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ТҰРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ: 

Сумын ЗДТГ нь байгууллагынхаа ђйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, энгийн 

ойлгомжтой, хууль дээдлэх шалгуур ђзђђлэлтђђдийг хангах ђђднээс байгууллагын ђйл 

ажиллагааны зорилго, стратегийн зорилт, тэргђђлэх чиглэл болон тэдгээрийн хђрээнд 

авч хэрэгжђђлсэн арга хэмжээ, тђђний ђр дђн, иргэдийг хђлээн авах цагийн хуваарь, 

тєрийн ђйлчилгээ авахтай холбоотой лавлагаа болон холбогдох мэдээллийн жагсаалт, 

байгууллагын ђйл ажиллагаанд мєрдєж байгаа нийтэд 

хамааралтай хууль тогтоомж, дђрэм, журам, заавар 

болон албан хаагчдынхаа ажил ђђргийн чиг ђђргийг 

байгууллагынхаа мэдээллийн самбарт ил тод 

байрлуулан тогтмол шинэчилж байна. 

 Мєн зохион байгуулж байгаа ажлаа сурталчлах 

ђђднээс орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага 

болох ”Таны Сэлэнгэ” КаТв, “Миний Монгол” КаТв-тэй 

жил бђр гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж орон нутгийн 

хэмжээнд єрнєж буй цаг ђеийн мэдээ мэдээллээр ард 

иргэдээ хангаж байна.  

Мєн “Сэлэнгийн мэдээ” сонингийн газарт мэдээ 

мэдээллийг цаг тухай бђрт нийтэлж ђйл ажиллагааны тайланг тусгасан “Сђхбаатарын 

мэдээ” сонинг улирал тутам гаргаж сумын www.sukhbaatar.se.gov.mn  сайтад тєрийн 

байгууллагын бђтэц зохион байгуулалт, чиг ђђргийн талаар дэлгэрэнгђй мэдээллийг 

байршуулж, цаг ђеийн холбогдолтой мэдээ мэдээллийг тухай бђрт нь шуурхай мэдээллэн 

ажиллаж байна. 

 Тєрийн албан хаагчдын ажилд хандах хандлага, харилцааны соѐл, хариуцлагыг 

дээшлђђлж, хђнд сурталгђй, ил тод нээлттэй ђйлчилгээг бий болгох ђђднээс “Иргэдийн 

санал хђлээн авах” дэвтрийг байнга ажиллуулж иргэдээс гарсан санал хђсэлтийг ђйл 

ажиллагаанд нь тусган ажиллахаас гадна тєрийн албан хаагчдын ажлын байрны 

тодорхойлолтыг нарийвчлан гаргаж албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, тєрийн 

байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан єргєдєл, гомдол, хариутай бичгийн 

шийдвэрлэлт, харилцааны соѐл, єгєгдсєн ђђрэг даалгаврын биелэлтийг эргэж мэдээлдэг 

байх, ђйлчилгээний шуурхай байдлыг хангах ђђднээс албан хаагч бђрт “Хариуцлагын 

карт”-ыг бєглђђлж ђнэлж дђгнђђлдэг. 2014 оны гарснаар тєрийн албан хаагчдыг зайлшгђй 

хэрэгцээт сургалтын нєєцєєр хангах, албан хаагчийн сурч боловсрох, ур чадварыг нь 

дээшлђђлэх мэргэшђђлэх ђђднээс шат дараалсан сургалтанд хамруулж байна. Албан 

хаагчдын єдєр тутмын ђйл ажиллагаанд нь чадавхижуулах ђђднээс боловсруулж байгаа 

Сђхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газар нь нийт 43 ажилтан албан хаагч 

ђђнээс 11 улс тєрийн албан хаагч, 22 тєрийн захиргааны албан хаагч, 10 ђйлчилгээний 

албан хаагч байна.  Сэлэнгэ аймгийн тєрийн албаны зєвлєлийн салбар зєвлєлийн 2014 

оны 01 тоот тогтоолоор “ТҰРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА, ЁС 

ЗҮЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ” болгон зарласантай холбогдууан албан хаагчдын ажил 

ђйлчилгээний ђр дђн, цаг ђеийн шаардлага, тєрийн ђйлчилгээ хђртэгч иргэдийн сэтгэл 

ханамжийн ђнэмлэмж зэргээс хамааран албан хаагчдынхаа ђр дђнгийн гэргээний ђнэлгээнд 

тусган ажиллаж байна.  

http://www.sukhbaatar.se.gov.mn/


удирдамж, тєсєл хєтєлбєр, албан бичиг захирамж, тушаалын тєслђђдэд хууль эрх зђйн 

ђндэслэлтэй эсэхэд хяналт бђхий визийг олгодог 

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 101-р тогтоолоор тєрийн байгууллагын 

ђйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, тєрийн бодлого боловсруулахад иргэдийн 

оролцоог нэмэгдђђлэх, тєрєєс ђзђђлж байгаа ђйлчилгээг хђртээмжтэй, чирэгдэлгђй 

болгож, цахим засгийн ђйлчилгээг хєгжђђлэн нэвтрђђлэх зорилгоор боловсруулсан “Цахим 

засаг” хєтєлбєрийн хђрээнд тєрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад иргэд санал 

бодлоо чєлєєтэй илэрхийлэх, иргэдийн оролцоог хангахаар Сђхбаатар сумын цахим 

хаягийг www.sukhbaatar.se.gov.mn нээн ажиллуулж мэдээллийн самбараар иргэдэд 

сурталчлан иргэдийн санал бодлоо илэрхийлэх нєхцєл бололцоог ханган ажиллаж байна.  

“Цахим засаглал” хєтєлбєрийн хђрээнд байгууллагынхаа интернетийн хурд, 

чанарыг сайжруулах ђђднээс Монголын цахилгаан холбоо компанитай гэрээ байгуулан 

єндєр хурдны шилэн кабельтай болсон.  

Мєн иргэний танхимийг байгуулан єєрийн сумын сайттай тєсєв санхђђ, тєрийн 

ђйлчилгээ, олон нийтийн арга хэмжээнђђдийн мэдээ мэдээллийг тухай бђрт нь 

байршуулан мэдээллэж байна. Тєрийн болон орон нутгийн ємч хєрєнгєєр бараа ажил 

ђйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, тєсвийн тухай хуулийн дагуу Засгийн газрын 

худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас (e-procurement.mn), болон худалдан авах 

ажиллагааны хяналт шинжилгээ, мэдээллийн систем, (PMMIS)-ээр олон нийтэд нээлттэй 

мэдээлэлэн ажиллаж байна. 

 Сумын тєсєвт байгууллагуудтай имейл хаягаар холбогдох тайлан, мэдээ, 

судалгаа, хариутай бичгийн шйдвэрлэлт болон цаг ђетэй холбоотой мэдээ мэдээллийг 

харилцан хђргэн ажиллаж байна. Тєрийн албан хаагчдын ашиг сонирхол, хєрєнгє орлогын 

мэдђђлгийг цахим хэлбэрээр авч шивж оруулаад байна. Мєн Сэлэнгэ аймгийн Цахилгаан 

холбооны байранд ТёЦ машиныг 2013 он 12 сары 03-ны єдєр байрлуулан иргэдэд ђйлчилж 

эхлээд байна. 

Албан хаагчдыг тєрийн албаны чиг ђђрэгтэй холбогдолтой хэвлэл, мэдээллийн эх 

сурвалжаар хангах, хууль эрх зђйн мэдээллээр хангах, хууль тогтоомжийн сан бђрдђђлэх, 

хууль, эрх зђйн ђндэслэлгђй болон хууль бус шийдвэр гаргахгђй байх ђђднээс Монгол улсын 

хуулийн эмхтгэл 4 боть номыг шинэчлэн,  Тєрийн мэдээлэл сэтгђђлийг 8-н баг, сумын 

ИТХ, ЗДТГ-т нийт 10 дугаар улирал бђр захиалан ажил ђйлчилгээндээ ашиглаж байна. 

2014 оны эрхний хагас жилийн байдлаар манай байгууллагаас  хууль бус шийдвэр гараагђй 

байна. 

Иргэний танхим”, нээлттэй утас, цахим хуудас ажиллуулаж, иргэдийн хђсэлт, 

санал бодлыг хђлээн авч, шийдвэр, ђйл ажиллагаандаа тусгадаг шинэ тогтолцоог 

бђрдђђлэх ђђднаээс Иргэдийн санал  хђсэлтийг 7036-2053 тоот утсаар, “Иргэний 

танхим”-ын санал хђсэлт хђлээн авах дэвтрээр, “Сђхбаатар хот” пэйж хуудсаар байнга 

хђлээн авдаг. 2014 онд “Иргэний танхим”-д нийт 7 хђний санал ирсэн байна. 

№ Иргэдээс ирђђлсэн санал, хђсэлт Санал хђсэлтийг шийдвэрлэсэн 

байдал 

1 Тус сумын 7-р багийн 1-р хэсэгт оршин суудаг 

Багш нарын 29-н айлын 6 тоотод суудаг ба 

манаы байранд 1990 оноос хойш засвар ороогђй 

тул сантехникийн их засварт оруулж єгнє ђђ. 

Мєн манай байрны хэрэглээний халуун усыг 1-р 

сургуулиас салгаж холбож єгєхийг хђсье. 

 

 

 

 

Дэд бђтэц хариуцсан 

мэргэжилтэн Ж.Уянга: 

http://www.sukhbaatar.se.gov.mn/


Оршин суугч П.Пђрвээ, ё.Болд СѓХ-ны дарга н.Цэнд-Аюушийг 

мэргэжлийн байгууллагуудтай 

холбож єгсєн. 
2 Багш нарын байрны 07 тоотод оршин суудаг ба 

сантехникийн болон дээврийн засварт оруулж 

єгнє ђђ.  

07 тоотод оршин суугч Г.Алтангэрэл 

3 Дээрх айлуудтай санал нэг байна.  

25 тоотод оршин суугч Эрхэмбаяр 

4 Салхитын 3-р багийн хог хаягдлыг айл єрхєєс 

ачиж тээвэрлэхэд хот тохижилтын 

байгууллагаас унаа хђрэлцэхгђй гэсэн 

шалтгаанаар манай багийн 3,4-р хэсгийн хогийн 

цэгт хуримтлагдсаныг одоогоор ачиж 

тээвэрлэж байгаа нь иргэд сэтгэл ханамжгђй, 

ариун цэврийн нєхцєл хангахгђй байгаа учраас 

цаашид айл єрхєєс 1 сард 2 удаа хог хаягдалыг 

тээвэрлэх нєхцлєєр хангаж єгнє ђђ. 

3-р багийн иргэн 

Хогийн цэгийг Хот тохижуулах 

байгууллагаас ачиж цэвэрлэж 

дууссан ба 3-р багийн тус 

хэсгээс 6-р сараас хойш сард 2 

удаа айл єрхийн хог ачилтыг 

хийж байна. 

5 Хонгорморьтын 1-р багийн нутаг дэвсгэр 

“Цагаан хєшєє”, Хулгайчийн булаг ордог зам 

дагуу номергђй пронтер машинууд тєвєєс 

уулаараа лрж ирэн хог хаягдлаа асгаад хар 

шороо ачиж аваад явдаг. Хэлэхээр та нарт 

хамаагђй гэх юм. Энэ асуудалд анхаарлаа 

хандуулна уу. 

Иргэдийн хђсэлтийн дагуу 

Хєдєлмєрийн хэлтсээс зохион 

байгуулж буй “40-єєс насны 

иргэдийн хєдєлмєрт зуучлах” 

хєтєлбєрийн дагуу тус багийн 2 

иргэнийг 4 сарын ажлын 

байраар ханган, цалинжуулж 

байнгын эргђђл хийлгэж байна.  

6 Ганзам 7-р багийн 3-р хэсгийн 4.8.8, 3.8.7 тоотод 

оршин суудаг манай байрны ашиглах хугацаа 

дууссан тул дээвэр болон сантехникийн шугамд 

зэврэлт ђђсч, ус гоожиж, чийгшилт єгч байгаа 

тул хот дахин тєлєвлєлтєнд оруулж єгнє ђђ. 

Хот тохижилтын байгууллага хогийг маш сайн 

цэвэрлэж байгаа ч Ганзам Сєх ажлаа хийхгђй 

байна.  

7-р багийн оршин суугч Миеэ, Хишигт 

 

Оршин суугчид Мэргэжлийн 

хяналтын байгууллагад єргєдєл 

бичиж нєхцєл байдлын дђгнэлт 

гаргуулна. 

7 Сђхбаатар сумын 7-р багийн 4-р 58 айлын 

халаалтын байгууламжинд комисс гарч ђзлэг 

хийж єгнє ђђ.  

4-р 58 оршин суугч Я.Даваасђрэн 

Халаалтын улирал эхлэхэд 

мэргэжлийн байгууллагын 

хђмђђстэй нийтийн эзэмшлийн 

орон сууцны инженерийн шугам 

сђлжээнд нэгдсэн ђзлэг 

шалгалтыг хийнэ.  

             

   Сђхбаатар сумын Засаг даргын 2012 оны А/44 тоот “Эрх зђйн сургалт 

сурталчилгааны баг ажиллуулах тухай” захирамжийн дагуу жил бђр  хууль, эрх зђйн 

мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг иргэд, олон нийтийн эрэлт, цаг ђеийн 

шаардлагад нийцђђлэн зохион байгуулах ажлын тєлєвлєгєє гарган батлуулан ажиллаж 

байна.   2014 оны эхний хагас жилд дараах сургалтуудыг ђе шаттайгаар зохион 

байгууллаа.  

