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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГ, СУМДЫН 

 2021 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 

2021.03.05                                            Сүхбаатар сум  

 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд: 

 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдийн үйл 

ажиллагааны талаар: 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид энэ сард 1 удаа 

цахимаар хуралдаж 12 асуудал хэлэлцэн 12 тогтоол баталлаа. Үүнд:  

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчдийн 2021 оны ажлын 

төлөвлөгөөг хэлэлцээд 3 зорилтын 80 ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 

баталлаа. 

2.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2-р үе шатны хэрэгжилт, явц, үр 

дүнгийн тухай хэлэлцээд “Хангалттай” гэж дүгнэлээ. 

3.Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах 

тухай асуудлыг хэлэлцэн баталлаа.  

4.2021 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг хэлэлцэн баталлаа. 

5.Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайн зориулалттай нийт 

1.6 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг уламжиллаа. 

6.Аймгийн нутаг дэвсгэрт ахуйн зориулалтаар агнах, барих ан амьтны тоо 

хэмжээний дээд хязгаарыг сум тус бүрээр тогтоов. 

7.Зарим байгууллагын үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах зөвшөөрөл 

олголоо. 

8.Зарим байгууллагын үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэхийг 

зөвшөөрөв. 

9.Зарим байгууллагын үндсэн хөрөнгийг дуудлагын худалдаагаар худалдах 

зөвшөөрч, худалдах доод үнийг тогтоов. 

10.Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтийн 

хяналт тавих Иргэний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орууллаа. 

11.Санал дэмжих тухай асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 

12.Эрүүл мэнд, боловсрол, хил хамгаалах байгууллагад үр бүтээлтэй ажилласан 

иргэдийг “Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одон”-оор 2, “Алтан гадас одон”-оор 4, 

“Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар 6 иргэнийг шагнуулахаар Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчид уламжиллаа. 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангуулах, авлигын эсрэг соѐн гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй 

зохион байгуулах чиглэлээр “Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд хэд хэдэн 

арга хэмжээг тусган ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл өгөх уулзалтыг Авлигатай тэмцэх 

газрын Урьдчилан сэргийлэх, соѐн гэгээрүүлэх хэлтсээс 2021 оны 02 дугаар сарын 05-

ны өдөр 21 аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүдэд 

зохион байгуулав.  

Аймаг, 17 сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь мэдүүлгээ гаргавал зохих 

нийт 444 албан тушаалтнаас хуулийн хугацаанд буюу 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны 
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өдрийн байдлаар 444 мэдүүлэг гаргагч ХАСХОМ-ээ шинэчлэн мэдүүлсэн бөгөөд 

бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа 100 хувь хийгдэж дууслаа. 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанаас санаачлан ижил 

төстэй хурлын байгууллагаас харилцан туршлага судлах зорилгоор Хэнтий аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албатай цахим уулзалт зохион байгууллаа.  

 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах аймгийн салбар комисс нь “Улс 

төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-

ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 2020 онд хэлмэгдэгчдийн үр хүүхэд болох 57 

иргэнээс нөхөх олговрын шийдвэр, өргөдөл ирснээс 34 иргэний 1 тэрбум 683.0 сая 

төгрөгийг, 2021 онд 1 иргэний 40.0 сая төгрөгийн нөхөх олговрыг олгуулан ажиллалаа. 

Одоогоор нөхөх олговрын шийдвэр нь гарч Улсын комисст хүргэгдсэн 22 иргэний 940.0  

сая төгрөгийн нөхөх олговор хүлээгдэж байна. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: 

Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Улсын аварга малчин 

өрх, Улсын хошой аварга малчин өрх, Улсын аварга саальчин, Улсын аварга фермер, 

Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын аварга тариаланч шалгаруулах тухай” 32 

дугаар тогтоолын дагуу  

“Улсын аварга малчин өрх”-өөр: 

-  Ерөө сумын 1 дүгээр багийн малчин Жигээгийн Батбуян 

- Орхонтуул сумын 1 дүгээр багийн малчин Пүрэвийн Санж  

- Түшиг сумын Ар нуга багийн малчин Пэрэнлэйн Отгон-Эрдэнэ  

- Баруунбүрэн сумын Ивэн багийн малчин Дорждамбын Октябрь  

- Баянгол сумын Баян багийн малчин Бямбаагийн Цэгмэд 

“Улсын хошой аварга малчин өрх”-өөр: 

- Мандал сумын 1 дүгээр багийн малчин ГүндвайгийнАнсей 

“Улсын аварга фермер”-ээр: 

- Хушаат сумын фермер Сүхээгийн Сүхдаваа 

“Улсын аварга тариаланч хамт олон”-оор: 

- Цагааннуур сумын “Атар трейд” ХХК 

- Орхонтуул сумын “Суварган тамир” ХХК 

- Түшиг сумын “Бооцын тариа” ХХК 

- Зүүнбүрэн сумын “Арвин хур” ХХК 

“Улсын аварга тариаланч”-аар: 

- Жавхлант сумын иргэн Жавзангийн Отгонбаатар 

- Ерөө сумын “Их шинэстэй” ХХК-ий механикжуулагч Хувцагааны Нарангэрэл 

-Баянгол сумын “Баян шинэ зам” ХХК-ий механикжуулагч Мандирын Алтангэрэл 

нар тодорлоо.  

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар аймгийн 2020 оны 

салбарын аваргууд болон “Ковид-19” цар тахлын үед тэргүүн эгнээнд ажиллаж байгаа 

байгууллагуудыг урамшуулах асуудлуудыг хэлэлцлээ.  

“Аймгийн аварга малчин”-аар 19, “Аймгийн аварга фермер”-ээр 5, “Аймгийн 

аварга тариаланч хамт олон”-оор 4, “Аймгийн аварга тариаланч”-аар 6, “Аймгийн аварга 

ногоочин”-оор 9, аймгийн “Тэргүүний хамт олон”-оор 2 байгууллага, “Салбарын аварга”-

аар 14 хүнийг тодруулахаар шийдвэрлэн  

Аймгийн “Тэргүүний хамт олон”-оор: 

- Н.Эрдэнэбат даргатай аймгийн “Зооноз өвчин судлалын төв”  
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- Ю.Ариунболд даргатай Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар боомт дахь Хилийн 

мэргэжлийн хяналтын алба 

Боловсролын салбарын аварга ажилтан: 

- Сүхбаатар сумын ЕБ-ийн 2-р сургуулийн бага ангийн багш Ц.Сэлэнгэ 

Эрүүл мэндийн салбарын аварга ажилтан: 

- Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хэлтсийн дарга П.Сэлэнгэ 

- Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хагалгаа, яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэлтийн 

сувилагч Н.Дашмаа 

Биеийн тамир, спортын салбарын аварга ажилтан: 

- Аймгийн БТСГ-ын чөлөөт бөхийн дасгалжуулагч Г.Амархүү 

Хууль хяналтын салбарын аварга ажилтан: 

- Аймгийн Цагдаагийн газрын эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн хошууч 

Н.Эрдэнэбаатар 

- Аймгийн Онцгой байдлын газрын холбоо, зарлан мэдээлэл хариуцсан 

мэргэжилтэн А.Бат-Эрдэнэ 

Худалдаа үйлчилгээний салбарын аварга ажилтан: 

- Сүхбаатар сумын “Монголжин” зоогийн газрын менежер Д.Соѐлмаа 

Дэд бүтцийн салбарын аварга ажилтан: 

- “Сэлэнгэ Энерго” ОНӨААТҮГ-ын зуухны гагнуурчин Д.Энхбаясгалан 

“Тэргүүний сурагч”:  

- Сүхбаатар сумын 4 дүгээр сургуулийн 12б ангийн сурагч Б.Амина нар шагнаж 

урамшууллаа.  

Мал эмнэлгийн Ерөнхий газраас салбарынхаа ажлыг дүгнэж “2020 ОНЫ АВАРГА” 

шилдгүүдээ шалгаруулсан байна. Сэлэнгэ аймаг 2020 онд “Мал, амьтны эрүүл мэндийн 

тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангаж, лабораторийн шуурхай бэлэн байдал, Мал 

эмнэлгийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх, халдварт өвчингүй тайван байдлаа хадгалах, 

тандан судлах зэрэг арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж ажилласан мөн ОХУ-ын 

Бүгд Найрамдах Буриад Улстай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, мал эмнэлгийн салбарт 

хоѐр талын харилцааг өргөтгөх, мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчингүй, мал 

эмнэлгийн болон ариун цэврийн тайван таатай байдлыг хангах, мал, амьтан тэдгээрийн 

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспорт, импортыг дэмжиж хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх зэрэг олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж чадсан тул “ОНЫ АВАРГА МАЛ 

ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР”-аар аймгийн МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР шалгарлаа. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14 

дүгээр зарлигаар эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан Сэлэнгэ аймгийн харьяат 

иргэдийг төрийн одон, медалиар шагнасныг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

дарга Б.Нарантуяа, аймгийн Засаг даргын орлогч Ц.Рэгзэдмаа нар гардуулан өглөө. 

“Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-оор12, “Цэргийн гавьяаны улаан 

тугийн одон”-оор 2, “Шударга журам медаль”-иар 1, “Алтан гадас одон”-оор 35, “Цэргийн 

гавьяаны одон”-оор 3, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар24, “Худалдаа үйлдвэрийн 

тэргүүний ажилтан”-аар 1 иргэн тус тус шагнагдлаа. 

Худалдан авах ажиллагааны сургалт, зөвлөгөө өгөх төв, аймгийн Орон нутгийн 

өмчийн газартай хамтран зохион байгуулсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн 

ажилтан бэлтгэх” сургалтад аймгийн хэмжээнд 78 албан хаагч хамрагдлаа. 

Аймгийн Онцгой комиссын үйл ажиллагааны талаар: 

Аймгийн Онцгой комиссын “Түр хугацаанд хязгаарлалт тогтоох тухай” 1 дүгээр 

албан даалгаврыг сумдын Онцгой комисст хүргүүлэн үүрэг чиглэл өгч, “Түр хугацаанд 
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хязгаарлалт тогтоох тухай” 2 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн сум тосгод хооронд  

2021 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 06:00 цагаас 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

06:00 цаг хүртэл хугацаанд иргэдийн болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд 

хязгаарлалт тогтоож хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

Аймгийн Засаг дарга бөгөөд Онцгой комиссын даргаар ахлуулсан ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүн 02 дугаар сарын 01-ний өдөр Ерөө сум Бугант 3 дугаар баг “Болдтөмөр 

Ерөө гол” ХХК-ий “Баянголын уурхай”-д үүссэн нөхцөл байдалтай газар дээр нь очиж 

танилцан шуурхай хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. 

Аймгийн Онцгой комиссын 131 албан бичгийг төлөвлөн холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлж, холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай” А/348 

дугаар захирамжийн хүрээнд 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Гамшгаас 

хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажилласан.  

“Коронавируст /Ковид-19/-ын халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад дагаж мөрдөх журам”-ын хүрээнд аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулж, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийлгэн журмыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.  

Сумдаас гарах чиглэлд Улаанбаатар хот бусад аймаг орон нутаг руу 5913 

тээврийн хэрэгслээр 13351 иргэн, сум руу орох чиглэлд 4236 тээврийн хэрэгсэлтэй 

9269 иргэнийг PCR шинжилгээний хариу, асуумжийг үндэслэн нэвтрүүлсэн. 

Тус аймгийн харьяат Улаанбаатар хотод хязгаарлалтын дэглэмд орсон 279  

иргэнийг 27 нийтийн тээврийн хэрэгслээр татан авах ажлыг зохион байгуулж сумдын 

Онцгой комиссын шуурхай штабуудад үүрэг чиглэл өгч гэрийн тусгаарлалтад хяналтад 

авч ажилласан.  

