
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХАЛЗАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 05 ДУГААР  САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД 

а/ Сумын ИТХ-ын ажлын чиглэлээр: Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

ажлын албанаас зохион байгуулан явуулдаг байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагааг 

сайжруулах, мэдээ мэдээлэлээ ил тод шуурхай солилцох ажлын хүрээнд сар бүрийн ажлын 

эхний өдөр “УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ”-ыг 2022 оын 5 сарын 2 ны 

өдөр хуралдаж  сумын нийт албан байгууллагуудын дарга эрхлэгч нартай уулзан мэдээлэл 

солилцон одоогийн цаг үеийн байдал болоод ирэх сард хийхээр төлөвлөж байгаа 

ажлуудын талаар санал солилцон ажилласан.  

2022 оны 05 дугаар сарын 05- 13-ны өдрүүдэд Багийн иргэдийн нийтийн хурлуудыг 

зохион байгуулж  ИТХ-ын даргын мэдээлэл болон Засаг даргын цаг үеийн мэдээлэл, 

ЗДТГ-ын мэргэжилтэн албан хаагчдын мэдээллийг багийн иргэдэд хүргэн ажилласан. Мөн 

2023 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын санал асуулгын хуудсыг 

бөглүүлэн авч ажилласан.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны Улсын тооллого 

болохтой холбоотой өөрийн байгууллагад бүртгэлтэй эд хөрөнгийг нэгдсэн тооллогын 

програмд оруулан ажиллаж байна.  

Мөн Сумын ИТХ-ын ээлжит бус 10 дугаар хуралдааныг 05 дугаар сарын 30-ны 

өдөр хийхээр хурлын тов гарган ажиллаж байна.  

б/ Тамгын газар төрийн удирдлагын ажлын чиглэлээр: 

  Монгол улсийн ерөнхий сайдын санаачлагаар зохион байгуулагдаж буй Илүүдэл 

жингүй эртэч Монгол аяны хүрээнд Халзан сумын Засаг даргын нэрэмжит 3 төрөлт 

спортын тэмцээнийг байгууллага, ард иргэдийн дунд 5 сарын 14 ний өдөр амжилттай 

зохион байгуулан ажиллалаа.  

 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний цахим системд Засаг даргын 2020-2024 оны оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн Засаг даргаас сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний 

үүргийн биелэлт, Сумын 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг тус тус  хугацаанд нь 

буюу 05 дугаар сарын 20 ний дотор шивж оруулан ажиллалаа.  

Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан Дотоодын хшү ний ажлын хэсэг 

байгууллага, мэргэжилтнүүдийн эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд батлагдсан 

удирдамжийн дагуу 5 дугаар сарын 17-25 ны өдрүүдэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 

ажиллалаа. Засаг даргын зөвлөлд 2022 оны 5 дугаар сарын 27 ны өдөр танилцуулахаар  

төлөвлөн ажиллаж байна.  

Шинээр томилогдох ЗДТГ-ын болон ЕБС ийн нягтлан бодогч нарийн ХАСУМ-ыг 

АТТ-ын хяналт шалгалт дүн шинжилгээний хэлтэст  5 сарын 5 ны өдөр хүрүүлэн ажиллав.  

ЗДТГ дээр ажлын байрны цаг ашиглалтын зураг авалтын хуваарийг Тамгийн газрын 

даргаар батлуулан 7 хоног бүр албан хаагчид ээлжлэн ажлын байрны зураг авалт хийж 

ажиллаж байна.  



Төрийн албаны сүхбаатар аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

С.Баянмөнхөөр ахлуулсан ажлын хэсэг 5/22-23 ны өдрүүдэд тус суманд  ажиллаж  төрийн 

захиргааны албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдэл болон, төрийн албаны зөвлөлийн 411 

дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн шалган заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Ахмадын тайлант сонгууль хурал зохион байгуулагдаж ахмадын хорооны даргаар 

М.Уранцэцэг томилогдлоо.  

 05 дүгээр сард: Ирсэн бичиг–19, Явсан бичиг – 20, Хариутай бичиг – 10 

Хугацаандаа явсан бичиг – 8, Хугацаа болоогүй бичиг – 1, Хугацаа хэтэрсэн бичиг – 0 

байна.  

ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД: 

5 сард  аймгаас санхүүгийн  дэмжлэгээр 41.9 сая төгрөг , татварын орлогоос 11.2 

сая төгрөг, урьд оны үлдэгдлээс 25.9 сая төгрөг авч  орон  нутгийн төсвийн 

байгууллагуудад 79.0сая  төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. 

Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн тооллого явуулах комиссыг  байгууллага бүр 

дээр байгуулж, сумын комиссыг  Засаг даргын 2022.05.16 А/55 тоот захирамжаар  

байгуулсан. Тооллогын  хүрээнд  байгууллага бүр хөрөнгөө тоолж, программд хөрвүүлж 

оруулах, зөрчилтэй хөрөнгийн зөрчлийг арилгах ажлууд хийгдэж байна. 

Орон  нутгийн  хөгжлийн  сангийн  санал авах  ажиллагаа  баг бүрт хийгдэж байна.  

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД: 

Төрийн албаны зөвлөлөөс долоо хоног бүрийн пүрэв гаригт цахимаар зохион 

байгуулагддаг сургалтад нийт 20 албан хаагчдыг хамруулж ажиллалаа.  

Төрийн албаны сүхбаатар аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

С.Баянмөнхөөр ахлуулсан ажлын хэсэг 5 сарын 22-23 ны өдрүүдэд тус суманд ажиллаж  

75 төрийн албан хаагчдад Төрийн албаны ёс зүй, эрхэмлэх ёсөн зүйлийн талаарх сургалтыг 

зохион байгуулан ажиллалаа.  

Гэр бүл хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд салбар дундын хамтын 

ажиллагааг сайжруулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилгоор  сумдын хамтарсан багийг 

чадавхжуулах сургалтад нийт 6 албан хаагч 5 сарын 25 ны өдөр хамрагдлаа.  

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН 

ХАМГААЛЛЫН              БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Ерөнхий боловсролын сургууль:  1-р ангийн сурагчид Бид уншиж, бичиж, бодож 

сурлаа тайлант өдөрлөгийг амжилттай зохион байгуулж ард иргэд, эцэг эхэд тайлагнасан. 

Өдөрлөгт нийт 53 хүн хамрагдсан.  

Сайн багшийн сайн технологи ур чадварын уралдаанд 3 багш амжилттай оролцсон.  

БШУЯ-наас боловсролын салбарын ёс зүйн жил болгон зарласантай холбогдуулан 

сургуулийн захирлын тушаалаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсан. 

Энэ үеэр байгууллагын нийт 33 багш ажилтан тангараг өргөсөн.  



Эцэг эх асран хамгаалагчдын уулзалт ярилцлагыг амжилттай зохион байгуулсан. Энэ 

уулзалтын үеэр сургуулийн захирал цаг үеийн нөхцөл байдал, тушаал шийдвэрийн талаар, 

сургалтын менежер сурлагын хоцрогдол, ССҮ-ний талаар, нийгмийн ажилтан , НТБН-ийн 

багш нар тус тус мэдээлэл өгсөн.  

Номын баяр – 2022 арга хэмжээнд тус сургуулийн номын санч оролцож сумаасаа төрөн 

гарсан яруу найрагч, зохиолч нарын бүтээл ном товхимолыг ард иргэдэд сурталчилж, 

сурагчдын уншсан номын тэмдэглэл, номын хавчуурга зэргээр бүтээлийн үзэсгэлэн 

гаргасан.  

Анги дэвших болон улсын шалгалтанд бэлтгэж мэргэжлийн багш нар болон АУБ нар 

өдөр бүр сурагчдад давтлага өгөн ажиллаж байна.  

Соёлын чиглэлээр: Сүхбаатар аймаг байгуулагдсны 80 жилийн ойг угтаж нийт 

сумдын дунд 05 сарын 05, 06-нд урлагийн наадам Баруун-урт хотод зохион байгуулагдлаа. 

