
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ДАРЬГАНГА СУМЫН 
 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
2021 оны 04 дүгээр сарын мэдээлэл 

 
2021.04.23.                                                                                                  “Овоот”  
 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  
  

1. Сумын ИТХТ-ээс хэлэлцэн шийдвэрлэж төрийн одон медалиар 3 

иргэнийг шагнуулах, алдарт эхийн одонгоор 12 эхийг шагнуулахаар шийдвэрлэж 

материалыг хүргүүллээ.  

2. “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн” нөхцөл байдлын 

үед /4-р сард/ сумын Онцгой комисс  10-аас дээшгүй бүрэлдэхүүнтэйгээр 

танхимаар 2 удаа, 1 удаа цахимаар хуралдаж цаг үеийн асуудлыг шийдвэрлэн 

ажиллаж байна. Үүнд: оношлуур авах, төрийн албан хаагчдыг дархлаажуулах, 

ариутгал халдваргүйүүлэлт, эргүүл постын шатах тослох материал зэрэгт 

нийтдээ 6,772,500 төгрөгийн зардал гарсан. 2021 оны эхний 1-4 сарын байдлаар 

22 сая төгрөгийн зардал тооцоо судалгааг хийж, аймгийн Онцгой комисс, Төсөв, 

төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

3. Сумын Засаг даргын захирамжаар “Газар эзэмших, ашиглах 

эрхийн дуудлага худалдаа”-г 2021.05.10 ны өдрийн 09.00 цагт зохион 

байгуулахаар шийдвэрлэв.  

4. Сумын Засаг даргын захирамжаар”Архидан согтуурахтай тэмцэх 

тухай хууль болон ”Архинд донтох өвчтнийг эдгэрүүлэх чиглэлээр ажиллаж 

байгаа төрийн бус байгууллагыг дэмжих тухай” засгийн газрын тогтоол, аймгийн 

Засаг даргын 2021 оны А/166 дугаар захирамж зэргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор  

“АРХИНЫ ХЭРЭГЛЭЭГҮЙ ЗАЛУУСЫН НЭГДЭЛ”, “АЗ ЖАРГАЛЫН ЭРЭЛЧИД-

ТАЛ НУТГИЙН ЗОРИГТ ШОНХОРУУД” бүлгүүдийг дэмжиж хамтран ажиллах 

”МЭРГЭЖИЛТНИЙ БАГ”-ийг Засаг даргын орлогч даргаар ахлуулан 9 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй томиллоо. 

5. Сум хөгжүүлэх сангийн зөвлөл хуралдаж нийт 41 сая төгрөгийг 

зээлийг 7 төсөл хөтөлбөрт олгохоор шийдвэрлэв.  

6. Сумын Засаг даргын захирамжаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

эрүүл ахуйн зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгууллаа.  

7. Ковид-19 ын цар тахлын нөхцөл байдалдтай уялдуулан нөхцөл 

байдал хүндэрсэн үед ажиллах нөөцийн судалгааг гаргаж одоогоор Анагаах 

ухааны сургуульд сурч буй оюутан 15, тэтгэвэрт болон ажилгүй байгаа 10, нийт 

25 хүнийг бүртгээд байна.  

 
Сургалт сурталчилгааны чиглэлээр. 
1. “Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт, Хяналт шинжилгээ-

үнэлгээ” сэдэвт сургалтад өнөөдрийн байдлаар 20 албан хаагч хамрагдаад 

байна.  

2. Сумын ИТХ-ын 10 төлөөлөгч “Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн ИТХ-

ын төлөөлөгчдөд зориулсан авлигын эсрэг сургалт”-д цахимаар оролцсон. 

3. Hural.mn сайтын админуудын цахим сургалтад сумын ИТХ-ын 

ажлын албанаас оролцсон.  



4. Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлтгэл ажилтай 

холбогдуулан Hural.mn сайтын сургалтад 16  албан хаагч оролцсон. 

