
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ДАРЬГАНГА СУМЫН 
 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
8 дугаар сарын мэдээлэл  

 
2021.08.24.  
 
 Нэг. Төрийн удирдлагын чиглэлээр.  
 

1. Сумын ИТХ-ээлжит хуралдаанаар дараахь асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэв. Үүнд: 
а/.  Төсвийн тодотгол 
б/.  Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотголоор хадлангийн 
1500 га, дэд бүтцийн хүрээнд уурын зуухны барилга барих 1000 га 
талбайг тус тус хэлэлцэн шийдвэрлэв.  
 

2. ОНХС-ийн жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний багтай хамтран ажиллаж, 
тайлан мэдээ, баримт бичгийг шалгуулсан.  
 

3. ОНХС-ийн хөрөнгөөр (19895000 төг)-өөр хийгдэх хүүхдийн тоглоомын 
талбайн гүйцэтгэгчээр иргэнийг томилж, санхүүжилтийг олголоо.  

 

4. ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд хийгдсэн ажлын үр дүнд бий болсон 
хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгах чиглэлээр сумын Засаг даргын захирамж 
гарч, бүртгэл хөтлөлтийг хийж байна.  

 

5. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн 
төсөлд сумын төрийн байгууллагуудын удирдлагаас санал хүсэлтийг 
авч, нэгтгэн аймгийн ТЗУХ-т хүргүүллээ.  

 

6. Монгол  Улсын Ерөнхийлөгчийг орон нутагт ажиллах үед иргэд, төрийн 

албан хаагчдын санал хүсэлтийг хүргүүлж, хүндэтгэл үзүүлсэн. 

 

7. Аймгийн Засаг даргын 2021.08.11 ний өдрийн 1/749 тоот албан бичгийн 

дагуу Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг 6 

чиглэлээр авч, мэдээг хүргүүлэх  зорилготой холбогдох албан хаагчдад 

үүрэг өгч ажилласан. Үүнд: 1/. Нийт 133 оюутан  

 

2/. Аж ахуйн нэгж 29 , төрийн байгууллага 7  

3/. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 33  

4/. Малчин өрх  478  

5/. Ажилгүй  иргэн 74  

6/. Ажил эрхэлж буй залуучууд 460 байгаа суурь судалгааг гаргаад 

байна.  

 

8. Сумын Засаг даргын дэргэдэх “Орон тооны бус зөвлөл”-ийн хурлаар 

хориотой ангийн зөрчлөөр илрүүлсэн нэг тарвагыг улсын орлого болгох 

буюу устгах асуудлыг хэлэлцэн, сумын Устгалын комисст шилжүүлсэн.  

9. Удирдлагын академийн Удирдахуйн ухааны сургуулийн захирлын 

2021.07.01 ний өдрийн 12/44 тоот албан бичгийн дагуу “Уул уурхайн 



компаниудын үйл ажиллагааг нийгэм хүлээн зөвшөөрөх байдал”-д 

судалгаа хийх санал асуулгад сумын ЗДТГ-аас оролцож санал 

хүргүүллээ.  

10. ЗГХЭГ-ын судалгааны ажлын хүрээнд сумын ЗДТГ-ын конторын барилга, 

суудлын автомашины судалгааг гаргаж хүргүүллээ.  

  ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОПЕРАТОР СИСТЕМ WWW.OPERATOR.E-

MONGOLIA.MN ҮЗҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Д/д 
  

Үйлчилгээний тоо 
 

Хамгийн их үзүүлсэн 10 үйлчилгээ 
 

Нийт 
 
 

 
Төлбөртэй 
  

Төлбөргүй 
 

Нэр Тоо 

 0 0 Төлбөргүй Иргэний үнэмлэхний 
лавлагаа 

13 

2. 0 0  Төлбөргүй Оршин суугаа хаягийн 
тодорхойлолт  

1 

3. 0  Төлбөргүй Жолоочийн лавлагаа 
мэдээлэл 

4 

4. 2.000 1.000төгрө
г 

 Нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлөлтийн 
тодорхойлолт 

2 

5. 2.000 2.000төгрө
г 

 Шүүхийн шийдвэрээр 
бусдад өр төлбөргүй эсэх 
тодорхойлолт  

1  

 
   6.  0 0 Төлбөргүй 

Үл хөдлөх хөрөнгийн 
жагсаалт  2 

7. 0 0 Төлбөргүй 

 
Үл хөдлөх хөрөнгийн 
лавлагаа  1 

 
8. 0 0 Төлбөргүй 

Залуучуудыг хөдөлмөрт 
бэлтгэх төсөл  8 

Нийт      32 

                      Дансанд төвлөрүүлсэн нийт орлого – 4,000 төгрөг 

 
 

 
Хоёр.  Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 44, 45 дугаар тогтоолын дагуу хонь, 

тэмээний ноос бэлтгэж, хоршоогоор дамжуулан үндэсний үйлдвэрт тушаасан 334  

малчин, мал бүхий иргэдийн падааныг хүлээн авч нэгтгэн программд оруулан 

аймгийн ХХААГ-т падааныг жагсаалтын дагуу хүлээлгэн өгсөн.  

