
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 05 ДУГААР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

УИХ-ын тамгын газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол Улсад төлөөллийн 

байгуулагыг бэхжүүлэх нь төслийн нэгжээс аймаг, сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын төлөөлөгч нарыг чадавхжуулах, суурь мэдлэг олгох цахим сургалтыг Нутгийн 

удирдлагын эрх зүйн үндэс, Орон нутгийн төсвийн удирдлага, байгаль орчин гэсэн үндсэн 

3 сэдвээр нийт 6 цагийн сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Үүнд сумын ИТХ-

ын төлөөлөгчдийн 83.3%-ийн ирцтэй хамрагдсан.  

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдан нэгдсэн ээлжит 

хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төсөлтэй танилцан холбогдох мэргэжилтэн албан 

хаагчдад заавар зөвлөмж өгч хурлаар оруулах асуудалаа илүү боловсронгуй албажуулах 

үүрэг өгч ажилласан.  

5-19 ны өдөр ээлжит бус 5 дугаар хуралдаан болж нийт 15 төлөөлөгчдийн 100% 

ирцтэй хуралдан дараах 4 асуудлыг хэлэлцэн шийдсэн.  

1. Бэлчээрийн маргааныг хянах, зохицуулах журам батлах тухай 

2. Хог хаягдалын хураамжыг тогтоох тухай 

3. Малын эрүүл мэнд дэд хөтөлөр батлах тухай 

4. Сум хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлийг батлах тухай  

           б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:   

Аймгийн Засаг даргын 262 дугаар тоот захирамжын дагуу Өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор нийт байнгийн 4 постонд ээлжээр 16 албан 

хаагч, хөдөлгөөнт эргүүлд цагдаагийн 1 албан хаагч ажиллаж байна. Зэргэлдээх сумдад 

халдварын тохиолдол бүртгэгдэж байгаатай холбогдуулж урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээг авч ажиллаж байна. Мөн Аймгийн онцгой комиссоос ирүүлсэн албан тоотуудыг 

хүлээн авч, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 5-р сарын байдлаар Халзан 

суманд өвчлөл бүртгэгдээгүй байна.  

КОВИД-19-ийн эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдах тус сумын харъяалал бүхий 18-

аас дээш насны 1238 иргэн бүртгэлтэй байна. Үүнээс 2021 оны 05 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн 10:00 цагийн байдлаар 105 иргэн бүрэн тунг тариулсан, 1088 иргэн 1-р тунгаа 

тариулсан байна. /бусад газарт дархлаажуулалтад хамрагдсан 132/. 

Халзан сумын ЕБС-ийн захирал агсан М.Цэрэндоржийн гэр бүл, үр хүүхдүүдээс  

5000 ширхэг маск хандивласаныг сумын Онцгой комисст хүлээлгэн өгч ажиллалаа.  



Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/245 дугаар 

захирамжийн 3 дах хэсэгт заасны дагуу сумын ЗДТГ-ын дээвэр засварын ажлыг "Хүрэл 

Соёмбо" ХХК-иар гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Иймд Баруун-Урт сумаас "Хүрэл 

Соёмбо" ХХК-ийн 4 ажилтан ирээд ажиллаж  байна. Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай байна. 

Сонгуулийн хорооны салбар зөвлөлийг 6 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулаад байна. Дөрвөн хэсгийн хороодыг  байгуулан заавар зөвлөмж өгч, аймгийн 

сонгуулийн хорооноос ирүүлсэн ном, материалыг  хэсгийн хороодод тараан ажиллалаа. 

2021 онд “Залуучуудыг дэмжих өдөр”  болгон зарласантай холбоотойгоор 

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн батлаж салбар зөвлөлийг 11 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 11-н гишүүдийн анкетыг гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газарт хүргүүлэн ажиллав.  

 ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:  

Энэ сард аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр 40782,3 мянган төгрөг ирсэн. Орон 

нутгийн байгууллагуудын санхүүгийн дэмжлэгээр: 

 ЗДТГ-29335,9 

 ИТХ-5697,6 

 Соёлын төв-6236,7 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна. 

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудын хувьд: 

 ЕБС-41233,6 

 СӨБ-21237,4 

 ЭМТ-30111,5,ЭМД сангаас 859,5 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. 

Арилжааны банкинд байгаа кассын дансны үлдэгдэл болох 145650,62 төгрөгийг 

Төрийн сангийн хүү, торгуулийн дансанд төвлөрүүлэх албан бичиг ирсэний дагуу 05 сарын 

24-ны өдөр дансыг хааж, үлдэгдлийг татан төвлөрүүлсэн. 

Аймгийн Санхүү, хяналт аудитын газраас төлөвлөгөөт шалгалт 2019, 2020 оны бүх 

төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн баримтанд хяналт шалгалт хийж байгаас ЗДТГ, ИТХ, 

Соёлын төв, Халзан дулаан ОНӨҮГ-ын 2019, 2020 оны санхүүгийн баримтанд үйл 

ажиллагааны дотоод аудит, ЕБС, СӨБ, ЭМТ-ийн 2019, 2020 оны санхүүгийн баримтанд 

санхүүгийн хяналт шалгалт хийж байна. 