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ: Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн вируслогийн 

лабораторид хийсэн 3448 иргэний шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарч, 217 тохиолдол 

бүртгэгдсэн хэвээр байна. Мөн аймгийн хэмжээнд шинжилгээ авах 14-16 баг ажиллаж, 

түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээнд 4209 иргэн хамрагдаж, Сүхбаатар суманд PCR 

шинжилгээнд 7166  иргэн, нийт 11375 иргэнийг шинжилгээнд хамруулсан. 

Аймгийн Онцгой комиссоос коронавируст халдвар “Ковид-19”-аас урьдчилан 

сэргийлэх, хамгаалах тандах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотоостатан авалтаар ирж 

гэрийн тусгаарлалт, ажиглалтад орсон нийт 933 иргэнийг PCR шинжилгээнд хамруулж 

хариу нь бүгд сөрөг гарсан.  

“Болдтөмөр Ерөө гол” ХХК-ийн Баянголын уурхайд 2021 оны 2 дугаар сарын 1-

ний өдөр батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал 49, ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн 

ажилтан 2, бусад 10 хүн, нийт 61 хүнээс давтан шинжилгээ авч хариу бүгд сөрөг гарсан. 

Мөн тухай үед Улаанбаатар хотоос ирсэн 180 ажилчдыг коронавируст халдварыг 

илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ авахад бүгд сөрөг гарсан. 

Улаанбаатар хотоос Сүхбаатар суманд ирж байгаа иргэдээс Шаамар 6 постон 

дээр 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 407 хүнээс түргэвчилсэн оношлуураар 

шинжилгээ авч, гэрийн ажиглалтад шилжүүлсэн. 

Улаанбаатар хотоос 02 дугаар сарын 09-ний өдөр нийтийн тээврийн хэрэгслээр 

ирсэн 52 иргэнээс түргэвчилсэн шинжилгээний хариу 51 нь сөрөг гарч, 1 сул эерэг 

хариу гарч тухайн иргэнийг Улаанбаатар хот руу ХӨСҮТ-д тээвэрлэн хүргэж, 20 

иргэнийг тусгаарлалтад шилжүүлсэн. 
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Тусгаарлан ажиглалт болон хэв журам, хяналтын цэгийн үйл ажиллагаа: 

Аймгийн хэмжээнд 10 тусгаарлах байранд 90 иргэн тусгаарлагдаж, ажиглалтын 

байршилд Цагдаагийн 2, Онцгой байдлын 2, Эрүүл мэндийн 13 ажилтан, алба хаагч 

хяналт тавин үүрэг гүйцэтгэсэн.   

Дархан-Уул аймгийн батлагдсан тохиолдлын 1 дүгээр хавьтал болох иргэнтэй 

дам хавьтал болсон Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант сумын 20 иргэнийг 14 хоног гэрийн 

тусгаарлалт, ажиглалтад оруулж түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээнд хамруулсан.    

Улаанбаатар хотоос болон бусад аймаг, сумдаас давхардсан тоогоор ирсэн 5767 

өрхийн 17328 иргэн гэрийн тусгаарлалт ажиглалтад байна. 

Аймгийн хэмжээнд автозамын шалган нэвтрүүлэх болон хэв журам сахиулах 

чиглэлээр хяналтын нийт 52 цэг байршилд Цагдаагийн 74, Онцгой байдлын 39, бусад 

салбарын 45 албан хаагч, 53 нэгж техник хэрэгсэлтэй 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Тусгаарлах байрны мэдээ 

д/д Сумын нэр Тусгаарлах байр 
Тусгаарлагдсан 

иргэдийн тоо 

1 
Сүхбаатар 

“Сэлэнгэ” зочид буудал 15 

2 Аймгийн халдвартын тасаг 9 

3 Ерөө 
“Болдтөмөр Ерөө гол” ХХК 

Баянгол уурхайн тусгаарлах байр 
49 

4 Хушаат сум Тусгаарлах байр 5 

5 Жавхлант сум Эрүүл мэндийн төв  3 

6 Дулаанхан сум Эрүүл мэндийн төв 3 

7 Хүдэр сум Эрүүл мэндийн төв 1 

8 Шаамар сум Эрүүл мэндийн төв 1 

9 Зүүнбүрэн сум Эрүүл мэндийн төв 3 

10 Түшиг сум Эрүүл мэндийн төв 1 

Нийт 10 90 

 

Халдваргүйжүүлэлт, мэргэжлийн хяналтын мэдээ: Аймгийн хэмжээнд 598 цэг 

байршилд 168821м2 талбайд урьдчилан сэргийлэх, 49 цэг байршилд 4680 м2 талбайд 

голомтын халдваргүйжүүлэлтийг хийж хэрэгжүүлсэн. 

Хилийн боомтуудын үйл ажиллагаа: Алтанбулаг хилийн боомтын гарах 

чиглэлд УОК-ын зөвшөөрлөөр Монгол Улсын 4 иргэн, ОХУ-ын 11 иргэн, Беларусь 1 

иргэн, нийт 5 орны 383 иргэн, 6 орны 355 ачааны автомашин,орох чиглэлд Монгол 

Улсын 4 иргэнийг улсын хилээр зохих журмын дагуу халдвар хамгаалалтын дэглэмийг 

мөрдүүлэн нэвтрүүлсэн.  

Улаанбаатар хотоос Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтын чиглэлд 33 ачааны 

тир машин, 1 нийтийн тээврийн автобус 02 дугаар сарын 12-ны шөнө ирж “Шаамар-6” 

хяналтын цэг дээр 34 жолоочоос түргэвчилсэн шинжилгээ авч хариу бүгд сөрөг гарсан.  

Алтанбулаг боомтын хяналтын хашаанд хоосон чиргүүлүүдийг үлдээн ачааны 

ТИР автомашинуудыг “Зэлтэрийн зам” ХХК-ий авто зогсоолд байршуулж 33 жолоочийг 

автобусаар Улаанбаатарын чиглэлд 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 13:03 минутад 

тээвэрлэн хүргэсэн.  

Алтанбулаг хилийн боомтод хилийн хяналтын байгууллага /Хилийн 0101 дүгээр 
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анги 14, Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 2, Гадаадын иргэн харьяатын албаны 2 /-

ын 36 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн.  

“Сүхбаатар” төмөр замын шалган нэвтрүүлэх боомтоор улсын хилээр орох-гарах 

чиглэлд ачаа тээврийн 420 галт тэрэгний 18480 вагон, 784 хөлөг ажилтныг 

хялбаршуулсан журмаар шалган нэвтрүүлсэн. 

Онцгой байдлын ажил үйлчилгээний талаар: 

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг 4 удаа /Гал түймрийн 

аюулгүй байдлыг хангах, Сар шинэ-2021, Мөс цөмрөх аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

олон улсын иргэний хамгаалалтын өдөр/ зохион байгуулж, 1480 айл өрх, 1500 иргэн 

хамрагдаж, иргэдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлэг тараан 

ажилласан.Мөн болзошгүй аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх 200 ширхэг 

сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийг иргэдэд түгээж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 4 удаа, сонин 

хэвлэлд 3 удаа мэдээлэл бэлтгэн байршуулж, байгууллагын цахим сайт болон албаны 

сонинд 90 удаа сэрэмжлүүлэг мэдээ мэдээлэл, Орон нутгийн телевизээр 90 удаа  

сэрэмжлүүлэг, шторк мэдээлэл байршуулан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион 

байгуулан ажилласан. 
“Гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангуулах” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 

Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 19, 36, 40, 61 дүгээр анги, Эрэн 

хайх, аврах анги, салбарын 110 алба хаагч, ДСЦТС ХК-ий 23 ажилтан, сумдын Засаг 

даргын Тамгын газраас 69 нийт 202 ажилтан, алба хаагчдыг татан оролцуулж заавар 

зөвлөмж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажилласан. 

ДЗМОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ-ийн захиалгат Шаамар сум Дулаанхаан тосгоны 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Ариун цэврийн байгууламж” мөн Эрүүл мэндийн 

төвийн гадна фасад уурын зуух зэрэг 2 барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад 

хүлээлцүүлэх ажлын хэсэгт орж санал дүгнэлт бичиж комиссын актыг баталгаажуулан 

ажиллалаа. 

2021 оны 02 дугаар сарын байдлаар объектын гал түймрийн 8, эрлийн 

ажиллагааны 3, дуудлага ирж тухай бүр богино хугацаанд хор уршгийг арилган уурхайн 

шороонд дарагдсан 1 иргэн, төөрч осгосон 2 иргэний цогцсыг олж цагдаагийн 

байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. 

Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааны талаар: 

Аймгийн хэмжээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2021 оны 02 дугаар 

сарын 28-ны өдрүүдэд голомтын халдваргүйжүүлэлтийг 1041 объектод 570620.6 м2 

талбайд Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэг, Зооноз өвчин судлалын төв, урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 212720 м2 талбайд Онцгой 

байдлын газар, байрны орц, хонгил, гадна талбайд 190918.5 м2 талбайд Зооноз өвчин 

судлалын төв, Мал эмнэлгийн газар, хүнсний худалдааны газруудад 134110 м2 талбайд 

Мал эмнэлгийн газрын халдваргүйтгэлийн баг халдваргүйжүүлэлтийг хийж, аймгийн 

хэмжээнд голомтын болон урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлтийг 1108369.1 м2 

талбайд хийлээ.  

  Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг нийт 

75 аж, ахуй нэгж байгууллагуудыг хамруулан 41 зөрчлийг илрүүлж, 27 зөрчлийг 

арилгуулан, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчдын хамтарсан 

18 заалттай 1 зөвлөмж, 136 заалттай 7 албан шаардлага өгч биелэлтийг тооцон 

ажиллаж, хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн 543 нэр төрлийн 1840 ширхэг, 19,5л, 11,5 кг 

6.398.000 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг байгууллагын дотоод хяналтаар устгуулж, 

үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр бичигдээгүй хаяг шошгын зөрчилтэй 20 нэр төрлийн 17 кг, 
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124 ширхэг 1.111.500 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг буцаан татан авалт 

хийлгүүлсэн. 

Эмнэлгийн барилга байгууламжийн механик болон автомат агааржуулалтын 

системийн хэвийн үйл ажиллагаа, байгууллагын цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, 

халдвар хамгааллын дэглэм, аюултай хог хаягдлын менежмент, цуглуулалт, түр 

хадгалалт, тээвэрлэлт, устгал, коронавируст халдварын үед байгууллагын зүгээс авч 

хэрэгжүүлж байгаа зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай бичиг баримтыг 

гаргуулан авч үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа. 

“Дархан-Төмөртэй” ХХК нь Ковид-19 цар тахлын үед тусгаарлалтын горим 

зөрчсөн зөрчлийг илрүүлэн тус компанийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоон, 

зөрчлийг бүрэн арилгуулж дахин сэргээх актаар үйл ажиллагааг сэргээж, зөвшөөрлийн 

эрхийн бичиггүй чоно агнасан 1 зөрчлийг илрүүлэн торгуулийн арга хэмжээ авч, 

зөвшөөрөлгүй агнасан 3 чоныг хураан авч улсын орлого болгосон. Зөрчлийн тухай 

хуулийн үндэслэн нийт 200,000 төгрөгийн торгууль, 1.647.000 төгрөгийн нөхөн 

төлбөрийн арга хэмжээ авч барагдуулсан.  

Стандартчилал, хэмжил зүйн үйл ажиллагааны талаар: 

Үнэт металлын сорьцын хяналтын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу Сүхбаатар 

суманд Үнэт эдлэл худалдан борлуулж байгаа дэлгүүр, лангуунуудад хяналт шалгалт 

хийх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн, 

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн аймгийн тэргүүн, Улсын шалгагч, 

баталгаажуулалтын шинжээч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гүйцэтгэлээ.  

