
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ДАРЬГАНГА СУМЫН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
11 дүгээр сарын мэдээлэл  

 
2021.11.23.  
 
 Нэг. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР.  
 

1. Сумын “Хамтарсан баг”-ийн хурлыг аймгийн ГБХЗХГ-тай хамтран зохион 
байгууллаа.   

2. Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДоАХ-ийн ажлын хэсэг 2021.11.04 нд суманд 
ажиллаж 2021 оны үйл ажиллагаанд ХШҮ-гээ хийж, зөвлөн туслав.  

3. Улсын болон аймгийн Онцгой комиссын цахим хурлыг 2 удаа, сумын 
Онцгой  комиссын танхимын хурлыг 1 удаа зохион байгуулж цаг үеийн 
байдлаар гишүүдийг үүрэгжүүлж, үүргийн биелэлтийг тооцуулсан.  

4. Аймгийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга С. Ганбат ахалсан 3 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй  баг суманд 2021. 11.08. наас 2021.11.09 ний өдрүүдэд 
ажиллаж, “Сумдад гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион 
байгуулах удирдамж”-ийн дагуу гамшгийн бэлэн байдлын дадлага 
сургуулийг зохион байгууллаа.  

5. Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Эрдэнэбат ахалсан ажлын хэсэг 
2021.11.10 наас 12 ны өдрүүдэд суманд ажиллаж, “Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын улсын тооллого” болон 2021 оны жилийн эцсийн мал 
тооллогын чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийж, тооллогын үйл явцтай 
танилцаж, зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

6. Аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга Б. Анхбаяраар ахлуулсан 3 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй баг 2021.11.17 нд суманд ажиллаж “Коронавируст 
халдварын хариу арга хэмжээний бэлэн байдалд дэмжлэг хийх” 
удирдамжийн хүрээнд ажиллаж, сумын өвөлжилт, томуу томуу төст 
өвчний дэгдэлт,  цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний 
багийн үйл ажиллагаа, цаашид авах арга хэмжээний чиглэлээр сумын 
Онцгой комисс шуурхай штабт зөвлөгөө зөвлөмж өгсөн.  

7. ХЦ-ийн 0189 дүгээр ангийн даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
баг 2021.11.15 нд ажиллаж хилийн зурваст өвөлжих 42 өрхийн 
төлөөлөлтэй  “Хилийн туслах хүчний гишүүдтэй гэрээ байгуулах” сургалт 
сурталчилгаа хийлээ. 

8. Сумын ИТХ-ын ажлын алба, сумын ЗДТГ-ын ХШҮ-ний багийн хамтарсан 
удирдамжийн хүрээнд 2021.11.23 ны өдрөөс эхлэн 3 өдөрт багтаан 
төсвийн 5 байгууллагын удирдлагын 2021 оны үйл ажиллагааны 
хураангуй тайлан, цаг үеийн асуудлаарх мэдээллийг  PDR-ээр сонсч, 
харилцан ярилцаж, зөвлөгөө чиглэл өгч ажиллаж байна.  

9. 2021.11.22 ноос 25 ны өдрүүдэд аймгийн Орон нутгийн Өмчийн газрын 
“Өмчийн бүртгэл хяналтын ахлах мэргэжилтэн Б. Даваадоржоор 
ахлуулсан 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг суманд ажиллаж орон нутгийн 
өмчийн эзэмшил, хадгалалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтад 
бүртгэлээр хяналт тавих эрх үүргийн хүрээнд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөмж өгч ажиллаж байна.  

10. Сумын “Хэлний бодлогын зөвлөл”-ийн хурлыг хийж, 2022 оны төсөвт 
хөрөнгө төлөвлөх болон 11 дүгээр сард “Монгол хэлний” хичээлийн 
хүрээнд “Массын олимпиад”-ыг зохион байгуулахаар удирдамжаа 
батлуулаад байна.  

Хоёр. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН болон ТӨВ СУУРИНГИЙН өвөлжилт, газрын 
харилцааны ЧИГЛЭЛЭЭР. 

1. Аймгийн Хөдөө аж ахуйн газрын дарга Б. Түмэнжаргалаар ахлуулсан 
ажлын хэсэг 2021.11.20 нд суманд ажиллаж өвөлжилтийн бэлэн байдал, 



дутагдаж буй хээлтүүлэгчийг нөхөн тавих, малын ангилалт, 
ээмэгжүүлэлт, малын тооны асуудал, хөдөө аж ахуйн статистик мэдээ 
зэрэг чиглэлээр харилцан ярилцаж, зөвлөгөө өгөв.  

2. Төв суурингийн өвөлжилтийн талаар: Одоогоор “Дарьганга тохижилт 

үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ-ын хувьд үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа 

бөгөөд 140  тн нүүрсний нөөцтэй байна.  

3. Аюулгүй нөөцөд 7000 боодол өвс хураан авч, ногоон тэжээл бэлтгэх 

чиглэлээр тендер зарлаад байгаа.  

4. Тамгын газраас мал эмнэлгийн чиглэлээр 88 гэрчилгээнд 

баталгаажуулалт хийн хяналт тавьж ажилласан.11 сард                        

Адууны мах -2240кг, Үхрийн мах -23120 кг, Хонины мах -10235 кг, ямааны 

мах -271кг ,  Адуу -7 ,Хонь -879, ямаа 105 зэрэгт гэрчилгээ олгож 

тээвэрлэлт хийлгэсэн. 

