
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 12 ДУГААР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

а/ Сумын ИТХ-ын ажлын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаан болж хуралдаанаар ИТХ-ын ээлжит 7-р 

хуралдааны товыг тогтоож, 2022 оны төсөв, 2022 онд хийж хэрэгжих ОНХС 

хөрөнгөөр хийгдэх ажлын эрэмб санал асуулгатай танилцлаа.  

Сумын ИТХ-ын ээлжит 7-р хуралдаан 2021 оны 12 сарын 16 ны өдөр 

хуралдаж нийт 11 асуудлыг амжилттай хэлэлцэн хурлын тогтоол шийдвэрүүдийг 

гарган ажиллаж байна.  

1.ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2021 оны үйл ажиллагааны товч тайлан 

2.Сумын засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эхний 

жилийн хэрэгжилт 

3.Сумын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөл 

4.Сумын 2022 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт батлах 

тухай 

5.Сумын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2022 оны төсөв батлах тухай 

6.Газар зохион байгуулалтын 2021 оны хэрэгжилт, 2022 оны төлөвлөгөөг 

батлах тухай 

7.Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийн тайлан 

8.Өмч хөрөнгө актлах, баланснаас балансад шилжүүлэх тухай 

9.Халзан дулаан ОНӨААТҮ газрын 2022 оны бүтэц орон тоо, эдийн засгийн 

үзүүлэлт батлах тухай. 

10.Бэлчээрийг зөв зохистой ашиглах нийтэээр дагаж мөрдөх журам батлах 

тухай 

11.Сумын засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.  

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сумын төвийн цэвэршүүлсэн 

ундны усны худагт гадна талын хяналтын камер суурьлуулах ажлыг Баруун урт хот 

дахь Хавиргын Ундарга ХХК-аар  хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн авч ажилласан.  

 

ИТХ-ын ажлын албанаас Монгол адууны өв соёлыг хадгалах, сэргээх, түгээн 

дэлгэрүүлэх зорилгоор сумын АВАРГА АДУУЧИН шалгаруулах тэмцээн Монгол 

улс тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсан өдөр буюу 2021 оны12 дугаарсарын 29 

ны өдөр зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр:  Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх  төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллалаа.  

2021 оны 12  дугаар сарын 01 ны өдрийн А/75 тоот захирамжаар өрх хүн ам, 

малын тооллогын ажлын хэсгийг байгууллаа. 4 багт 14 хүний бүрэлдэхүүтэй ажлын 

хэсэг 12 дугаар сарын 07-15 ны хооронд ажиллаж 12 дугаар сарын 25 ны өдөр 

аймгийн статистикийн хэлтэст жилийн эцсийн өрх хүн ам,малын тоог өгч 

ажиллалаа. 



2021 оны 12 дугаар сарын 14 ны өдөр Орон нутгийн бодлогын баримт бичиг 

боловсруулах сэдэвт сургалтыг аймгийн ХОХБТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн 

Ундрахыг урьж сумандаа зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтад нийт 25 албан 

хаагч хамрагдав.  

ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД: 

Энэ сард аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр 77853,4 мянган төгрөг,сумын 

татварын орлогоор 8063,4 мянган төгрөг төвлөрсөн. 

Орон нутгийн төсөвт байгууллагууд санхүүгийн дэмжлэгээр: 

 ЗДТГ  48634,6 мянган төгрөг 

 ИТХ    5774,0 мянган төгрөг 

 Соёлын төв   13043,3 мянган төгрөг 

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг төсөвт байгууллагууд: 

 ЕБС  56919,1 мянган төгрөг 

 СӨБ  29284,3 мянган төгрөг 

 ЭМТ  31677,5 мянган төгрөг  тус тус санхүүжилт авсан байна. 