Нийт 75 мөнгөн аяга шалгаснаас 20 аяга сорьцын тэмдэггүй байгаад анхааруулж, 

шаардлага өгч,  жин хэмжүүр, баталгааны тэмдгийн  талаар мэдээлэл өгч, шинээр 

худалдаа эрхэлж буй иргэдийг “MNS 6505:2015 Мөнгөн аяга. Ерөнхий шаардлага” 

стандартаар хангалаа. 

Аймгийн Засаг даргын А/15 тоот захирамжийн дагуу 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр 

бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж 

байна.   

 Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтаар Сүхбаатар сумын 3-р багт байрлах “Өгөөж 

Ундрам” талхан цехийн үйлдвэрлэсэн 3 нэрийн 9 бүтээгдэхүүнийг аймгийн 

Мэргэжилийн хяналтын газрын итгэмжлэгдсэн лабораторит сорилт шинжилгээнд 

оруулж шинжээчийн дүгнэлт гарган өгч ажиллалаа.  

Сүхбаатар, Алтанбулаг, Шаамар, Сайхан, Баянгол сумын 13 аж ахуй нэгжийн 13 

үйлчилгээний газарт тохирлын үнэлгээ хийж, МУ-ын “Жижиглэн худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага MNS 5021-1:2019” стандартын шаардлага 

хангасан 11 үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. Сүхбаатар сумын 

хэмжээнд мах, махан бүтээгдэхүүн худалдан борлуулдаг төрөлжсөн мухлагуудыг 

тохирлын үнэлгээнд хамруулан гэрчилгээжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

 Стандарт, мэдээллийн салбар сангаас 6аж ахуй нэгж, байгууллага иргэний 

захиалгын дагуу 8 нэрийн  9 стандартаар мэдээлэл, арга зүйн зөвлөмж өгч, 8 нэрийн 9 

стандарт борлуулж, 281500 төгрөгийн орлого бүрдүүлж ажиллалаа. Дотоод албан 

хэрэгцээнд 1 нэрийн 1 стандартыг хэвлэн олгосон. 1 иргэнд 1 стандартын талаар 

цахимаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн. 

 Эзлэхүүн хэмжлийн төрлөөр:Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 5 усны тоолуур, 

Сүхбаатар сумын 1 ШТС-ын 2 шингэн хэмжигчийг шалгаж, баталгаажуулалт хийж, 

Хөтөл МТЧ ШТС-ын дуудлагын дагуу Аи-92 түгээгүүрт ээлжит бус шалгалт хийж, 

дуудлага хүсэлтийг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэлээ. 
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Шалгалт тохируулгаар: Мэргэжлийн хяналтын газар, УЦУОША-ий сорилт 

шинжилгээний лабораторийн 6 электрон жин, 7 туухайд шалгалт тохируулга хийсэн. 

Механикийн хэмжлийн төрлөөр: Сүхбаатар суманд худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 

иргэдийн 17 жин, 7 туухай шалган баталгаажуулж ажиллалаа. 

Хоёр. Эдийн засаг, санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

  Өнгөрсөн сард 615 баримтаар 5,306,835.3 мянган төгрөгийн төсөвт 
байгууллагуудын төлбөр тооцоог хянан гүйцэтгэлээ.  
  Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр аймгийн web сайт, шилэн данс болон ил 
тод самбарт байршуулж, 01 дүгээр сарын Аймгийн орлогыг татварын хэлтэстэй тулган 
баталгаажуулж мэдээг авч хамтарч ажилласан. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг сум бүрд 

хуваарилж тавьсан. 

1.Төсвийн гүйцэтгэлийн талаар: 
 

Д/д Үзүүлэлтүүд Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 

1. Орон нутгийн төсвийн нийт орлого 9,708,924.4 10,313,190.5 
   
106.2 

1.1 

Орон нутгийн төсвийн орлого 1,803,457.8 2,728,767.4 151.3 

      Үүнээс: Аймгийн төсвийн орлого 1,262,906.3 1,112,276.2 88.1 

      Сумдын төсвийн орлого 540,551.5 1,616,491.1 299.0 

1.2 
Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн 
дэмжлэг 

403,861.9   403,861.9 100.0 

1.3 
Улсын төсвөөс олгох тусгай 
зориулалтын шилжүүлэг 

4,098,569.9 4,098,569.9 100.0 

1.4 
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 
олгох шилжүүлэг 

54,696.4   

1.5 
Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн 
орлого/ 

   

1.6 
Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн 
хөгжлийн сан/ 

2,285,748.2 2,285,748.2 100.0 

1.7 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 796,243.1 796,243.1 100.0 

1.8 Сум хөгжүүлэх сан /орлого/ 266,347.1   

2. Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 9,708,924.4 4,588,838.3 47.3 

2.1 

Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 9,708,924.4 4,588,838.3 47.3 

Үүнээс: Сумдын орон нутгийн 
байгууллагуудын зарлага 

  2,203,511.2 653,014.4 29.6 

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан     687,575.3   

Сумдын сум хөгжүүлэх сан    

Аймгийн шууд харьцдаг 
байгууллагуудын зарлага 

1,810,305.8 459,867.5 25.4 

Үүнээс: Аймгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалт 

116,125.0   

Аймгийн замын сангийн хөрөнгө 
оруулалт  

   

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан 700,000.0   

Халамжийн сан 9,600.0   

Шууд харьцдаг төсвийн байгууллагуудын 
зарлага 

684,580.8 336,700.0 49.2 

Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 300,000.0 123,167.6 41.1 

Сумдын тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 

4,917,861.2 3,407,839.3 69.3 
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Аймгийн тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 

89,670.9 68,117.0 76.0 

3. Аймгаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг, 
орлогын шилжүүлэг 

5,151,571.0 4,780,035.9 92.8 

3.1 Сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг 1,053,001.1 681,466.0   64.7 

3.2 

Сумдад олгосон орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн орлогын шилжүүлэг 

- - - 

Үүнээс: Хот тохижуулахын урсгал 
зардалд 

- - - 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардалд - - - 

Хөрөнгө оруулалтын зардалд - - - 

3.3 

Аймагт олгосон орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн орлогын шилжүүлэг 

- - - 

Үүнээс: Хөрөнгө оруулалтын зардалд - - - 

Усны татаас - - - 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хяналтын 
зардалд 

- - - 

3.4 
Сумдад олгосон тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 

4,016,110.3 4,016,110.3 100.0 

3.5 
Аймагт олгосон тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 

     82,459.6 82,459.6 100.0 

3.6 

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 
/салбараар/ 

4,098,569.9 4,098,569.9 100.0 

    - Ерөнхий боловсролын сургууль 2,110,931.2 2,110,931.2 99.5 

    - Хүүхдийн цэцэрлэг 1,114,881.0 1,114,881.0 100.0 

    - Эрүүл мэндийн байгууллага 777,404.0 777,404.0 99.8 

    - Газрын кадастрын байгууллага 47,468.2 47,468.2 100.0 

    - Хүүхдийн байгууллага 47,817.0 47,817.0 100.0 

4. Тусгай сангуудын зарлага 266,347.1  - 

4.1 Сумдын сум хөгжүүлэх сан 266,347.1 - - 

 
2.Өргөн хэрэглээний барааны үнэ ханшийн тухай: 

  

Өргөн хэрэглээний барааны нэр төрөл 
2020 

01- сар 
2021 

01- сар 
2021-01 
2020-01 

X/төгрөгөөр/ 

1.ХҮНСНИЙ БАРАА    

1 ТАЛХ, ГУРИЛ, БУДАА    

 Гурил /савласан, кг/ 1 166 1 316 112.9 

 Талх /орон нутгийн, ш/ 1 233 1 300 105.4 

 Нарийн боов /кг/ 2 466 2 533 102.7 

 Будаа /кг/ 2 333 2 633 112.9 

 Элсэн чихэр /кг/ 2 066 2 466 119.4 

2 МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН   

 Хонины мах /кг/ 7 500 7 500 100.0 

 Үхрийн мах /кг/ 8 700 8 500 97.7 

 Адууны мах /кг/ 7000 7 250 103.6 

 Ямааны мах /кг/ 7000 7 000 100.0 

 Дотор мах, цувдай /цусгүй/ 4000 4 000 100.0 

 Хиам /чанасан, кг/ 10 333 10 666 103.2 

3 СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ӨНДӨГ   
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 Сүү /задгай, л/ 1 400 1 700 121.4 

 Сүү / савласан, л/ 2 733 3133 114.6 

 Тараг /задгай, л/ 1 600 1 900 118.8 

 Хорхой ааруул /задгай, чихэртэй, кг/ 15 000 15 500 103.3 

 Айраг /л/ 4 500 5 000 111.1 

 Хуурай сүү /кг, Орос, 25% тослогтой/ 7 500 8 650 115.3 

 Өндөг /ш/ 350  500 142.9 

4 БҮХ ТӨРЛИЙН ӨӨХ ТОС    

 Ургамлын тос /л/ 4 200 5 500 131.0 

 Өөхөн тос /кг/ 2 500 2 500 100.0 

 Шар тос /кг/ 15 000 15 000 100.0 

 Масло /задгай, кг/ 4 166 4 500 108.0 

5 ХҮНСНИЙ НОГОО    

 Төмс /кг/  1 000 933 93.3 

 Лууван /кг/ 1166 1 366 117.2 

 Манжин /кг/ 1666 1600 96.0 

 Байцаа /кг/ 1200 1500 125.0 

 Сонгино /кг/ 1866 2833 151.8 

 Өргөст хэмх /шилтэй, дарсан/ 4 566 4 566 100.0 

 Алаг салат /шилтэй, Urbanek, 630гр/ 3000 3 016 100.5 

7 ШАТАХУУН    

 Бензин  А - 80 1 750 1 400 80.0 

 Бензин А - 92 1 840 1 470 79.9 

  Дизелийн түлш 2  470 2 070 84.6 

 

Гурав. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 

2020 оны ХАСХОМ гаргах 327 мэдүүлэг гаргагч хуулийн хугацаандаа бүрэн 

гаргаж, Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнаас Авлигатай 

тэмцэх газрын даргын 2012 оны 91 дүгээр тушаалын хавсралтад зааснаар 2020 оны 

ХАСХОМ-1, ХОМ хураангуй, ХАСХОМ-3, ХАСХОМ-4, ХАС-хураангуй тайлангуудыг 

аймгийн хэмжээнд гарган нэгтгэж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан 

тоотоор Авлигатай тэмцэх газар хүргүүлэн ажилласан. 

 “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Авлига 

ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгууллага, хамт олон” аян болон хяналт шалгалтын 

удирдамжийг боловсруулж, сум агентлагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган 

ажилласан. “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2020 оны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн “Хангалттай” үнэлгээтэйгээр дүгнүүлж, тайланг Авлигатай тэмцэх 

газар хүргүүлэн ажиллалаа. 

Аймгийн хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдүүлж байгаа болон шинээр батлан гаргах 

дүрэм, журмын талаарх судалгааг гарган “Монгол Улсын Хэрэг эрхлэх газар хүргүүлсэн. 

Цагдаагийн газар: Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 2 сард 5 холбогдогчтой 17.5 сая 

төгрөгийн хохиролтой 46 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь урьд оны мөн үеэс 15 хэргээр буюу 

24.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлт 2.6 хувьтай байгаа нь 

өмнө оныхоос 3.3 хувиар буурсан байна.  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс: 02 дугаар сард иргэний бүртгэлийн талаар: 

- Төрсний бүртгэл – 185 /эрэгтэй-95, эмэгтэй-90/ 

- Гэрлэлтийн бүртгэл – 122 

- Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл – 26 

- Үрчлэлт - 3 
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- Эцэг тогтоолт – 16 

- Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл – 7 

- Нас баралт – 62 

- Нийт олгосон иргэний үнэмлэх – 471 

- Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх – 103 

- Дахин олгосон иргэний үнэмлэх – 176 

- Иргэний үнэмлэхийн хугацаа дуусаж солиулсан – 258 

- Гадаад паспорт олголт – 21 

- Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирсэн – 111 

- Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн – 262 тус тус бүртгэгдсэн байна.  