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гаргаж буй худаг эзэмшигчийн 

мэдээлэлийг аймгийн ХХААГ-т хүргүүлэв.  

   Баянцагаан, Богдын шар өндөр, Өндөр хүрээт гэсэн газаруудад 

хадлангийн 10 салаа гарах бэлтгэл хангагдаад байгаа бөгөөд хадланчдын 

мэдээллийг аймгийн ХХААГ-т явуулсан.  

http://www.operator.e-mongolia.mn/
http://www.operator.e-mongolia.mn/


                Газар тариалангийн чиглэлээр  9 иргэн  хүнсний ногоо тариалж байна. 

Эдгээр иргэдийн мэдээллийг программд шивж оруулж, сар бүр Хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүний үнийн мэдээг  аймгийн Статистикийн хэлтэст мэдээлсэн.  

 Гурав. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний чиглэлээр.  

Сумын Амьжиргааг Дамжих Зөвлөлийн хурлыг 2 удаа хуралдуулж, 

асаргааны сунгалт болон  хүнсний эрхийн бичгийн баталгаа  авч буй өрхүүдийг 

хэлэлцсэн.  

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авч буй өрхийн мэдээллийг 2020 оны 

жилийн эцсийн малын тоо болон авто машинтай өрхийн тулгалт хийж судалгааг 

хүргүүлсэн. 

ХХҮГ-ын даргын 2021 оны 07 сарын 08-ны өдрийн албан бичгийн дагуу 

хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд одоо хамрагдаж байгаа өрхөөс өрхийн 

амжиргаанд нь илт өөрчлөлт орсон, судалгааны мэдээлэл зөрүүтэй, өрхөөс 

гишүүн-иргэний хөдөлгөөн хйигдэж ам бүлийн тоо цөөрсөн зэрэг өрхүүдийг 

амжиргаа дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцүүлж 4 өрхийг хүнсний эрхийн бичгийн 

үйлчилгээнээс түдгэлзүүлсэн. 

Дөрөв. Байгаль орчны чиглэлээр  

1. Аймгийн БОГ-ын дэмжлэг санхүүжилтээр 4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 

сумын Баянголын гүүрийг засварлах ажил хийгдэж байна.  

2. 1000 машины зогсоол бүхий талбайн зэрлэг ургамлыг түүх, өв соёлын 

дурсгалыг цэгцэлж угаах, янзлах зэрэг ажлуудад төрийн албан хаагчид 

манлайлан оролцлоо. 

Тав. Эрүүл мэндийн чиглэлээр 

1. УИХ-ын  гишүүн Ж. Чинбүрэнгийн дэмжлэгээр 52 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр “Шүдний иж бүрэн аппарад”-ыг сумын ЭМТ-д хүлээн 

аваад байна.  

2. Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн 

мэргэжлийн 5 эмч суманд ажиллаж 140 хүнд шинжилгээ оношилгоо 

хийсэн.  

3. Цаг үеийн нөхцөлд тулгуурлан аялал жуулчлалын Талын агуйтын баазад 

4 жорлон, ___ талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийж, үйлчилгээний 34 

ажилтанд түргэвчилсэн тестийн үзлэг хийхэд сөрөг гарсан.   

4. ЕБС, Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан цэцэрлэгийн 

10 ажилтанд түргэвчилсэн тест тавьж сөрөг гарсан.   

5. Яаралтай тусламжийн чиглэлээр эмнэлгийн нэг эмч, нэг сувилагч Хэнтий 

аймагт, В. C вирусын чиглэлээрх сургалтад Сүхбаатар аймагт 1 их эмч, 

1 бага эмч, 1 сувилагч хамрагдаж байна.  

Зургаа. Боловсрол, соёлын чиглэлээр.  

1. БШУЯ, БМДИ, БХ, БҮТ-ийн хамтарсан “Сурлагын хоцрогдлыг арилгахад 

дэмжлэг үзүүлэх” сургалтанд Дунд ангийн ЗАН, Бага ангийн ЗАН, удирдах 

ажилтан хамрагдаж, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэн онлайнаар идэвхтэй 

хамрагдаж байна. 



2. Сургууль, Цэцэрлэгийн гадна доторх засвар үйлчилгээ хийгдэж одоогоор 

80 % тай байна.  

 

 

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН 

МЭРГЭЖИЛТЭН                              Д. МӨНХЗУЛ 

 

 


