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ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН САЛБАРТ: 

05 дугаар байдлаар Тамгын газраас 74 бичиг явж, 64 бичиг ирсэн байна. 

Албан бичгийг удирдлагад танилцуулан цохолт хийлгэж холбогдох мэргэжилтэнд 

бүртгэлээр хүлээлгэн өгч, хариу барагдуулан эргэх холбоотой ажиллалаа. 

            Тайлант сард хариутай 26 албан бичиг ирсэн. Үүнээс 26 албан бичиг 

хугацаандаа явсан,  хугацаа болоогүй- байна. Хугацаатай албан бичгийн барагдуулалт 

100% байна. 

Сумын Засаг даргын “А”захирамж-20, “Б” захирамж-0, Тамгын газрын даргын “А” 

тушаал-0, “Б” тушаал-11  тус тус гарсан байна. 

Байгууллагын архиваас нийт 10 лавлагаа олгож, бүртгэл хөтөлсөн. 

 

Байгууллагын мэдээллийн цагийг 4 удаа зохион байгуулан тэмдэглэл хөтлөн, 

үүрэг даалгаврыг албажуулж ажилласан. 

Хүний нөөцийн чиглэлээр: 

Засгийн газрын 2021 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол бичгийн 

хөтөлбөр – III-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Хос бичигтэн төрийн албан хаагч арга 

хэмжээг 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 12 сарын 31-ний хугацаатай 

хэрэгжүүлэхээр удирдамж гарган ажиллаж байна. Энэхүү ажлын зорилго бол албан 

хаагчдын монгол бичгийн түвшинг тогтоох, ахиулахад оршиж байгаа бөгөөд 3 дугаар 

сургуулийн монгол хэл, бичгийн багш Ганцэцэгтэй хамтран 3 удаагийн сургалт зохион 

байгуулж, 1 удаа түвшин тогтоох шалгалт, 2 удаагийн зурлага, үсгийн хичээлийг ороод 

байна.  

Чанарын удирдлагын тогтолцоо 9001:2015 стандартын баримт баримтын 

зааврын хэрэгжүүлэлтэд ажилласан.  

Эцэг эхийн зөвлөлтэй хамтран “Аз жаргалтай нэг өдөр” гэр бүлийн спорт 

өдөрлөгийг зохион байгуулж 45 албан хаагчийн гэр бүлийг хамруулсан.  

“Зөв хандлага – эерэг нөлөөлөл” аяны хүрээнд ёс зүйн зөвлөлтэй хамтран аяны 

хүрээнд 7 төрлийн аижл арга хэмжээг төлөвлөж, удирдамж гаргаж ажилласан.  

Үүнд:  

- Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9-н зүйлийн видео хийсэн.  

Хайр дүүрэн хайрцаг аяны 2 хайрцгийг Тамгын газрын 2 байранд аялуулж 500000 

төгрөгний үнэтэй хувцас, хүнсний бүтээгдэхүүнийг хандивласан. 



Албан хаагчдыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өглөөний 

дасгал тогтмол хийж байна. 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалын хууль эрх зүйн 

үндэсллийг хянан ажиллаж байна. 

Авлигын эсрэг самбар хийж байршуулсан.  

"Ухаалаг засаглал" ТББайгууллагатай хамтран Тамгын газар нь Төрийн 

байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлага, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим систем 

нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

“Зөв хэвшил-Зөв амьдрал” хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж сумын ИТХ-аар 

батлууллаа.Тус Тамгын газарт ирсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд 100% 

барагдуулж, хариу мэдээлэн ажиллалаа. 

Аймгийн ХШҮ-ний цахим санд сумын бодлогын баримт бичгийг шивэж оруулаад 

байна. 

Аймгийн Цэргийн штаб, аймаг сумын цэрэг татлагын товчооноос 2022 оны 1 

дүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулж өндөрлөлөө. Баруун-Урт суманд 18-25 

насны залуусыг эрүүл мэндийн үзлэгт 2 өдрийн турш хамруулж, тэнцсэн хөвгүүдээ үдэж 

гаргалаа. 

Аймгийн лидер сурагчдын клубтэй хамтран аймгийн уран илтгэгч шалгаруулах 

арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 

 
Мал эмнэлгийн чиглэлээр:Сумын Засаг даргын 2022 оны А/124 тоот захирамжаар 

томилогдсон ажлын хэсэг Малын гоц халдварт үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулав. Уг ажилд нийт-28 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

нийт үхэр-45000 толгой мал, хамруулан ажиллахаар 6 групп ажиллаж байна. Дархлаажуулалтад 

204 өрхийн 11639 үхэр 2666 тугал одоогийн байдлаар хамрагдаад байна. 

Баруун-Урт сумын 2-р багийн Засаг дарга, сумын Засаг даргатай байгуулсан 

гэрээний дагуу аймгийн сайн малчин Д.Энхжаргалаас цөөн малтай малчин өрх 

Д.Шовоохойд эм хонь 5, эм ямаа 5 нийт 10 толгой мал өгсөн. 



ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

       Боловсрол, соёл, гэр бүлийн чиглэлээр:Сүхбаатар аймаг байгуулагдсаны 80 жилийн ойг 

тохиолдуулан зохион байгуулж буй "Сүхбаатар-80" урлагийн наадмын амжилттай зохион 

байгуулагдаж 13 сумын ардын авьяастан, соёлын өв тээгч, өвлүүлэн уламжлагч, авьяаслаг 

оюутан залуус, сурагчид нийт 400 гаруй авьяастнууд ардын дуу, бүжиг, хөгжим, хамтлаг дуу, 

бүжиг, хөгжим, нутгийн зохиолчдын шилдэг уран бүтээл, найрал дуу, мартагдсан өв соёл, язгуур 

урлаг гэсэн 9 төрлөөр 2 өдрийн турш авьяас билгээ уралдууллаа. Тус наадамд Баруун-Урт 

сумын багийн дүнгээр 3 дугаар байранд орсон. 

            
“Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд-2022” хүрээнд 1-4 дүгээр  ангийн 

хүүхдүүдийн дунд  "ӨНГӨТ ЕРТӨНЦ" canvas art арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Хүүхүүдэд өнгө уусгалт, зураг зурах зааварчилгааг 1-р сургуулийн зургийн багш Н. Бат-

Эрдэнэ,  ном уншихын ач холбогдол, номтой нөхөрлөх давуу тал сэдвээр аймгийн 

нийтийн номын санч В.Энхтуяа нар ярилцаж, оролцсон хүүхдүүдэд ном бэлэглэлээ.  

 

 



 
 

“Гэр бүлүүдийн тулгамдаж буй асуудал, хүүхэд хүмүүжил, гэр бүлийн эерэг 

харилцаа хандлагыг бий болгох, гэр бүлийн үнэ цэнийг хадгалж хамгаалах, гэр бүлийн 

тогтвортой байдлыг дэмжих зорилгоор “МИНИЙ ГЭР БҮЛ” ток шоуг зохион байгууллаа. 

Арга хэмжэээд багийн ажлын алба, 9-р багийн аймаг, сумын хурлын төлөөлөгч 

нар, 17 гэр бүл оролцож нийт 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулагдлаа. Арга 

хэмжээнд зочин гэр бүлээр Д.Бат-очир, И.Гэрэлт-Од нарын гэр бүл оролцож гэр бүлийн 

эерэг харилцаа, хүүхэд хүмүүжүүлэх арга зүй, ухаалаг утас төхөөрөмжөөс хүүхдүүдээ 

хэрхэн хол байлгах гэх мэтчилэн олон асуудлуудыг харилцан ярилцсан үр дүнтэй 

уулзалт ярилцлага болсон.  

 



 

 



 

 

Баруун-Урт сумын ИТХ-ын Нийгмийн хамгааллын хороо, Боловсролын асуудал 

эрхэлсэн хороо, ИТХ-ын дарга Т.Ихбаяр, сумын Засаг дарга Ж.Жавхаатөгс, 3 дугаар 

сургуулийн захирал Ч.Алтаннавч нарын өргөтгөсөн бүрэлдэхүүн 5 дугаар сургуулийн 

барилгын үйл явцтай танилцлаа. Барилга 2017 онд эхэлсэн ч ковид-19, улсын төсвийн 

санхүүжилтийн удаашрал, барилгын зургийн шинэчлэл зэргээс удааширч гүйцэтгэл 

тасалдсан гэж гүйцэтгэж буй компанийн захирал танилцууллаа. Өнөөдрийн байдлаар 

барилга 65 хувийн гүйцэтгэлтэй гэсэн дүгнэлт гарсан. Тус сургуулийн барилга 

удааширсанаас зарим сургууль гурван ээлжээр хичээллэж, хүүхдүүд давтлага, 

дугуйланд хамрагдах боломжгүй олон жил боллоо. Энэ нь хүүхдийн сурч боловсрох 

эрхэд ноцтой хохирол учруулж буй талаар сумын удирдлагууд гүйцэтгэгч компанийн 

захиралд сануулж, төрийн зүгээс шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг үзүүлж ажиллахаа 

хэллээ. Барилгын ажлыг гүйцэтгэгчийн зүгээс бүхий л нөөц боломжоо дайчилж, улсын 



төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд, түргэн шуурхай сургуулийн барилгыг дуусгаж 

хүлээлгэн өгөхөө илэрхийллээ. 

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САН, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

Төрийн сан нь төсвийн болон төсөвт байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн 

шуурхай гүйцэтгэх, төсвийн хэрэгжилтийг хангах, урсгал хяналтыг гүйцэтгэхэд гол 

анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна.  

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

байгууллагуудын  6,717,247.3 мянган төгрөгийн /3251/  мөнгөн зарлагын гүйлгээнд 

хяналт тавин баталгаажуулсан. 



 Төрийн сангийн хувьд  2,104,491.3 мянга төгрөгийн татварын болон татварын бус 
орлого орж,  татварын орлого төлөвлөгөө нь  74.9 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. 

Төсвийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь заасны дагуу 2022 оны төсөвт 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах санлыг боловсруулж Сумын ИТХ-ын ээлжит 10 хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж батлуулсан. Мөн сум хөгжүүлэх сангийн журамд өөрчлөлт орсонтой 

холбоотой төсөл сонгон шалгаруулах хороо, хяналтын зөвлөл шинээр байгуулж, нэг 

төсөлд олгох дээд хэмжээ тогтоох, тэргүүлэх чиглэлийг баталсан. 

Орон нутгийн телевизтэй хамтран өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй 2 иргэний үйл 

ажиллагааг сурталчлан нэвтрүүлэг хийсэн. 

Төрийн аудитын газраас ирүүлсэн 2016-2021 оны сум хөгжүүлэх сангийн 

судалгааг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн санал авах талаар зөвлөмжийг зураг постер 

бэлтгэн олон нийтэд хүргүүлсэн. Багийн дарга нарт 2023 онд ОНХСангийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх ажлын цахим санал асуулга хэрхэн авах талаар мэдээлэл 

хүргүүлж QR кодтой зурагт хуудас 27 ш ийг тараасан. 

ОНХСан үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийх ажлаа сайжруулах зорилгоор Уулбаян 

суманд туршлага солилцох сургалтанд мэргэжилтэнээ хамруулсан. 

2021 оны ОНХСанд гүйцэтгэлийн аудит хийгдэж байгаатай холбоотой судалгаа 

баримт материалыг төрийн аудитбн газар хүргүүлсэн. 

Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр: 

“Эв нэгдэл надаас эхтэй “уриан дор  зохион байгуулагдаж буй Шри Чимойн Эвийн 

өргөө-Энхийн гүйлтийн баг тамирчдыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэв. 

Сумын ахмадуудыг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын 
ахмадын холбоотой хамтран ахмадын софт волейболын тэмцээнийг зохион байгуулсан. 

Дэлхийн сувилагч нарын баяр, Өрхийн эмч нарын баярыг тохиолдуулан салбар 
бүртээ манлайлан ажиллаж, сум, орон нутгийнхаа хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 
10 албан хаагчийг сумын ИТХ-ын даргын өргөмжлөл, Засаг даргын баярын бичиг” 
дурсгалын зүйлээр  шагнаж урамшуулсан. 

Монгол Улсын гарамгай аялагч дугуй спортын мастер Ш.Энх-Амарт хүндэтгэл 
үзүүлсэн. 



Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх, хөгжил хамгааллыг дэмжих дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд Зүүн бүсийн аврага шалгаруулах пара спортын тэмцээнд оролцох 
тамирчдад дэмжлэг үзүүлсэн. 

Ажил олгогч ажилтан хооронд гарсан хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдсон 

маргааныг шуурхай зохицуулах гурван талт салбар хороог сумын Засаг даргын 2022 

оны А/146 тоот захирамжаар суманд байгуулав. 

Дотуур байр болон сургууль, цэцэрлэгийн доторх ил задгай цахилгааны утас, 

галын аюулгүй байдлын  76 зөрчлийг арилган ажилласан. 

ХАБЭА болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн сургалтад 25 байгууллагын 206 албан 

хаагч, 508 хүүхдийг хамрууллаа. 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 

2022 оны 05 дугаар сард Захирагчийн алба дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн 

болно. 

2022 онд сумын хэмжээнд нийт 88909 ширхэг модыг 40 га газарт тарьна. Нийт 

5581 айл өрх 50229 ширхэг суулгацыг тарьж ургуулна. Одоогийн байдлаар төрийн 

байгууллагууд  24146 ширхэг модны суулгацыг суулгаад байна. Нийт 64,763 ш суулгац 

суугдаагүй байна.  

2022 онд хуучин наадмын талбай болох 940 м газарт шинээр ногоон 

байгууламжийг бий болгосон. Нийт 7 төрийн байгууллага 2525 ширхэг модыг тарьсан. 

 

Хуваарьт газартаа тарилт хийгээгүй төрийн байгууллагууд 
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Уртын Гэгээ

АЗДТГ

БУЗДТГ

Сүхбаатар Нийтлэг Үйлчилгээ …

Соёл урлагийн газар

АИТХ

СИТХ



1. Биеийн тамир спортын газар 

2. Монголын цахилгаан холбоо ХК 

3. Монгол шуудан ХК 

4. Тэмүүлэн өрхийн эрүүл мэндийн төв ББН 

5. Энэрэл өрхийн эмнэлэг 

6. Энхжин өрхийн эмнэлэг 

7. Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК 

 

2021 оны хаврын тарилтаар иргэдэд 8 сая төгрөгний 1980 ширхэг модыг 9 багийн 402 

өрхөд олгосон. 

  

2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр  8 багийн 76 иргэнд 1313 ширхэг суулгацыг зах 

зээлийн үнээс 50% хөнгөлөлттэй олгоод байна. 

 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн:   А.Өлзийжаргал 
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