
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 06 ДУГААР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь дээд байгууллагаас ирсэн заавар 

зөвлөмж чиглэлийг мөрдөн ажиллаж байна.  

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн гишүүн 

прокурор  Баттулга 2021 оны 06 сарын 17-ны өдөр ирж сумын Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажилтай танилцаж мөн зөвлөлийн гишүүд, байгууллагын 

дарга нарт сургалт хийн заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хурлын товийг 2021 оны 

6 сарын 23-ны өдөр хийхээр тогтоож ажиллав.  

2021 оны эхний хагас жилийн ИТХ-ын үйл ажиллагааны тайланг хийж 

аймгийн ИТХ-д хүргүүлэн ажилласан.  

           б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:   

6 дугаар сард сумын Онцгой комисс нийт 3 удаа хуралдлаа. 6 дугаар сарын 25  ны 

хуралдаанаар дараах шийдвэрүүдийг гарган ажиллалаа.  

Короновируст халдвар цар тахлын тохиолдол тасралтгүй нэмэгдэж байгаатай 

холбоотой аймаг, сум, хот хоорондын хөдөлгөөнийг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаас бусад 

тохиолдолд 2021 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн 06.00 цагаас 2021 оны 07 дугаар 

сарын 08 ны өдрийн 00:00 цаг хүртэл хязгаарласугай.  

Зайлшгүй шаардлагаар орон нутагт ирэх иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авах 

Smart.sukhbaatar.gov.mn үйлчилгээг нэвтрүүлж ажиллах. 

Худалдаа үйлчилгээний байгууллагын цагийн хуваарийг 09:00- 21:00 цагийн 

хооронд, архи спиртийн өндөр агууламж бүхий согтууруулах ундааг худалдан 

борлуулахгүй байх 

 

Нэг өрх- Нэг шинжилгээ арга хэмжээг голомтын бүс сумын төв Хатавчийн 

нутаг дэвсгэрт зохион байгуулах 

Өмч хамгаалах зөвлөл байгуулагдан түүний дагуу ЗДТГ-ын бүх өмч хөрөнгийн 

тооллого 6 дугаар сарын 4-15 ны хооронд зохион байгуулж ажиллав.  

Сумын төвийн золбин нохой устгах ажиллагааг зохион байгуулж нийт 20 нохойг 

устгалаа.  

6 дугаар сарын 25 ны өдөр “Залуучуудын цахим чуулган” ыг зохион байгуулж нийт 

25 залуучууд хамрагдаж дуу хоолойгоо хүргэлээ.  



ОНХС-ын иргэдээс ирсэн саналыг Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан 

ажлын хэсэг эрэмблэн ажиллалаа.  

 ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:  

Энэ сард аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр 40955,9 мянган төгрөг авч, төсөвт 

байгууллагуудад 45646,4 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна. Татварын 

орлогоор энэ сард 3553,8 мянган төгрөг төвлөрсөн байна. Хагас жилээр нь авч 

үзвэл:Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр 222137,4 мянган төгрөг авч,төсөвт 

байгууллагуудад 293143,0 мянган төгрөг олгож, татварын орлого 27067,5 мянган төгрөг 

төвлөрсөн байна.Төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтийг энэ сард болон хагас жилээр нь 

авч үзвэл: 

                                             6-р сард               Хагас жилд 

 ЕБС                            84286,4                 332244,4 

 СӨБ           34381,3                 156400,5 

 ЭМТ           30111,5                 189868,5 

 ЭМД сангаас          895,6                     4464,9 

 ЗДТГ                          33712,1                 195890,6 

 ИТХ                            5697,6                   34338,4 

 Соёлын төв                6236,7                   62914,0 

Мал хамгаалах зардал нь хагас жилд 2500,0 төлөвлөгөөтэйгээс 5441,0 мянган 

төгрөгийн өвсний үнэ орсон байна. Энэ сард сонгуулийн зардлаас орлогод 1888,8 мянган 

төгрөгийн орлого орсон. ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн дансанд ЭМТ-ийн автоклавын 

үнэ 11275,0 мянган төгрөг орсон байна. ЕБС,СӨБ-ийн байгууллагууд нь багш, ажилчдын 

амралтын цалин болон гүйлгээнүүдийг хийгээд байна. Цар тахалтай энэ үед зардлын 

тооцоог бүрэн хийж, Тусгаарлан ажиглах байрны зардлууд, пост, хөдөлгөөнт эргүүлийн 

бензиний зардлын тооцоог хийж, өөрсдийн нөхцөл байдалд тулгуурлан 2775,7 мянган 

төгрөгийн өр авлагыг барагдуулан ажиллалаа. Мөн хагас жилийн мал тооллогын ажлаар 

69 өрхийн 37,0  мянган малыг хугацаанд нь тоолж дуусгалаа. 

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай 

холбоотойгоор Төрийн албаны зөвлөл, Архивын ерөнхий газар хамтран “Төрийн 

албаны тухай болон Архив, бичиг хэргийн хөтлөлтийн тухай хуулиудын 

хэрэгжилт” сэдэвт арга зүйн сургалтад 2021.06.18-ны өдөр зохион байгуулагдаж 

нутгийн захиргааны байгууллагын нэгжийн дарга, хүний нөөцийн асуудал 



хариуцсан ажилтан, архив, бичиг хэргийн ажилтан ЗДТГ-ын дарга, ИТХ-ын 

нарийн бичигийн дарга нар тус тус хамрагдлаа.   

 

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН              

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: Эх үрсийн баярын өдрийг тохиолдуулан 

байгууллагын багш ажилчдынхаа хүүхдэд гарын бэлэг гардуулсан.  