Төрийн архивын 2021 оны нягтлан шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 

аймгийн Ардын хянан шалгах хороо /хуучнаар/-ны 1961-1984 оны 209 баримтад 

нягтлан шалгалт хийж энэ ажлын хүрээнд тус хөмрөгийн дансны ХН-ийн бүртгэлийг 

шинэчлэх, устгах бичгийн жагсаалт үйлдэх зэрэг ажлуудыг хийсэн. Хушаат сумын 

ЗДТГ-ын хөмрөгийн шинэчилсэн дансны бүртгэл, шилжүүлэх хүснэгт, устгах хэргийн 

жагсаалтыг гаргаж ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон. 

Баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын хүрээнд Хушаат сумын ЗДТГ-ын 

хөмрөгийн 17 ХН-д ЭШТБ ажлыг хийж, 2410 хуудас баримтыг сканердан мастер хувь 

үүсгэсэн.  

Зам засвар арчлалтын “Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК, Хушаат сумын Засаг даргын 

тамгын газар, Баруунхараа дахь зам засвар арчлалтын "Хараа" компанийн нийт 33ХН-

ийн 5129 хуудас баримтын агуулгыг уншиж заалт 3998, хүний нэр 18603, газарзүй нэр 

3306, байгууллагын нэр 2113 шивж эх баримттай холбох ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 Иргэдийн хүсэлтийн дагуу архивын баримтын цахим болон мастер хувь, цаасан  

суурьтай баримтаас нийт 251 хуулбар, магадалгаа тодорхойлолт 50 гаргаж тус тус  

үйлчилсэн.  

 

Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

 1. Боловсрол, соёл урлаг, спортын талаар: 

Хоѐрдугаар улирлын “Хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх 

тухай  Боловсрол Шинжлэх Ухааны сайдын А/24 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллах, 

“Суралцагч бүрийн суралцахуйг дэмжихэд аймаг, нийслэлийн боловсролын 

газрын оролцоо, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах удирдамж”-ийн 

дагуу удаан хугацаанд танхимын хичээл ороогүйн улмаас сурагчдын дунд үүсэх 

агуулгын хоцрогдлыг богино хугацаанд нөхөх, сурлагын хоцрогдлоос урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд бага, дунд, ахлах ангийн бүх хичээл, 

судлагдахуунаар судлагдахуун хариуцсан багш, сургалтын менежерийг томилон 

мэргэжлийн зөвлөлдөх багхамтран хоцрогдсон агуулгаа тодорхойлон бүс тус бүрээр 

цахим хичээл болон видео хичээл бэлтгэн classroom ангидаа сан үүсгэж хоцрогдсон 

агуулгаа аль ч багш авч ашиглаж болохоор зохион байгуулалтаар ажиллаж байна.   

Аймаг, дүүргийн Боловсрол, соѐл, урлагийн газрын бага боловсролын 

мэргэжилтнүүд 4 удаагийн цахим уулзалтад аймгийн бага боловсролын талаар хийгдэж 

буй үйл ажиллагаа, туршлагыг 2 удаа танилцуулж түгээн дэлгэрүүлсэн.  

АЗДТГ-ын Цэргийн штабаас зохион байгуулж буй Зэвсэгт хүчний 100 жилийн ойд 

зориулсан “Монгол Улсын Зэвсэгт Хүчин -100” гар зургийн уралдаанд сургуулийн бага, 

дунд, ахлах ангийн сурагчид, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллежийн 
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оюутнуудын дунд зохион байгуулж үр дүнг нэгтгэн танилцуулахад бэлэн болгосон 

байна. 

УИХ-ын гишүүн Ч.Ундрам, “Elab Education Академи”-тай хамтран математик, 

физик, химийн хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хүүхдүүдэд зориулж онлайн 

сургалт явуулахад дэмжлэг үзүүлж байна. Тус жилд 12-р ангийг 1167 сурагч төгсөх ба 

математик, физик, химийн хичээлээр 951 суралцагч урьдчилсан байдлаар  элсэлтийн 

ерөнхий шалгалт өгөх санал өгснийг Glassroom-ын 6 ангид хуваариланматематик, 

физикийн хичээлийг сурагчдаас гадна мэргэжлийн 168 багш  үзэн мэдлэг, арга зүйгээ 

дээшлүүлж байна. 

“Дэлхийн зөн Монгол” Олон Улсын байгууллага, Сэлэнгэ нутгийн хөтөлбөртэй 

хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын  сургууль, Сүхбаатар, Шаамар сумын  

Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч  нарт 

зориулсан эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг хүүхэд хамгааллын болзошгүй 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, таних, гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг үндсэн 

ур чадваруудыг эзэмшүүлэх 3 өдрийн цахим сургалтыг “Монгол Өрх” сэтгэл зүйн 

хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулж сургалтад 41 хүн оролцлоо. 

Соѐлын яамнаас уриалсан “Цахим орчинд соѐл түгээе би хариуцлагатай 

иргэн”уриан дор 02 дугаар сард музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа гэрэл 

зургуудаас “Ардын хувьсгалын анхны долоон төлөөлөгч, ардын хувьсгалын 

партизануудын гэрэл зураг” бүхий 5 багц 18 ширхэг мэдээллийг цахим орчноор 

дамжуулан сурталчиллаа. 

Цар тахлын хөл хорио цээрийн дэглэмийн хүрээнд 17сум 6 тосгоны Орон нутаг 

сурталчлах танхимын ажилтнуудад “Түүх соѐлын дурсгал, үзмэр эд зүйлсийн 

шинэчилсэн дансны үнийг хэрхэн тогтоох нь” сэдэвт цахим сургалтыг явуулж, 13 

ажилтан  хамрагдлаа. 

Аймгийн Онцгой комиссын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Ковид-19 

халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар аж ахуй нэгж байгууллагуудын 

дагаж мөрдөх журам”-ын 2.11 дэх заалтыг үндэслэн  аж ахуй нэгж  байгууллага хамт 

олныг дасгал хөдөлгөөнөөр идэвхтэй хичээллүүлэх, хамт олны уур амьсгал, 

байгууллагуудын уялдаа холбоог эерэг хандлагаар сайжруулан нийт ажилчдын биеийн 

дархлааг дэмжих зорилгоор “Дасгалаар дархлаагаа дэмжье”  chelleng-г 01 дүгээр сарын 

20-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 10-ны хооронд зохион байгуулж, нийт аймгийн хэмжээнд 

46 байгууллагын 230 гаруй албан хаагч хамрагдлаа. 

 2. Эрүүл мэндийн талаар: 

Засгийн газрын 2017 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эх, хүүхэд нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр, Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/503 тоот 

тушаал, Эрүүл мэндийн газрын даргын 05 тоот тушаалын хэрэгжилтийг тус тус хангах 

зорилгоор Эрүүл мэндийн газрын даргын 2021 оны А/12 тоот “Тав хүртэлх насны 

хүүхдийн эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг магадлан хэлэлцэх хурлыг зохион байгуулах 

тухай” тушаалаар 2020 онд Цагааннуур суманд эндсэн 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн 

эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг тохиолуудыг магадлан хэлэлцэх хурлыг цахимаар зохион 

байгууллаа. Хуралд Эрүүл мэндийн газрын “Тав хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлгийн 

болон эмнэлгийн бус нөхцөлд эндсэн эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг магадлан хэлэлцэх 

зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн Цагааннуур бүсийн сум тосгоны эрүүл мэндийн төвийн дарга, 

эх баригч, дүн бүртгэгч нар нийт 31 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн оролцсон. Хурлаас 

гарсан шийдвэрийн дагуу зөвлөмж боловсруулж сум тосгоны Эрүүл мэндийн төвүүдэд 

хүргүүлэн ажиллалаа.   
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Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2021 оны А/11 тоот тушаалындагуу 

Коронавируст  халдвар (КОВИД-19)-ын халдварын эсрэг дархлаажуулалтынсургалтыг 

эрүүл мэндийн салбарын холбогдох мэргэжилтнүүдэд бүсчилсэн байдлаар сургалтыг 

зохион байгуулж нийт 57 хүнийг сургалтад хамрууллаа.  

3. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгалын хүрээнд: 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж хөнгөлөлтийн үйлчилгээг 

зорилтот бүлэгт түргэн шуурхай, хүнд сурталгүй чанартай хүргэх, халамжийн шинэ 

үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд бус байгууллага, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор 17 сум 6 

тосгонд мэргэшиж, дадлагажсан 35 мэргэжилтнүүдээр төрийн үйлчилгээг хүргэн 

ажиллаж байна.  

Улсын төсвийн орлогоос: Халамжийн санд улсын төсвөөс тайлант хугацаанд 

30820 иргэнд 4063139.4 мянган төгрөгийг олгоод байна. 

Орон нутгийн төсвийн орлогоос: Халамжийн санд орон нутгийн төсвөөс 

тайлант хугацаанд 3 иргэнд 3600.0 мянган төгрөгийг олгоод байна.  

2021 оны 01-р сарын 25-ныбайдлаар бүртгэлтэй ажилгүй 625 байсан бол 35 

иргэн шинээр бүртгүүлж, ажил олгогчоос ирүүлсэн 12 ажлын байранд 10 хүнийг ажилд 

зуучилж, идэвхгүйн улмаас 185 иргэн хасагдаж бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 465  

болсон байна. 

Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөлт 87иргэний 36269.6 мянган төгрөг орж ирсэн 

байна. 

Авлагын талаар:  

№ Хөтөлбөрийн нэр 
2021 оны 

эхний 
үлдэгдэл 

Энэ онд 
шинээр 

нэмэгдсэн 

Эргэн 
төлөлт 
хийсэн 

дүн 

Эцсийн 
үлдэгдэл 

1 
Ажлын байрыг дэмжих 

хөтөлбөр 
356,168,385  13,776,775 342,391,610 

2 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөр 
63,972,960  4,725,930 59,247,030 

3 
Малчдын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөр 
399,318,610  12,920,870 386,397,740 

4 
Ахмад мэргэжилтний 

зөвлөх үйлчилгээг 
хөгжүүлэх  хөтөлбөр 

27,788,500  2,080,000 25,708,500 

5 

Залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлт, гарааны 

бизнесийг  дэмжих 
хөтөлбөр 

152,463,075  2,766,000 149,697,075 

6 Нийт дүн 999,711,530  36,269,575 963,441,955 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв сан руу санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөлт 

болох 27138.3 мянган төгрөг төвлөрүүлэн ажиллаж байна. 

4. Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн талаар: 

  “Дэлхийн зөн Монгол” ОУ-ын байгууллагатай хамтран “Би бол аав” сэдэвт 

сургалтыг гэр бүлийн харилцаа болон хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд аавуудын 

оролцоог нэмэгдүүлэх, илүү сайн аав байхад дэмжих, зөвлөх, урам өгөх зорилгоор 

аймгийн хэмжээнд 3 өдрийн цахим сургалт зохион байгуулж,300 гаруй аавууд  

хамрууллаа. 

 



14 
 

Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “ЦАНА, ЧАРГА” 

арга хэмжээг аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж, хяналт 

тавиниргэдэд 200 ширхэг гарын авлага, постор, санамж, зөвлөмж тараасан.  

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

аймгийн салбар зөвлөл, ГБХЗХГ, “Дэлхийн зөн Монгол” ОУ-ын байгууллагын Сэлэнгэ 

ОНХХ хамтран нийт 37 хамтарсан багийн 267 гишүүдэд "Хүүхдэд ээлтэй, 

хүчирхийлэлгүй сум”, "Гамшиг онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал" сэдэвт 

чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа.  

Тав. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

1. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний талаар: 

Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөн, харьяалалгүй малын судалгааг авахад Аймгийн 

хэмжээнд 8 сумын нутаг дэвсгэрт Өвөрхангай, Төв, Баянхонгор, Улаанбаатар, Булган, 

Говь-Алтай, Орхон, Дундговь, Хэнтий, Дархан-Уул зэрэг 11 аймгаас 5113 адуу, 4098 

үхэр, 36725 хонь, 21109 ямаа нийт 67645 толгой мал отор нүүдлээр шилжин ирж 

өвөлжиж байна.  

