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СҮХБААТАР АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМ ЗАСАГ ДАРГЫН                                                    

ТАМГЫН ГАЗРЫН  2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр: 

        2022 оны 4 сарын 27-нд "Шинэ мэдээллээр оюунаа цэнэглэж сумынхаа хөгжилд хамтдаа 

зүтгэе" уриатай “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг ЗДТГ, аймгийн Хөдөө аж ахуйн газар, Дорнод 

Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт биологийн олон янзын байдлыг хамгаалах 

төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд 150 малчин хамрагдсан.  Зөвлөгөөнд 

оролцогчид төсөвт 5 байгууллагын хашаанд өөрсдийн хөрөнгөөр 150 ширхэг агч модыг тарилаа. 

5  сарын 2-ний өдөр аймгийн Стандарт хэмжил зүйн газраас 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажлын хэсэг суманд ажиллаж төсөвт 3 байгууллага, ШТС- 2, ААН-6, хүнсний дэлгүүр 5 тус тус 

тохирлын үнэлгээ хийж жин хэмжүүр, даралтны баталгаажуулсан 

Сүхбаатар Аймгийн ИТХ, ЗДТГ, Залуучуудын холбоо, сумын ЗДТГ, Залуучуудын холбоо 

хамтран "ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ӨӨРӨӨСӨӨ" 1 өдрийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгийн арга хэмжээнд Монгол банк, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэл, Шүүхийн тамгийн 

газар, Улсын өмгөөлөч иргэдэд  хуулийн зөвлөгөө өгөх, гар утас худалдаа болон засвар, Хаан 

банк хадгаламжийн аян, хамтарсан сургалт, хэлэлцүүлэг, эмчийн үзлэг, үсчин, гоо сайхан зэрэг 

арга хэмжээ зохиогдож 300 орчим залуучуул хамрагдсан. 

САНХҮҮГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах 

тухай аймгийн Засаг даргын 2022.04.20-ны А/183 тоот захирамж гарч сумын хэмжээнд эд 

хөрөнгийн тооллогын ажил эхлээд байна.  

Сумын ЗДТГ-ын даргын 2022.05.05-ны А/08 тоот тушаалаар 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэй 

байгууллагын ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.  

Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2022.05.03-ны 21 тоот удирдамжаар тус 

албаны 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2022.05.04-11-ний хооронд ажиллаж төсөвт 

байгууллагуудын 2020,2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж заавар 

зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Сүхбаатар аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 

2022.05.20-нд суманд ажиллаж ОНХС-н 2021 оны сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, 

үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж ажилласан.  

Байгаль орчин , Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

 5 сарын 1-нд Байгаль орчны тасаг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р ангийнхан 

маань “ДУГУЙТАЙ ЭКО АЯЛАЛ"-ыг зохион байгуулж, Дархан хаан уулынхаа ойр орчмын хогийг 

цэвэрлэлээ.  

 5-р багийн Засаг даргын санаачлагаар эзэнгүй хог хаягдал цэвэрлэх ажлыг тус багийн 

нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж 15 машин 45 иргэн идэвхи санаачлагатай хамрагдаж 30 тн 

эзэнгүй хог хаягдлыг нэгдсэн хогийн цэгт асгасан. 

 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулж сумын төвөөс зүүн тийш хийсэн нийлэг уут 

гялгар уут болон эзэнгүй хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж нийт 4тн хог хаягдлыг 

асгасан. Энэхүү арга хэмжээнд 90 гаруй хүн оролцсон. 
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 Мөн 5 сарын 10-нд Дархан хаан уулын тахилга зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү ажлын 

хүрээнд хог хаягдлыг цэвэрлэх болон машины зогсоол хийх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Эрүүл мэнд, Боловсролын чиглэлээр: 

Нийт үзлэг – 870 

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг – 136 

 Амбулаторийн үзлэг –  

 Идэвхитэй хяналт – 480 

 Гэрийн дуудлага –94 

Гэрийн эргэлт - 7  

Яаралтай түргэн тусламжийн дуудлага – 136  

 Алсын дуудлага - 42  

Нийт хэвтэн эмчлүүлэгч – 50 

Ор хоног – 363 

Нийт нас баралт – 1 

Халдварт бус өвчлөл эрт илрүүлэг үзлэг – 399 

 Артерийн гепиртензий – 130 

 Чихрийн шижин – 130 

 Хөхний өмөн – 25 

 Умайн хүзүүний өмөн – 100  

Жирэмсний эрт хяналт - 17/13/76,4% 

Төрсөн эх – 1 

 Цахим хуудас – 15 төрлийн мэдээлэл байршуулж 3092 хүний хандалт авсан байна. 

