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 НЭГ. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН САЛБАРТ: 

 04  дүгээр сарын байдлаар Тамгын газраас 41 бичиг явж, 32 бичиг ирсэн байна. 

Албан бичгийг удирдлагад танилцуулан цохолт хийлгэж холбогдох 
мэргэжилтэнд бүртгэлээр хүлээлгэн өгч, хариу барагдуулан эргэх холбоотой 
ажиллалаа. 
            Тайлант сард хариутай 8 албан бичиг ирсэн. Үүнээс 7 албан бичиг хугацаандаа 
явсан,  хугацаа болоогүй- байна. Хугацаатай албан бичгийн барагдуулалт 87.5% 
байна. 

Сумын Засаг даргын “А”захирамж-24, “Б” захирамж-1, Тамгын газрын даргын “А” 
тушаал-0, “Б” тушаал-4  тус тус гарсан байна. 

Байгууллагын архиваас нийт 10 лавлагаа олгож, бүртгэл хөтөлсөн. 
Чанарын удирдлагын тогтолцоо iso 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж 

байна.  
Байгууллагын мэдээллийн цагийг 4 удаа зохион байгуулан тэмдэглэл хөтлөн, 

үүрэг даалгаврыг албажуулж ажилласан. 

ХОЁР.ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:Дотоод хяналтын нэгжийг Тамгын газрын 
даргын тушаалаар шинэчлэн томилож, жилийн ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулаад 
байна. 

Төрийн албан хаагчдын төлөвлөгөөг Тамгын газраас томилсон ажлын хэсэг 
хуваар гарган, албан хаагч нэг бүрээр хэлэлцэн, хянан батлуулж ажиллалаа. 

Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалын хууль эрх зүйн 
үндэсллийг хянан ажиллаж байна. 

"Ухаалаг засаглал" ТББайгууллагатай хамтран Тамгын газар нь Төрийн 

байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлага, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим систем 
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

 

ГУУРАВ.ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРТ: 

2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрүүдэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд, 4 сарын 

30,31 өдөр иргэд айл өрхүүд бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулахаар төлөвлөгөө 

гарган,батлуулж иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагад зар мэдээллийг хүргүүлэн ажиллаж 

байна.  

Сумын Засаг даргын 2022 оны А/44,45,46 тоот захирамжаар Баруун-Урт сумын 

8-р багийн нутаг дэвсгэрт 16 цэгт талбар бүхий, төмс хүнсний ногооны зориулалтаар 

2500м2, 1-р багийн нутаг дэвсгэр ХАА-н хашааны урд талд 8000м2 газрыг үйлдвэрийн 

зориулалтаар, хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн зогсоолын зориулалтаар 



Сүхбаатарын жинчин ХХКомпанийн зүүн талд 1 га, ХАА-н хашааны баруун талд 

зогсоолын зориулалтаар 1 га газрыг тус тус дуудлага худалдаа зохион байгуулахаар 

зохион байгуулсан.   

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 30 сая төгрөгийн төсөвтэй 

Баруун-Урт сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тендер зарлах 

техникийн нөхцлийн боловсруулан ажиллаж байна.  

“Уртын гэгээ” ОНӨААТҮГ-аас засварлаж байгаа тоглоомын талбайн засварын 

ажилд хяналт хийж ажлын явцтай танилцаж шаардлагатай нэмэлт ажлуудын талаар 

үүрэг даалгавар өглөө. 

Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар тэр бум мод үндэсний хөтөлбөрийн 

дагуу Баруун-Урт суманд энэ онд тариалах 80,000 модны тариалах газар хуваарийг 

хийсэн.  

 Энэ сард 120 нохой устгасан.  

1 дүгээр багийн 

мандал хороололын 

казармийн байрны газар 

чөлөөлөлтын ажлыг бүрэн 

хийлгэж дууссан.  

Саруул хотхон, Жаргалан хотхон, Худалдааны гудамж засвар зэрэг газруудыг 

засахаар зураг төсөв хийгээд байна.  

ДӨРӨВ.НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ: 

Гэртээ гэрэл асаая хөтөлбөр:Засаг даргын А/34 дугаар захирамжаар Тамгын 
даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг “Гэртээ гэрэл асаая-II хөтөлбөрийг боловсруулан орон 
нутгийнхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, залуусыг чадваржуулах хөтөлбөрийг 3 
дугаар сарын 11-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийг хүртэл хугацаанд  үр дүнтэй 
хэрэгжүүлсэн.   

Орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, ур чадвараа хөгжүүлэх, нийгэмдээ 
эерэг өөрчлөлтийг бий болгох хүсэлтэй 30 залууг чадваржуулах, сургагч багш бэлтгэх 
зорилготой.Оролцогчид нийт 25 модуль 100 академик цагийн хичээл сургалтыг зохион 
байгуулсан.  

    Хөтөлбөрийн явцад оролцогчид соён гэгээрүүлэх, нийгэмд тустай  ажлуудыг 
зохион байгуулсан.Үүнд. 

-АНЭ-ийн хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа 64 хүүхдийг витаминжуулан 
пороротой хамт нөлөөллийн ажил. 

-Тусгай хэрэгцээт 58 иргэнд  төрийн байгууллагуудын мэдээллийг хүргэх уулзалт 
хэлэлцүүлэг болон кино үзүүлэх, урлаг спортын  тэмцээн гэх мэт соён гэгээрүүлэх 
ажил,  

-“Бяцхан зүрхнүүдийг баярлуулцгаая” 3 дугаар цэцэрлэгийн 30 хүүхэдтэй  бага 
бүлэгт 28 тоглоом бэлэглэсэн. 



Мөн орон сууцны айл өрхүүдэд шөнө унтахдаа WIFI төхөөрөмжөө унтрааж 
хэвших уриалгыг тараасан./150 ш/ 

-СӨБ-ын 40 хүүхдэд угсаатны зүй музей үзүүлж ,11 цэцэрлэгийн 151 хүүхдэд 7 
боллан ус, тусгай хэрэгцээт 5 хүүхэдтэй  бүлэгт зориулалтын аяга, таваг, тоглоом 
хандивласан.  

-ЕБС-ийн 150 хүүхдэд хог хаягдлын талаар сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулсан 

-Нийт 440 хүүхэд 58 ХБИ-ийг хамруулсан  сайн дурын ажлыг зохион байгуулсан. 
 “Зөв хэвшил-Зөв амьдрал” хөтөлбөрийг олон нийтэд таниулах эрүүл аж төрөх 

зан үйлийн мэдлэг, хандлага, дадлын талаар иргэдэд мэдээлэл өгсөн. 

-338 дугаар ангийн 31 цэрэгт, 11 дүгээр цэцэрлэгийн 23 ажилтан, Дөрвөлж 
ОНӨААТҮГ-ын 40 ажилтанд архи тамхины хор уршиг, Сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн 
боловсрол, уур бухимдал, стрессээ хэрхэн зөв тайлах талаар сургалт нөлөөллийн арга 
хэмжээ зохион байгуулсан. 

Мэргэжил-миний бахархал сэдвээр илтгэлийн уралдааныг тус тус зохион 
байгуулсан.  

        Хайр дүүрэн гэр бүл аяны хүрээнд нийт 2000 иргэнийг хамруулсан сургалт, 
контент, өдөрлөг, аянг зохион байгуулсан.Үүнд: 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны гишүүн 4 гэр бүлийн 8 иргэнийг 
оролцуулсан“буянтай сайхан  хань” арга хэмжээ. 

Аймгийн ахмадын холбооны тэргүүн, тэргүүлэгч гишүүд болон нийт  60 гаруй 
ахмадыг оролцуулсан “Хайр дүүрэн гэр бүл” ахмадын өдөрлөг 

Баруун-Урт сумын 9 багийн 80 гаруй зорилтот бүлгийн иргэдэд зориулж, 
хэлэлцүүлэг өдөрлөг  

Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг богино хэмжээний өгүүлэмж,шторик хүргэсэн. 
Баруун-Урт сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 6-10 дугаар 

ангийн 50 сурагчдад үе тэнгийн дээрэлхэлт, хорт зуршил (архи,тамхи)-ын талаар 
сургалт зохион байгуулсан.  

Баруун-Урт сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, МСҮТ-ийн суралцагч нарын 
дунд "хайр дүүрэн амьдрах хамгийн сайхан" сэдэвт  эсээ бичлэгийн уралдаан 

ЕБС-ийн 6-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ гар зургийн 
уралдаан. 
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх, хөгжил, хамгааллыг дэмжих дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд уг иргэдийг сургалтад хамруулах, нийгмийн оролцоог хангах 
ажлын хүрээнд 1600000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 

Жендэрийн Үндэсний хорооноос жендэр, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, 
жендэрт суурилсан хүчирхийлэл түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн харилцаан 
дахь жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг мэдээлэх, 
холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргэх, олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, асуудлыг 
шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор “Харилцан хүндэтгэе” аянд Баруун-урт 
сумын засаг даргын Тамгын газрын хамт олон нэгдэн цахим уриалга хүргэсэн. 