Аймгийн хэмжээнд мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 46 МЭҮН-д 33 

малын их эмч, 18 бага эмч  нийт 51 малын эмч мэргэжилтэн ажиллаж мал эмнэлгийн 

байртай 42 МЭҮН, яаралтай дуудлагын 53 тээврийн хэрэгсэл, ажиллаж байна. Сумдын 

МЭТ-ийн дарга, улсын байцаагч, мэргэжилтнүүдэд цахим хэлбэрээр “Мал, хяналт 

шалгалтын стандарт” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 23 малын эмч мэргэжилтнүүд 

хамрагдлаа. 

Мал амьтны халдварт цахлай, сахуу, нохойн гудраг зэрэг өвчнөөр 12 өвчилж, 

үхсэн 1, эдгэрсэн 11, Халдваргүй өвчний тухайд нийт 495 толгой мал өвчилсөн ба 

үүнээс тэжээл боловсруулах эрхтний эмгэг 191 буюу 38.5 хувь, амьсгалын замын 

эрхтний эмгэг 82 буюу 16.5 хувь, зүрх, судас мэдрэлийн системийн эмгэг 1 буюу 0.2 

хувь, шээс бэлэг, үржлийн эрхтний эмгэг 88 буюу 17.7 хувь, бодис солилцооны эмгэг 14 

буюу 2.8 хувь, эндемик өвчин 6 буюу 1.2 хувь, элдэв хордлого 68 буюу 13.7 хувь, 

гэмтэл, бэртэл 45 буюу 9 хувийг тус тус эзэлж байна. халдваргүй өвчнөөр хорогдсон 

малын тоо 57 толгой буюу нийт өвчилсөн малын 11.5 хувийг эзэлж байгаа бол 438 

толгой мал буюу 88.4 хувь нь МЭҮН-ийн авч хэрэгжүүлсэн эмчилгээний үр дүнд 

эдгэрсэн. 

Шимэгчлэх өвчнөөр Алтанбулаг, Сайхан, Баруунбүрэн, Орхонтуул, Баянгол, 

Зүүнбүрэн зэрэг сумдад шар ширх, саркоптоз хамуу, бөөрөнхий хорхой, цагаан хорхой 

зэрэг өвчнүүд зонхилон гарч нийт 2239 толгой мал өвчилснөөс 4 толгой мал буюу 0.1 

хувь нь үхсэн ба 2235 толгой мал буюу 99.9 хувийн эдгэрэлттэй байна. 

Сүхбаатар сумын хэмжээнд хүнсний зах дэлгүүрт худалдан борлуулж байгаа мах 

махан бүтээгдэхүүний 2640 кг үхрийн махны 22 дээж, 945 кг хонины махны 45 дээж, 180 

кг ямааны 9 дээж, 92 кг гахайны махны 1 дээж, 440 кг адууны махны 4 дээж, сүү сүүн 

бүтээгдэхүүний 300 л сүүний 1 дээж, 40 л таргийн 2 дээж, дээжид ариун цэврийн 

магадлан шинжилгээг стандарт арга зүйн дагуу хийж гүйцэтгэсэн.  

Аймгийн хэмжээнд нийт малчин, мал бүхий иргэдийн хаваржаа, зусаа, 

өвөлжөөний байрлалыг тогтоосон /GPS/-р солбилцлийн цэгүүдийг гаргуулан газрын 

зурагт тэмдэглэн халдварт, гоц халдварт өвчний тархвар зүйн судалгааг гарган, гарч 

болзошгүй эрсдэлийг тогтоох ажил хийгдэж байна. 

 2. Хөдөө аж ахуйн талаар:  

Улсын Онцгой комиссын даргын 2020 оны “Хүнсний хангамжийн удирдлагын 

шуурхай штаб байгуулах тухай” 21 дүгээр тушаал, аймгийн Засаг даргын 2020 оны 
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“Хүнсний хангамж, нөөц бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай” А/309 тоот 

захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, аймаг орон нутгийн иргэдийг хүнсний 

бүтээгдэхүүнээр хангах, нөөц бүрдүүлэлт, дэлгүүрүүдийн борлуулалтын мэдээг өдөр 

тутам авч ХХААХҮЯ-нд мэдээлэл өгч байна. 

Сэлэнгэ аймаг нь нийт 304,3 мянган га эргэлтийн талбайтай бөгөөд 2021 онд 

193,3 мянган га талбайд буюу үр тариа 163,2 мянган га талбайд, тосны ургамал 16,1 

мянган га талбайд, тэжээл 8,6 мянган га талбайд, төмс 2722 га-д, хүнсний ногоо 2739 га 

талбайд тус тус тариалах төлөвлөгөөг гаргасан байна. 

Мөн төмс, хүнсний ногооны нөөцийн мэдээг 14 хоногт 1 удаа төмс 3200 тн,  

лууван 1500 тн, манжин 200 тн, байцаа 1100 тн, сонгино 150 тн, саримс 50 тн, бусад 

ногоо 124 тн 17 сумын 210 иргэн, аж ахуй нэгжийн нөөцийн мэдээг нэгтэн авч Хүнс, 

хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн. 

 Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээллийг Монгол банкны мэдээллийн сантай холбох 

ажил улс даяар хийгдэж байгаатай холбогдуулан сумдын мэдээг хянаж, Сум хөгжүүлэх 

сангийн 2020 оны жилийн эцсийн мэдээг ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 01 тоот албан 

даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд албан даалгавартай холбогдох ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулж, зохион байгуулан ажиллах чиглэлийг Сумдын Засаг дарга 

нарт хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Аймгийн хэмжээнд 399 толгой том мал хорогдсон ба үүнээс хээлтүүлэгч 6 толгой 

мал хорогдсон.  

2020 онд зун зуншлага муутай байсан Төв, Булган, Архангай, Өвөрхангай, 

Дундговь, Дархан-Уул, Орхон, Баянхонгор, Говь-Алтай аймгуудаас 48 өрхийн 69 мянган 

толгой мал Орхонтуул, Орхон, Сайхан, Баруунбүрэн, Баянгол, Мандал, Сант, Ерөө, 

Хүдэр сумдад өвөлжиж байна. Сэлэнгэ аймаг газар тариалангийн бүс нутаг болсонтой 

холбогдуулан  гадны аймаг сумдаас оторлож буй малчдыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 

01-ний өдрөөс тухайн оторлосон газраас гаргах ажлыг аймгуудын Засаг дарга нартай 

хамтран шийдвэрлэж байна. 

3. Байгаль орчны талаар: 

Аймгийн Засаг даргын удирдамжаар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 

Тагнуулын газартай хамтран ой бүхий сумдад хяналт шалгалтын ажлыг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 

“2021 онд ахуйн зориулалтаар агнах, барих агнуурын тоо хэмжээ тогтоох тухай” 

тогтоолын төслийг боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн 09 тоот тогтоолоор батлуулж, зөвлөмжийн хамт 17 суманд 

хүргүүлсэн. 

2021 онд 1060 га талбайд ойжуулалтын ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийх 

төлөвлөгөөтэй байна. 

2020 онд батлагдсан “Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээ, үйлдвэрлэлийн ашиглалтын 

огтлолтод тавих ерөнхий шаардлага” MNS 6447:2020, “Ойгоос мод бэлтгэх талбай 

тусгаарлалтад тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS 6840:2020  дугаартай стандартуудыг 

сумын болон сум дундын Ойн ангиудад хүргэн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлүүдийн судалгаагаар 17 сумын 168 

нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 1,250,300 м3 ус хүн амын унд ахуйд, 2,259,110 м3  

усыг газар тариаланд, 1,258,960 м3 усыг уул уурхайд, 496,210 м3 усыг мал аж ахуйн 

усалгаанд тус тус ашигласан байна.   
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4. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын талаар: 

Ерөө, Шаамар, Сант, Орхон, Сүхбаатар сумдын 2021 оны газар зохион 

байгуулалтын төслийн шатны төлөвлөгөөг хянаж цахим системд баталгаажуулж 

ажиллалаа.  

Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120,85 км 

хатуу хучилттай авто замын трасс дагуух газрыг замын ажил дуустал түр хугацаагаар 

ашиглуулах газрын асуудлыг Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 заасны 

дагуу сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, 21 дүгээр 

зүйлийн 21.4.3 заасны дагуу шийдвэр гаргах ажлыг 1 дүгээр улиралд багтаан яаралтай 

зохион байгуулах талаар дээрх 3 суманд аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01/170 тоот 

албан бичгээр чиглэл хүргүүлж ажиллалаа. 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны “2021 онд 

иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг батлах тухай” 07 дугаар 

тогтоолыг ГЗБГЗЗГ-р уламжлуулан Засгийн газарт, мөн аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны “Санал дэмжих тухай” 08 дугаар 

тогтоолоор Мандал, Орхон сумдад байршилтай цаг агаарын төлөв байдлын байнгын 

ажиглалтын талбайн зориулалттай нийт 1,6 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахаар 

дэмжсэн саналыг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт тус тус санал 

хүргүүлэв.  

17 сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр газар эзэмших 

эрхийн дуудлага худалдаагаар олгохоор батлагдсан газрын судалгааг газрын 

удирдлагын газар зохион байгуулалтын системтэй тулгалт хийж дуудлага худалдааны 

анхны үнийг тодорхойлон ажиллаж байна.Зүүнбүрэн сумын 2021 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр батлагдсан газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 

зохион байгуулахаар дуудлага худалдааны зарыг газрын цахим бирж болон Зууны 

мэдээ сонинд байршуулсан. 

17 сумын  2021 оны газрын албан татвар ногдуулалтыг хүчинтэй төлөвт байгаа 

29787 нэгж талбарт үүсгэснээс 24658 нэгж талбарт ногдуулалт, 16 сумын 13926 

хүчинтэй төлөвтэй  гэрээнд ногдуулалт үүсгэснээс 12700 нэгж талбарт ногдуулалт 

үүсгэж 11200 нэгж талбарт нэхэмжлэл үүсгэн Татварын удирдлагын нэгдсэн системд 

илгээж, системээс газрын төлбөр, татварын төлөлтийн мэдээллийг хүлээх авах ажлыг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Сүхбаатар сумын Боргүвээ 5-р багт 3 нэгж талбар,  Баянхаан 4-р баг11 нэгж 

талбар, Салхит 3-р багт 21 нэгж талбарыг хаягжуулалтын журмын дагуу дугаарлан, 

Хонгор морьт 1-р багт 9 нэгж талбарт нэр өгч аймгийн мэдээллийн санд бүртгэж, 

Сүхбаатар суманд гарсан зөрчил маргааны дагуу 1 нэгж талбар дээр хяналтын хэмжилт 

хийж, нийтийн эзэмшил газрыг зөвшөөрөлгүй ашигласан өргөдөл гомдлын дагуу 1 

иргэнд мэдэгдэх хуудас өгч ажилласан. “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах төсөл, 

арга хэмжээг эрчимжүүлэх” ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 38313 нэгж талбар, 

14536 барилга, 1846 гудамжийг баталгаажуулж ажиллалаа. 

 “Мобиком корпорац” ХХК-ий Сүхбаатар сумын нутагт орших үүрэн телефоны 

антены зориулалттай, 18582566895838 тоот нэгж талбарын газрын төлөв байдал, 

чанарын хянан баталгааны ажлын дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр баталгаажуулан 

хүргүүлэв. “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах төсөл, арга хэмжээг эрчимжүүлэх” 

ажлын хүрээнд Орхонтуул сумын 950 нэгж талбар, 600 барилга, 119 гудамж, Шаамар 

сумын 1500 нэгж талбар, 90 гудамжийг хаягийн мэдээллийн санд холбон хаягжуулалд 

хийж ажиллалаа.  
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1. Сүхбаатар сум 5 дугаар баг хүүхэд, залуучуудын парк 

2. Сүхбаатар сум 4 –р баг “Хөрс Автосервис” ХХК-ий шатахуун түгээх станцын 

технологийн шинэчлэл 

3. Ерөө сум 1-р баг өвлийн нарлаг хүлэмжийн барилга. 