 “Гамшгаас хамгах ажлын аалах тухай”, “Галын аюулгђй байдлын тухай” 

хууль тогтоомж, галын аюулгђй байдлын стандарт, норм, дђрмийн хэрэгжилтийг гэр 



хорооллын айл єрхєд хангуулах, гал тђймрийн гаралтыг 

бууруулах, иргэдэд гал тђймрийн аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх сургалт зохион байгуулж мэдлэг олгох, 

мэргэжлийн зааварчилгаа єгєх, галын аюулгђй байдлыг 

хангуулж, эмзэг байдлыг бууруулах зорилгоор Сэлэнгэ 

аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран 2014 оны 01 

дђгээр сарын 05-аас 15-ны хооронд “ГЭР ХОРООЛЛЫН 

ПИЙШИН, ЗУУХ, ЯНДАНГИЙН ГАЛЫН АЮУЛГёЙ БАЙДАЛ” 

нэгдсэн арга хэмжээг удирдамжийн дагуу зохион 

байгууллаа.  

Нэгдсэн арга хэмжээний ђеэр гэр хорооллын айл єрхђђдээр явж, галын аюулгђй 

байдлын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжђђлэх, гэр хорооллын айл єрхђђдэд галын 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх ђзлэг шалгалтыг хийж, ухуулга сурталчилгааг танхимын 

болон хєдєлгєєнт хэлбэрээр зохион байгуулж, иргэдийг хамрууллаа. 

 Сэлэнгэ аймгийн сум дундын шђђхийн шђђгч н. Эрдэнэхишигтэй хамтран  

“Иргэний маргааныг эвлэрђђлэн зуучлах хууль”-ийн тухай сургалт мэдээллийг Сђхбаатар 

сумын ЗДТГ ѕын Иргэний танхимд 2014 оны 02-р сарын 18-ны єдєр зохион байгууллаа. 

Сургалтанд ЗДТГ-ын бђх ажилтан албан хаагчдыг 

хамрууллаа.  

  Дэлхийн зєн Монгол  ОНХХ-ийн 5 

багийг хариуцсан мэргэжилтэн Одонтунгалагтай 

хамтран тус багийн єсвєр ђеийн 28  охинд “Сэтгэл 

татам охин” сургалтыг 2014 оны 02-р сарын 21-ний єдєр 

зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Нэгдсэн эмнэлгийн 

охидын  эмч Сэлэнгэ нєхєн ђржихђйн талаар,  Дэлхийн 

зєнгийн хђђхэд єсвєр ђе хариуцсан сургагч багш 

Одонтунгалаг, Мєнхзул нар ѐс, зђй харилццаны талаар, “Чулуут чой” ђсчин, гоо сайхны 

салоны ђсчин Ш.Долгорсђрэн ђсээ хэрхэн арчлах талаар, “Оюу” гоо сайхны салоны гоо 

сайханч Уянга нђђрээ, арьсаа хэрхэн арчлах хамгаалах талаар нийт 8 цагийн бђтэн 

єдрийн сургалтыг тус тус явууллаа.  

           Мєн 5-р багийн жимс, жимсгэнэ, мод  тариалдаг иргэдийнхээ дунд 

тэднийг дэмжин ажиллах, бараа бђтээгдэхђђнийг зарж 

борлуулах чиглэлээр клуб байгуулан ажиллахаар болж 

2014-02-22- ний єдєр тус багийн иргэдийг цуглуулан 

сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Сђхбаатар 

сумын ЗДТГ-ын ХАА-н тасгийн дарга Н.Гантуяа дээрх 

иргэдэд ЗДТГ-ын жимс, жимсгэний чиглэлээр авч 

хэрэгжђђлж буй бодлого, тайлан, хууль эрх зђйн 

мэдээллийг иргэдэд хђргэсэн болно. Мєн иргэдийн 

хурлын дарга Ш. Наранцэцэг монголд ургах боломжтой 

жимсний моднууд тэдгээрийн ђнэ ханш, хэрхэн ургуулах 

талаар сургалтыг иргэдэд зохион байгуулсан. Уг клуб нь 7 хоног бђрийн Бямба гаригийн 

12 цагт цугларч мэдээллээ солилцон, сургалт зохион байгуулахаар боллоо.2014.03.06-ны 

єдєр “Эмэгтэйчђђдийн хєдєлмєр эрхлэлт” сэдэвт хэлэлцђђлгийг Нийгмийн халамж 

ђйлчилгээний хэлтэс, Сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион байгууллаа. Уг хэлэлцђђлэгт 

хувиараа хєдєлмєр эрхэлдэг эмэгтэйчђђд болон тєрийн албанд ажилладаг 

эмэгтэйчђђдийн тєлєєлєл оролцон эрђђл мэнд, боловсрол, хєдєлмєр эрхлэлтийн талаар 

тулгамдаж байгаа асуудлыг хэлэлцлээ. 



Сђхбаатар хотын Тохижилт ђйлчилгээний газрын нийт ажилтнуудын дунд 2014 

оны 2-р сарын 16-нд аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтэстэй хамтран “Нийгмийн даатгалын тухай 

хууль”-ийн сургалт, 3-р сарын 21-нд Сэлэнгэ 

аймгийн Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан 

“Иргэн таны тєлєє” сургалтыг зохион байгууллаа. 

 2014.03.21-22-ны єдрђђдэд Хєдєлмєрийн 

хэлтсээс хэрэгжђђлж буй тєсєл хєтєлбєрђђдийн 

хђрээнд 5,7-р багуудын нийт 76  иргэнд сургалтыг 

зохион байгуулж, гарын авлагаар ханган ажиллалаа.  

 Цахим тоглоомын газрын журам шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан аймгийн 

Цагдаагийн газартай хамтран цахим тогломын газарт хяналт тавих сумын зєвлєлийг 

байгуулан, тоглоомын ђйлчилгээ эрхэлдэг иргэдэд сургалт явуулахаар  тєлєвлєєд байна  

 2014 оны 04-р сарын 30-наас 05 сарын 01-ний 

єдрђђдэд “Шинэ Бадрах” ХХК, “Олон борлог” ХХК, 

“Сэлэнгэ Энерго” ОНѓААТёГ, “Сэлэнгэ Азза” ХХК, 

“ДСЦТШС” ХХК-ийн Сэлэнгэ дэхь салбар, “Оргил” 

хэрчсэн гурилын цех, “Видђ” ХХК, “Ногоон гол” нарийн 

боовны цех, “Залуу Сэлэнгэ” ХХК, “Хђђхдийн мєрт” ХХК-

уудыг татан оролцуулж Хєдєлмєрийн харилцаа, 

ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилтийн талаар ђзлэг шалгалт 

хийж, мэргэжил арга зђйн зєвлєгєє, мэдээлэл, гарын 

авлагаар хангалаа. ёзлэг шалгалтын явцад илэрсэн 

зєрчил дутагдлыг арилгуулах тал дээр мэргэжил арга зђйн зєвлєгєєг сумын салбар 

хорооноос авч байх, мєн  хамтран ажиллахыг зєвлєлєє. 

 2014 оны 04-р сарын 30-ны єдєр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилтнуудыг 

хамруулан Хєдєлмєрийн тухай хууль, ХАБЭА-н сэдвээр мэдлэг сорих "АХА" тэмцээнийг 

зохион байгуулан, нийт 52 ажилтан, албан хаагч, идэвхитэй оролцож "Сэлэнгэ Энерго" 

ОНААТёГ-ын зуухны засварчин Д.Батхуяг бусдыгаа хошуучлан тэргђђлж єргємжлєл, 

мєнгєн шагналаар шагнууллаа. Тэмцээнийг зохион байгуулсан гол зорилго нь ХАБЭА-н 

тухай хуулийг танин мэдђђлэх, сурталчлах явдал байлаа. 

 “Согтууруулах ундааны хяналтын тухай хууль”-ийн тєсєл /Архидан согтуурахтай 

тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга/, тђђний ђзэл баримтлал, танилцуулга, уг 

хуулийн тєслийг дагаж гарах холбогдох хуулийн тєслийн талаарх хэлэлцђђлгийг 

Сђхбаатар суманд ђйл ажиллагаа худалдаа, 

ђйлчилгээний аж ахуй нэгж, иргэдийн дунд 2014 оны 05 

дугаар сарын 08-нд зохион байгууллаа 

  Хэлэлцђђлгийн явцад холбогдох хууль 

тогтоомжийн талаар нэг бђрчлэн танилцуулж 

хуулийн заалт бђр дээр ярилцаж аж ахуй нэгж 

иргэдийн санал дђгнэлтийг нь сонсож,  харилцан 

ярилцлаа. 

 “Согтууруулах ундааны хяналтын 

тухай хууль”-ийн тєсєл /Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулга/, тђђний ђзэл баримтлал, танилцуулга, уг хуулийн тєслийг дагаж гарах 

холбогдох хуулийн тєслийн талаарх хэлэлцђђлгийг Сђхбаатар суманд ђйл ажиллагаа 



худалдаа, ђйлчилгээний аж ахуй нэгж, иргэдийн дунд 2014 оны 05 дугаар сарын 08-нд 

зохион байгууллаа.  

 Хэлэлцђђлгийн явцад холбогдох хууль тогтоомжийн талаар нэг бђрчлэн 

танилцуулж хуулийн заалт бђр дээр ярилцаж аж ахуй нэгж иргэдийн санал дђгнэлтийг 

нь сонсож,  харилцан ярилцлаа 

Сђхбаатар суманд 2014 оны  эхний 5 сарын байдлаар 61 гэмт хэрэг бђртгэгдсэний 

25 буюу 40.9 хувь нь согтуугаар ђйлдэгдсэн ба гэмт хэргийн тоог єнгєрсєн оны мєн 

ђетэй харьцуулахад 9.1 хувиар буурсан ђзђђлэлттэй байна. 

2012-2014 оны эхний 5 сардуудад Сүхбаатар суманд гарсан гэмт хэрэг: 

Сүүлийн 2 жилийн бүртгэгдсэн гэмт хэргийг энхний 5 сарын байдлаар 

харьцуулбал 

Багууд 

2013 оны 5 сар Бђртгэгдсэн 

нйит гэмт 

хэргийг 

согтуугаар 

ђйлдсэн гэмт 

хэрэгт 

харьцуулбал  

/хувиар/ 

2014 оны 5 сар Бђртгэгдсэн 

нйит гэмт 

хэргийг 

согтуугаар 

ђйлдсэн гэмт 

хэрэгт 

харьцуулбал  

/хувиар/ 

Бђртгэгдс

эн гэмт 

хэрэг 

Согтуугаа

р 

ђйлдэгдсэ

н 

Бђртгэгдс

эн гэмт 

хэрэг 

Согтуугаар 

ђйлдэгдсэн 

1-р баг 8 3 37.5% 3 2 66.7% 

2-р баг 8 3 37.5% 9 3 33.3% 

3-р баг 10 6 60% 9 4 44.4% 

4-р баг 8 6 75% 9 5 55.6% 

5-р баг 6 3 50% 5 2 40.0% 

6-р баг 10 4 40% 11 4 36.4% 

7-р баг 13 6 46.1% 12 5 41.7% 

8-р баг 3 2 66.7% 3  0% 

Нийт 66 33 50% 61 25 40.9% 
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Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг Үүнээс согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг



Дээрх ђзђђлэлтээс харахад 2013 оны 5 сард бђртгэгдсэн  гэмт хэргийн 50 хувийг 

согтуугаар ђйлдсэн байсан нь 2014 оны 5 сартай харьцуулахад 40.9 хувиар буюу 9.01 

хувиар буурсан ђзђђлэлтэй байна.  

2014 оны 5 сард аймгийн Засаг даргын орлогчийн тоот албан бичгийн дагуу сумын Засаг 

даргын  01 тоот удирдамж гарч Сђхбаатар сумын “Согтууруулах ундаа худалдах, 

тђђгээр ђйлчлэх тусгай зєвшєєрєлтэй аж ахуй нэгж”-ђђдэд аттестатчилалын хяналт 

шалгалтыг хийж ажиллалаа. 

 Ñ¿õáààòàð ñóìàíä ñîãòóóðóóëàõ óíäààãààð ¿éë÷èëãýý ÿâóóëäàã 86 àæ àõóé íýãæ 

хамрагдсан бєгєєд  Àðõèäàí ñîãòóóðóóëàõòàé òýìöýõ áîëîí бусад хууль тогтоомж, 

дђрэм, журам зэргээр аж ахуй нэгжийн хђнсний дэлгђђр, баар,кафеä èðãýäýä яриа таниулга 

хийж, согтууруулах ундаа хэтрђђлэн хэрэглэсэн, бусдын эд зђйлийг барьцаалан архи 

зээлээр олгох, 21 насанд хђрээгђй хђмђђстэй архи согтууруулах ундааг зарж борлуулахгђй, 

тэндэнд ђйлчлэхгђй байх зэргийг сануулан ажиллалаа.  

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам сахиулах ажилд 

иргэдийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах ђђднээс “Олон нийт-цагдаагийн хамтын 

ажиллагаа” хєтєлбєрийг хђрээнд “ОЛОН НИЙТ-ЦАГДААГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ 

ТёНШЛЭЛ”-ийн гэрээг багийн засаг дарга, багийн цагдаагийн хэсгийн байцаагч, багийн 

иргэдийн нийтийн хурлын дарга нар жил бђр шинэчлэн дараах ажлуудыг гэрээндээ тусган 

хийж гђйцэтгэж байна. 