 

           5/. Боловсрлын чиглэлээр 3 сургалт, үүнээс дотооддоо “Google meet-ийн 

хэрэглээ Jamboard, Google хайлтын хялбар боломж PP-д зураг засварлах, 

Номын сангийн үйлчилгээ зэрэг чиглэлээр сургалт хийгдсэн.  

6/. Аймгийн ГБХЗХГ-аас “ХАМТАРСАН БАГААРАА ХАМГААЛЬЯ” сэдэвт 

сургалтад ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн хамрагдлаа.  

7/. Хөдөө аж ахуй мэл эмнэлгийн чиглэлээр 4 сургалт  

           8/.  Нийгмийн даатгалын чиглэлээр: 2 сургалт хийгдсэн. Цахим сургалтыг 

Үйлчилгээний тасаг болон СБОХТасгаас явуулсан бөгөөд цахим орчинд хэрхэн 

ажиллах, meet үйлчилгээ, google drive дээр бүртгэл хийх аргачлал, Нийгмийн 

даатгалын дэвтэр цахим болж байгаатай холбоотой цахим дэвтэр хэвлэлт, 

Нийгмийн даатгалын app.n суулгах арга зам, өр авлага бууруулах аргачлал 

сэдвээр хийгдлээ. 

         9/. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний чиглэлээр 2 сургалт:  “Жендерийн 

мэдрэмжтэй төлөвлөлт” , Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтнуудыг 

мэргэшүүлэх сургалт боллоо.  

         Сургууль, цэцэрлэгийн талаар: 

 -Дэлхийн номын өдөртэй холбогдуулан Ардын боловсролын тэргүүний 

ажилтан, ахмад багш Н.Цэвэлмаа агсаны нэрэмжит “Унаган багын ухаарлын 

адис”, “Уянгын тойрог” тэмцээнийг Ахмад багш Д.Дугарсүрэн 1,5 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр ивээн тэтгэж зохион байгууллаа. Үүнд бага ангиас 50, дунд анги-

15 сурагчид хамрагдсан. 

 -Хөдөөгийн малчин өрхийн хүүхдүүдэд нэмэлт дасгал даалгавар хүргэх 

зорилгоор”Оюуны илгээмж” үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Уг үйл 

ажиллагааг хичээл хийх 14 хоногийн хугцаанд хийх даалгаврыг хичээл тус 

бүрээр бэлтгэн багц болгон дархлаа дэмжих витамины хамт хүргүүлсэн. Нийт 

248 сурагч буюу 46.1% нь хамрагдсан. Мөн багш нар дасгал даалгаврыг бэлтгэн 

хашааныхаа гадна уутанд хийн эцэг эхэд нь хүргэн ажиллаж байна. 

 - “Дэлхийн том хичээл -Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” уралдаанд 

сургуулийн хэмжээнд бага-2, дунд-2 судлагдахуун хамтран 4 хичээлийг бэлтгэн 

БСГ-т явуулсан 

 - Бага, дунд мэргэжлийн багш нар хорио цээрийн үед цахимаар ажлынхаа 

үйл ажиллагааг гаргаж үүнтэй холбоотойгоор багш бүр цахим хичээл бэлтгэн 

сургуулийн цахим хуудсанд байрлуулж мөн zoom болон google meet  ашиглан 

сурагчидтай амь харилцаа үүсгэн ажиллаж байна. Үүнд дунд ангийн 18 багш 

цахимд 6-11-р ангийн сурагчдадаа нийт 28 хичээлийг бэлтгэн цахимд 

байршуулсан. Үүнээс 8 багш 11 цахим хичээлийг бэлтгэн байршуулсан бол 10 

багш Google meet болон Zoom ашиглан 17 төрлийн хичээлийг бэлтгэн амьд 

харилцаа үүсгэн хичээлээ заасан. 



 - Дотоодын сургалтыг “ Коронавирусын халдваргүйжүүлэлт” , “ЭМСайдын 

227-р тушаал”, ЭМСайдын 539 тоот тушаал” зэргээр  3 удаагийн сургалтыг 

зохион байгуулсан.  

 Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

Төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 7 хоногийн 3 дахь 

өдөр болгон багийн дарга нараас авч нэгтгэн аймгийн ХХААГ-т мэдээлж байна. 

Том малын зүй бус хорогдол өнөөдийн байдалаар  Бүгд 2091 үүнээс  адуу 100, 

үхэр 143, хонь 905, ямаа 943 хорогдолтой байна.  

Төл бойжилт  63 хувьтай , бойжилт 99 хувьтай  байна.  

 Оготно тархалтын судалгааг багийн Засаг дарга нараас авч нэгтгэн 

аймгийн ХХААГ-т мэдээлэлсэн. Оготно тархасан 15500 га газар байна. Үүнээс 

голомтлосон 5000 га болно.   

 -Мал эмнэлгийн тасгаас 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ариутгал 

халдваргүйтгэлийн баг ажиллаж 4 дүгээр сард 2 удаа ариутгалыг нийтийн 

эзэмшлийн зам талбай-14000 м/кв, аж ахуйн нэгжийн 31 байгууллагад 23140 

м/кв, айл өрх- 28 буюу 19600 м/кв, жорлон -53 буюу 848 м/кв талбай, нийтдээ 

43,588 м/кв талбайд хийлээ.  

 Хөдөлмөр халамжийн чиглэлээр. 

        "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-2021" сарын аяны хүрээнд 

төлөвлөгөө гарган, үйл ажиллагааг цахим орчинд зохион байгуулж байна. 

"Дарьгангад үйлдвэрлэв" борлуулалтын цэгт 4-р сард 1200,0 төгрөгийн 

борлуулалт хийгдсэн. 

          Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 34 өрхийн цахим 

картыг пин коджуулах ажил 94%-тай явагдаж байна. 

         Хөгжүүлэхээр сонгосон 27 өрхийн судалгааг гаргасан.  

         Байгаль орчны чиглэлээр. 

- Асгат сумын Их-Уул багийн "Зүүн яргайт" гэдэг газар / аймгийн төвөөс 

зүүн урд зүгт 150 км, сумын төвөөс урд зүгт 100 км-т/ хээрийн түймэр гарсан 

тухай дуудлагыг 2021.04.11-ний өдрийн 13:30 цагт хүлээн авч Дарьгангын БЦГ-

ын хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч нар ажиллаж түймрийг бүрэн 

унтараасан ба нийт 12500 га талбайг түймэрт өртсөн мэдээ гаргасан.  

Мөн энэ сарын 19-нд Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын Бадрах 2-р баг 

Баянцагаан гэдэг газар /аймгийн төвөөс урд зүгт 140 км-т, сумын төвөөс зүүн 

зүгт 60км-т Эрдэнэцагаан сумаас баруун зүгт 90км-т/ 4 сарын 18-ны 11:50 

минутад хээрийн түймэр гарсан ба түймрийг 4 сарын 19-ний өглөөний 09 цагт 

нутгийн иргэд болон сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчид, 

Эрдэнэцагаан сумын Гал унтраах 046 дугаар ангитай хамран унтараасан. 

Одоогоор шатсан талбайн га болон хохирол тогтоох ажлыг Хамгаалалтын 



захиргааны хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч ажлын 

хэсгийн хамт ажиллаж байна.  

              - Нийтийн их цэвэрлэгээг 2021.04.23 ны өдөр зохион байгуулж 130 

төрийн албан хаагч, 20 гаруй иргэд ажилласан. Сумын төвд нийт 3 тн хогийг  

түүж нэгдсэн цэгт хаяв.  

           Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

           Ковид-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтын 1-р тунг  эрүүл мэндийн 

төвийн эмч ажилчид, сумын онцгой комиссын гишүүд, ЕБС, хүүхдийн 

цэцэрлэгийн  багш ажилчид, ачаа тээврийн жолооч, аж ахуйн нэгжийн ажилчид 

гэх зэрэг нийт 126 иргэнийг вакцинжуулаад байна.  

