
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

а/ Сумын ИТХ-ын ажлын чиглэлээр: Төрийн болон Төрийн бус байгууллагуудын 

хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Аялах дэвтэр” ийг  аялуулан энэ сард 

Соёлын төвд хүлээлгэн өгсөн.  

ИТХ-ын 2020-2024 онд дэвшүүлсэн  “Иргэн төвтэй Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” 

зорилтын хүрээнд Иргэн таны санал саналын хайрцагийг албан байгууллагуудаар 

аялуулан гарсан саналыг нэгтэн ажиллаж байна.  

ГХУСАЗЗ-ийн ээлжит хуралдаан 2022 оны 03 сарын 22-ны өдрийн 14 цагт 

хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэлээ.  

1. 2022 оны ГХУСАЗЗ-ийн төлөвлөгөө батлах 

2. Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг сонсох, цаашид авах арга хэмжээний талаар 

санал солилцох 

Мөн ИТХ-ын дарга байгууллагын дарга нартай уулзаж ИТХ-аас хийгдэж байгаа 

ажлын талаар мэдээ мэдээлэл өгч санал солилцон ажилласан.  

б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр: 

 Удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг 2022 оны 03 дугаар сарын 02 ны 08:00 цагаас 

18:00 цагийн хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд ИТХ-ын дарга, Засаг 

дарга,  Төсөвт байгууллагуудын удирдлагууд, байгууллагын бичиг хэргийн ажилтнууд, 

багийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд 2021 оны ажлын үр дүн, 2022 оны ажлын 

төлөвлөгөөгөө танилцуулж оролцлоо. Нийт 35 албан хаагч хамрагдлаа. Мөн зөвлөгөөнд 

аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ын ахлах мэргэжилтэн М.Оюунтөгсөөр ахлуулсан 4 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж  Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, манлайлал, ОНХС-ийн 

төлөвлөлт үр дүн, албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, ЗДҮАХ-т анхаарах асуудлын 

талаар сургалт зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний дараагаар Засаг дарга Тамгын газрын 

дарга, Санхүү албаны дарга,  байгууллагын дарга, 1,2,3,4 дугаар багийн засаг дарга 

нартай, Тамгын газрын дарга тамгын газрын 6 мэргэжилтэнтэй үр дүнгийн гэрээ 

байгууллаа.  Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга нар багийн засаг 

дарга нартай уулзаж хаваржилт, төл бойжилтын талаар ярилцлаа.  

ИТХ, ЗДТГ аас санаачилан “Сумын удирдлага, төрийн албан хаагчид,иргэд”ийн 

дунд нээлттэй уулзалт өдөрлөгийг 3 дугаар сарын 23 ны өдөрт соёлын төвд зохион 

байгуулж ажиллалаа. Уулзалт өдөрлөгийн үеэр Засаг дарга, Тамгын газрын дарга, ХАА-н 

мэргэжилтэн, Хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн, Газрын даамал, Төсөв төрийн сангийн 



мэргэжилтэн нар иргэдэд холбогдох хууль тогтоомжоор мэдээлэл өгч иргэдийн асуултанд 

хариулт өгч ажиллав.  

Хүний нөөцийн суурь судалгааг хийж холбогдох байгууллагт нь хүргүүлэн ажиллаж 

байна.   

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД: 

Төрийн албаны зөвлөлөөс долоо хоног бүрийн пүрэв гаригт цахимаар зохион 

байгуулагддаг сургалтад нийт 15 албан хаагчдыг хамруулж ажиллалаа.  

Удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөр  Төрийн албаны шинэтгэл, Төрийн албан хаагчийн 

ёс зүйн дүрэм, манлайлал, Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт   Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 

газрын 100 дугаар тушаал, Төсвийн тухай хууль, Цахим шилжилтийн талаар аймгийн 

ахлах мэргэжилтэн нар нийт албан хаагчдад мэдээлэл өгч ажиллав.  