Урлагийн наадамд оролцогчдыг удирдлагаар хангаж тэдгээрт шаардлагатай эд зүйлс тоног 

төхөөрөмж, бусад зүйлсийг өөрийн байгууллагын хөрөнгөнд тулгуурлан хангаж 

ажиллалаа. Мөн орон нутгийн өмч эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллоготой холбогдуулан 

байгууллагадаа тооллогын комисс томилон тооллогын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллахаас 

гадна мэргэжлийн ажилчдыг гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнийх нь дагуу ажил үүргээ цаг 

тухай бүрд нь хийх үүрэг даалгавраар ханган ажиллаж байна. 

Номын сангийн чиглэлээр: Номын сан нь өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг хэвийн 

явуулж байна. 05 сард танхимаар 15 иргэнд , гэрээр ном олгох үйлчилгээ 10, шинээр 4 

иргэнд карт нээж үйлчилж байна.  

Бүх нийтийн уншлагыг дэмжих, номын өв санг арвижуулах, үндэсний бичиг соёлыг 

сурталчлах, хүүхэд залууст ном эрдмийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой "Үндэсний 

бичиг соёл, номын өдрүүд-2022" арга хэмжээ 2022 оны 05 дугаарсарын 20-22-ны 

өдрүүдэд аймгийн Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдсан бөгөөд номын санч 

Ц.Батнаран нь тус үйл ажиллагаанд өөрийн номын сангийн үйл ажиллагааг сурталчлах, 

номын баярын арга хэмжээнд амжилттай оролцлоо. 

Түүх дурсгалын зүйлд  1 булш хирэгсүүр шинээр илрүүлж бүртгэн баримтжуулан  

ажиллалаа. 

Дуу хөгжмийн багш Б.Батбаатар нь  үндсэн ажил  үүргийнхээ дагуу бага ангийн 6 

сурагч, дунд ангиас 6 сурагч нийт 12 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй үкүллэ хөгжмийн 

дугуйланг хичээллүүлж байна.  

 

  Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр: Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 01 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх, 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамрагдах иргэдэд хөдөлмөр 

эрхлэх ур чадвар олгох, мөн 2022 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулах 2 өдрийн сургалтанд 

хамрагдсан.  Төсөл хөтөлбөрт Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 6 төсөл, 

Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 3 төсөл, ХБИ ажлын байрыг дэмжих төсөлд 2, 

Ногоон ажил, Нийтийг хамарсан ажилд 2 төсөл ОНОТХ төсөлд 1 төсөл, Малжуулах 

хөтөлбөрт 5 –н малчин өрхийн төслийг хүлээн авсан. Одоогоор ахмадын төсөлд 2 төсөл 

сонгон шалгарсан Д. Адъяа Оёдол, П. Энхцэцэг Цагаан идээ төслүүд дэмжигдсэн.  



"Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, хөгжил, оролцоог дэмжих дэд хөтөлбөр"-ийн 

хэрэгжилтийг хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн идэвх оролцоог дээшлүүлэх, санал 

санаачилгыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Сүхбаатар аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

холбооны төлөөлөл Халзан суманд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд иргэдэд мэдээлэл өгч 

Халзан суман дахь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо байгууллагдсан.  

  Байгаль орчны чиглэлээр: 5 сарын 2-нд Баруун-Урт суманд болсон “Ногоон –

Сүхбаатар” өдөрлөгт сумын Засаг даргын орлогч Б. Анхбаяр, Байгаль хамгаалагч Ш. 

Цогтэрдэнэ нарын хамт оролцож 2000 ширхэг хайлаас модны суулгац авчирч албан газар 

аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд  хувиарлан өгч тарих ажлыг зохион байгуулав. 

3, 4 дүгээр багийн ИНХ-д оролцож Бэлчээрийн маргаан болон галын аюулгүй 

байдлын санамж тараан байгаль орчны чиглэлээр хийх ажлынхаа талаар мэдээлэл өглөө. 

Үүнд нийт 38 иргэн хамрагдав. 

Ө. Балжидийг ХААИС-ийн ойн инженерийн 2,5 жилийн баклаварийн сургалтанд 

хамруулах хүсэлтийг аймгийн Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 

хүргүүллээ. 

5 дугаар сарын 19-20-ний өдрүүдэд “Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур 

амьсгалын өөрчлөлтөнд  дасан зохицох чадамж болон эрсдлийн менежментийг 

боловсронгуй болгох нь””Сүхбаатар аймгийн газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын 

салбарын зөвлөгөөнд тус тус оролцлоо 
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