 ЭМТ-өөс танхимын – 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж 34 хүн хамруулсан. 

 2022 оны 5 сарын 7 Сувилагч, эх баригч нарын баяраар нийт 8 сувилагч эмнэлгийн 

мэргэжилтэн аймагруу тэмцээнд оролцсон  

    Цэцэрлэгээс алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдэд “Үүргэвчтэй ном, тоглоомын 

багцийг ” 1,3,4,5-р багийн нийт 8  хүүхдэд өгч эцэг эхтэй хамтран ажиллаж байна.  

Ахмад багш Ш.Алтанцэцэг багшийг урьж Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэгийн 

багш, ажилчин, хүүхдүүдэд сургалт зохион явуулсан. 

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сум, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын боловсролын 

байгууллагуудын  "ТУРШЛАГА СУДАЛЪЯ-ТЕХНОЛОГИО ТҮГЭЭЕ" багш сурагч солилцоо 

зохион байгуулагдаж байна. Тус арга хэмжээнд сум бүрээс 3 багш, 2 сурагч хамрагдсан.  
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Дугуйн дасгалжуулагч, гарамгай аялагч, с/м Ш.Энх-Амарын нэрэмжит “Уулын дугуй”-н 

Өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний:  

 Уулын дугуйн төрөлд:13-14 нас /эмэгтэй 6,4км/ 8а ангийн суралцагч Б.Өлзиймаа 

хүрэл 

 Бөөн гараатай төрөл: 13-14 нас эм 8а ангийн суралцагч Б. Өлзиймаа хүрэл медаль 

тус тус хүртсэн.  

Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх зорилгоор 

6-9 дүгээр ангийн суралцагчдын дунд “Содон загвар” тэмцээнийг БАЗАН, технологийн багш 

А.Хонгорзул нар зохион байгууллаа. 

 

Соёл урлагийн чиглэлээр: 

УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Соёлын төв 05 дугаар сард:  

 Ирсэн бичиг – 4  

 Явсан бичиг – 1 

 

 Хариутай бичиг – 1 

 Хугацаандаа явсан бичиг – 1  

 Хугацаа болоогүй бичиг – 0 

 Хугацаа хэтэрсэн бичиг – 0 

Улсын тэргүүний ардын авъяастан П.Хуягбаатарын бие даасан тоглолтыг зохион 

байгуулж танхимаар 110 хүнд хүргэсэн.  

Аймаг байгуулагдсаны 80-н жилийн ойг тохиолдуулан ардын авъяастнуудыг тодруулж, 

авъяас чадварыг нь хөгжүүлэх, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлуулах, алдаршуулах 

зорилготой зохион байгуулсан “СҮХБААТАР-80” урлагийн наадамд 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

“Жанжны нутгийн дуулал” тоглолтоор оролцсон. Тус наадмын мартагдсан өв соёл төрөлд 

өвлөн уламжлагч Ц.Бямбасүрэн гуравдугаар байр, Өвлөн уламжлагч Т.Цэндсүрэн “Магнай 

түргэн” дарьганга ардын айзам уртын дуугаар “Театрын нэрэмжит шагнал”, соёлын өвийн 

ажилтан Д.Болорцэцэг “Соёлын алдар” медаль, өвлөн уламжлагч С.Ганзориг “Аймгийн засаг 

даргын жуух” бичгээр тус тус шагнагдсан. Жанжны нутгийн дуулал тоглолт танхимаар 500 хүнд 

хүрсэн.  

Дорнод аймгийн "Соёл урлагийн газар", 13 сумын соёлын төвийн дарга удирдлагууд 

"Зүүн бүсийн жишиг соёлын төв"-д зочлон, үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага солилцоо.  

Хамрагсад 12.  

Сүхбаатар аймгийн Улсын тэргүүний Сүхбаатар сумын төрийн албан хаагчид Хэнтий 

аймгийн Улсын тэргүүний Баян-Овоо суманд зочлон туршлага солилцлоо. Туршлага солилцох 

багт номын санч А.Цэцэгмаа, Соёлын өвийн ажилтан Д.Болорцэцэг нар хамрагдан Баян-Овоо 

сумын соёлын төвийн үйл ажиллагаатай танилцан хамтран ажил санал солилцлоо.  

Сумын малчдын авъяас чадварыг хөгжүүлэх, олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор 

“Малчид дуулж байна” уралдааныг 1.000.000 төгрөгний төсөвтэйгөөр зохион байгуулж, 

танхимаар 210 хүнийг хамруулсан.  