           -Цахимаар Ковид-19 тэй холбогдсон нийт 180 төрлийн мэдээ мэдээлэл 

байршуулж хандалтын тоо 320 гаруй байна. 

 Соёлын чиглэлээр :  

 “Дэлхийн номын өдөр”-ийг тохиолдуулан сумын Соёлын төвөөс “Манай 

гэрийн номын сан” сэдэвт уралдааныг 2021.04.14 нөөс 2021.04.22 ны өдрүүдэд 

цахимаар зарлаж, бичлэгийг хүлээн авахаар ажиллаж байна.  

 

НЭГТГЭСЭН: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                         Д. МӨНХЗУЛ 

ХЯНАСАН: 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                    Д. БОЛДБААТАР 

 

 

 

 

 

 

  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  Засгийн газрын 224-р тогтоолын дагуу 

“Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд”, “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд”, “Дэлхийн усны 

өдөр”, “Давсны 7 хоног” зэрэг арга хэмжээг цаг үетэй холбогдуулан цахимаар 



мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг байршуулан олон нийтэд хүргэсэн. Нийт 

хандалт 133.  

 

ЕБС-ийн  4 ангийн 72 сурагч, цэцэрлэгийн 3-5 насны 120 хүүхдийг 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулаад байна.  

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:  

Сүхбаатар аймгийн Онцгой байдлын газарт өвөлжилт хаваржилтын 

талаар болон малчин 30 өрхийн судалгааг интернетээр шивж оруулав.  

 Манлай малчин холбооноос улс, аймаг, сумын сайн малчид болон ажил 

үйлсээрээ бусдыг манлайлж байгаа 100 малчин өрхийн судалгааг хүргүүлсэн.  

 Тус сумын нөөцөнд байсан өвсийг малчдад тараан өгсөн. Нийт 2900 

боодол өвс тараасан.  

 Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ болон төл бойжилтын мэдээг  долоо 

хоногийн 3 дахь өдөр болгон аймгийн ХХААГ-т өгч байгаа.   

 2 дугаар багийн 35 хот айлын 102 малчинд бог малын хээлтүүлэгчийг 

үржлийн нэгжид шилжүүлэх арга хэмжээг авлаа.  

Байгаль хамгаалах чиглэлээр: 

1. Аймгийн  Засаг даргаас  сумын  засаг  даргатай байгуулсан гэрээнд  

Ховор  ан  амьтанд  бие техникийн  арга хэмжээ  авах  заалтын дагуу  Нартын 

ууланд  олон  жил нутагшсан 30 гаруй аргальд  Сумын  ЗДТГ-ын  зүгээс  

2021.03.03 ны өдөр буюу  Дэлхийн ховор ан амьтан  ургамлыг  хамгаалах  

өдрийг  тохиолдуулан  20 боодол  өвсийг бэлчээрт нь тавьж  өгч  Био техникийн  

арга  хэмжээ авч  ажиллалаа.  Нийт 25л түлш  зарцуулсан.   

2. Хог  хаягдлын чиглэлээр: Хүнс хөдөө  аж ахуйн  хөнгөн үйлдвэрийн 

сайдын 2021 оны  01 дүгээр  албан даалгавар, Аймгийн  Засаг  даргын 2021 оны   

02 дугаар  албан даалгавар  Сумын  Засаг  даргын 2021 оны   03 дугаар  09 –ны 

31 дүгээр  захирамжийн  хэрэгжилтийн  хангах зорилгоор эхний ээлжинд сумын 

төвийн эргэн тойронд болон, 1-р багийн  Үүдийн  ШҮҮ-ний  орчмын  үхэж  

хорогдсон мал  амьтны  сэг зэмийг цэвэрлэх  устгах  ажлыг  зохион  байгуулсан. 

Бог малын  сэг зэм 25, бод малын сэг зэм 15  ширхэгийг утсгаад байна.  

