 

        

               ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 
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