Засаг даргын А/72 дугаар захирамжаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл 
ахуйн орон нутгийн зөвлөл байгуулж Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 
эерэг соёлыг хамтдаа төлөвшүүлье сарын аянд Баруун-Урт сум нэгдэж хамтран 



ажиллаж байна. Мөн төсөвт байгууллагууд, аж ахүйн нэгжүүдийн ХАБЭА хариуцсан 27 
ажилтан албан хаагчийг  чадвахжуулах  сертификаттай  сургалтад хамруулсан.  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:Эмч мэргэжилтнүүдийг чадвахжуулах, эрүүл 
мэндийн салбарт тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох эрдэм шинжилгээний бага 
хурлыг хамтран зохион байгуулж арга хэмжээнд 255000 төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлж 
хамтран ажилласан. 

Коронавирусын халдварын үед тусламж үйлчилгээг чанар хүртээмжтэй үр 
дүнтэй үзүүлж, хяналт шинжилгээ үнэлгээний үр дүнгээр эрүүл мэндийн салбарын 
хэмжээнд 1 дүгээр байр эзэлсэн Энэрэл өрхийн эрүүл мэндийн даргад 1 сарын 
цалингийн 50%-иар шагнаж урамшуулсан.  

 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд: 

Уг аяны хүрээнд 6 арга хэмжээг төлөвлөж, удирдамж боловсруулан 
ажилласан.Үүнд:  

Удирдамжийн хүрээнд албан хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор өглөө бүр 5 минутын дасгал ажлын байранд хийж хэвшүүлсэн. 

Улаанбаатар хотын Сөүл эмнэлэгтэй хамтран албан хаагчдыг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт хамруулсан. Нийт  50 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд 
87%-тай байна. Хамтран ажиллах гэрээг 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ныг хүртэл 
хугацаатай байгуулсан тул хамрагдаагүй албан хаагчид гэрээнд заасан хугацаанд 
багтан хамрагдах боломжтой. Төсөвт өртөг  20 сая төгрөг бөгөөд байгууллагаас 13.5 
сая, албан хаагчаас 6.5 сая төгрөг зарцуулсан. 

Албан хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, дасгал хөдөлгөөний хомсдолоос 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Ханан клубтэй гэрээ байгуулан 25 албан хаагч 
фитнессээр хичээллэж байна.Байгууллагын зүгээс нэг албан хаагчид 30000 төгрөгний 
дэмжлэг үзүүлсэн. Уг ажилд 3750000 төгрөг  зарцуулснаас байгууллагаас 750000, 
албан хаагчаас 3000000 сая төгрөг тус тус зарцуулсан. 

ХАБЭА сарын аяны хүрээнд сумын харьяаны 11-н цэцэрлэг, 4-н сургууль ажлын 
байрны дасгал хөдөлгөөн, ажлын байрны хувцас, хүүхдийн хоол, хүүхдийн үдийн 
цайны амталгаат өдөрлөгийг иргэд эцэг эхчүүдэд сурталчилж ажилласан. 

  

ТАВ.САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЛБАРТ 



Санхүүгийн чиглэлээр: Төрийн сан нь төсвийн болон төсөвт байгууллагуудын 
төлбөр тооцоог түргэн шуурхай гүйцэтгэх, төсвийн хэрэгжилтийг хангах, урсгал 
хяналтыг гүйцэтгэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна.  

4-р сарын байдлаар орон нутгийн болон төвлөрүүлэн захирагчийн харъяа төсөвт 
байгууллагуудын  4,582,841.4 мянган төгрөгийн /2213/  мөнгөн зарлагын гүйлгээнд 
хяналт тавин баталгаажуулсан. 

 Төрийн сангийн хувьд  1,605,029.3 мянга төгрөгийн татварын болон татварын 
бус орлого орж,  татварын орлого төлөвлөгөө нь  71.4 хувьтай байна. 
  

Төрийн сан 18н байгууллагын  төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр хянан 
хүлээн авч, нэгтгэн сумын төсвийн гүйцэтгэлийн өр авлагын мэдээг 
Freebalanceпрограммд 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. 