3.  Хууль бусаар ан агнах, мод бэлгэх гэмт хэрэг, энэ төрлийн 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх  зорилгоор Экологийн 

цагдаагийн албанаас “ЭКО-2021” аяныг 02 сарын 01 нээс 03 сарын 15-ны өдрийг 



хүртэл зохион байгуулж, энэхүү ажлын хүрээнд Дарьгангын БЦГ-ын 

хамгаалалтын захиргаа экологийн цагдаатай хамтран ТХГН-аас мод бэлтгэн 

түлшиндээ хэрэглэсэн, хууль бус ан хийсэн гэсэн мэдээллийн дагуу хяналт 

шалгалтын ажлыг хийж, ТХГН-т орших Өргөн голын бургаснаас 2 куб мод 

түлшиндээ хэрэглэсэн, бор  

хөндийд 2 цагаан зээрийг агнасан, Шилийн богд уулын орчимд 1 цагаан 

зээр, 1 бор гөрөөсийг агнасан байсныг илрүүллээ. Энэ хэрэгт эрүүгийн хэрэг 

үүсгэсэн.  

 

4. “Тусгай хамгаалалттай газар нутагт мөрдөгдөх нэгдсэн өнгө төрх, 

загварыг батлах тухай” Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 12 

дугаар сарын 11-ний өдрийн А/489 дугаар тушаал, “Тусгай хамгаалалттай газар 

нутгийн тэмдэг тэмдэглэгээ, дүрэмт хувцас, Ерөнхий шаардлага MNS 5851:2008 

стандарт-д нийцүүлэн, Алтан овоо, Шилийн богд уул орчмын өвөрмөц тогтоц 

өнгө төрхийг алдагдуулахгүйгээр, байгаль орчинд ээлтэй байдлаар хэрхэн 

тохижуулах талаар орон нутгийн удирдлага болон төрийн албан хаагчид, 

иргэдээс санал авах хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлт гарсан үр  

дүнг нэгтгэн Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 

5. Дарьганга сумын “Ногоон ирээдүй” Эко клубын хүүхдүүдэд “Усны зөв 

зохистой хэрэглээ ба үнэ цэнэ” сэдвээр хичээл орж АХА тэмцээнийг зохион 

байгуулсан. Сумын  Засаг  даргын  2021 оны  03 дугаар сарын 18-ны  өдрийн  

А/34 дүгээр  захирамжаар  Усны  өдрийг  тэмдэглэн өнгөрүүлэх  төлөвлөгөө  

боловсруулж  ЕБС-ийн  сурагчдийн  дунд  “Усны  үнэлэмж - үнэ цэнэ” сэдэвт  

видео  уриалгын уралдаан болон гар зургийн  уралдааныг  зохион  байгуулсан.  

Видео  уриалгын  уралдаанд: Эхний 3 байр,  

Гар  зургийн  уралдаанд: Эхний 3 байр тус тус шалгаруулан 271000 

төгрөгийг зарцуулсан.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр: Ажил хайгч иргэний цахим анкет 

бөглөх холбоосыг сумын цахим группт байршуулсан. Борлуулалтын цэгийн үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлж,  гэрээ байгуулсан. 

Нийгмийн халамжийн талаар: 

           Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, ахмад настны тэтгэврийн үйлчилгээ 

цахим системд шилжсэнтэй холбоотойгоор 71 иргэний дансны дугаарыг 

арилжааны банкуудаас гаргуулан авч, утасны дугаарыг шинэчлэн бүртгэсэн. 



              Нийгмийн халамжийн сангаас тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж авч байгаа 19 

иргэний дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

              АДЗ-ийг 2 удаа хуралдуулж амьжиргааг дэмжих 27 өрхийг хэлэлцэн 

баталсан. Мөн ганц бие хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний гэр бүлдээ асран 

хамгаалж байгаа иргэний асаргааны тэтгэмжийг хэлэлцсэн. 

               Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа дэлгүүрийн гэрээг 

сунгаж, 2-р сарын тайлан мэдээ болон худалдан авсан бүтээгдэхүүний 

бүртгэлийг хүргүүлж, 3-р сарыг хүнсний эрхийн бичгийг олгож эхэлсэн.  
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