          2014 оны 05 дугаар сарын байдлаар насанд хђрээгђй хђмђђсээс 25 гэмт хэрэгт 38 

хђђхэд холбогдсон нь ємнєх оны мєн ђетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 37,5 хувиар, 

холбогдогч 36,6 хувиар буурсан. 

      Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зєрчил гарах, хђђхдийг болзошгђй эрсдлээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор Ерєнхий боловсролын сургуулиуд  дээр байгуулагдсан “ѓсвєрийн 

цагдаагийн клуб”ѕын сурагчдыг нийгмийн ажилтны удирдлаган дор ажиллуулж, ђђрэг 

чиглэлээр ханган улиралд 1 удаа ХГБХХ-ийн хђђхэд хєгжлийн танхимд клубуудын хамтран 

ажиллах, харилцан туршлага солилцох сургалт, ярилцлагыг зохион байгуулсан.  

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Замын хєдєлгєєний тухай хууль, 

архиан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн  хђђхдэд холбогдох заалтуудаар сургалтыг 

явууллаа.  

 Мэдээллийн аюулгђй байдлын талаарх ойлголт, мэдлэгийг дээшлђђлэх 

зорилгоор ерєнхий боловсролын сургуулийн иргэний боловсролын цагаар мэдээлэл зђйн 

багш нарын туслалцаатайгаар интернет орчинд аюулгђй аялах, интернет ашиглан 

єсвєр насны хђђхдђђдийг бэлгийн мєлжлєг, садар самуунд уруу татах гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдээллийг сурагчдын цахим хаягт байршуулсан.  

           “Хђђхэд хууль-2014” арга хэмжээний хђрээнд дунд, ахлах бђлгийн сурагчдад 

мессенжер, чатаар ђл таних хђмђђстэй танилцах, улмаар болзох, эрсдэлд єртєх, 

ялангуяа болзооны хђчинд єртєхєєс урьдчилан сэргийлэх талаар ухуулга яриаг 

цагдаагийн газартай хамтран ЕБС-иудын нийт 8425 сурагчдыг хамруулан зохион 

байгуулсан.   

           Иргэдийн эрх зђйн боловсролыг дээшлђђлэх, Цагдаагийн байгууллагын ђйл 

ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Иргэн таны тєлєє” арга хэмжээг  15 байгууллагын 

918 иргэнийг хамруулан  ажлын байранд нь зохион байгуулж “Хђђхэд хамгаалал”, 

“Мэдээллийн аюулгђй байдлын эсрэг гэмт хэрэг”, “Хђн худалдаалах гэмт хэрэг”, “Тамхины 

хяналтын тухай хууль”, “Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг”, “Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хууль” сэдвээр сургалтыг хэв журмын ахлах байцаагч, олон нийттэй 



харилцах ахлах байцаагч, хэсгийн байцаагч, хђђхдийн ахлах байцаагч нар хамтран 

явуулсан нь ђр дђнтэй ажил болсон.  

           Хђђхдийн ахлах байцаагчаас эцэг эх асран хамгаалагч, багш, сурган 

хђмђђжђђлэгчдийн интернетийн зохистой, аюулгђй хэрэглээний талаарх мэдлэгийг 

дээшлђђлэх, бага, єсвєр насны хђђхдђђдийг кибер дарамт, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор ерєнхий боловсролын сургуулийн анги удирдасан багш нараар дамжуулан багш, 

эцэг эх, хђђхдђђдэд хандсан “Ил захидал”, “Зєвлємж”-ийг тарааж сурталчилсан.  

         Цагдаагийн газар, Боловсролын газартай хамтран сумдын сургуулийн захирал, багш 

сурган хђмђђжђђлэгчдэд хандсан “Зєвлємж”-ийг тэдгээрийн цахим хаягаар явуулж, 

сурагчдад интернет орчинд аюулгђй аялах талаар зєвлємж, зааварчилгааг хђргэв. 

          2014 оны 01 дђгээр сарын 14-ний єдрєєс 01 дђгээр сарын 22-ны єдрийг дуустал 

ерєнхий боловсролын сургуульд “Ерєнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг 

мансууруулах сэтгэцэд нєлєєлєх бодисын хор уршгаас хамгаалах нь” сэдвээр зайны 

сургалтыг явуулж, 1 дђгээр 12 жилийн сургуулийн 1450 сурагч болон тэдгээрийн эцэг 

эхчђђдэд цахим хаягаар нь “Зєвлємж”-ийг  явуулсан. 

 Хђђхдийг болзошгђй эрсдлээс хамгаалах санал санаачлага” аяныг хэрэгжђђлэх 

аяны хђрээнд Ерєнхий боловсролын 17 сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтнуудад нарт 

єсвєр насны хђђхдђђдийг хђчирхийлэл, мансуурал, болзошгђй эрсдлээс хамгаалах 

чиглэлээр  хамтран ажиллах тухай “Зұвлұмж”-ийг  хђргђђлсэн.         

           Ерєнхий боловсролын сургуулийн “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар 

зєвлєл”-ийн дэргэдэх “ѓсвєрийн цагдаа” клубын болон оролцооны бђлгийн хђђхдђђдийг 

сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зєрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажилд татан 

оролцуулж, эргђђл, шалгалтын ажлыг хамтран зохион байгуулж ирсэн.  

           Мєн оюутан, сурагчдын зуны амралт эхэлж байгаатай холбогдуулан хђђхэд 

залуучуудын чєлєєт цагийг зєв боловсон єнгєрђђлэх, гэмт хэрэг, зєрчил, гэмт халдлагад 

єртєж хохирохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эхчђђд, хђђхэд залуучуудад хандсан 

“Зєвлємж”, “Ил захидал”-ийг бэлтгэн тараав 

 Сургуулийн орчинд гэмт хэрэг, зєрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж, 

эргђђлийн маршрутанд ерєнхий боловсролын сургууль, Мэргэжил сургалтын тєв, 

сургуулийн дотуур байруудыг хамруулж байнга хяналт тавьж, шинэ жил, тєгсєлтийн 

баярыг тэмдэглэн єнгєрђђлэх хуваарь, удирдамж,  тєлєвлєгєєг урьдчилан гаргуулан авч, 

хэв журмын тасгийн хэсгийн байцаагч, эргђђлийн цагдаа нарт сургууль тус бђрийг  

хариуцуулан ђђрэг чиглэл єгч, хуваарьт єдрђђдэд хяналт тавьж ажиллаж байна. Гэмт 

хэрэг, зєрчил гарсан сургуулийн удирдлагуудад “Мэдэгдэл” єгч зорилтот бђлэг, эрсдэлт 

бђлгийн хђђхдђђдэд “Гэмт хэрэг ба гэм хор” сургалтыг зохион байгуулсан. 

Согтууруулах ундааны хэрэглээ, архидалт нь хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн 

амьдралд хор уршиг урчруулж, гэмт хэрэг гарах үндсэн нөхцөл болж байгаа тул архины 

хэрэглээг багасгах , архигүй орчин бүрдүүлэх, архидалттай тэмцэх нь төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, нийт иргэд, гэр бүл , иргэн хүний өөрийн өнөөгийн тулгамдсан 

асуудал тул сумын “Архинаас сэргийлэх, хэрэглээнд хяналт тавих” хөтөлбөр 

боловсруулан ажиллаж сумын ИТХ-аар батлуулан мөрдөж ажиллаад байна.  

 

 



“Архинаас сэргийлэх, хэрэглээнд хяналт тавих хұтұлбұр”-ийн 1-р шатны 

тұлұвлұгұұний хэрэгжилт 

Тұлұвлұгұұний заалт Тұлұвлұгұұний биелэлт 

тұлұвлұгұұ гарган батлуулах 2013 оны 11 сарын 15 нд тєлєвлєгєє гарган 

батлуулж холбогдох мэргэжилтнђђдэд єгсєн. 

ИТХ, ЗАСАГ даргын шийдвэр гаргаж , 

сîãòóóðóóëàõ óíäàà õóäàëäàõ, ò¿¿ãýýð 

¿éë÷ëýõ öýãèéí òîîг îðîí íóòãèéí õ¿í 

àìûí òîî, ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðýý, ýð¿¿ë ìýíä, 

ñî¸ëûí áàéãóóëëàãà, îþóòàí, ñóðàã÷äûí 

õè÷ýýëèéí áîëîí íèéòèéí áàéðíû 

áàéðøëûã õàðãàëçàí шинэчлэн тогтоох 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

Хууль шинэчлэх тєсєл 

боловсруулагдаж байгаатай 

холбогдуулан ААН ѕн захирал эздийг 

цуглуулан тєслийн талаар 

хэлэлцђђлэг явуулж. 45 хђн 

хамрагдсан. 

Архи худалдан 

борлуулдаггүй  

үйлчилдэггүй ұдрийн тоог 

нэмэгдүүлэх шийдвэр 

гаргуулах 

ИТХ-н 31 тоот тогтоолын дагуу Архи худалдан 

борлуулдаггђй  ђйлчилдэггђй єдрийг нэмэгдђђлэх эсэх  

талаар ААН-с санал асуулга авсан . Санал асуулгад  

сар бђрийн 1,15 ны єдрийг єєрчлєх эсвэл сард нэмэх 

талаар  авахад тийм гэсэн санал  32,1% , ђгђй 57,1% 

мэдэхгђй 10,7% дђн гарсан байна.  

хүүхэд залуучуудын чұлұұт 

цагаа ұнгұрүүлэх орчин бий 

болгоход анхаарч бүжгийн 

зал, спорт зал, кино танхим , 

номын сан , 

чийрэгжүүлэлтийн танхим 

задгай спорт талбай зэргийн 

ашиглалтыг сайжруулан 

тоог нэмэх  

19,20-р байрны ємнє талд спорт тоглоомын 

талбай, тоглоомын талбай хийхээр зураг тєсєв 

хийлгэж тендер зарлахад бэлэн болоод бна / уг 

ажлыг орон нутги йн хєгжлийн сангй ин хєрєнгєєр 

санхђђжђђлнэ/ 

Иргэн Нацагдоржын  залуучуудын фитнес тєв 

байгуулагдсан.  

3D кино театр ашиглалтад орсон. Шар байрны 

болон цэнхэр байрны ємнє талд хђђхэд залуучуудын 

амралт тоглоомын талбай хийгдэж байна.   

Гудамж талбайн 

гэрэлтүүлэгийг нэмэгдүүлэх  

талаар холбогдох 

газруудтай хамтран ажиллах 

Цагаан эрэг могойтын манд 10ш гэрэлтђђлэг 13,сая 

тєг, Орхон 6-р багт 17 ш гэрлийн шон 21,5 сая 

тєг,хийгдэж 5-р сард шиглалтад орсон 

Баянханы 4-р багт 17ш гэрлийн шон байрлуулахаар 

гђйцэтгэгчээ сонгон шалгаруулаад байна. 

ЕБС-н Иргэний боловсрол 

хичээлийн хұтұлбұрт архины хор 

хұнұұлийн сургалтыг тодорхой 

цагаар оруулан заах  

ЕБС-дад  Иргэний боловсрол хичээлийн  

хєтєлбєрт хорт зуршлаас урьдчилан 

сэргийлэх сэдэвийг оруулан зааж байна. 

Ұсвұр наснаас 

баяр 

тэмдэглэлт үйл 

явдлыг архигүй 

тэмдэглэдэг зұв 

дадал хэвшилд 

сургах олон 

талт арга 

хэмжээг явуулах  

Хууль зђй дотоод хэргийн яамны дэргэдэх гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зєвлєлийн гишђђн багш 

М.Одонтунгалагийн “Архи хђн орчин” теле хичээл болон “Намайг 

уучил” уран сайхны киног 8-11-р ангийн 400 гаруй сурагчдад, 

“Миний найз” уран сайхны  киног 1-6-р ангийн 350 гаруй сурагч 

эцэг эхчђђдэд ђзђђллээ. 

- “Сэлэнгэ амьдрах сайхан” ТББ-ын ажилтан Одбаяр, 

Алтангэрэл нартай хамтран “Архи тамхины хор хєнєєл” 

сэдэвт сургалтыг зохион явуулж 9-11-р ангийн 7-н бђлгийн 

150 сурагч хамрагдлаа. 

Амьдрал судлалын академийн ерєнхийлєгч, шилдэг лектор 

Ж.Цогтсугар “Архины хор уршиг, хђний эрђђл мэнд, нийгэмд 

учруулах хор, урьдчилан сэргийлэх арга зам”-ууд сэдэвт 



сургалтанд 10-11-р ангийн 120 сурагч хамрагдлаа. 

 

ЕБС-д багш нар ұұрсдұұ 

архины хэрэглээгүй болж ,ёс 

зүйтэй байх ажлуудыг 

сургуулийн удирдлагын зүгээс 

зохион байгуулах , ерұнхий 

менежерүүдийн үр дүнгийн 

гэрээнд жил бүр тусган дүгнэх  

Сургууль цэцэрлэгђђдийн ерєнхий менежерђђдийн 

гэрээнд заалт оруулан дђгнэхээр болсон. Архины 

хэрэглээгђй болж ,ѐс зђйтэй байх ажлуудыг 

сургууль цэцэрлэг бђр зохион байгуулж, 1,2,4-р 

сургууль тэмдэглэлт баярын архигђй 

тэмдэглэсэн. 3-р сургууль архи  хэрэглэдэг хђнгђй 

хамт олон болох ђђрэг авсан. 