4. Мандал сум 3-р баг Баянбүрд 2 тоот 259 “МТЭ” ХХК-ий чулуу бутлах цехийн 

барилга 

5. Мандал сум “Шижир хишиг ЗБН”–ийн “Хүдэр боловсруулах цехийн барилга 

 Хушаат сумын эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил 

 Сүхбаатар сумын Буурхээр 8-р багийн нутаг дэвсгэрт “Сэлэнгэ орон сууц” 

ОНӨААТҮГ-ын захиалгаар “Таванхан Уул” ХХК-ий барьж гүйцэтгэсэн “ТӨРИЙН АЛБАН 

ХААГЧДЫН 120 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ”-ны барилга угсралтын ажилд 2021 оны 01 дүгээр 

сарын 28-ны өдөр улсын комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын 

ашиглалтад хүлээлцүүлэв. 

 Шаамар  сумын Дулаанхаан тосгонд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “И Эс 

Би Ай” ХХК-ий гүйцэтгэсэн “Эрүүл мэндийн төв”-ийн барилгын их засварын ажил,  

“Дэлхийн зөн” олон улсын байгууллага, “Мобиком” корпараци ХХК-ий хөрөнгө 

оруулалтаар “Норовхан” ХХК-ий гүйцэтгэсэн сургуулийн барилгын ариун цэврийн 

байгууламж барих ажилд  тус тус улсын комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр 

байнгын ашиглалтад хүлээлцүүлэв. 

 Барилгын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан удирдах ажилтны цахим 

зөвлөгөөнд барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 4 мэргэжилтэн оролцлоо. 

5. Орон нутгийн өмчийн талаар: 

2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим 

худалдан авах ажиллагааны систем /www.tender.gov.mn/-д 1 агентлаг, 16 сум, 12 

сургууль цэцэрлэгийн төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулж Сангийн яаманд илгээж 

батлуулсан байна. 

6. Ус, цаг уур, байгаль орчны хяналт судалгааны мэдээ мэдээлэл: 

Алтанбулаг сумын Хөдөө, Зүүнбүрэн сумын Жаргалант, Мандал сумын  

Төмөрзам, Түнхэл, Хүдэр сумын Тарвагтай, Баянцагаан, Шаамар сумын Дэлгэрхан, 

Бугант тосгоны нутгаар цасны дундаж зузаан 10-15 см, дундаж нягт 0.07-0.17г/см3, 

Баруунбүрэн сумын Шувуут, Хушаат сумын Даагат, Орхонтуул сумын Баянцогт, 

Цагааннуур сумын Өгөөмөр, Түшиг сум, Ерөөгийн Буурагчин, Зүүнбүрэнгийн Сүмийн 

булан, Мандал сумын Ширхэнцэг, Баянсуудал, Хэрх, Сайхан сумын Хөтөл, Жавхлант 

сумын Бумбат, Шаамар сумын Охьхөндий, Дулаанхан багуудын нутгаар 7-9см, нягт 

0.07-0.18 г/см3, бусад сумдын нутгаар 1-6см цастай байна. Хөрийн зузаан Хушаат, 

Цагааннуур, Түшиг, Зүүнбүрэн, Орхонтуул, Жавхлант сумын Бумбат багын нутгаар 1-

2см, бусад сумдын нутгаар хөрийн зузаан байхгүй. Цаснаас дээш ургамлын өндөр 1-

27см, салхи шуурга багатай байсан тул хунгар бага тогтсон. Нийт сумдын нутгаар 

өвөлжилтийн байдал хэвийн байна.  
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Зургаа. Сум орон нутгийн ажил үйлчилгээний талаар: 

Алтанбулаг сум:   

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ сард танхимаар нэг удаа хуралдаж 

дараах асуудлыг хэлэлцэж баталлаа. 

1. Сумын спорт заалыг ашиглах тухай түр журам 

2. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 

шинээр өмчлүүлэх 2456 иргэнд 291.3 га газрын нэршил 

3. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай 

4. “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 

5. “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн үндсэн чиглэл, зээлийн хүү хэмжээ 

6. Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө 

7. Алтанбулаг сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

батлах тухай 

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид энэ сард цахимаар 2 удаа 

хуралдаж 2 асуудал хэлэлцэж баталлаа. 

1. Галын түлээ батлах тухай 

2. Сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай  

 Аймгийн Засаг даргын А/348 тоот захирамж, сумын Засаг даргын 2021 оны 

“Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжүүлж холбогдох арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай захирамжийн дагуу автозамын 1 хяналтын цэг, сумын 

төвийн иргэдийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах хариуцлагатай эргүүл жижүүрт төр төсвийн 8 

байгууллага, сумын шуурхай штабт төр төсвийн байгууллагын 68 албан хаагчид үүрэг 

гүйцэтгэж байна. 

 Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 651 тоот чиглэлийн дагуу Улаанбаатар хотод 

хөдөлгөөний хязгаарлалтад орсон 56 иргэнийг татан авч гэрийн ажиглалтад хяналт 

тавьж ажиллаж байна.  

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Шийдвэр хэрэгжүүлэх тухай” А/30 дугаар 

захирамжийн хавсралтаар батлагдсан “Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт авто тээврийн 

хэрэгслээр ачаа тээврийн үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах түр журам”-ыг 

баримтлан ажиллаж байна. 

 Сумын Засаг даргын 2021 оны “Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай” А/10 

дугаар захирамжийн дагуу билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгнийг 

тохиолдуулан 90 буюу түүнээс дээш настай 5 ахмад настанд, Засаг даргын тамгын 
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газарт ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 19 ахмадад мэндчилгээ гарын 

бэлгийн хамт өгч хүндэтгэл үзүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан “Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүй харилцаа хандлага” цахим сургалтад 7 төр төсвийн байгууллагын 22 

ажилтан, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран зохион байгуулсан 

“Хөрөнгө оруулалт түүнийг зохион байгуулах тухай” сэдэвт сургалтад Засаг даргын 

тамгын газрын 5 ажилтан албан хаагч хамрагдсан. Засгийн газрын худалдан авах 

ажиллагааны газраас зохион байгуулсан “А3 сертификатын эрх олгох” сургалтад Засаг 

даргын тамгын газрын 3 ажилтан албан хаагч, Сангийн яамнаас зохион байгуулсан 

“Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн шинэчлэлтийн бүртгэл” сургалтад нийт 7 

төр төсвийн байгууллагын 6 ажилтан албан хаагч хамрагдсан. 

 Аймгийн эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан “Эрүүл мэндийн 

байгууллагын магадлан итгэмжлэл бэлтгэх тухай” сургалтад Эрүүл мэндийн төвийн 5 

ажилтан албан хаагч хамрагдсан. Аймгийн Засаг даргын 2021 оны  А/15 дугаар “Бүх 

нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” захирамж, сумын 

Засаг даргын “Бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 

2021 оны А/14 тоот захирамжийн дагуу 16 албан байгууллагын 16371м2, худалдаа 

үйлчилгээний 19 дэлгүүрийн 2475м2, 64 айлын орц, подвал, замын пост 3234м2 

талбайд 3 удаагийн давтамжтай ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн.  

 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн сургууль, цэцэрлэгийн үйл 

ажиллагаа эхлэх болсонтой холбогдуулан бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн багш ажилчдын дунд “Хөл хорьсонч хөгжих эрх нээлттэй” 

уралдааны 2-р үе шатны хүрээнд НУЗАН-ын хамт олноос монгол бичгийн “Чимээ” 

хэрэглээний программ ашиглан сурагчдад зориулсан бичвэр хийх уралдаанд 32 багш 

ажилтан оролцсон. Боловсрол соѐл урлагийн газраас зохион байгуулсан “Сургалтын 

технологийн тухай ойлголт”, Эко-сургууль хөтөлбөрийн сүлжээнд шинээр элсэж буй 

цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, багш ажилчдад зориулсан анхан шатны цахим 

сургалтуудад сургуулийн өмнөх боловсролын 28 багш ажилтан хамрагдсан. 

 Монголын соѐлын ажилтнуудын хөгжлийн эрин холбооноос соѐлын төвүүдийн 

дунд зохион байгуулсан цахим мэндчилгээний уралдаанд оролцон сар шинийн баярын 

тоглолтыг цахимаар хүргэн мэндчилгээ дэвшүүлж 3-р байрт шалгарсан. 

Баруунбүрэн сум: 

“Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, 

нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж суманд Улаанбаатар хот болон бусад аймаг сумаас ирсэн иргэдийг 14 

хоногийн гэрийн тусгаарлалтад авч, хяналт тавин ажиллаж байна. 

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг 

өндөржүүлэх тухай” А/02 тоот захирамжийн дагуу 24 цагийн хяналтын цэгт эргүүл, 

жижүүрийг ажиллуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

 Сумын Засаг даргын 2021 оны “Сумын алдарт уяач цол олгох тухай” А/18 тоот 

захирамжийн дагуу тус сумын Ивэнгийн 1-р багийн уяач Г.Эрдэнэбилэг, С.Бүрэнжаргал, 

Х.Бямбаа, Цагаан-овооны 3-р багийн С.Отгонбаатар нар “Сумын алдарт уяач” цол 

авлаа. 

Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны “Хариуцлагатай 

эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай” тушаалын дагуу сар шинийн баярын шинийн 1,2,3-ны 

өдрүүдэд хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг 24 цагийн хугацаатай томилгоожуулансумын 
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хэмжээнд хөдөлгөөний хязгаарлалт хийгдэж, Улаанбаатар хот болон бусад аймаг 

сумаас ирж гэрийн тусгаарлалтад орсон 40 өрхийн 158 иргэнд хяналт тавин эргүүл 

хийлээ.  

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Бүх нийтийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 

ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/15 тоот захирамж, сумын Засаг даргын 2021 оны “Ажлын 

цагт зохицуулалт хийж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 

А/14 тоот захирамжийн дагуу сумын хэмжээнд долоо хоног бүрийн Баасан гарагт 

ариутгал, их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж нийт 15443 м2 талбайд ариутгал 

хийж, 43 байгууллага, объект их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулсан байна. 

“КОВИД-19” цар тахлын хөл хорионд байгаа энэ үед ард иргэдийн дархлааг 

дэмжих, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор насанд хүрэгчдийн 

дунд “Гэр гэртээ дасгалаа хийе” цахим уралдааныг “Бат соронз” ХХК-тай хамтран 

зохион байгуулж шалгарсан иргэдэд шагналыг гардууллаа. 

Баянгол сум: 

 Засгийн газрын 2021 оны 'Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын 

түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг 

зохицуулах түр журам батлах тухай” 45 дугаар тогтоол,  Улсын Онцгой комиссын 

даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 18 дугаар тушаал, Монгол Улсын Стандарт 

МNS ISO/PAS 45005:2021, аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/57 тоот захирамжийг сум 

орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн Улс, аймгийн онцгой комиссоос ирүүлсэн заавар 

зөвлөмжийг удирдлага болгон ажиллаж байна. 

Сумын хэмжээнд Цагдаагийн хэсэг, Гал түймэр унтраах 40-р анги, Улсын нөөц, 

хүмүүнлэг тусламжийн анги, Ерөнхий боловсролын сургууль, Баянгол цэцэрлэг, Засаг 

даргын Тамгын газар хамтран 24 цагийн пост 2 цэгт 4 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэн 

ажиллаж байна. 