Төрийн удирдлага, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

цахим системд нэвтрүүлэх цахим сургалтад Тамгын дарга, хууль эрх зүй хариуцсан 

мэргэжилтэн нар 3 сарын 16 ны өдөр хамрагдлаа 

 Сумын удирдлага, Төрийн албан хаагч, иргэдийн дунд нээлттэй уулзалт 

өдөрлөгийн үеэр Хоршооны тухай хууль, Татварын тухай хууль, Монгол улсын Засаг 

захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, Нийгмийн даатгалын 

тухай хуулиудаас мэдээлэл өгч ажиллалаа.   

 

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН              

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: БЗАН-ээс "Хүүхдийн хөгжилд бидний оролцоо" 

сэдвээр хэлэлцүүлэг, сургалтыг нийт эцэг эхчүүд багш ажилчдын дунд  зохион байгуулав. 

Хүрэлцэн ирсэн эцэг эхчүүддээ "Хүүхдээ хүмүүжүүлэх хүмүүжлийн эерэг аргууд" 

сургалтыг толилуулан санал бодлыг сонсож ажиллалаа. 

Аймгийн БШУГ болон ГБХЗХГ –аас зохион байгуулсан "Хүмүүжлийн эерэг арга" 

орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтанд Нийгмийн ажилтан, Дотуур байрын багш, 1 

АУБ хамрагдлаа. Хүмүүжлийн эерэг арга" сургалтын түгээн дэлгэрүүлэлт амжилттай 

зохион байгуулагдав. Үүнд : Хүүхэд хүмүүжүүлэх монгол уламжлал ба хүмүүжлийн эерэг 

арга, Хүмүүжлийн эерэг арга ба түүний хэрэглээ, Багшийн ёс зүй хандлага харилцааг 

хүмүүжлийн эерэг аргын үүднээс авч үзэх нь өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх, Хүүхдийн нас 

хувийн онцлог , Хүүхдэд сөрөг хэвшил тогтохоос урьдчилан сэргийлэх нь зэрэг сэдвүүдийн 

хүрээнд 30% онол 70% дадлага ажил гэсэн зарчмаар нийт багш ажилчдын дунд 

амжилттай зохион байгууллаа. 



Дундын заах аргын нэгдлээс 5-9-р ангийн сурагчдын дунд "Оюуны фитнес" 

тэмцээнийг зохион байгууллаа. Уг тэмцээн нь сурагчдын оюун ухаан, авхаалж самбаа, 

хурд хүчийг сорьсноороо онцлог юм.  

Бага ангийн сурагчдаас Монгол хэлний хичээлээр ахицын шалгалт авсан. 

Шалгалтанд нийт 118 сурагч хамрагдсан.  

Соёлын чиглэлээр: 3 дугаар сард нийт 6 удаагийн олон нийтийн арга хэмжээ 

зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1050 иргэнд үйлчилж ажилласан байна.  

Номын сангийн тохижилтын үйл ажиллагаандаа  анхаарч номын тавиур, хийж 

гүйцэтгэж мэргэжлийн зурагчнаар уран зураг зуруулж тохижилтын үйл ажиллагаа 90 

хувьтай явж байна. 

03 сарын 20,21 ны өдрүүдэд Дэлхийн яруу найргийн өдрийг угтаж Сүхбаатар 

аймгийн  нийтийн номын сангаас сум сургуулийн номын санчдын дунд номын санчдыг 

чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж энэ үеэр спортын бага наадам зохион байгуулж 

Номын санч Ц.Батнаран нь багийн дүнгээр 2 дугаар байр мөн гар бөмбөг мөнгөн медиаль 

, сагсан бөмбөг Хүрэл медиаль, шатрын ганцаарчилсан төрөлд 4 байр тус тус эзлэж 

амжилттай оролцлоо.   

Мөн  хөгжмийн багшийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн дагуу Үкүллэ хөгжмийн 

дугуйлан хичээллэж эхэллээ.  

  Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  Нийт  батлагдсан тохиолдол 514 үүнээс хэвтэн 

эмчлүүлж буй байхгүй, 2022 он гараад 140 тохиолдол илэрсэн. 3 сард батлагдсан 

тохиолдол гараагүй байна. Нийт кластери 78 бүгд хаагдсан. Ойрын хавьтал байхгүй. 