Бүх төсөвт албан байгууллагууд цалин хөлс болон гүйлгээнүүдээ хийж 

дуусгаад байна.Жилийн эцэс болж байгаатай холбоотойгоор өр, авлага үүсгэхгүй 

ажиллахыг байгууллагын дарга,эрхлэгч,ня-бо нарт үүрэг чиглэл өгөн ажиллалаа. 

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН              

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Хүүхдийн цэцэрлэг. Багш ажилчид бүтэн жилийн ажлын тайлангаа тавьж 

үр дүнгээ тооцууллаа. 

Бүлгийн болон өрөөнүүдийн хаягийг монгол бичгээр хаягжуулж , багш 

ажилчдын энгэрийн тэмдэгийг мөн монгол бичгээр болгосон. 

Засгийн газрын 4 сайдын хамтарсан тушаалаар холимог бүлэг ажиллуулж 

25 хүүхэд хамрагдаж байна 

Ерөнхий боловсролын сургууль: Дани Монголын хамтарсан Бага дунд 

боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэгийн  “Хөдөөгийн 5  настай хүүхдийг 

сургуульд сайн бэлтгэж амжилттай суралцах боломж олгох “төсөл 2 дахь 

жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Төслийг тус сургуулийн БДБХДН-ийн салбар 

зөвлөл  хэрэгжүүлэн ажилладаг . Уг төслийн зорилго  нь хөдөөгийн малчдын 

цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй  байгаа хүүхдэд төслөөс санхүүжүүлсэн сургалтын 

багц хэрэглэгдэхүүнийг олгож эцэг эх зөвлөмжийн дагуу   сургуульд хүүхдээ 

бэлтгэхэд дэмжлэг болж байгаад оршино. Төслийн баг нь ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулан төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажлуудаа төлөвлөн ажиллаж байна.2021-

2022 оны хичээлийн жилд 405000 төгрөгийн 15 төрлийн  багц хэрэглэгдэхүүнийг  

2022-2023 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн орох хөдөөгийн 15 хүүхдэд тараан 

өгч  эргэх холбоотой ажиллаж байна.  



Мөн уг нийгэмлэг нь дотуур байрын хүүхэд хөгжлийн төвд 300000 төгрөгийн  

ном , сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоомыг нийлүүлсэн нь дотуур байрын  сурагчдад  сурч 

хөгжихөд том хөрөнгө оруулалт болсон. 

Бага ангийн сурагчдын монгол хэлний хичээлийн хоцрогдлыг арилгах “Эх 

хэл–Эрдмийн түлхүүр “төсөл \ 4298450₮\ хэрэгжиж эхлээд байна.Уг төслийн 

хүрээнд сурагчдын хоцрогдлыг оношлон  , хоцрогдлыг нөхөх ажил хийгдэж байна. 

Сурагчдын хоцрогдлыг арилгах зорилготой хэвлэмэл материал ,хэрэглэгдэхүүнийг 

хийхэд шаардлагатай  зүйлсийг аваад байна. Төсөл хэрэгжсэнээр 1-5-р ангийн 

нийт сурагчдын унших,бичих,ярих,сонсох чадвар зүрилтот түвшинд хүрч ,монгол 

хэлний хичээлийн шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь нь оношилгооны үнэлгээнээс 10-

25 хувиар ахина. Мөн сурагчид мэдээллийн технологи ашиглан цахим ном 

уншиж,бие даан суралцах арга барил эзэмшсэн байна. 

Сургуулийн спорт заалны шалны хулдаасыг УБ хотын “Хайлааст ган дөрөө” 

ХХК зориулалтын стандартын хулдаасаар хучиж дэвсгэрлэсэн. Нийт өртөг нь 18 

сая .  

БШУЯ-наас “ЕБС-иудыг дотор ОО-той “ болгох хөтөлбөрт арга хэмжээнд УБ 

хотын “Сайрын Харгана” компани тендерт шалгаран зураг төсвөө хийх шатандаа 

явж байна. 12-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ирж дотор заслын ажлаа хийж 

гүйцэтгэхээр мэдэгдээд  байна.  