Îðîí íóòãèéí ÒÂ-ä  ìýäýýëлèéí 

òîãòìîë öàãààð àðõèíààñ ¿¿äýí 

ãàðàõ ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëò, 

õ¿÷èðõèéëýë, îñîë ãýìòëèéí 

òàëààð æèøýý áàðèìòòàé  

ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ , архинд 

донтох ұвчнұұс ангижирсан 

хүмүүстэй  уулзалт ярилцлага хийх 

, архины хэрэглээгүй гэр бүлүүдийг 

сурталчлах ажлыг зохион 

байгуулах  

Архины хэрэглээгђй, зєв амьдралтай гэр 

бђлийг иргэдэд сурталчлах ђђднээс Орхоны 6-

р багийн иргэн Д.Галсанжамцын гэр бђлийг 

Миний монгол тв-ийн Миний урилга 

нэвтрђђлэгт урьж оролцууллаа. Мєн цаашид 

эрђђл амьдралын хэвшилтэй, бусдад ђлгэр 

дуурайл болохуйц шилдэг гэр бђлђђдийг 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулж 

ажиллахаар тєлєвлєєд байна. 

- 

Хараа хяналтгүй 

хүүхдүүдийн ұұрсдийн 

санаачлагаар ХҰУБ ,клуб 

байгуулан ажиллуулах 

ХѓУБ сургууль бђрд ажиллаж ђђнээс 6 сургуульд 

ѓсвєрийн цагдаа , Тусч жаал , болон оролцооны 

клубђђд байна. Эдгээр байгууллагуудад сургууль бђр 

хараа хяналтгђй болж болзошгђй хђђхдђђдийг 

хамруулсан. 

Иргэдийн сайн дурын 

болон олон нийтийн 

эргүүлийн хуваарийг  баг 

бүр батлуулан  

хуваарийн дагуу 

тогтмол зохион 

байгуулж хэвших , 

нийтийг хамарсан баяр 

ёслолын үеэр эргүүл 

гаргах , архи худалдан 

борлуулдаг, үйлчилдэг 

газруудын үйлчилгээний 

цагийн хуваарьт хяналт 

тавих 

Амьдрах сайхан тєвийн сургалтад баг бђрээс 2 иргэн , 

АА-н 3 цуглаанд  нийт 32хђн идэвхтэй явж 

байна.Хєдєлмєр эрхлэлтийн 40-с дээш насны хєтєлбєрт 

3-р багийн 2 иргэн 4 сарын хугацаатай хамрагдаад 

хуваарийн дагуу архи худалдан борлуулдаг дэлгђђрээр 

эргђђл хийж байна. 7 хоног бђрийн 3 дах єдєр болгоноор 

цагдаа хэсгийн байцаагчтайгаа хамт архидан 

согтуурдаг айл дэлгђђрээр хяналт тавьж байна. 

Тєгсєгчдийн эрдмийн баяраар баг бђрт эргђђл гаргах 

хуваар гарган засаг даргын захирамжаар батлуулан 

ажилласан.Дээрх эргђђлийн ђеэр байгалийн дурсгалт 

газрууд , амралтын газруудад эргђђл гарч, арх худалдан 

борлуулдаг дэлгђђр баг цэнгээний газруудад хяналт 

тавин 6-р сард  7 хоног цагдаа ,сургууль ,багууд хамтран 

ажилласан. 

Ñòàíäàðòûí áóñ ñîãòóóðóóëàõ 

óíäààãààð õóäàëäàà ¿éë÷èëãýý õèéæ 

áóé ãàçðóóä áîëîí èðãýíèéã 

èëð¿¿ëýõ àæëûã áàã òóñ á¿ðò  

çîõèîí áàéãóóëæ  õýâëýë 

ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð ñóðòàë÷ëàõ 

Салхитын 3-р багт ѓгєєж хђнсний мухлагийн 

ђйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт иргэний 

гомдолын дагуу ЦГ ѕн хэв журмын ахлах 

байцаагч Мєнгєнхундага хэсгийн байцаагч 

Эрдэнэцэцэг нартай хамтран 2 удаа оройн 

цагаар хяналт хийхэд тухайн хђнсний 

мухлагт зєрчил гараагђй. 

НЭ-н наркологийн тасгийн  эмч мэргэжилтнүүдтэй 

хамтран  байнгын архинд донтох эмгэгтэй иргэдийг 

эмчлэх эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлийн 

хугацаа болоогђй 9-р 

сард тєлєвлєгдсєн. 



талаар хэлэлцүүлэг, ярилцлага  хийх  

 

НЭ-н наркологийн тасгийг 

сэтгэцийн тасгаас тусгаарлан 

архи согтууруулах ундааны эмгэг 

хордлоготой иргэдийг хэвтэн 

эмчлүүлэх орыг нэмэгдүүлэх, 

дээрх тасагт сэтгэл судлаач эмч 

ажиллуулах асуудлыг холбогдох 

газарт тавих 

Архидан согтуурсаны улмаас НЭ-н 

наркологийн тасагт хэвтэн эмчлђђлж байгаа 

иргэдийг 10-с илђђ хоног эмчлэх ,  сэтгэцийн 

тасгаасєрєєг тусгаарлах талаар НЭ-т 

болсон сургалтад ђед саналаа тавьсан ба 

2014 оны эхнээс сэтгэцийн тасгаас 

тусгаалан орны тоог 10 хђртэл нэмэгдђђлж, 

21 хоногоор хэвтэн эмчлђђлж байна. 

АМЭА Ҳн салбар , АА 

Нийгэмлэг ,Амьдрах 

сайхан ТББ-уудтай  

хамтран ажиллах , 

цуглаанд хамрагддаг 

иргэдийн тоог 

нэмэгдүүлэх  ажилд 

дэмжлэг үзүүлэх 

Сэлэнгэ Амьдрах сайхан ТББ насанд хђрэгчдийн 

сургалтыг 8 удаа хийж , 180 орчим гэр бђл иргэд 

хамрагдсан . АМЭА-н Сэлэнгэ салбар 5 удаагийн 

сургалт явуулж 86 хђн хамруулсан. Сумын хэмжээнд 3 

газарт иргэдийн сайн дурын АА цуглаан явагдаж 

тогтмолжсон . Эдгээр цуглаанд 100 гаруй хђн 

хамрагдан эрђђлжих сэтгэл заслын эмчилгээнд 

хамрагдаж байна.  

Нийгмийн ажилтнуудыг үе шаттай 

сэтгэл зүйчийн сургалтад хамруулан 

мэргэшүүлэх  сургалтыг  захиалгаар 

явуулах боломжийг мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран судлах , 

хэрэгжүүлэх 

Нийгмийн ажилтнуудыг ђе шаттай 

сэтгэл зђйчийн сургалтад хамруулан 

мэргэшђђлэх  сургалтыг  захиалгаар 

явуулах боломжийг мэргэжлийн 

байгууллагатай ярилцан судлаж байна. 

 

“Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-ийн 7 дугаар зђйлийн 7.1, 8, 24 дђгээр зђйл, 

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 339,340 дђгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн 

аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, “Гамшгийн ђед нђђлгэн 

шилжђђлэх журам”, “Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Дадлага сургууль зохион 

байгуулах тухай” А/90 дђгээр захирамжийн дагуу 2014 оны 03 дугаар сарын 27-ны єдрийн 

16:00 цагт аймгийн Онцгой байдлын газраас єгсєн гамшгийн зарлан мэдээллийн 

дохиогоор байгууллагын барилга байгууламжаас аюулгђй цэгт нђђн шилжих дадлага 

сургуулилтанд Нутгийн захиргааны 2-р байрны нийт 5 байгууллагын 67 тєрийн албан 

хаагч хамрагдлаа.  

Хил орчмын бђс нутгийн засаг, захиргааны нэгж, байгууллагын харилцан ашигтай 

хамтын ажиллагааг єргєжђђлж, сумын гадаадын ижил тєстэй засаг, захиргаадын 

нэгжтэй харилцаа тогтоох ђђднээс ÁÍÕÀÓ-ûí Õºõ õîòîä ºâëèéí õ¿ëýìæíèé ¿ç¿¿ëýõ 

ñóðãàëòанд ÕÀÀ-í òàñãèéí äàðãà Н.гантуяа,  2013,2014 îíû Ñóìûí øèëäýã íîãîî÷èíîîð 

øàëãàðñàí Áóóðõýýðèéí  8-ð áàãèéí èðãýí Á.Íÿìãýðýë, Áàÿíõàí 4-ð áàãèéí èðãýí 

Í.Äàâààíàìæèë íàðòàé îðîëöîîä èðëýý. 

Ñóðãàëòààð äàðààõ ç¿éëòýé òàíèëöàí òóðøëàãà ñîëèëöîí ìýäýý ìýäýýëëýýð 

õàíãàãäàí ¿ð áîðäîî áàãàæ õýðýãñýë áîëîí ãàçàð òàðèàëàíä õýðýãëýãäýõ худалдан авснаас 

гадна дараах зђйлђђдтэй танилцлаа. ¯¿íä: 

 ªâëèéí õ¿ëýìæíèé àæ àõóé 

  Íàðèéí íîãîî áîëîõ ºðãºñò õýìõ, óëààí ëîîëü, ìººã õ¿ëýìæèíä óðãóóëàõ 

òåõíîëîãè 



 Ã¿çýýëçãýíý òàðèàëàõ  

 Çàëãàëòûí àðãààð òàðèàëàëò õèéõ 

 Õîòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ 

 Ìîä ¿ðæ¿¿ëýãèéí ãàçàð  

 ¯ð ¿ðñýëãýýíèé äýëã¿¿ð 

 Õ¿ëýìæèíä òàðèàëñàí öýöãèéí àæ àõóé 

 Õ¿ëýìæèíä áàéãóóëñàí ðåñòîðàí  

 Õºõ õîòîä áîëñîí ¿ç¿¿ëýõ ñóðãàëòûí çóðàã 

 

      Õ¿ëýìæèíä óðãàæ áóé ìººã                  Ìîä ¿ðæ¿¿ëæãèéí òàëáàé 

 

        Ñýëýíãý àéìãèéí òºëººëºë                       Öýöãèéí àæ àõóé 

 

         Õ¿ëýìæèí äýõü ðåñòîðàí                           Öýöãèéí õóäàëäàà 



 

2014 îíы хагас жилийн байдлаар ñóìûí ÇÄÒÃ-ò íèéò 88 èðãýний ºðãºäºë, ãîìäîë èðñíèéã  

ÑªÃ-ûí äýâòýðò á¿ðòãýí êàðòëàæ õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòíóóäàä øèëæ¿¿ëýí 66 èðãýíèé 

ºðãºäëèéã  õóãàöààíä íü á¿ðýí  øèéäâýðëýæ  холбогдох эзэнд нь хариуг мэдэгдсэн байна. 

Õóãàöàà áîëîîã¿é øèéäâýðëýõ øàòàíäàà ÿâæ áàéãàà 8  иргэний ºðãºäºë, шилжүүлсэн 5 

өргөдөл, хугацаа сунгасан 4 өргөдөл, нөөцөд бүртгэсэн 5 өргөдөл тус тус  áàéíà.  

7036-1111 –ээс ирүүлсэн 5 èðãýний ºðãºäºë, ãîìäîë èðñíèéã цаг хугацаанд нь 

шийдвэрлэн хариуг мэдэгдсэн байна. 

ªðãºäëèéã àíãèëëààð íü àâ÷ ¿çâýë: 

 

  Ãàçðûí холбогдолтой –33  /шèéäâýðëýñýí-20,шилжүүлсэн-5 õóãàöàà 

áîëîîã¿é сунгасан-8/ 

 Àñðàí õàìãààëàã÷ òîãòîîõ òóõàé-7 /øèéäâýðëýñýí-7/ 

 Чөлөө хүссэн- 3 /шийдвэрлэсэн-3/ 

 Мөнгөн, буцалтгүй тусламж хүсэх тухай- 5 /шийдвэрлэсэн-5/ 

 Гарал үүслийн гэрчилгээ олгуулах тухай-9 /шийдвэрлэсэн-9/ 

 Захирамж хүчингүй болгуулах тухай- 2 /шийдвэрлэсэн-2/ 

 Хайрга хүссэн – 3 /шийдвэрлэсэн-3/ 

 Гомдол – 6 /шийдвэрлэсэн-6/ 

 Орон гэр хүссэн -3 /шийдвэрлэсэн-3/ 

 Ажилд орохыг хүссэн-7 / шийдвэрлэсэн-2, хүний нөөцөд бүртгэгдсэн-5/ 

 Бусад-10 /шийдвэрлэсэн-6, хугацаа болоогүй-4/  

 7036-1111- 5 /шийдвэрлэсэн-6/                                                                                         

 

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧИГЛЭЛ:  

 Тєсєв санхђђгийн ил тод байлыг хангах ажлын хђрээнд Сђхбаатар сумын 

ЗДТГазарт болон орон нутгийн 12 тєсєвт байгууллагуудад “Тєсвийн ил тод байдлын 

самбар”-ыг байрлуулж, нийт тєсвийн шууд захирагчид болон нягтлан бодогч нарт 3 

удаагийн сургалтыг зохион байгуулан тєсвийн ил тод байдлыг хэрхэн ханган ажиллах 

талаар заавар зєвлєгєє єгсєн. Сумын жилийн батлагдсан тєсєв болон тєсєв санхђђтэй 

холбоотой ИТХ-ын тогтоолуудыг тухай бђр сумын вэб сайтаар дамжуулан мэдээллэж, 

иргэдийг тєсвийн мэдээллээр бђрэн ханган ажиллаж байна.  