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

МХГ аас зохион байгуулсан “Төрийн албн хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага”, 

“Угийн бичгийг хөтлөх нь” сэдэвт сургалт,   5 сарын 7 ны өдөр АТГ-аас зохион байгуулсан  



“Авлигын эсрэг” цахим сургалт, ГБХЗХГ-с зохион явуулсан “Байгууллагын эцэг эхийн 

зөвлөл”-ийг чадавхжуулан цахим сургалт,  ТАЗ өөс зохион байгуулж буй долоо хоног 

бүрийн 4 дэх өдрийн сургалтуудад тус тус хамргадлаа.  

Долоо хоног бүрийн сонсгол мэдээллийн цагийн хуваарийг Тамгын газрын даргаар 

батлуулан ажиллав. Үүний хүрээнд сонсголын цагаар Төрийн хяналт шалгалтын тухай 

хууль, Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журмаар мэдээлэл хийв. 

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН              

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: БСШУЯ-ны сайдын тушаал, БСУГ-аас гаргасан 

зөвлөмж чиглэлийн дагуу сурагчдын улиралын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан дотуур 

байранд амьдарч байсан сурагчдын үлдээсэн гутал хувцас, эд материалыг эцэг эх асран 

хамгаалагчдад хүлээлгэн өгсөн.  

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургуулийн гадна талбайд 60ш 

модыг суулгасан. Багш ажилчид, төгсөх ангийн сурагчдын хамтаар  

Дотуур байрын сурагчдын хоол хүнсэнд хэрэглэх зорилгоор төмс, лууван, манжин 

зэрэг хүнсний ногоог тариалсан.  

Төгсөх ангийн сурагчдын гэрчилгээ гардуулах үйл ажиллагааг 5-р сарын 25ны өдөр 

зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

       Эрүүл мэндийн төв: Нийт  56 иргэнийг “Гэрийн ажиглалтанд 7 хоног тусгаарлан 

тандалтыг хийж өдөрт 2 удаа биеийн байдлыг хянан ЭМГ-т мэдээлж ажиллалаа.  Хугацаа  

дуусмагц түргэвчилсэн шинжилгээ хийж, хариу нь  сөрөг гарсан  иргэдэд дэглэмээ барих, 

маскаа тогтмол зүүх, зайгаа барих зөвлөгөө зөвлөмж өгч хяналтаас гарган ажиллав.  

 Сургууль, цэцэрлэг, ЭМТ, Цагдаа, онцгой комиссын  албан хаагчдыг Ковид -19 

өвчнөөс сэргийлэх вакцины 1,2 тунд  бүрэн хамруулаад байна. Нийт 1244 вакцинаас 1232 

вакцин хийж 99 % тай байна. Мөн 2 р тунгаа хийлгэсэн 106 иргэн байна. 8,5 % байна. 5 

дугаар сарын 26,27,28,29,30 ны өдрүүдэд вакцины 2 р тун хийхээр  төлөвлөн ажиллаж 

байна.  

ЭМТ ажилчид амбульторийн үзлэгийг багасаж гэрийн эргэлтэнд шилжүүлж айл 

өрхүүдээр зөвлөгөө зөвлөмж, яаралтай үед холбогдох мэргэжилтэнүүдийн утасны дугаар 

зэргийг хэвлэн тараасан. Хөдөөгийн айл өрхүүдэд утсаар зөвлөгөө өгч баг хорооны дарга 

нартай хамтран ажиллаж байна . 

ЭМЯ болон ЭМГ, АНЭ хамтран цахим сургалтанд байнга холбогдож байна. 



Соёлын төв: Халзан сум соёлын төвийн үйл ажиллагаа нь цар тахалтай 

холбоотойгоор олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахгүй байгаа  хэдий ч дотоод 

үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байна.  

Байгууллагын  удирдлагын хүрээнд: Ц.Батнаранг соёлын төвийн номын санчаар 

томиллоо.  

  Номын сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд:  Номын сангийн ажлыг шинээр орж буй 

ажилтанд хүлээлгэж өгөх номын бүртгэл тооллогыг хийлээ. 

Байгууллагын гадна, дотно орчны тохижилтын хүрээнд: Байгууллагын гадна 

талбайд шинээр  гурван ширхэг хайлаас модыг нэмэлтээр суулгав. Байгууллага доторх 

өрөө тасалгааг 20-оод нэр төрлийн тасалгааны цэцгээр цэцэгжүүллээ. 

“Жаахан шаргын нутаг” монгол бичгийн онлайн уралдаанд байгууллага хамт 

олноороо идэвхитэй оролцлоо.  

Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр: 1. WAIS програмд байнгын асаргааны сунгалт 

хийлгэж байгаа 2 иргэн, Шинээр байнгын асаргаанд орж байгаа 1 хүүхэд, 1  өндөр настан, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Тэргэнцэрийн захиалгын материалыг цахимаар хүргүүлж 

сунгалтыг хийсэн. E halamjпрограмд Жирэмсэн эхийн- 2, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид 

хамрагдах шинээр төрсөн 3 хүүхэд, Цалинтай эхэд 3 эх , тэтгэвэр тэтгэмжинд сунгалтаар 

3 иргэн тус тус хамрагдсан байна.  

Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан 2020 оны үлдэгдэлтэй хүмүүст албан бичиг хүргүүлж 

гарын үсэг зуруулж төлбөрийг нэхэмжлэн ажилласан. Малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан 

болон ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдээс  нийт 8,640,000 төгрөгийг 

төрийнд санд төвлөрүүлсэн байна.  

ХАБЭА сарын аяны мэдээ мэдээлэл хийж зараа хүргэж байна. 4 сарын 13 ны 

өдрийн Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын ХАБЭА аян зохион байгуулах тухай захирамжийн 

дагуу Төлөвлөгөө гарган Халзан сумын Тамгын даргаар батлуулсан, 5 сарын 4нд ХАБЭА 

сарын аяны тайланг хүргүүлсэн.  

ОНОТ төсөлд зорилтод өрхийн 3 төсөл, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын 

байрыг дэмжих хөтөлбөрт 2 төсөл, Малжуулах төсөлд 3 төсөл, Нийтийг хамарсан ажилд 

1 төсөл  хүлээн авсан. Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар ОНОТ төсөлд дэмжигдсэн 

төслүүдийн холбогдох материалыг Хөдөлмөр эрхлэлт, халамж үйлчилгээний газарт 

хүргүүллээ.  

Засаг даргын тамгын газрын Өмч хамгаалах комисс хуралдаж Хөдөлмөр эрхлэлт, 

халамж үйлчилгээний газраас олгосон Ахуй үйлчилгээний тоног 5 нэр төрлийн тоног 



төхөөрөмжинд хяналт хийж үйл ажиллагаагаа явуулахгүй байгаа Гутал засвар, Зурагчин, 

Модон эдлэлийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч ахуй үйлчилгээний байртай болж цаашид 

энэ чиглэлээр ажиллах хүсэл сонирхолтой иргэнд тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх 

ажлыг зохион байгуулсан.  

Бүлгээр ногоо тарих төсөлд Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 80кг үрийн төмсний 72000 

мянган төгрөгийг шийдвэрлэж Зорилтот өрхийн 3 өрхөд үрийн төмсийг олгож тариалах 

ажлыг эхлүүлсэн.  

Мал эмнэлэгийн чиглэлээр: Хувийн хэвшлийн малын эмч нар Аймгийн мал 

эмнэлгийн газар, Сумын засаг даргатай гурвалсан гэрээг байгуулж 2021 онд хийх ажил 

үйлчилгээний хуваартай танилцлаа.  

5 сарын 12 ны өдөр сумын 4-р багийн харьяат иргэнээс ирсэн дуудлагын дагуу 

аймгийн мал эмнэлгийн 2 мэргэжилтэн , Хувийн хэвшлийн малын эмч, тасгийн хоёр 

мэргэжилтэн нар тухайн хотонд ажиллалаа. Тухайн айлын дуудлага шүлхий өвчин болох 

нь урьдчилсан оношоор баталгаажиж тухайн орчинд хязгаарлалтын дэглэм тогтоож сумын 

засаг даргын 5 сарын 14 ны өдрийн А 53 тоот захирамж гарсан.  

5 сарын 18 ны өдөр улсын төв лаборатороос ирсэн хариуг үндэслэн Сумын 

хэмжээнд хэсэгчилсэн хөл хорио тогтоож засаг даргын А/58 тоот захирамжийн дагуу 

багийн даргаар ахлуулсан хөдөлгөөнт пост 2 гарч баяндэлгэр сумаас орох төв зам дагуу 

2 малчин, зүүн талаас онгоны их зам дагуу 3 малчин хөдөлгөөнт, суурин постонд ажиллаж 

байна.  

Аймгийн мал эмнэлгийн албаны дарга Молорчимэг сумын удирдлагууттай цахим 

хурал хийж, заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

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

тавьлаа. 

ЖДҮ, СХСангийн чиглэлээр: 2021 оны 04-р сарын 23-ноос 05-р сарын 20-ны 

байдлаар нийт 17 зээлдэгчийн эргэн төлөлтийн орлого 14 хүнээс 6,648,447 мянган 

төгрөгний орлого Сум хөгжүүлэх сангийн  дансанд төвлөрүүлсэн байна.  

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

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

      Газар тариалангийн чиглэлээр: 4-р сарын 17-ний өдөр тариалан эрхлэгч ААН, 

байгууллага, иргэдээс үрийн төмсний захиалга аван Сүхбаатар аймгийн төвөөс 15 ширхэг 

шуудай буюу 600кг үрийн төмс татан авчраад тараах ажил хийгдэж 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.  

 

 

 

     ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА:                                         М.БАТБЭХ  

 

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ                                                   Д.ДАЙРИЙМАА 
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