Монгол улсын шадар сайдын ажлын алба, Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн 

тамир, спортын улсын хороо, Шри Чинмойн Марафоны багтай хамтран зохион байгуулж байгаа 

"Эвийн өргөө энхийн гүйлт-2022" буухиа Улсын тэргүүний Сүхбаатар суманд хүрэлцэн ирлээ.  

 “Талын түрлэг” номын талаар цахим танилцуулга хүргэсэн. Тэрбээр Сүхбаатар аймгийн 

Сүхбаатар сумаас төрсөн бахархалт хүмүүсийн түүхэн товчоо булангаар жанжин Д.Сүхбаатар, 

ардын баатар Г.Бүргэд, Монгол улсын гавьяат барилгачин Р.Буд, Монгол улсын гавьяат багш 
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Х.Далхжав, Хөдөлмөрийн баатар Н.Осгон, МУ-ын Соёлын навьяат зүтгэлтэн Ц.Дашдондов, 

Ардын жүжигчин Ш.Чимидцэеэ, дархан аварга Г.Өсөхбаяр, Төрийн шагналт яруу найрагч 

О.Дашбалбар, Монгол улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн Г.Мэнд-Ооёо, МЗХ-ны шагналт 

зохиолч Г.Ловор, Ард түмний гавьяат Ш.Ичинхорлоо Улсын начин Ж.Чулуун, нийт 13 хүний 

мэдээлэлийг цахимд байршуулаад байна.   

“Номын баяр-2022” арга хэмжээг “Илүү их уншья” уриан доор нэгдсэн зохион 

байгуулалтайгаар Аймгийн төвд зохион явуулсан. Энэхүү арга хэмжээний үеэр номын сангийн 

үйл ажиллагааны танилцуулга, “Миний дуртай үлгэрийн баатрын дүр” уралдаанд сумын 

хүүхдийн цэцэрлэгийн 10 хүүхэд 2 багшийн хамт оролцож, багийн дүнгээр 3-р байр эзэлсэн. 

Мөн 7б ангийн сурагч Г.Янжиндулам тэргүүний уншигч Д.Нацагдорж тэмдэгтэнгээр шагнуулав.  

Аймгийн номын сангаас “Үндэсний бичиг соёл номын өдрүүд-2022“ арга хэмжээний  

2 дахь өдөр “ Бийрээ нийлье, ургаа уудалья” монгол бичиг сурах , угийн бичгийн  сургалтанд 

хамрагдсан. “Сүхбаатар сумын соёлын төв” , “ Соёлын төвийн номын сан” фэйсбүүк групп 

хуудсаар, шинэ номын танилцуулга-13, сургамжит өгүүллэг-6, мэдлэгт дусал нэмэр булангаар 

-12 мэдээлэл, авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл шторк-5  тууж, роман-2 ыг цувралаар 

нийтлэж уншигчдын эрэлт хэрэгцээг ханган ажилласан.  

Орон нутаг судлах музейг   

 Хөлөнбуйр сумын багш сурагч, ажилчид- 48 

 Баруун-Урт сумын 1-р 10 жилийн  12в ангийн багш сурагчид- 32 

 Баруун –Урт сумын 1-р 10 жилийн 11б ангийн багш сурагчид -30 

 ЕБС-ын Мөнгөнсүх багштай 7б ангийн хамт олон- 28 

 Дорнод аймгийн соёлын төвийн эрхлэгч нар- 13 

 Номын сангийн уншигчийн дугуйлангийн сурагчид- 15 

 Сумын хийдийг барих компаны ажилчид -7  

 ЕБС-ын Цэндмаа багштай 6а ангийнхан- 25 

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт сумын төвөөс баруун хойш 25 км-т орших 

“Дэрсэн хашаатын хийдийн туурь” нэртэй Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг 2022 оны 05 дугаар 

сарын 01-ний өдөр гадны этгээдүүд ухсан талаар мэдээлэл ирж, Сумын цагдаа, соёлын өвийн 

ажилтан, номын санч, багийн дарга, байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй баг газар дээр 

нь очиж танилцсан. Нийтдээ 21 газар ухаж сэндийчсэн байсныг баримтжуулан албан тоотоор 

холбогдох мэдээллийн хамт аймгийн СУГ-ын мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  

 

                                                      

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН : 

Хууль, эрх зүйн мэргэжилтнийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Дэлхийцэцэг  

 

ХЯНАСАН:Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ц.Сүхболд 