Монгол Улсад 2013 оноос хэрэгжиж буй Тєсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 

эрчимжђђлж санхђђгийн сахилга батыг сайжруулах тєрийн ажил ђйлчилгээг ил тод 

байлгах зорилгоор  санхђђгийн сар бђрийн мэдээ тайланг Монгол улсын засгийн газрын 

2012 оны 17-р тогтоолын дагуу аймаг сумын албан есны цахим хуудсанд ниитлэж 

ажиллаж байна.  



Монгол Улсын Засгийн газраас тєсєв санхђђгийн талаар баримталж буй бодлого 

шиидвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт ханган ажиллахын тулд хэмнэлтийн горимыг 

мєрдлєгє болгон ажиллаж байна.  

Засгийн газрийн 147-р тогтоолын дагуу тус сумын  орон нутгийн 796493,6 

тєгрєгийн батлагдсан тєсвийг боломжит хэмжээгээр хэмнэхээр тооцоолож 

59423,1тєгрєгєєр бууруулах санал хђргђђлсэн Энэ нь нийт тєсвийн 7,5 хувийг эзлэж 

байна. 

 Аймгийн татварын албатай гурвалсан гэрээ байгуулж, улирал бђр ђр дђнг тооцож 

ажилласны ђр дђнд Сђхбаатар сумын орон нутгийн орлого нь 2014 оны эхний хагас 

жилийн хђлээгдэж буй гђйцэтгэлээр 156,702.0 мянган тєгрєг буюу 103.1 хувийн 

биелэлттэйгээр ажиллаж байна. 

 Аймгийн статистикийн хэлтэст сар, улирал бђр тогтмол гаргаж єгдєг 39 

тєрлийн мэдээ тайланг гарган, тус судалгааг холбогдох мэргэжилтэн, ААНБ-аас бђрээс 

авч нэгтгэн, анхан шатны хяналтыг тавьж аймгийн статистикийн хэлтэст хђргэдэг. 

Дээрхи мэдээ тайланг ђндэслэн сумын нийгэм эдийн засгийн ђзђђлэлтийг улирал бђр 

нэгтгэн гаргаж байгууллагын удирдлага болон сумын ИТХ, багийн Засаг дарга, тамгын 

газрын мэргэжилтнђђдийг мэдээлэлээр хангаж ажиллаж байна. Мєн орон нутгийн иргэдэд 

сумын нийгэм эдийн засгийн ђзђђлэлтийг мэдээлэлийн самбар болон сумын веб сайтад 

барьшуулан ил тод, ђнэн зєв мэдээллэж ажиллаж 

байна. 

Орон нутгийн хєгжлийн сангийн хєрєнгє 

оруулалтаар хийгдэж байгаа ажил ђйлчилгээг 

сурталчлах дэлгэрэнгђй мэдээлэлийг  иргэд олон 

нийтэд хђргэх,  мэдээллийн тасралтгђй байнгын 

ажиллагааг хангах ђђднээс сумын 

www.sukhbaatar.se.gov.mn сайтад  

 Тендерийн урилга 

 Орон нутгийн хєрєнгє оруулалтаар хийгдэх 

ажил ђйлчигээний жагсаалт  

 Сђхбаатар сумын 2014 онд худалдан авах 

бараа, ажил ђйлчилгээний тєлєвлєлт  

 ОНХСангийн хєрєнгєєр хийгдсэн ажлуудын мэдээ мэдээлэллђђдийг тухай бђрт нь  

шуурхай мэдээллэн ажиллалаа.   

  Орон нутгийн ємчийн алба, Тєрийн ємчийн хороо, ТАУЭР СОФТ компанитай 

хамран “Хєрєнгийн онлайн программ”-ын сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд 

Сђхбаатар сумын орон нутгийн болон тусгай шилжђђлгийн байгууллагуудын нягтлан 

бодогчдийг хамрагдсан бєгєєд программыг єдєр тутмын ажилдаа хэрхэн ашиглах 

талаарх мэдээлэл авсан.  

 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангаас эхлэн тєсєвт байгууллагын нягтлан 

бодогч нар уг онлайн программыг ашиглан хєрєнгийг бђртгэх, тђђний хєдлєл 

єєрчлєлтийг хийх, хяналт тавих нєхцєл бђрдэж, Монгол улсын хэмжээнд Тєрийн болон 

Орон нутгийн ємч хєрєнгийн нэгдсэн мэдээллийн сан бђрдэн, ємчийн ашиглалт, 

хамгаалалтанд бђртгэлээр тавих хяналтыг сайжрах болно. 

http://www.sukhbaatar.se.gov.mn/


ХАА, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛ: 

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/217 тоот захирамжийг үндэслэн Сүхбаатар 

сумын Засаг даргын 2014 оны 06 сарын 04-ны А/136 тоот захирамжаар сумын хэмжээнд 

малын индексжүүлсэн даатгал төсөлд заасны дагуу 2014 оны малын хагас жилийн 

тооллогыг явууллаа. Тус тооллогод 104 өрх хамрагдахаас 104 өрх хамрагдаж нийт 8731 

толгой мал тооллогдсон ба үүнээс адуу 999, үхэр 1676, хонь 2839, ямаа 3217 тус тус 

тооллогдож хагас жилийн мал тооллого 100%-тай явагдлаа. Түүвэр судалгаанд 

хамрагдсан өрхүүдийн оны энхний малыг тус тооллогын дүнтэй харьцуулахад 2346 

толгой буюу 36.7 хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна. 

Монгол мал хєтєлбєрийг хэрэгжђђлэх ажлын хђрээнд сумын Засаг даргын 2014 ны 

05 дугаар сарын 10єдрийн А/163 тоот захирамжийн дагуу Малд ђзлэг ангилалт, 

ээмэгжђђлэлт хийх тухай захирамж гаргуулан сумын ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн 

Б.Пђрэвдорж, багийн засаг дарга нарын бђрэлдэхђђнтэй ажлын хэсэг томилогдон 

тогтоосон хугацаанд аймгийн ёХААГ-ын МАА-н ђржлийн албанаас ирђђлсэн 

тєлєвлєгєєний дагуу 13 єрхийн 1278 хонь, хавар, намрын амьдын жингийн хэмжилт, 784 

толгой ямаанд ноолуурын хэмжилт нийт 2062 бог малд хувьсан ангилалт хийгээд байна. 

Эм ямаа 230-280 гр, хуц 300-400 гр, шђдлэн ямаа 200-250 гр ноолуурын гарцтай байгаа нь 

монгол ямааны ноолуурын стандартын тђвшинд байна. 

Тус суманд мал ђржлийн ђйлчилгээ ђзђђлэдэг Их цагааны рашаан ХХК нь Алатау, 

Симменталь, Талын улаан ђђлдрийн гђн хєлдєєсєн ђрээр захиалгаар зохиомол хээлтђђлэг 

хийж ђйлчилж байна. Одоогийн байдлаар Алатау ђђлдрийн гђн хєлдєєсєн ђрээр 3 малчны 9 

ђнээ, Симменталь ђђлдрийн ђрээр 2 малчны 5 ђнэээд Талын улаан нийт 14 ђнээнд 

зохиомол хээлтђђлэг хийгээд байна 

¯éëäâýð õºäºº àæ àõóéí ÿàìíààñ çàðàëñàí “×àöàðãàíû ñóóëãàö çýýëýýð îëãîõ” òºñºë 

ñîíãîí øàëãàðóóëòàíä Ñ¿õáààòàð ñóìûí 3 èðãýí,” Çºãèéí àæ àõóé ýðõëýæ áàéãàà èðãýí àæ 

àõóé íýãæèéã äýìæèõ” òºñºëä Ñ¿õáààòàð ñóìûí 11 

èðãýí, “ Æèìñíèé àæ àõóé ýðõëýõ àæ àõóé íýãæ” òºñºëä 

Ñ¿õáààòàð ñóìûí 1 èðãýíèé ìàòåðèàëûã óäèðäàõ äýýä 

шатны áàéãóóëëàãóóäàä õ¿ðã¿¿ëýí àæèëëàñíààð 

¯ÕÀÀß-íààñ Æèìñíèé àæ àõóé ýðõëýõ àæ àõóé íýãæ” 

òºñëººñ 1 èðãýí 50.0 ñàÿ òºãðºã, “×àöàðãàíû ñóóëãàö 

çýýëýýð îëãîõ òºñºë”-ººñ 3 èðãýí 3050 øèðõýã ñóóëãàö , “ 

ªâëèéí õ¿ëýìæ áàðèõ òºñºë” -ººñ 350.0 ñàÿ òºãðºãíèé 

ñàíõ¿¿æèëò àâàõ ýðõ íü ¿¿ñýýä áàéíà. 

 Сђхбаатар сумын хэмжээнд зєгий ђржвэрийн нийт 8 иргэн ђйл ажиллагаа явуулж 

байна. Эдгээр иргэд нь сум орон нутгаас зохиогдож байгаа ђзэсгэлэн худалдаанд оролцон  

бђтээгдэхђђнээ сурталчлан сэлэнгийн брэнд болгож байна. Мєн СЭТЭБИ зєгийн аж ахуй 

нь бђтээгдэхђђнээ єєрсдийн брэнд болгох чиглэлээр зураасан код, тохиролын гэрчилгээ 

авч баталгаажуулан ажиллаж байна. Жимс жимсгэнэ, зєгий, гахай, шувуу, мал, ургамлын 

гаралтай тђђхий эдийг тђшиглэсэн анхан шатны болон боловсруулах ђйлдвэрђђдийг 

дэмжиж зорилгоор нийт 18 иргэнд 59,634.0 мян.тєгрєгний хєнгєлттэй зээл олгосон 

байна. 

2014 оны 05 дугаар сарын 19, 20-ны єдрђђдэд ОХУ-ын Хиагт хотын “Хлебо 

булочны” байгууллагтай хамтран талх, нарийн боовны сургалт хийгдлээ. Сђхбаатар 

сумаас 5 иргэн сургалтанд хамрагдаж сертифкаттай болж сургалтын дараа 05 дугаар 



сарын 21-нд Аймгийн Соѐлыг тєв ордонд талх, нарийн боов ђйлдвэрлэгчдийн дунд 

ђзэсгэлэн худалдаа болж Сђхбаатар сумаас 10 аж ахуй нэгж, иргэн, ОХУ-аас 10 иргэн ирж 

ђйлдвэрлэсэн бђтээгдэхђђнээрээ ђзэсгэлэнд оролцолоо. 

Сумын хэмжээнд 2013 онд хђнсний бараа бђтээгдэхђђнд зураасан код авсан 8 аж 

ахуй нэгж байгаа боловч 3 аж ахуй нэгж бараа бђтээгдэхђђнээ ђйлдвэрлэн худалдаанд 

гаргаж байсан ба 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 4 аж ахуй нэгж иргэн нэмж авсан 

байна.  

ёђнд: Ундрах тун ХХК зайрмагны цех 9 бђтээгдэхђђнд 

Ногоон гол талх нарийн боовны ђйлдвэрлэл 9 бђтээгдэхђђнд 

Сэлэнгэ Мєрєн талх нарийн боов ђйлдвэрлэл 12 бђтээгдэхђђнд 

Иргэн н.Пђрэвсђрэн зєгийн балны савлагаандаа 3 зураасан код авч худалдаа ђйлчилгээнд 

гаргаж байна. Нийт Сђхбаатар сумын хэмжээнд 12 аж ахуй нэгж зураасан код авч 

єєрсдийн бђтээгдэхђђнээ баталаажуулан ђйлдвэрлэж, худалдаанд гаргаж байна. 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ,  ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛ: 

“Íîãîîí Сýëýíãý” õºäºëãººíèé íýýëòèéí ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä Ñ¿õáààòàð 

ñóìàíä ìîäíû ¿ð ¿ðñýëãýý ñóóëãàö öýöýã òàðüäàã 

èðãýäèéã á¿òýýãäýõ¿¿íýý ñóðòàë÷ëàõ, õóäàëäàí 

áîðëóóëàõ íºõöºë áîëîìæèéã íü õàíãàí ºã÷ èðãýä ìîä 

¿ðñýëãýýãýý õóäàëäàí áîðëóóëëàà. Óã àðãà õýìæýýíä 

ìàíàé ñóìûí 9 èðãýí îðîëöëîî.Íîãîîí ñýëýíãý“ 

õºäºëãººíèé õ¿ðýýíä ÀÀÍ, òºð òºñâèéí àëáàí 

áàéãóóëëàãóóä 

áàéãóóëëàãûíõàà ãàäíà òàëáàé áîëîí òºâ çàì äàãóóõ 

òàëáàéä íîãîîí áàéãóóëàìæ íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð 

òàðèàëñàí ìîäíû ¿ð ¿ðñýëãýýã îðîí íóòàãò ìîä 

¿ðæ¿¿ëãèéí ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà 

èðãýä ÀÀÍ-¿¿äýýñ õóäàëäàí àâ÷ òàðèàëëàà. Òóñ 

áàéãóóëëàãóóäûí ìîäíû òàëààðõ ìýäýýëëèéã 

áàéãóóëëàãóóäàä õ¿ðãýí àæèëëàëàà 

Ногоон-Сэлэнгэ хєтєлбєрийн хђрээнд сум бђрт мод зђлэг тарих  ногооруулах 

ажлын хђрээнд 2014 онд сђхбаатар сумын хэмжээнд 20000м2 нийтийн эзэмшилийн зам 

талбайг цэцэгжђђлэх, мод тарих, зђлэгжђђлэх ажлыг хйиж 

гђйцэтгэхээс одоогийн байдлаар  сумын хэмжээнд 8 

багийн 120 айл єрх,  єєрийн хашаанд 3965ш мод, бут сєєг, 98  

ААНБ 6524ш мод тарих  10000м2 газар зђлэгжђђлэх ажлыг 

хийж гђйцэтгэж агро паркийг бий болгоод байна. Мєн 1-р 

багийн нутагт байрлах Мєнхдєлт нєхєрлєл хђлэмж барин ђр 

ђрсэлгээ суулгаж сумын иргэдэд хєнгєлєлттэй ђнээр 

борлуулах гол хєвєєлсєн ургасан бургасан шугуйг нєхєн 

сэргээх мод тарих ажлыг хийж гђйцэтгэсэн. 



Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын тэргђђлэгчпийн 03 тоот тогтоолоор батлагдсан 2014 

оны ойгоос мод бэлтгэх хуваарийн дагуу Сђхбаатар сумын Засаг дарга Хђдэр, Тђшиг, 

Алтанбулаг сумын Засаг дарга нартай тђлшний модны гэрээ байгуулан сумын иргэд  

дараах тђлшний модыг бэлтгэсэн.  

№ Сумын нэр Алтанбулаг Хђдэр Тђшиг Тужийн нарсны БЦГ 

1 Тђлээ м3 15000 м3 6500 м3 12000 м3  

2 Цэвэрлэгээ м3    2500 м3 

3 нийт    36000м3 

Сђхбаатар сумын хэмжээнд тђлээ модны хэрэгцээ єндєр олдоц бага байдагтай 

холбогдуулан дундажаас доогуур орлоготой айл єрх гол хєвєєлєн бургасан шугуйг огтлох 

явдал гардагтай холбогпуулан эргђђл хяналтын ажлыг Идвэхитэн байгаль хамгаалагч, 

нєхєрлєлтэй хамтран тогтмол хийсний ђр дђнд хууль бус огтлолтын хэмжээ багасаж 

байна. Сђђлийн жилђђдэд Сђхбаатар сумын хэмжээнд болон хил орчмоор хууль бус мод 

бэлтгэл зогсоод байна. Мєн Сђхбаатар сумын 1-р багт байрлах Мєндєлт нєхєрлєл нь гол 

хєвєєлєн ургасан бургасан шугуйг хамгаалж мод ђрслђђлж тарьж байна. 

Ñ¿õáààòàð ñóìàíä газар эзэмшихээр èð¿¿ëñýí íèéò ºðãºäëèéí 55 õóâü íü ãàçàð 

ýçýìøèõ ºðãºäºë, 41 õóâü íü ãàçàð ºì÷ëºõ, 3 õóâü íü øèíýýð ºì÷ëºõ, ¿ëäñýí íýã õóâü íü 

ãàçàð àøèãëàõ ºðãºäºë ýçýëæ áàéíà.  

            

Ñ¿õáààòàð ñóìûí 2014 îíû ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëãººíä 

òóñãàãäñàíû äàãóó øèíýýð 72 èðãýíä ãàçàð ýçýìø¿¿ëñýí áºãººä 54 èðãýíä îäîî áàéãàà 

ýçýìøèæ áóé ãàçðûí ºì÷ë¿¿ëýõýýð Ñýëýíãý àéìãèéí ãàçðûí àëáàíä õ¿ðã¿¿ëýýä áàéíà. 

2014 îíä 172 íýãæ òàëáàðò êàäàñòðûí çóðàãëàë õèéëãýõýýð òºëºâëºñíººñ ýõíèé õàãàñ 

æèëèéí áàéäëààð 78 íýãæ òàëáàðò êàäàñòðûí çóðàãëàë õèéæ 54 íýãæ òàëáàðò Çàñàã 

äàðãûí çàõèðàìæ ãàðãàæ ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí óëñûí á¿ðòãýëä á¿ðòãýæ ãàçàð ýçýìøèõ 

ýðõèéí ãýð÷èëãýýã îëãîîä áàéíà 

Залуус Мєрєєдлийн хотхон орон сууцны шинэ хорооллын инженерийн шугам 

сђлжээг татах ажилд Улсын тєсвєєс 5 тэр бум тєгрєгийг санхђђжђђлэн тендер 

зарлахад бэлэн болоод байна. Мєн хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж Виду ХХК-нь єєрийн 

хєрєнгєєр 10 давхар 56 айлын орон сууцыг барьж байна. 

Сђхбаатар сумын Цагаан эрэгийн 2-р баг Могойтын аманд байрлах ђерийн 

далан 1360 м Салхитиын 3-р баг,Баянханы 4-р багт байрлах 2068 м Ганзамын 7-р багт 

1%

55%

41%

3%

ªðãºäºë õ¿ñýëòèéí ñóäàëãàà 

àøèãëàõ 

ýçýìøèõ 

ýçýìøèæ áàéãàà ãàçðàà ºìчëºõ 

øèíýýð ºìчëºõ 



байрлах 1114 м нийт 4542 м ђерийн далангуудыг шинэчлэн засварлахаар улсын тєсєв 

болон аймгийн тєсєвт суулгахаар албан тоот явуулаад байна. 

ДСЦТС-ын Сэлэнгэ салбар нь тус сумын хамгийн ихээр хђчдэл унаж байгаа Бор 

гђвээний 5-р баг 2-р хэсэг, Бойны тохойн айлуудад эхний ээлжийн урсгал засвараар нэмж 

шурам татах ажлыг хийж байна. Мєн АЗДТГ-т концесийн гэрээгээр хийгдэх ажилд 

1.2.4.5.8-р багуудад шинээр ЦДАШ тавиулахаар саналаа явуулаад байна. 

 2014 онд Сђхбаатар суманд Орон нутгийн хєгжлийн санд   547.668.8 сая 

тєгрєгєєр хувиарлагдсан бєгєєд иргэдээс санал авч эрэмбэлээд дараах  11 бђтээн 

байгуулалтын ажлыг  хийхээр тєлєвлєєд байна.  

2014 онд “орон нутгийн хұгжлийн сан”-ийн хұрұнгұұр хийгдэх тұсұл арга 

хэмжээний  жагсаалт 

№  
Хэрэгжүүлэх тұсұл арга хэмжээний 

нэр  
Байршил  

Тұсұвт 

ұртұг  

1  
Спорт тоглоомын талбай  Цагаан эрэг 2-р багийн 19,20-р байрны 

урд талбайд  
45.000.000  

2  
Ахмад настаны талбай  Цагаан эрэг 2-р багийн 19,20-р байрны 

урд талбайд  
25.000.000  

3  
Тоглоомын талбай  Цагаан эрэг 2-р багийн 19,20-р байрны 

урд талбайд  
30.000.000  

4  Тоглооын талбайг хашаажуулах  Хонгорморьтын 1-р багт  10.000.000  

5  
Ахуй ђйлчилгээний тєвийн барилга, 

спорт заал худалдан авах  

Буурхээрийн 8-р багт  
230.000.000  

6  
Ахуй ђйлчилгээний тєвийн 

инженерийн шугам сђлжээнд холбох  

Буурхээрийн 8-р багт  
50.000.000  

7  
Нийтийн бие засах газар  Ганзамын 7-р багт Дархан-Сэлэнгийн 

Авто зогсоолын ард  
20.000.000  

8  
Автомашины граж, зогсоол  Цагаан эрэг 2-р багийн 19,20-р байрны 

урд талбайд  
100.000.000  

9  Гэрэлтђђлэг  Баянханы 4-р багт  8.500.000 

10  Золбин нохой устгах  Сђхбаатар хот доторх  14.165.800  

11  
Хэсэгчилсэн тєлєвлєлт хийх  Орхоны 6-р багийн 60-н айлыг дахин 

тєлєвлєх  
15.000.000  

НИЙТ 547.665.800  

 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛ: 

2013-2014 оны сургуулийн ємнєх боловсролын хичээлийн жилд 1636 хђђхэд 

хамрагдаж, зуны хувилбарт сургалтанд 402 хђђхэд хамрагдсан. Сумын хэмжээнд 

хамрагдвал зохих насны нийт 1724 хђђхдээс 1636 хђђхэд СѓБ-д хамрагдаж хамран 

сургалт 94.8 хувьтай áàéгаа нь ємнєх оны мєн ђеэс 0.9 хувиар буурсан ђзђђлэлттэй 

байна. 



2014 

онд Цэцэрлэгђђдийн хђђхэд хєгжђђлэх Урлаг зал, дуу хєгжмийн хичээлийн тоног 

тєхєєрємж, хђђхдђђдийг хєгжих орчин сайжруулах чиглэлд хийгдсэн ажлууд. ёђнд: 

Цэцэрлэг 

Урлаг 

залтай 

эсэх 

Тоног тұхұұрұмж Хийсэн ажлууд 

1-р цэцэрлэг 
Урлаг 

залгђй 

Даралтат хєгжим шагшуур, 

Ая шум гаргах энгийн хєгжмийн 

зэмсэг, сd кассетны хєгжим 2ш 

Маскт болон хуруун ,утсан 

хђђхэлдэйн театрын 

тоглолт 

Бђжгийн тэмцээн 

Эцэг эхчђђтэй хамтарсан 

дууны тэмцээн , 

Тєрєлжсєн дугуйлангууд 

2-р цэцэрлэг 
Урлаг 

залтай 

Даралтат хєгжим шагшуур, 

Ая шум гаргах энгийн хєгжмийн 

зэмсэг, сd кассетны хєгжим 

тєгєлдєр хуур 

Хуруун ,утсан хђђхэлдэйн 

театрын тоглолт 

Бђжгийн тэмцээн 

Эцэг эхчђђтэй хамтарсан 

дууны тэмцээн , 

Тєрєлжсєн дугуйлангууд уран 

жиргээ тэмцээн, уран 

хєдєлгєєнт гимнастик аха 

тєгєлдєр хуурын дугуйлан 

3-р цэцэрлэг 
Урлаг 

залтай 

Тєгєлдєр хуур, даралтат 

хєгжим, сd кассетны хєгжим , 

ардын хєгжмийн зэмсэг , 

мандолин 

Уран гимнастик 

Уран уншлага ба жђжиг 

Замын хєдєлгєєний тэмцээн 

Даам ба оригами 

Бђжиг, дууны тэмцээн 

 

4-р цэцэрлэг 

Залгђй, 

єргєтгєли

йн тєсєвт 

урлаг зал 

орсон 

Тєгєлдєр хуур, тєгєлдєр хуур, 

даралтат хєгжим, сd кассетны 

хєгжим , ардын хєгжмийн зэмсэг, 

мандолин 

Зураг, дуу цэнгээнт бђжиг, 

оньсон тоглоом, ђндэсний 

бєх, тєгєлдєр хуур, оригами 

дугуйлан 

7-р цэцэрлэг 

 

Урлаг 

залтай 

Тєгєлдєр хуур, даралтат 

хєгжим, сd кассетны хєгжим, 

ардын хєгжмийн зэмсэг, 

Уран гимнастик 

Уран уншлага ба жђжиг 

Замын хєдєлгєєн 

80

82

84

86

88

90

92

94

96

2010-2011 он 2011-2012 он 2012-2013 он 2013-2014 он

86,52

91,59

95,57
94,89

Хамран сургалтын хувийг СӨБ-ын насны суурин хүн амд 
харьцуулбал



 мандолин 

 

Даам ба оригами 

Бђжиг 

Аяко зэрэг дугуйланг явуулж 

хэвшсэн. 

 

5-р сарын 22-23 нд нийт сургуулийн ЭЕШ-н бэлтгэл ажлыг шалган, шалгалтын 

самбар гаргах, мэргэжлийн сургуулиудын сурталчилгааг хийх, шалгалтын 

давтлагуудын хуваарийг гарган тђђнд хяналт тавин сургалтын менежерђђдэд зєвлєгєє 

єгж ажиллалаа. Мєн сургуулиудын сургалтын менежерђђд, нийгмийн ажилтнуудад 

єнгєрсєн жилийн ЭЕШ-н оноог танилцуулан энэ хичээлийн жилд ахиулан ажиллах талаар 

3,6-р сургуулиудад ђђрэг єгсєн. 

ЕБС-н сургалтын чанарын ђзђђлэлт 2013-2014 оны хичээлийн жил 

сургууль 
сурлагын амжилт стандартын 

шаардлага хангасан % 

сургалтын 

чанар % 

1-р сургууль 100% 32,2% 

2-р сургууль 98,8% 48,0% 

3-р сургууль 97,8% 38% 

4-р сургууль 100% 48,9% 

5-р сургууль 100% 42,7% 

6-р сургууль 100% 42,5% 

спорт сургууль 98,6% 41,3% 

эрдмийн чуулган 99,2% 45,0% 

Нийт дүн 99,3% 42,3 % 

 

 

Сургууль бђр Хђђхэд хєгжлийн танхимын зураг тєсвийг гарган Боловсролын газар, 

ДЗОУБ-т хандсан. 2014 онд 3,4-р сургууль шинээр танхимтай болж, 1,2-р сургууль 

тавилга хэрэгсэлээ шинэчилсэн. 4-р сургууль ДЗОУБ-н санхђђжилтээр Хђђхэд хєгжлийн 

загвар тєв байгуулан ХѓУБ ѕдаа байр танхимтай болгосон. 1-р сургууль Хђђхэд хєгжлийн 

2 танхим байгуулан ажиллаж байна 

Иргэдэд эрђђл аж тєрєх мэдлэг олгох эдийн засаг хууль эрх зђйн мэдлэгийг 

дээшлђђлэх, экологийн боловсрол олгох зорилгоор 5 

удаагийн сургалтыг АББ-н тєвийн багш нар зохион 

байгуулж 105 хђнийг хамруулан оролцуулсан 

АББ-н гэгээрэл тєвийн багш нар бђртгэл 

явуулан ђсчин гоо засалчдын сургалтыг Зул салоныг 

салоныг тђшиглэн хийж 8 хђн суралцсан.  