Сумын Засаг даргын 2020 оны “Шуурхай штаб байгуулж ажлын тусгай горимд 

шилжүүлэх тухай” А\254 дүгээр захирамжийн дагуу Засаг даргын Тамгын газрын 

байранд шуурхай штабыг байрлуулан 24 цагийн хариуцлагатай жижүүрийг томилж, 

үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээ,  мэдээллийг аймгийн онцгой комисс болон 

холбогдох байгууллагад 99561654 дугаарын утсаар болон цахимаар буюу 

Bayangol.ontsgoi.komiss@gmail.comхаягаар хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Аймгийн засаг даргын 2021 оны “Бүх нийтийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 

ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/15 захирамжийн дагуу сумын хэмжээнд 5200 м2 талбайд 

ариутгал халдваргүйтгэлийг хийлээ.  

Засгийн газрын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 

194 дүгээр тогтоолын хавсралтад заагдсан хязгаарлалт тогтоохгүй төрийн байгууллага, 

хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагааны жагсаалтад багтсан шалтгаанаар 2020 оны 01 

дүгээр сарын 25-ний өдрөөс эхлэн нийт 110 иргэний хүсэлтийг шийдвэрлэсэн.  

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/13 тоот “Сумын Хөдөлмөрийн аварга 

шалгаруулах тухай” захирамжийн дагуу баг болон албан байгууллага, аж ахуйн нэгж 

байгууллагаас ажил үйлсээрээ шалгарсан тэргүүний иргэдийг шалгаруулан шагнаж 

урамшууллаа. 

 Сумын Засаг даргын 2021 оны А/15 тоот “Түр хугацаанд хязгаарлалт тогтоох 

тухай” захирамжийн дагуу 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 06:00 цагаас 02 дугаар сарын 

15-ны өдрийн 22:00 цаг хүртэл хугацаанд сумын төвөөс гарах, орох болон сум доторх 

чиглэлд иргэд, зорчигч, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр зогсоон мөн өдрүүдэд 

сумын хэмжээнд 14 цэгт 112 төрийн албан хаагч эргүүл жижүүрийн үүргийг 08:00-20:00 

mailto:Bayangol.ontsgoi.komiss@gmail.com
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цагийн хооронд хийж гүйцэтгэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг 09.00, 14:00, 20:00 

цагуудад шуурхай штабын жижүүрт мэдээллэж ажиллалаа. 

Сар шинийн баярыг угтан “Дээлтэй Монгол” цахим зургийн уралдааныг зохион 

байгуулж 125 иргэн, Номын сангийн ном хэвлэлийг сурталчлах зорилгоор “Номтой цаг” 

нүүдлийн номын үйлчилгээг явуулж 42 уншигчид 35 номоор үйлчилж, Байгууллагын 

албан ѐсны хаягаар олон нийтэд үйл ажиллагаа сурталчлах зорилгоор номын сан, 

ОНСТ, хөгжмийн багш нар 29 мэдээллийг цахим орчинд тавьж олон нийтэд тус тус 

сурталчлан ажилласан.  

Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг дэмжигч, ISO14001 стандартад суурилсан 

Олон Улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн сургалт цахимаар зохион байгуулагдаж 5 багш 

хамрагдсан. Уг ажлын хүрээнд зай, battery ангилж ялгах хогийн савыг цэцэрлэг болон 

Засаг даргын Тамгын газарт байршуулан бусад байгууллагуудыг нэгдэхийг уриалж 

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтыг 9 бүлэгт байршуулсан. 

Ковид-19 халдварт өвчний илрүүлэх ПГУ шинжилгээг 220 албан хаагч, 

шаардлагатай иргэнд, түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээг 412 иргэнд тус тус 

хийжгэрийн тусгаарлалтад 148 иргэнийг хянаж байна. 

Сумын Засаг даргын орлогчийн 2021 оны 01 тоот “Хяналт шалгалт хийх” ажлын 

удирдамжийн хүрээнд Хараа, Баян, Гонир багуудад хүнсний худалдаа үйлчилгээний 

чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 24 объектод урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 

хийж, шалгалтын явцад нийт 3 зөрчил илрүүлэн зөрчлийг арилгуулж, 17 нэр төрлийн 87 

ширхэг 104,050 төгрөгийн хэрэглэж дуусах хугацаа хэтэрсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг 

хураан авч сумын устгалын комиссод хүлээлгэн өгсөн. 

Хууль бусаар ан амьтан агнах, барихаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Хараа 

голын дагуу эргүүл шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Ерөө сум: 

Сумын Онцгой комисс цаг үеийн байдал болон аймаг, улсын Онцгой комиссын 

гаргаж буй шийдвэрийг үндэслэн 6 удаа хуралдаж холбогдох шийдвэрүүдийг гарган,  

628 иргэн яаралтай бичиг гаргуулж, асуудлаа шийдвэрлүүлсэн байна. “Ерөө сумын 

Онцгой комисс” фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан иргэдэд 24 төрлийн мэдээ мэдээллийг 

цаг алдалгүй тогтмол хүргэлээ.  

Аймгийн Засаг даргын А/15 тоот захирамж, сумын Засаг даргын А/11 тоот 

захирамжийн дагуу сумын хэмжээнд нийт 15953 м2 талбайд ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Хөрөнгө оруулалт, 

худалдан авах ажиллагаа”-ны талаар сургалтад А3 сертификаттай 18 албан 

хаагч  

-  “Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах” сургалтад сумын Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн 9 гишүүн  

- Нийслэлийн боловсролын газраас зохион байгуулсан “Цэцэрлэг ЕБС-ийн үйл 

ажиллагааг үнэлэх журам” сэдэвт сургалтад 6 албан хаагч  

- Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан Ковид-19 цар тахлын эсрэг 

вакцинжуулалтын талаар сургалтад эрүүл мэндийн төвийн 2 их эмч, 1 сувилагч 

тус тус хамрагдлаа.  

“Дэлхийн зөн Монгол” Олон Улсын байгууллагаас 1-р багийн иргэн Ц.Сарнайд 

шинэ 5-н ханатай эсгий гэр хандивласан. 
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Сар шинийн баярыг угтан аймгийн Засаг даргын хүндэтгэл 20 ахмад, сумын Засаг 

даргын хүндэтгэл 24 ахмад, аж ахуй нэгжийн гарын бэлэг 503 ахмадад тус тус 

гардуулсан байна.  

2020 оны аймгийн аваргаар 6 иргэн, 1 хамт олон, сумын аваргаар 15 иргэн, 1 

хамт олон тус тус шалгарсан. Мөн сумын аваргуудаа шалгаруулан аймаг, сумын 

аваргууддаа хүндэтгэл үзүүллээ. 

 Түлээний модны эрхийн бичгийг давхардсан тоогоор 51 иргэнд 204 м3 түлшний 

модыг олгосон байна.  Мөн өдөр бүр эргүүл жижүүрийн үүргийг гүйцэтгэж зөрчлийг 

шалган шийдвэрлэж байна.  

2005 оноос хойш суманд ирсэн малтай 116 малчин өрхийн 32993 толгой мал 

бүртгэлтэй байна.  

Жавхлант сум: 

Улаанбаатар хотоос ирж Эрүүл мэндийн төвд тусгаарлалтад орсон 3 иргэн, 

гэрийн ажиглалтад байгаа 18 өрхийн 84 иргэдэд хяналт тавин ажилласан.  

Төр, төсвийн байгууллагын албан хаагчид өндөржүүлсэн байдлын зэрэглэлийн 

үед сумын Онцгой комиссын гаргасан хуваарийн дагуу 3 замын уулзвар болон сумын 

эргүүл жижүүрийн үүргийг хийж гүйцэтгэж байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны  “Бүх нийтийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 

ажлыг эрчимжүүлэх тухай ”А/15 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж сумын 

ариутгал халдваргүйтгэлийг 7 хоногийн пүрэв, баасан гарагуудад төр, төсвийн 

байгууллагууд болон үйлчилгээний 11 байгууллагын нийт 2404 м2 талбайд ариутгал 

халдваргүйтгэл хийж, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн 6,5 тн хог хаягдлыг 

тээвэрлэж  зайлуулаад байна. 

Ахмад настны тухай хуулийн дагуу сар шинийн баярыг тохиолдуулан 43 аж ахуйн 

нэгж, албан байгууллага 246 ахмадад хүндэтгэл үзүүлж ажилласан. 

Улс, аймаг, сумын аваргуудаар шалгарсан аваргууддаа хүндэтгэл үзүүллээ. 

 2020-2021 оны Жавхлант Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж буй 272 

сурагчаас хөдөөгийн багийн малчин өрхийн 50 сурагч теле хичээл үзэх боломжгүй 

байгаа тул бүх анги, судлагдахууны баг хамтран шаардлагын дагуу хэвлэмэл материал, 

зөвлөмж боловсруулан хөдөөгийн багийн сурагчдад хүргэх мөн орон нутгийн 

удирдлага, БСУГ, сургууль, багш нар эргэх холбоо тогтоох, боломжит дэмжлэг 

үзүүлэхээр 2 дахь аяныг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан 3 чиглэлд 2 баг 

эхлүүлээд байна.  

Гарал үүслийн 46 цахим гэрчилгээг олгосон. Үүнд адууны мах 284кг, үхрийн мах 

3400кг, хонины мах 1265кг, ямааны мах 1385кг, амьдаар зарагдсан малын тооны гарал 

үүслийн адуу 10, үхэр 23, хонь 40, ямаа 42, гахай 3 тус тус гэрчилгээ бичигдсэн байна. 

Зүүнбүрэн сум: 

2020 оны амжилтаараа бусдыгаа хошуучилсан аварга малчин 4, алдарт уяач 

2,  аварга ногоочин 2, аварга тариаланч хамт олон 1,  шилдэг уралдаанч хүүхэд 

1,  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 1 иргэнийг тус тус шалгаруулж, шагналыг  гардуулан 

өглөө. 

Зүүнбүрэн сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар 

хорооноос “Мон жим трейд” ХХК-ий Зүүнбүрэн салбарт хяналт шалгалт хийхэд 

21  зөрчил дутагдал илэрснийг арилгуулахаар сумын Засаг даргын 2021 оны 1/27 

тоотоор хүргүүллээ.    

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан худалдан авах 

ажиллагааны сургалтад холбогдох 3 албан хаагчийг цахимаар хамрууллаа. 
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Сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс Өмгөөлөгч, англи хэлний 

багш Ж.Сангичимаатай хамтран  зохион байгуулсан “Гэр бүл болон ажлын байран 

дээрх эмэгтэйчүүдийн эрх”  цахим сургалтад төр, төсвийн байгууллагуудын 9 эмэгтэй 

албан хаагчид,  Жаргалант, Бэлчир, Мангирт багийн 23  эмэгтэйчүүдийг тус тус 

хамрууллаа. 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 

сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Жаргалант 1 дүгээр 

багийн иргэн Б.Лхагвабаяр  хамтран 75-аас дээш насны 47 ахмад настанд хүндэтгэл 

үзүүллээ. 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан иргэдийг цахимаар золгох уриалга гарган 

худалдаа үйлчилгээний 4 байгууллага болон Zuunburenzar цахим хаягт байршуулж 

сурталчиллаа. 

            Ардын уламжлалт тоглоом наадгайг сэргээх, түгээн 

дэлгэрүүлэх, сурталчлах, зорилгоор сар шинийн баярыг тохиолдуулан “32 цагаан лонх” 

тоолох тэмцээнийг сумын иргэдийн дунд цахимаар зохион байгуулж эхний 3 байрыг 

шагнаж урамшууллаа. 

            Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/15 тоот захирамжийн дагуу Соѐл мэдээллийн 

төвийн 466 м2 талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж, 7 хоног бүрийн баасан 

гарагт байгууллагын гадна болон дотор ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж 

байна. 