Харъяа төсөвт байгууллагуудын цалингийн гүйлгээг  Эрхийн бүртгэлийн сангийн 
системийг ашиглан цахимаар баталгаажуулах ажлын бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

ОНХСангаар 2023 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын санлыг иргэдээс 
цахимаар авах бэлтгэл ажлыг хангаж, УМС-д Сумын ЗДТГазраас санал болгож буй 
хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг оруулж өгсөн. 

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.  

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Статистикийн мэдээ тайлан гаргалтанд хяналт тавин ажиллаж байна. 

ЗУРГАА.ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ  САЛБАРТ 

Мал аж ахуйн чиглэлээр: 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны Улсын мал 
эмнэлгийн ариун цэврийн төв лабораторийн 22-1247 шинжилгээний хариуг үндэслэн 
сумын Засаг даргын А/70 тоот захирамж гарч аймгийн Онцгой байдлын газар, аймгийн 
цагдаагийн газартай хамтарч хөдөлгөөнт болон суурин постыг  ажиллуулж байна. 
Хөдөлгөөнт постод 9 албан хаагч 03-сарын 31-нээс 04-сарын 11-ний хүртэл хугацаанд 
24 цагаар ээлжээр ажилласан. 

Суурин постод 7 албан хаагч 24 цагаар ээлжлэн ажиллаж 2800 авто машины 
дугуйд ариутгал хийж 8760м2 хлорын шохой, суперкилл бодис зарцуулсан.Мөн Таван-
Эрдэнэ хороололд хорио цээрийн дэглэм тогтоон ажиллаж байна. 

Голомтод Нэрс-Эд “ХХК” мал эмнэлгийн  малын бага эмч Б.Дашдорж  03-сарын 
26-наас 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр хүртэл  25 өрхийн хашаа хороо, өтөг бууц, худаг 
уст цэгт нийт 24.5 м2 талбайд суперкилл бодисоор ариутгал халдваргүйтгэлийг хийсэн.  



Мал эмнэлгийн газраас шүлхий вакцин-35.2 мт, хөдөлмөр хамгааллын хувцас-
55, хормогч-50ш, улавч-300ш, N95 маск-30ш, нүдний шил-25 ш, хөргүүр-1ш, автомакс-
1ш, суперкилл-50 ш, авч хуваарилан өгсөн. 

Мал эмнэлгийн малын эмч-8, бага эмч-2, туслах ажилтан-6  жолооч-7,  удирдах 
ажилтан-5, нийт-28 хүний бүрэлдэхүүнтэй 8 ажлын хэсэг шүлхийн вакцинжуулалтад 
гарсан. Уг хугацаанд нийт үхэр-35181, гахай-146  хамруулна. Дээрх ажилд сумын Засаг 
даргын нөөц сангаас 9445100 төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна 

ДОЛОО.БАТЛАН ХАМГААЛАХ,  ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН САЛБАРТ: 
Цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу 2022 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлага 05 

дугаар сарын 01-нээс 02-ны өдөр болохтой холбогдуулан 18-25 насны иргэдэд Цэргийн 
жинхэнэ албанд зарлан дуудах хуудсыг өгөх ажлыг хийж байна. Баруун-Урт суманд 
цэргийн насны 784 иргэн байна. 

 
НАЙМ.БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ: 

Монгол Улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Монголын тусгай олимпын 
хороотой 2020-2022 онд хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд БОЛОМЖИЙГ 
БҮГДЭД" Зүүн бүсийн сургалтыг 2022 оны 3 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд Дорнод 
аймагт зохион байгуулагдсан.Энэхүү бүсийн арга хэмжээг сумын хэмжээнд “Цацарсан 
хайр - Цалгисан итгэл"  нэртэйгээр зохион байгуулж хөгжлийн бэрхшээлтэй 50 хүүхэд 
эцэг эх асран хамгаалагчийн хамт оролцсон. 

   Хүүхэд бүр аз, жаргал инээд хөөртэй байвал энэ хорвоо дэлхийн “өнгө” улам 
гэрэл гэгээтэй, тайван амгалан байх болно. Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдийг 
боловсрол, хөгжлөөс хоцроохгүй,  эрүүл саруул байлгаж,  ирээдүйд нийгэмдээ хөлөө 
олоход нь туслахад зөвхөн тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч бус төр засаг, аж ахуй 
нэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоо ч чухал гэдгийг энэхүү өдөрлөг арга хэмжээг 
харуулсан. 



  

         Азийн Хөгжлийн Банк, Ядуурлыг Бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн 
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй " Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл"-ийн 2,3 дахь шатны арга хэмжээ сумын Тамгын газарт 
хэрэгжиж байна.   

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН:  А.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ 