Ковидийн pcr ийн шинжилгээнд иргэн хамрагдаагүй . Түргэвчилсэн шинжилгээг 14 иргэнд 

хийсэн. 

  3 сард ковидын вакцины 1- тунд 15 хүүхэд, 4 р тунд 3 иргэн, 3 р тун 1 нийт 19 иргэнд 

вакцин хийгдээд  байна. 

  Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих аяны хүрээнд Зүрх судасны илрүүлэг үзлэгт 34 

иргэнийг хамруулсан.  

  Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: ЖДҮ, СХСангийн талаар: 2022 оны 02-р сарын 22-ны 

байдлаар нийт 9 зээлдэгч байгаагаас 2022 оны 02 сарын зээлийн эргэн төлөлтийн орлого 

6 хүнээс 1020000 мянган төгрөгний орлого Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд төвлөрүүлсэн 

байна. 

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

нөөцийн судалгааг   аймгийн ХХААГазарт мэдээлж байна. 



Төлийн мэдээг Багийн дарга нараас авч нэгтгэн  аймгийн ХХАА-н газарт 3 дахь 

өдөр болгон мэдээ явуулж байна. 

Мал эмнэлэгийн чиглэлээр: Шүлхий өвчний сэжигтэй дуудлага ирж 2-р багийн 

Улаанхудаг гэх газарт 2022 оны 03 дугаар сарын 15 ны өдрөөс эхлэн сумын Засаг даргын 

2022 оны 03 дугаар сарын 15 ны өдрийн А/21 тоот хязгаарлалтын дэглэм тогтоон 

хөдөлгөөнт эргүүлийг тогтоон ажиллаж байна. Голомтын бүсэд 4 өрхийн үхэр 646, хонь 

3788, ямаа 2381, сэжигтэй бүсийн 15 өрхийн үхэр 569, хонь 3336, ямаа 1940, 

хамгаалалтын бүсийн 14 өрхийн үхэр 983, хонь 2827, ямаа 1769 нийт 18239 толгой малд 

20,4 л вакцины захиалгыг Аймгийн мал эмнэлэгийн газарт хүргүүлээд  байна.  

Байгаль орчны чиглэлээр: Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын 

дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь төслийн 

талаар Цахим сургалтан сууж мэдээлэл авлаа. 

Тус сумын нутагт 2021-2022 онд гаднаас өвөлжсөн 12 өрхийн 32 малчин иргэдтэй 

нутаг бэлчээр чөлөөлөх, худаг, хашаа хорооны орчны хог хаягдалыг цэвэрлэх мэдэгдэх 

хуудас өгч холбогдох багийн дарга, мэрэгжилтэн, цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 

ажиллалаа. Бэлчээр, худаг чөлөөлүүлэн 8-н өрхийн Бог-8 мянга, Бод-11500 гаруй малыг 

бэлчээрээс чөлөөлөх ажлыг гүйцэтгэлээ. \ Баяндэлгэр, Баруун-Урт \ 

Хаврын хуурайшилт эхэлсэнтэй холбогдуулан эрсдэлийн энэ үед сумын төвийн 

мал бүхий 12 өрх, хөдөөгийн 40 өрхөд ГАЛ ТҮЙМЭРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 

танилцуулга-45 ширхэгийг тарааж малчид иргэдэд сэрэмжүүлэх мэдээлэл өглөө. 

Дэлхийн усны өдөрт зориулсан “ГАЗРЫН ДООРХИ БАЯЛАГ-ГҮНИЙ УС” сэдэвт гар 

зургийн уралдааны удирдамжийн дагуу сумын ЕБС-ийн сурагчдын дунд гар зургийн 

уралдаан зарлаж, зохион байгуулан холбогдох газарт материалыг нь хүргүүлэн ажиллав. 

Аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 

“Ногоон төгөл” “Газар чөлөөлөлт” гэсэн 2 төсөл бичин хүргүүлээд байна.  
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