Сүхбаатар нэг мөрөөдөл ТББ-с зохион явуулсан “Шилдэг захирал, менежер” 

шалгаруулах уралдаанын 2-р шатанд захирал С.Эрдэнэтуяа, менежер Б.Мөнхтуяа 

нар амжилттай оролцсон.  

12-р сарын 17ны өдрөөс эхлэн сурагчдын 2-р улирлын амралт эхлэсэн.  

 

Соёлын чиглэлээр: Байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийг захиран зарцуулах 

эрх хэмжээний хүрээнд нэмэлт санхүүжилтийн дансанд байгаа нэмэлт орлогыг 

номын сангийн тохижилт  болон түүх соёлын дурсгалт газруудын булантай болгох 

мөн  үндэсний бичиг крилл бичгийн хослолтой байгууллагын гадна нержин хаяг, 

байгууллагын логоны загвар үзэмжийг өөрчлөх, өрөөнүүдийн хаягжуулалтыг 

шинэчлэх ажлуудад зориулахаар тухайн зардлыг төлөвлөөд байна.  

Сумын Засаг даргын 2021 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт хийж 

хэрэгжүүлэх 4 ажлын чиглэлийн дагуу гаргасан захирамжийн биелэлтийг хангаж 

ТСДЗ-д шинээр 1 дурсгалыг бүртгэж, мөн Соёлын биет болон биет бус өвдөө тус 

тус нэг нэг иргэнийг шинээр бүртгээд байна.  

Монгол улсын соёлын яамны захиалгаар СУИС-тай хамтран соёлын ажилчдын 

ур чадварыг дээшлүүлэх мэргэшүүлэх чиглэлээр 5 хоногийн сургалтыг амжилттай 

зохион байгуулж, соёлын төвийн дарга , номын санч, дуу хөгжмийн багш, бүжгийн 

багш гэсэн ажилтангууд хамрагдлаа. 

 Соёлын төвийн номын сангаас ЕБС-ийн 1-9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд 

Хязгаар үгүй ном сэтгэлгээний эрх чөлөө сэдэвт ном урлая уралдааныг 14 

хоногийн хугацаатай зарлаад байна 



Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр: Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлийг 

хийж Байнгын асаргааны ахмад настан 1 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сунгалт 

2,  Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдсан өрхөөс түдгэлцүүлсэн 9 өрх, 

халамжийн мөнгөн тэтгэмжинд 1 иргэн. 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Д. Гэрэлбадрахаар 

ахлуулсан ажлын хэсэг Халзан суманд Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн 

эргэн төлөлтийн хугацаа хоцролтонд хяналт хийж, аж ахуйн тоног төхөөрөмж 

хүлээлцэх, хүлээлгэн ажлыг зохион байгуулж ажилласан.  

  Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  Эрүүл мэндийн төв нь 12 сард батлагдсан 

тохиолдол болох 19 иргэнийг эмнэлэгт эмчилж одоогийн байдлаар 3 иргэн хэвтэн 

эмчүүлж байна.  Тандалтын 1 баг  ажиллаж батлагдсан иргэдийн ар гэрийн ойрын 

хавьтал тогтоох ариутгал халдваргүйтгэл хийх  ажилуудыг хийсэн. 

Түргэвчилсэн болон PCR ын  шинжилгээг 112 иргэнд үзүүлсэн.  

12 сард нийт ковидын вакциныг 62 иргэнд хийсэн.1 хүн нь 1 р тун 61 нь 3 тун 

хийгдсэн. 

Нийт үзлэг 160 байна. 38 иргэнд 4 төрлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн.  

 

 

     ХЯНАСАН: ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА:                                         М.БАТБЭХ  

 

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:        ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ                                                        ХАРИУЦСАН      

МЭРГЭЖИЛТЭН                                                 Д.ДАЙРИЙМАА 

                            

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