2014 онд ядуурлаас гаргах 16 єрхийн иргэдэд 

“Монголчуудын гэр бђлийн харилцааны єв уламжлал, 

гэр бђлийн ђнэ цэнэ, хђђхдийн хђмђђжил” сургалтыг явуулж 39 хђн хамрагдсан. Мєн “Угийн 

бичиг хєтлєх арга зђй зєвлємж” сургалтад 28 хђн хамрагдсан.  

Эмэгтэйчђђдийн хєдєлмєр эрхлэлт сургалт хэлэлцђђлгийг аймгийн ХёХэлтэс, 

Хєдєлмєр эрхлэлтийн хэлтэстэй хамтран 3-р сард явуулж хєдєлмєр эрхэлж буй 18 

эмэгтэй хамрагдаж, одоогийн хууль эрх зђйн орчин, эмэгтэйчђђдийн хєдєлмєр эрхлэх 



боломж нєхцєл, цаашид анхаарах зђйлс дээр ярилцаж, бђлгээр ажиллан хэлэлцђђлэг 

хийсэн.  

Боловсролын салбар дахь гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг бђх талаар 

хєгжђђлэн, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  

сургууль 

цэцэрлэг 
гадаад хамтын ажиллагаа 

дотоодод хамтран 

ажилладаг байгууллагууд 

1-р сургууль 

Энхтайвны корпус , ДЗОУБ, 

Буриадын Зэд районы 

сургууль Улаан Удэ хотын 46-

р сургууль, Японы Жайка, 

Солонгосын Койка 

УБ хот Оюуны нахиа 

цогцолбор, Дархан уул аймаг 

дах ОХУ-н консул, УЗН 

2-р сургууль 

Энхтайвны корпус,  ДЗОУБ, 

Японы Жайка, Солонгосын 

Койка 

говьсђмбэр аймгийн 5-р 

сургууль, Хэнтий аймгийн БГ, 

УБ хотын 118-р сургууль, УЗН 

3-р сургууль ДЗОУБ, Энхтайвгы корпус АЗДТГ, 

4-р сургууль 
Японы Жайка, Солонгосын 

Койка, ДЗОУБ 

УЗН, УБ хотын 5-р сургууль 

сэлэнгэ аймгийн сургуулиуд 

5-р сургууль   

6-р сургууль ДЗОУБ, Койка байгуулага, УЗН 

спорт 

сургууль 

ѓМѓЗОны спортын сургууль, 

ДЗОУБ 

Хєвсгєл аймгийн Аварга дунд 

сургууль, УБ хотын спортын 

сургууль 

1-р цэцэрлэг ДЗОУБ, 

УБ хотын 18-р цэцэрлэг, 

Сэлэнгэ аймгийн сумдын 

цэцэрлэг 

2-р цэцэрлэг 
ДЗОУБ, Боловсролын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг, 

ÓÁ, Äàðõàí, Ñýëýíãý àéìãóóäûí 

öýöýðëýã¿¿ä 

3-р цэцэрлэг ДЗОУБ, Койка байгуулага,  

4-р цэцэрлэг ДЗОУБ 
Дорнод, Хэнтий аймгийн 

цэцэрлэгђђд 

7-р цэцэрлэг 

ДЗОУБ, Боловсролын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг, 

“NonіGovernmental 

Organization GNC Japan” 

байгаль орчны чиглэлээр 

ажилладаг байгууллага 

ÓÁ, Äàðõàí,Ýðäýíýò, Ñýëýíãý 

àéìãóóäûí öýöýðëýã¿¿ä 

 

Цэргийн ђђрэгтний ђнэмлэх авах 2014 онд 18 

насанд хђрэх хђђхдђђдийн судалгааг гарган Монгол 

цэргийн баяраар 11 хђђхдийг ђнэмлэх гардан авах 

ѐслолд оролцуулсан.Мєн цэргийн жинхэнэ татлагад 

5сарын 4-5 орсон 213 гаруй залуучуудын материалыг 

судлан бага болон суурь боловсрол эзэмшээгђй 

иргэдийг нийгмийн ажилтнууд бђртгэн авч, АББ-н 

гэгээрэл тєвийн багш нарт бђртгђђлсэн. 2013-2014 

оны хичээлийн жилд АББ-н тєвд цэргийн насны 11 

суралцагч тєгсч бђрэн дунд боловсрол эзэмшсэн. 



2,3-р сургууль Хилийн цэргийн ангиудтай хамтран хђђхдђђдийг хилийн бђсэд 

аялуулж хилийн застав, хил хамгаалах ђйл ажиллагаатай танилцсан. 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛ: 

Ахмад настны хамгааллын тухай хуулийн дагуу Билгийн тооллын хаврын тэргђђн 

сар-Модон морин жилийн шинийн нэгний єдрийг тохиолдуулан хђндэтгэл ђзђђлэхтэй 

холбогдуулан. 

a) 80-84 насны 86 ахмадад ( Сумын Засаг даргын гарын 

бэлэг)  

б) 85-аас дээш насны 26 ахмадад ( Аймгийн Засаг даргын 

гарын бэлэг) 

в) Харъяалах байгууллаггђй байгаа 879 ахмадын судалгааг 

гаргаж нэгтгэн хђндэтгэл ђзђђлэх гарын бэлэг гардуулах 

ажлыг хийлээ 

ЗДТГ-т ажиллаж байсан 15 ахмад, Ахмадын холбооны тэргђђлэгчид, Ахмад багш 

нарын холбооны тэргђђлэгч нарт Засаг дарга хђндэтгэл ђзђђлэх ажлыг зохион байгуулж 

хийлээ. Мєн харъяалах байгууллаггђй байсан 42 ахмадыг харъяалалтай болгов. 

Сумын ахмадын байгууллагын тэргђђлэгчдийн ажлын тайлан тавих хурал болж тайланг 

хэлэлцэн ахмадын хороон даргыг шинээр сонгон цаашид хийх ажлаа хэлэлцлээ. 

Ахмадын чєлєєт цагыг зєв боловсон єнгєрђђлэх зорилгоор байгуулагдсан Ахмадын цуурай 

хамтлаг Сђхбаатар сумын иргэдэд тоглолт хийж ђзђђллээ. 

Жил болгон уламжлал болгон явагддаг ахмадын 

явган аяллыг 05-р сарын 17 ны єдєр партизаны 

талбайгаас тєв стодионы чиглэлд хийж 8 багийн 300 

гаруй ахмадууд оролцож энэ ђеэрээ тєв стодионы 

орчимыг цэвэрлэж буухиа тэмцээн болон отог 

шалгаруулах, шагай шђђрэх, дэмбээдэх зэрэг 

уламжлалт зан ђйлийн наадгайгаар наадаж урлагын 

тоглолт болон нийтийн бђжиг хийн цэнгэж ахмадын 

єдєрлєг идэвхи санаачилгатай болж єнгєрлєє 

Халамж нэгдсэн арга хэмжээний тєлєвлєгєє 

батлуулж, Хђђхдийн сарын ажлын хєтєлбєр 

гарган , баг бђрээс хамрагдах хђђхдийн судалгааг 

гарган Нэгдсэн арга хэмжээ явуулах байр бэлтгэх 

ажлыг Шинэбадрах ХХК-тай хамтран зохион 

байгуулж 4-р цэцэрлэг, 4-р сургуулийн хђђхдђђдийн 

тоглолт хийлээ. Мєн зорилтот бђлгийн 223 

хђђхдийг усанд оруулах ђс засуулах, 

витаминжуулах ажлуудыг ивээн тэтгэгч ААН 

байгууллага иргэдийн хамтаар багийн нийгмийн 

ажилтнууд хийлээ. Нийт 213 хђђхэд хамрагдсан уг 

арга хэмжээг Ундрах тум ХХК, Залуус бэйкери, 

Алтантариа ХХК, Андууд хамтлаг зэрэг ААН-ђђд ивээн тэтгэж єєрсдийн ђйлдвэрлэсэн 

бђтээгдэхђђн тус бђрээр хђђхэд багачуудад гарын бэлэг єглєє. 

 



Хұгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зұвлұгұұн, хэлэлцүүлэг, сургалтыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж байна. 

№ 

Тєсєл 

хэрэгжђђлэгчий

н овог нэр 

Тєслийн нэр, 

ђйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Олгох 

дэмжлэгий

н хэмжээ 

Оршин 

суугаа 

хаяг 

Ажлын 

байрн

ы тоо 

Тайлбар 

1 Даваахђђ Учрал 
мод, модон 

эдлэл-мужаан 
1,000,0 3-4-092 1 

хашаандаа 

граж дотор 

ђйл 

ажиллагаа 

явагддаг. 

2 
Тємєр 

Баярсайхан 

мод, модон 

эдлэл-мужаан 
1,000,0 5-2-092 1 хашаандаа 

3 Ганбат Анхзаяа гоо сайхан 1,000,0 2-6-003 1 
6-р багийн 6 

-р байр 

4 
Аюуш 

Энхжаргал 

бичиг, хэрэг 

канон 

принтерийн 

ђйлчилгээ 

1,000,0 3-1-045 1 хашаандаа 

5 
Чойсђрэн 

Нацагдорж арьс шир 

боловсруулах 

ђйлдвэрлэл 

1,000,0 2-2-032 1 5-р баг дээр 

6 
Мєнхбаяр 

Нямхђђ 
1,000,0 7-3-045 1 5-р баг дээр 

Хєдєлмєр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэнгђђд ХБИ-ийн дунд Зєвлєлгєєн, 

хэлэлцђђлэг, сургалтыг зохион байгуулж явууллаа. ХБИ-дээс тєсєл хєтєлбєрт 6 иргэн 

хамрагдан шинээр ажлын байр бий боллоо. Хєдєлмєрийн хэлтэстэй хамтран зохион 

байгуулсан “Хєдєлмєрт бэлтгэх” хєтєлбєрийн 3 

хоногийн сургалтанд хєгжлийн бэрхшээлтэй 10 

иргэний тєлєєлєл оролцсон.  

Уг сургалтанд Хєдєлмєрийн хэлтсээс 

хэргэжђђлж буй тєсєл, хєтєлбєрђђдийн талаар 

мэдээлэл єгч, хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг зээл, 

тєсєл хєтєлбєрт хамрагдах иргэдийн квотыг 

нэмэх мєн “Тєсєл бичих аргачлал” ѕын тухай 

сургалт авахыг бидэнд санал болгосон юм.Саналыг 

хђлээн авсны ђндсэн дээр Хєдєлмєрийн хэлтэстэй 

хамтран “Тєсєл бичих аргачлал”-ын талаар 

хєгжлийн бэрхшээлтэй 30 иргэдийг хамруулан сургалт хийхээр тєлєвлєєд байна. 

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хђрээнд олон нийтийн оролцоонд тђшиглэн 

Сђхбаатар сумын зорилтот бђлгийн 11 єрхєєс 3500000 тєгрєгєєр 4 тєсєл хэрэгжђђлэн 

хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэн- 4, Ахмад настан-2, ажилгђй-18 иргэнийг нийт 24 иргэнийг 

ажлын байраар хангахаар дэмжигдэн батлагдаад байна. 

№ 
Тұсұл 

хэрэгжүүлэгчийн нэр 

Оршин 

суугаа хаяг 

Тұслийн нэр үйл 

ажиллагааны чиглэл 

Батлагдсан 

санхүүжилт 

1 Н.Нандинцэцэг 4-р баг Баянхан бђл 875,000 

2 Э.Алтанчимэг 3-р баг Цэвэрхэн тєсєл 875,000 



3 
Ч.Чанарт, 

Ч.Отгонбаатар 
1-р баг Гахайн аж ахуй 875,000 

4 Д.Амаржаргал 2-р баг 
 

875,000 

 
Нийт 

  
3,500,000 

 

Хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих хєтєлбєрийн хђрээнд бага орлоготой 8 иргэн, 40-с 

дээш ахмад настны хєдєлмєр эрхлэлтийг 

дэмжих хєтєлбєрийн хђрээнд 4,4 гишђђнтэй 

хђнсний ногоо тариалах 2 бђлгийн 8 гишђђнтэй, 

Эргђђл байгаль хамгаалах чиглэлээр 4 сарын 

турш 5 бђлгийн 12 хђн хђнийг тђр ажилд зуучлан 

ажилаад байна. Сум хєгжђђлэх сан 41 иргэн 

єрхийн аж ахуй, оѐдол, зоорийн аж ахуй эрхлэх, 

интернет кафе, гахай тахиан аж ахуйнд 

89,950,000 тєгрєгєєр 29 ажлын байр бий болсон. 