      Гурав. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ УРЛАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1/.Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/155 дугаар захирамжаар “Угийн бичгээ 

хөтөлж удмын сангаа хамгаалья” “Угийн бичиг” хөтлөлтийн талаар зарласан 

уралдааныг дүгнэж, сумын “Хүүхдийн цэцэрлэг”-ийн хамт олны бүтээл шалгарсан 

тул материалыг аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтэст хүргүүллээ. 

1. 2/. ЕБС, Цэцэрлэг нь: Орчин цагийн боловсролын салбар үүсэж хөгжсөний 

100 жилийн ойд “Боловсрол-өнөөдөр ба ирээдүй” сэдвийн хүрээнд 1-5-р 

ангид “Бид яагаад суралцах хэрэгтэй вэ?, 6-9-р ангид “Миний боловсрол 21-

р зуунд”, 10-12-р ангид “Миний ирээдүйн мэргэжил” сэдвүүдээр анги 

удирдсан багш нар хичээл заасан. 
2. Багш нарын хөгжлийг дэмжих, бусдаасаа суралцах боломжийг олгох 

зорилгоор 2021 оны 1-р улирлын тайлант үйл ажиллагааг зохион байгуулсан 

нийт 30 багш хамрагдахаас 28 буюу нийт багш нарын 93.3% нь хамрагдсан.  

3. “ХОСОЛСОН СУРГАЛТЫН АРГА ЗҮЙД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” сэдэвт 

сургалтыг ажлын байран дээрээ зохион байгуулж сурагчдын сурлагын 

хоцрогдлыг нөхөх, арилгах танхим ба цахим хосолсон сургалтыг нэгдмэл  

байдлаар зохион байгуулахад  дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор шинэ 

апплекейшнүүдийг  танилцуулах сургалтыг сургагч багш нар зохион 

байгууллаа. 

4. Аймгийн Боловсрол соёлын газраас   “Багшийн Ёс зүй, сургалт үйл 

ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулсан 

Дөрөв. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Коронавируст халдвараас сэргийлэх дархлаажуулалтын үзүүлэлт
 1-р тун 2371/2264 буюу 94% 

2-р тун 2371/2224 буюу 93% 
3-р тун 2371/866 буюу 38%-тай байна. 

      11 сарын 19-нд ЗДТГ-ын 7 ажилчид, ЕБС-ийн 27 багш ажилчид, ЭМТөвийн 

18 эмч ажилчдаас бие бялдарын сорилыг авсан. Үүнээс:  

 хангалттай сайн- 0 

 Хангалттай- 10 

 Сайн – 15 

 Дунд – 27 

 Хангалтгүй –0 



Цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулан эрсдэлт бүлгийн 60 хүнд 

1,200,000 / нэг сая хоёр зуун мянган/ төгрөгийн витминжуулалтыг сумын 

Засаг даргын нөөц сангаас  зохион байгуулан ажиллалаа.  

      Тав. Байгаль орчны чиглэлээр:  

- “Байгаль хамгаалахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо” сэдэвт чуулга уулзалтыг 

өдөрлөг хэлбэрээр сумын БЦГХЗахиргаанаас санаачлан зохион байгуулж, төв 

хөдөөгийн 86 эмэгтэй оролцож, илтгэл тавих, үзэсгэлэн дэлгэх, дэлхийн болон 

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад суурилсан, байгаль хамгаалах 

сургалт сурталчилгаа зохион байгууллаа.  

 -3 дахь жилдээ Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн  орчны бүсийн сумд 

болох Эрдэнэцагаан, Наран, Асгат, Онгон, Дарьганга сумын “ЭКО” бүлгийн 

сурагчид чуулж, 12 сарын хугацаанд 5 төрлөөр зарласан 1 сая төгрөгийн шагналын 

сан бүхий уралдаанаа дүгнэж, тайлангаа илтгэхэд Эрдэнэцагаан сум тэргүүн байр, 

Наран удаах байр, Асгат гутгаар байрыг эзэллээ.  

        -ЗДТГ-ын  даргын  тушаалаар  Байгаль хамгаалах сангаас  Ангилан  ялгах  

хогийн сав  /2,000,000/  болон нэгдсэн хогийн цэгт  байршуулах  камер /1500,000/-

ний  хөрөнгө  зарцуулахаар  холбогдох  газарт  захиалгыг  өгөөд байна.  

-   Сумын  Засаг  даргын  2021 оны 04 дүгээр  сарын  30ний  А/57 дугаар  

захирамжаар “Хашаагаа тохижуулъя”  уралдаанд   шалгуур  үзүүлэлтүүдийг  хангаж  

2  айл  оролцож    шалгарсан  айл  өрхийн шагнал урамшуулалыг  12 сард  олгоно.  

         НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

       1/. Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 
Гэрэлбадрахаар ахлуулсан баг 2021.11.12 нд суманд ажиллаж хөдөлмөр 
халамжийн чиглэлээр  хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ХБИ-ний ажлын байрыг  
нэмэгдүүлэх хүрээнд харилцан ярилцаж тодорхой шийдэлд хүрч 2 иргэнийг ажлын 
байраар хангалаа.   

2/.НД-ын хэлтсээс Т.Сайнжаргал ахалсан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын 

хэсэг суманд 2021.11.04 ний өдөр суманд ажиллаж, төрийн байгууллагуудын 

удирдлага болон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцсон нийт  17 хүнд сургалт 

сурталчилгаа зохион байгуулав.  
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