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“Төлөвлөгөөний сар” болгон зарласан. Энэ хүрээнд бүх төрийн албан хаагчид
өөрсдийн ажлын төлөвлөгөө болон дарга эрхлэгч нар байгууллагын төлөвлөгөөгөө
гарган батлуулсан. 2-р сар төлөвлөгөөнийхөө дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулж ажиллаа.
Энэ сард монголын уламжлалт “Цагаан сар”-ын баяр тохиодогтой холбоотой
ажил хөдөлмөрөөрөө манлайлсан малчид хөдөлмөрчдөд шагнал урамшуулал
гардуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаа.
XVII жарны “Ñîãòîîã÷” хэмээх модон хонь жилийн босгон дээр øàëãàðñàí
Ñàéõàí сумын сайчууд.
Улсын сайн малчин Жадамбын Дамдинсүрэн-1-р баг, Монгол Улсын
үйлчилгээний гавьяат ажилтан Дамдинсүрэнгийн Хоржав, Хөдөлмөрийн
гавьяаны улаан тугийн одон Чойжилсүрэнгийн Жачин, Лувсансовдын Сэрсэнжав,
Гунаажав Цэвэгдорж, Алтан гадас одон Галсангийн Бадам, Туваанжавын Суурин,
Алтан унаганы эзэн Даваасүрэнгийн Цэнгэл, Аймгийн сайн малчин Барайдийн
Чойжилсүрэн, Нямсүрэнгийн Батцуурга,
Сумын Ñàéí малчин
Дамцагийн Нямдорж, Мягмарсүрэнгийн Жадамба, Лхамсүрэнгийн Төмөрбаатар,
Сүрэнхорын Нямсүрэн, Баасансүрэнгийн Нямдорж, Бат-Очирын Баяраа, Сумын
алдарт
уяач
Бадарчийн
Сүхбаатар,
Чулуунбаатарын
Чинбат,
Мянгат малчин Жалбаагийн Мөнхсайхан, Пүрэвсүрэнгийн Болдбаатар,
Жасрайгийн Бямбадорж, Гунгаагийн Эрдэнэбаатар, Бадамдорж Мэндбат,
Найдангийн
Мөнхжаргал,
Бавуужавын
Энхбаяр,
Жанчивын
Гантулга,
Пүрэвсүрэнгийн
Бүрэнтогтох,
Мягмарсүрэнгийн
Жадамба,
Жадамбын
Дамдиндорж, Чагнаагийн Жамбал, Тогоосүрэнгийн Ундрах, Бат-Очирын Баяраа,
Данзанхүүгийн Отгонбаатар нар шалгарсан.

Монголын Радиогоос тодруулдаг “Алтан унага”-ны эзнээр 3-р багийн
малчин Д.Цэнгэл тодорч Сайхан сумаас дараалан 3 жил Алтан унаганы эзэн
тодорсон түүхэн амжилт боллоо.

Энэхүү шагналын МҮОНРТелевизийн захирал Оюундарь, Аймгийн ИТХ-ын дарга
Д.Батсайхан, Сумын Засаг дарга Н.Мэнд-Амар, ИТХ-ын дарга А.Бадамсүрэн нар
болон бусад удирдлагууд очиж шагналыг гардууллаа.

Мөн ахмад настан, сумын сайн малчин, Сумын аварга малчин, Сумын алдарт уяач
зэрэг хүмүүсийн шагналуудыг гардууллаа. Энэ долоо хоног шагналын хур буусан
сайхан өдрүүд болж өнгөрлөө.
Монгол “Улсын сайн малчин” болсон “Мануулт” багийн иргэн Жадамба
овогтой Дамдинсүрэнд сар шинийн өмнөх битүүний өдөр Хөдөө аж ахуйн сайд
Бурмаа болон албаны бусад хүмүүс, аймгийн Засаг дарга Д.Эрдэнэбат, Үйлдвэр
хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Амгалан, Сайхан сумын Засаг дарга Н.Мэнд-Амар,
ИТХ-ын дарга А.Бадамсүрэн, орлогч дарга Ч.Дэмбэрэлдорж нар болон албаны
бусад хүмүүс шагналыг гардуулан баяр хүргэв.

Модон хонь жилийн босгон дээр сар шинийн баярын өмнө ЗДТГазрын Санхүүгийн
албаны дарга Дагва овогтой Бямбаа 30 гаруй жил төрд ажилласнаа үнэлүүлж
“Алтан гадас” одонгоор энгэрээ мялаалаа. Шагналыг Аймгийн Засаг дарга
Д.Эрдэнэбат, сумын Засаг дарга Н.Мэнд-Амар, ИТХ-ын дарга А.Бадамсүрэн нар
гардууллаа.

Манай сумаас “Чанар-Цагаан сар” үзэсгэлэн яармагт
мэргэжилтнээр ахлуулсан ажлын хэсэг амжилттай оролцоод ирлээ.

Хөдөлмөрийн

1тн 300л айраг, 6 ууц, 6 ямааны гулууз мах зах зээлд борлууллаа. 1-р багийн
малчин Э.Батсайхан 800л айраг, 1-р багийн малчин Б.Батсүрэн 200л айраг, 6 ууц,
6 ямааны мах, 6-р багийн малчин Ч.Дэмбэрэл 300л айраг зах зээлд борлууллаа.
1л айраг 2500т, 1 ууц 190,000 төгрөг, ямааны гулууз мах 90,000 төгрөгөөр тус тус
худалдааллаа.

Өнгөрсөн жил манай сумын хувьд амжилт ололт дүүрэн сайхан жил болж өнгөрлөө
Peabody Energy компани нөхөн сэргээлт хийсэн талбайгаа хүлээлгэн өгч
Хаман боогч машины ашиглах хамтран ажиллах гэрээг манай байгууллагатай
хийлээ.

Засаг даргын тамгын газрын дотоод үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, хугацаатай
мэдээ тайлан, хугацаатай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.
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