Ногоочин бђлэг болон тариаланч бђлэг нь 

нийт 3,6 тн тємс, нарийн ногоо 6 тєрєлийг тариалаад байна.  

Дээрхи ђйлчилгээг ђзђђлэхэд тємс хђнсний ногоо тариалахад нийт 8 иргэнд 4,000,000 

тєгрєг зарцуулж, аж ахуй эрхлэлтийг хєгжђђлэх хєтєлбєрийг хэрэгжђђлэн 40-с дээш 

насны 5 иргэнд 6 сая тєгрєг олгон, Барилгын материалын ђйлдвэрлэл, оѐдол, мод модон 

эдлэлийн чиглэд нийт 9 ажлын байр бий болгоод байна. 

40-с дээш насны иргэдин “Хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих хєтєлбєр”-ийн хђрээнд нийт 

байнгын 24 ажлын байр, тђр 34 ажлын байраар хангаад байна 

Сумын ЗДТГ-ын нийт ажилчидыг эрђђл мэндийн ђзлэгт хамруулж Уламжлалт 

анагаах ухааны их эмч н.Мєнх-Эрдэнэ ђзлэг хийн зарим ажилчдад ардын уламжлалт 

эмчилгээг хийж байна. 

ѓЭМТ-ђђд дээр жирэмсэн эхийг 100 хувь хяналтанд авч, ЭМС-н А-39 тоот 

тушаалын дагуу эрсдлийг тогтоон Эх хђђхэд, ахмад настан, хєгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах арга хэмжээний тєлєвлєгєє гарган, 

графикийн дагуу хђн амд хийх ЭМБ олгох, эрђђл зан ђйлийг тєлєвшђђлэх сургалт, 

сурталчилгааг тогтмолжуулах ажлыг хийж байна. 

ѓрхийн эмч нарын єдєр”-ийг тэмдэглэн єнгєрђђлэх ажлын хђрээнд дараах ажлуудыг 

хийлээ. ёђнд: 

1. Эрсдэлт бђлгийн жирэмсэн эмэгтэйчђђдийн судалгааг гаргаж тэдгээр 

эмэгтэйчђђдийг гэрийн эргэлтээр ђзэж жирэмсний аюултай шинж тэмдэг, 

нярай хђђхдийн асаргаа сувилгааны талаар зєвлєлгєє єгсєн. 

2. Нарийн мэргэжлийн эмч нар хђђхдийн болон дотрын ђзлэг, чихрийн шижин 

илрђђлэх ђзлэгийг єрхийн эмнэлэг дээр хийлээ 

3. Нярай, 0-1 насны хђђхдийн ђзлэг хийн эхэд зєвлєгєє єгч шинэ тєрсєн эхчђђдэд 

няран асаргаа сувилгааны талаар нэмэлт заавар зєвєлгєє єгч ажиллаа.  

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Ахмадын кабинеттэй хамтран Сђхбаатар сумын 

хэвтрийн хђнд євчтэй ахмад настан ХБИ-дэд гэрийн идэвхитэй ђзлэг оношлогоо 

ђйлчилгээг хийлээ. ёзлэгт хэвтэрт байдаг 41 ахмад болон ХБИ-дийг хамруулан 

тэдэнд сэтгэл санааны дэмжлэг ђзђђлэх, урам хайрлах, асаргаа сувилгаа хийх, 

асарч сахиж байгаа гэр бђлийн хђмђђст нь зєвлєлгєє аргачлал зааж єгч ажиллаа. 



Сђрьеэ, хорт хавдар, ХДХВ/ДОХ, бэлгийн замаар дамжих халдварт євчнєєс 

урьдчилан сэргийлэх, эрт илрђђлэх ажлыг эрчимжђђлэх ђђднээс єðõèéí ýìíýëýã¿¿ä 

хàðèóöñàí áàãèéí èðãýäèéí äóíäàõ òàíäàëò ñóäàëãààã ñàéæðóóëàõ, ђéë÷ëýõ 

õ¿ðýýíèé õ¿í àìûí äóíä õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ ýð¿¿ë çàí ¿éëèéã òºëºâø¿¿ëýõ, 

ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãààã òîãòìîëæóóëàõ, эðñäýëòýé á¿ëã¿¿äèéí ñóäàëãààã áàéíãà 

øèíý÷ëýí õÿíàëòàä àâ÷ ¿çëýã øèíæèëãýýíä õàìðóóëàí ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí 

áàéãóóëàõ ажлыг жилийн ажлын тєлєвлєгєєнд оруулан хийж байна.  

ѓмнєх жилийн энэ ђеийнхтэй харьцуулахад сђрьеэ 35 буюу 4-єєр єссєн, 

гепатит євчин 6 болж 23-оор буурсан байна. БЗХѓ євчин мєн ђеийнхээс 22-оор 

буурч 84 болсон байна. БЗХѓ, сђрьеэ ємнєх оны энэ ђеийнхтэй ойролцоо байгаа нь 

энэ євчнийг нуугдмал байдлаас гаргаж илрђђлэх ажил идэвхтэй хийгдэж байгаатай 

холбон тайлбарлах боломжтой гэж ђзэж байна. ѓЭМТ-ђђд дээр хэсэгчилсэн 

сургалт, зєвлєгєєг тогтмол хийж байгаа бєгєєд “Нєхєн ђржихђйн кабинет”-аас 

ард иргэдийн дунд болон албан байгууллагуудад ( цагдаагын газар, хђчний 

байгууллагууд ) 4удаа сургалт зохион байгуулаад байгаа бєгєєд Сђхбаатар суманд 

ђйл ажиллагаа явуулж байгаа зочид буудал, саун, вар цэнгээний газрын эзэд болон 

ђйлчилгээг хариуцаж байгаа хђмђђст тєлєвлєгєєний дагуу сургалт хийгдэх гэж 

байна. 

СОЁЛ УРЛАГ, БИЕИЙН ТАМИРЫН ЧИГЛЭЛ:  

МУ-н Ерєнхийлєгчийн зарлиг, УИХ, ЗГ-н тогтоол, Сумын Засаг даргын 2013 оны А/86 

тоот захирамжын дагуу иргэн бђр угийн бичгээ хєтлєх талаар сурталчлах, цус 

ойртолтоос урьдчилан сэргийлэх, овог хэрэглэх, гэрийн угийн бичиг хєтлєхийнг ач 

холбогдлыг нийтэд ойлгуулах зорилгоор жил бђр иргэдэд уг сургалтыг явуулж байна. 

2014 оны 06 сарын 12, 13 нд багийн иргэдэд “Угийн бичиг хұтлұх тухай” сургалтыг 

ЗДТГ-н мэдээллээр ђйлчлэх танхимд явуулж 28 хђн хамрагдлаа. Уг сургалтад  

 Цус ойртолтын хамааралыг 9 ђеэр ђзђђлж 

 Ясан болон цусан тєрлийн холбоог тайлбарлаж 

 Гэрийн угийн бичгийн зураглал хийж ђзђђлэн  

 Нэг гэр бђлийн жишээн дээр угийн бичиглэл хийж,  

Гэр бђлийн угийн бичиглэлийн бђтэн зураглалыг сургалтад хамрагдсан 

иргэдтэй хамтран гаргаж ђзђђлэн иргэн бђрт угийн бичиг хєтлєх зураглалыг 

гарын авлага болгон тарааж єгч хамтран ажиллалаа. 

 Жил бђр Сђхбаатар сумын ЗДТГ-аас Хэт жолоо ХХК-тай хамтарч Хђђхэд 

багачуудын дунд бђжгийн урлагыг хєгжђђлэх 

зорилгоор зохион байгуулдаг “Гэгээн хђслэн” 

бђжгийн тэмцээнд 3 насны ангилалд 21 багийн 

300 орчим хђђхэд хамрагдан оролцлоо.  

Д.Сђхбаатарын нэрэмжит єсвєрийн чєлєєт 

бєхийн олон хотын тэмцээнийг ССАЖ-ын газар 

,чєлєєт бєхийн холбоотой хамтран амжилттай 

зохион байгуулж явууллаа 

Ахмадын улсын аварга шалгаруулах жу-до бєхийн 

тэмцээнд Сђхбаатар сумын ахмад тамирчдыг 

дэмжин ажиллаж оролцуулснаар манай тамирчид 4 алт, 3 мєнгє, 4 хђрэл медиаль хђртэж 

багийн дђнгээр 1-р байр эзэллээ. 



“Бид Сэлэнгийн ђр сад” уралдаанд тус сумын 82 хђђхэд бђжиг , дуу, хєгжмийн тєрлєєр 

оролцож, Аймгийн урлагийн их наадмаас6-р 

сургуулийн 10а ангийн сурагч Б.Бат-Эрдэнэ 

мєнгєн медаль, 9б ангийн сурагч Б.Энхзаяа 

хђрэл медаль, “Би эстрадийн дуучин” 

уралдаанаас 10а ангийн сурагч Б.Бат-Эрдэнэ 

мєнгєн медаль , 4-р сургуулийн сурагч мєнгєн 

медаль , 5-р сургуулийн ардын бђжгийн 

“Язгууртан “ хамтлаг хђрэл медаль , 1-р 

сургуулийн найрал дууны хамтлаг алтан 

медаль хђртсэн.  

Соѐл Спорт Аялал жуулчлалын газартай хамтран “Сайханы хєтєл” цаны баазад 

Цасны баяр наадмыг Сђхбаатар сумын тєрийн болон тєрийн бус аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудын албан хаагчид , иргэдийн дунд спортын 4 тєрлєєр явагдлаа. Цасны баяр 

наадамд 24 байгууллага, нийт 500 орчим хђн оролцлоо 

 Ñ¿õáààòàð ñóìûí Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæààð 

Ñýëýíãý àéìãèéí ÑÑÀÆÃàçàðò 30 ãà ãàçàðò ãàçàð 

ýçýìø¿¿ëýõýýð òºëºâëºæ Ñ¿õáààòàð ñóìûí Çàñàã äàðãûí 

çàõèðàìæààð ãàçàð 

ýçýìøèòõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýã 

îëãîñîí. Ìºí Ñ¿õáààòàð 

ñóìûí Áóóðõýýðèéí 8-ð áàã 1-

ð õýñýã ãîëûí ýðýãèéí îð÷èìä 10 ãà ãàçàðò ñïîðò çóñëàíã 

áàéãóóëàõ êàäàñòðûí õýìæèëò õèéæ çóðàãò îðóóëëàà. 

Монгол улсын Ерєнхийлєгчийн 

нэрэмжит хђн амын бие бялдрын 

хєгжилт, чийрэгжилтийн тђвшин 

тогтоох сорилын программ дээр ажиллах сургалтанд хамрагдаж 

одоогийн байдлаар албан байгууллагаын ажилчид болон ард 

иргэдээс 443 хђний бие бялдрын судалгааг гаргаж Бие бялдарын 

хєгжлийн ђнэлэмжийн ђнэлгээ А-93, В-127, С-111, D-90, F-20 хђн 

аваад байна. Хђн амын нийтийн биеийн тамир спортоор 

хичээллэх, байгууллага хамт олон, єрх гэр бђлд эрђђл амьдралын 

орчинг бђрдђђлэх зорилгоор улс орон даяар зохион 

байгуулагдсан“Хєдєлгєєн эрђђл мэнд” єдєрлєгт Сђхбаатар сум 

идэвхтэй оролцож хийн дасгалыг 80 хђн хийж ђзђђлэн сурталчиллаа.  

ѓдєрлєгийн ђеэр ард иргэдийн дунд эрђђл мэндийн суртачилгааг хийж цусны бђлэг 

тогтоох, сахарын хэмжээ хэмжих,цусны даралт ђзэх зэрэг ђйлчилгээг  хийж бие бялдрын 

тђвшин тогтоох сорилыг авлаа. 

Тус сумын нутаг 

дэвсгэрт тђђх соѐлын ђл 

Тђђх соѐлын ђл хєдлєх дурсгалын гэрээг хянан ђзэж зарим дурсгалын зургийг аван 

баяжилт хийсэн. 5,8-р багт шинээр бђртгэсэн тђђх соѐлын дурсгалыг багийн дарга нарт 

хзлээлгэн єгсєн. 5-р багт шинээр баригдан тђђх соѐлын ђл хєдлєх дурсгалын бђртгэлд 

орсон Буган халиун морины хєшєє, Боохой Данзан аваргын хєшєє, Тєв цэнгэлдэх 

хђрээлэнгийн барилга8-р багт шинээр илэрсэн хђрэлийн ђеийн хиргисђђр, булш 2 ш 

хђлээлгэн єгсєн. 



хєдлєх 16 дурсгалт зђйл бђртгэлд байдаг ба Соѐлын євийн тухай хуулийн 22,1, 14,2,4 

заалт, сумын Засаг даргын 2011 оны А/200 тоот захирамжын БОХ-н улсын байцаагч, 

соѐлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, багийн засаг дарга нарын 

бђрэлдэхђђнтэй ээлжит хяналтаар явах явцад сумын тєвєєс 8 км орчимд 1-р багийн 

нутаг дэвсгэр Шоронгийн аманд орших Хђрэл зэвсгийн ђед хамаарах 4ш булш 

хиргисђђрийг хууль бус малталт хийн ухаж гэмтээсэн байдал илэрсэн тул асуудлыг 

тодруулан гэм буруутай этгээдийг олж тогтоох арга хэмжээ авч єгєх талаар аймгийн 

цагдаагийн газарт албан тоот хђргђђлсэн. 

 

 

СёХБААТАР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 