2020-2021 оны хичээлийн хагас жилийн тайлангаа БСУГ-т хүргүүлсэн. 6-р 

сарын 1ны өдрөөс эхлэн багш нар ээлжийн амралтаа авсан.  

       Эрүүл мэндийн төв: "Нэг өрх-Нэг шинжилгээ" арга хэмжээг  2021 оны 06-р сарын 

25-ны өдөр зохион байгуулж ажиллалаа. Нийтр багийн  134 иргэнээс түргэвчилсэн 

шинжилгээ авснаас 1 эерэг, 1 сул эерэг /сэжигтэй/ гарсан байна. Түргэвчилсэн 

шинжилгээний хариу эерэг гарсан иргэнээс PCR шинжилгээ аван сорьцыг АНЭ-рүү 

хүргүүлсэн мөн сумын ЭМТ-ийн тусгайлан бэлтгэсэн эмчлэх байранд шилжүүлээд 

байна.  Сул эерэг гарсан иргэнийг гэрийн тусгаарлалт ажиглалтанд шилжүүлээд байна.  

PCR шинжилгээг  авч сорьцыг хүргүүлэн ажиллахад  бүгд сөрөг гарсан.  

Сумын хэмжээнд батлагдсан тохиолдол буюу 10 эерэг 1 сул эерэг /сэжигтэй/ нийт 

11 иргэнээс 2021 оны 6 дугаар сарын 22-ны байдлаар 7 /5 том хүн, 2 хүүхэд/ иргэн эдгэрч 

гэрийн ажиглалтанд шилжээд байна. 

Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр:  2021 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 

5 хөтөлбөр хэрэгжихээс 2 хөтөлбөрийн 3-н арга хэмжээнд Цар тахлын үед аж ахуй 

эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөрийн Малчин өрхийг малжуулах 

санхүүгийн дэмжлэгт Халзан сум 4-р багийн малчин Б. Насанбат 4 сая төгрөгийн 

санхүүгийн дэмжлэг. Нийг хамарсан ажил зохион байгуулах арга хэмжээнд “Хог 

цэвэрлэгээ”-ний төсөлд 10 иргэн 10 хоног түр ажлын байраар дэмжигдсэн.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн 

Иргэнд санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээнд Б. Отгонбаатар 3 сая төгрөгийн 

дэмжлэгт тус тус  дэмжигдсэн байна.  

Бүлгээр хүнсний ногоо тарих ажилд 2 өрхийн 4 иргэн хамрагдсан. Засаг 

даргын нөөц хөрөнгөнөөс 80 кг төсний үрийн санхүүжилтийг шийдэж өгсөн.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э. 

Улаанхүүхэн Халзан сум санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөлтийг тооцоо нийлж 

авлага баталгаажуулсан гарын үсэг утасны дугаар баталгаажуулах ажлыг хийж 



хагас жилийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөлт 9,460,000 төгрөг, хэтийн 

төлөлт 2,317,100 төгрөгийн төлөлдт хийж халамжийн төвлөрүүлсэн байна. 

2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор Халзан сумын хэмжээнд 2014-

2019 онд Малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан 13 малчин өрхийн жилийн эцсийн А 

данстай тулгалт хийж  малын тоо өссөн буурсанд тулгалт хийлээ.  

Үүнд:  

• Малгүй өрх 1  

• 0-100 хүртлэх 4 малчин өрх 

• 100-200 хүртлэх 3 малчин өрх 

• 200-300 хүртлэх 1 малчин өрх 

• 300-400 хүртлэх 1 малчин өрх 

• 400 дээш 2 малчин өрх байна.  

Засаг даргын ЗАХИРАМЖААР ХАБЭА-н салбар зөвлөлийг шинээр баталсан. 

ХАБЭА сарын аяны мэдээ мэдээлэл хийж зараа хүргэж  4 сарын 13 ны өдрийн 

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын ХАБЭА аян зохион байгуулах тухай захирамжийн 

дагуу Төлөвлөгөө гарган Халзан сумын Тамгын даргаар батлуулсан.  

Хөдөө аж ахуй чиглэлээр : Бог малын 2 сууриар орж өсвөр насны хээлтүүлэгч 

тавьлаа. 

ЖДҮ, СХСангийн чиглэлээр: 2021 оны 06-р сарын 25-ны өдөр Сум хөгжүүлэх 

сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлд хуралдлаа.   

“Covid-19” цар тахалтай холбогдуулан сумын хүнсний гол нэрийн нэрийн 

бүтээгдэхүүний нөөцийн судалгааг 1, 4 өдөр аймгийн ХХААГазарт мэдээлж байна. 

Байгаль орчны чиглэлээр: Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд их цэвэрлэгээ 

зохион байгуулав. Үүнд : 6 албан газар, ард иргэд 114 иргэн оролцож 5 тонн ахуйн хог 

хаягдлыг цэвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлөв. 

Залуучуудын санаачлагаар Самын булаг болон Сүмийн булагын ойр орчимд их 

цэвэрлэгээ зохион байгуулж 3 тонн хогийг нэгдсэн хогийн цэгт төвлөрүүлэв.  

Мод тарих үндэсний өдрөөр 6 албан байгууллага, 64 иргэн 450 ширхэг хайлаас мод 

тарив. 

Хог хаягдлын хураамж тогтоох тухай тогтоолын төслийг Сумын ИТХ-д өргөн барьж 

батлуулав. 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: Газрын кадастарын мэдээллийн сангаас 

4 иргэний кадастарын зураг хэвлэж ажилласан. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийх 

компани тус суманд 2 хоног ажиллав.  
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