1-р ангийн математикийн хичээлийн “Адил тэнцүү” цахим хичээл, 2-р ангийн 

монгол хэлний хичээлийн “Үгэн тоглоом”, 3-р ангийн математикийн хичээлийн “Өндрийн 

хэмжээг эрэмбэлэх”, 4-р ангийн математикийн хичээлийн “Биетийн дэлгээс хийх”,  5-р 

ангийн математикийн хичээлийн “Тэгш хэмтэй дүрс, түүнийг байгуулах” сэдвээр тус тус 

цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулан бүлэг тус бүрийн фэйсбүүк группт байршууллаа. 

Бага ангийн 4 багш цахимаар сурагчидтайгаа холбогдон хоцрогдол арилгах 

зорилгоор ажиллаж байна. 

Сурагчдын теле хичээлд хамрагдаж буй судалгааг гаргалаа. Үүнд: 

№ анги 

Сурагч

дын 

тоо 

Тогтмол

үздэг 
хааяа 

Огт 

үздэггүй 
шалтгаан 

1 1а 45 11 17 17 
Алслагдмал хөдөө 

байдаг, тогны асуудал

тай,суваггардаггүй, ан

ги бүлгийн хичээл 1 

цагт хавхцан гардаг 

зэрэг шалтгаанаас 

хамааран үзэхболомж

гүй байна. 

2 2а 29 19 5 5 

3 2б 26 18 6 2 

4 3а 28 20 4 4 

5 3б 29 20 2 7 

6 4а 32 19 10 3 

7 4б 26 11 6 9 

8 5а 19 10 6 3 

9 5б 26 15 6 5 

Нийт 260 143 62 55   

 

Мандал сум: 

Төрийн албанд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан болон нутаг орныхоо хөгжил 

дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ажилласан иргэдийг хөдөлмөр зүтгэлийг өндрөөр 

үнэлэн Монгол Улсын төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн 
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одонгоо 2, Алтан гадас одонгоор 13, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 10 иргэн тус тус 

шагнагдлаа. 

2020 оны ажил хөдөлмөрөө аймагтаа тэргүүлж Аймгийн Төрийн захиргааны 

шилдэг ажилтнаар Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Байгалмаа, Аймгийн 

Тэргүүний сурагчаар Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч 

Э.Төгөлдөр нар шалгарлаа. 

Мандал сумын 2019-2020 онд ажил үйлсээрээ манлайлсан сумын аваргууд 

тодорлоо 2019 оны сумын аварга болсон иргэдийн шагналыг цар тахлын улмаас 

олгоогүй шагналыг нөхөн олголоо. 

Багийн Засаг дарга нарын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 2020 оны ажлын үр дүнг 

хэлэлцэн, 2021 оны төлөвлөлт хийх талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч, нийгмийн салбарын 

байгууллагын 24 удирдлагуудын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө сумын Засаг 

даргаар хянуулан батлууллаа.  

2020-2021 оны хичээлийн жилийн шилдэг илтгэл шалгаруулах Хараа бүсийн 

уралдааныг “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Танхимын ба цахим хичээл асуудал 

шийдэл” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдаж нийт 17 байгууллагын 17 илтгэл 

хэлэлцүүлэгдэж Ерөнхий боловсролын 4-р сургууль тэргүүн байр эзэллээ.  

Аймгийн Боловсрол, соѐл, урлагийн газраас зохион байгуулсан “Төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүй” цуврал сургалтад сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, 

байгууллагын ѐс зүйн зөвлөлийн гишүүд хамрагдаж, тус сургалтын агуулгаар өөрийн 

байгууллагын багш, ажилчидаа цахим сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 

429 багш ажилчдыг хамрууллаа. 

Нийтийн номын сангийн цахим хуудсанд Номын сурталчилгаа, үлгэр, богино 

өгүүллэг, өв соѐлын мэдээлэл болон цаг үеийн мэдээлэл бүхий 106 мэдээлэл 

байршуулан нийт 12603 хүнд хүргэлээ. 

“Цахим соѐл” зорилтот арга хэмжээний хүрээнд цахим орчин дахь иргэдийн 

хандлагыг сайжруулахад нөлөөлөх “Хайр түгээе” захидлын уралдааныг, мөн өсвөр 

үеийн хүүхдүүдийн эх хэлний уран яруу хэллэг, үгийн баялгийг нэмэгдүүлэх, тэдний 

уран сэтгэмж, найруулан бичих чадварыг хөгжүүлэх, авьяас сонирхлыг нь дэмжих 

зорилготой “Хараагийн аялгуу-8” цахим яруу найргийн наадмыг зохион байгууллаа. 

Сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөл тайлант сард 3 удаа хуралдаж байнгын асаргаа 

шаардлагатай ахмад настан шинээр 12, сунгалт 11, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

шинээр 4, сунгалт 7, нийт 34 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэв.Хүнсний эрхийн бичгийн 

үйлчилгээнд нийт 196 өрхийн 1169 гишүүнд 13,9 сая төгрөг олгосон байна. 

Хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан харьяалалгүй 510, 80-84 

насны 148 , 85-аас дээш насны 78  нийт 736 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүллээ. Насны 

хишиг, алдарт эхийн I, II одонтой нийт 2530 иргэний мөнгөн тэтгэмжийг олголоо. 

Хоол үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага, 

стандарт, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, цаашид хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 

сайжруулахтай холбоотойгоор хоол үйлдвэрлэгч нартай зөвлөгөөн зохион байгууллаа. 

Малын шилжилт хөдөлгөөнд байнгын хяналт тавих, малын гоц халдварт өвчин 

дамжих эрсдэлийг багасгах, малын хулгайтай тэмцэх, мал, малын гаралтай түүхий эд 

бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлэх, гарал үүсэл нь тодорхой, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 

бүтээгдэхүүнийг нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, мал эмнэлгийн арга хэмжээг 

технологийн хугацаанд гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих ажлын хүрээнд 28 толгой 

адуу, 76 үхэр, 23 хонь, 22 ямаа, 12, гахай 22, адууны мах 1240 кг,  үхрийн мах 1470 кг, 

хонины мах 5149 кг, үхрийн 15149 тн сүүнд гарал үүслийн гэрчилгээ бичиж олголоо. 
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Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтөөр хэвийн зээлдэгч 15 иргэний 3.683,236 

төгрөг, чанаргүй зээлдэгч 2 иргэний 5.700,506 төгрөгийн төлөлтийг төвлөрүүлсэн. 

Ойн талбай тусгаарлалт хийлгэх 12 аж ахуйн нэгж, байгууллага хүсэлт гаргасны 

дагуу 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэлийн огтлолоор 125 га, арчилгааны 

огтлолоор 6 га, цэвэрлэгээний огтлолоор 102 га, цэвэрлэгээний ажлаар 8 га буюу нийт 

241 га  талбайд мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлалтын ажил хийгдлээ. 

Хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичгийг 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 1804,3 

м3 хэрэглээ, 749,6 м3 түлээний эрхийн бичиг, 11 нөхөрлөл, 6 аж ахуй нэгж 

байгууллагын ойн сангаас 129 иргэнд 642 м3 түлээний эрхийн бичиг олгож, УБТЗ-ын 

Мод боловсруулах үйлдвэрийн дэр модонд 599 м3, 6 аж ахуй нэгж байгууллагад 645 м3 

гарал үүслийн гэрчилгээг тус тус олголоо. 

Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч 29 нөхөрлөл, 23 аж ахуй нэгж байгууллагын 2020 

оны сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Менежмент төлөвлөгөөний биелэлтийг 

дүгнэж сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүллээ. 

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулсан “Ойн аж ахуйн 

байгууллагуудад байгаль орчны менежментийн тогтолцоо ISO14001, ISO14004 

стандартыг хэрэглэхэд туслах мэдээлэл болон хушин ойг хамгаалах” сэдэвт цахим 

хуралд оролцлоо. 

Орхон сум: 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/15 “Бүх нийтийн ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэх” захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 240 м2 талбайд халдваргүйжүүлэлт хийгдсэн. 

Засгийн газрын 2021 оны “Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга 

хэмжээний тухай”тогтоолын дагуу XVII  жарны “Цөөвөр” хэмээх цагаагчин үхэр жилийн 

“Цагаан сар”-ын баярыг улсын хэмжээнд нийтээр тэмдэглэхгүй байхаар шийдвэрлэсний 

дагуу сумын Facebook цахим орчинд дараах зөвлөмж мэдээллийг тавин ажиллалаа.  

Аймгийн онцгой комиссын 2021 оны 02 тоот “Түр хугацаанд хязгаарлалт тогтоох 

тухай” шийдвэрийн хүрээнд сумын Засаг даргын 2021 оны А/08 тоот захирамж, ЗДТГ-ын 

даргын 2021 оны А/04 “Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай”тушаал шийдвэр гарч 

баярын өдрүүдэд эргүүл жижүүрээр төрийн албан хаагчид ажиллалаа.  

Аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Улаанбаатар хот Үжин 

төрийн бус байгууллагатай хамтран  зохион байгуулсан “Хүүхдэд ээлтэй 

хүчирхийлэлгүй сум” хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтад 10 гишүүн 

хамрагдсан.  

Стандарт хэмжил зүйн газраас зохион байгуулсан “Хөдөлмөрийн нөхцөл, 

аюулгүй ажиллагааны техникийн хороо ТС-08 сургалтад төр төсвийн байгууллагуудын 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан оролцсон.   

Орон нутгийн байгууллагуудын төсвийн санхүүжилтийн зарцуулалтын гүйлгээг 

батлагдсан төсвийн дагуу анхан шатны баримтыг үндэслэн 122417412.5 төгрөгийн 

гүйлгээ хийгдлээ. 

Орхонтуул сум: 

Засгийн газрын 2021 оны “Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга 

хэмжээний тухай” 2 дугаар тогтоол, Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 

оны 02/135 тоот албан бичиг, Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 02 дугаар сарын 08-

ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн Коронавируст цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор Сар шинийн баярыг сумын хэмжээнд тэмдэглэхгүй байхаар 

шийдвэрлэн 2021 оны 02 дугаар сарын 12-ны өглөөний 06:00 цагаас 15-ны өдрийн 



26 
 

өглөөний 06:00 цаг хүртэл хугацаанд сумаас орох гарах  зорчих тээврийн хөдөлгөөнийг 

түр хязгаарлаж, 24 цагийн хөдөлгөөнт эргүүл хяналтыг постуудыг гарган нийт 63 төрийн 

албан хаагчдын хамруулан ажиллаж байна.   

02 дугаар сард сум тосгоны хэмжээнд Халдвар хамгааллын дэглэмийг 

баримтланнийт 47 байгууллагын 24564м2 талбайд, хувийн хэвшлийн худалдаа 

үйлчилгээ эрхэлдэг 17 байгууллагын 854 м2 ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлээ. 

Сумын Онцгой комиссоос суманд ирж байгаа болон гарч буй иргэдийн PCR-

шинжилгээний хариу, бичиг баримтыг хянан шалгах “Шалган нэвтрүүлэх баг”-ийг 

тогтмол ажиллуулж байна. Сумын хэмжээнд  өнөөдрийн байдлаар  5 өрхийн 19 иргэн, 

түүний хамаарал бүхий 6 иргэн нийт 25 иргэнийг 14 хоногийн гэрийн тусгаарлалтад авч, 

хяналт тавин ажиллаж байна. 

Засгийн газраас гамшгаас хамгаалах “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт” 

шилжүүлсэнтэй холбогдуулан цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар Засгийн газар, 

Аймгийн Засаг дарга ,Улс, аймгийн Онцгой комисс, Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас 

гаргасан заавар, зөвлөмж, шийдвэрүүдийг тухай бүр Сумын Онцгой комисст хүргэн 

ажиллаж байна. 

Гэмт хэрэг зөрчлийн гол шалтгаан болсон архидан согтуурахаас урьдчилан 

сэргийлэх, согтууруулах ундаанаас үүдэлтэй гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, 

согтууруулах ундааны хор уршгийг нийтэд таниулах, архидан согтуурах байдлыг таслан 

зогсоох зорилгоор сумын Хамтарсан баг, Засаг даргын тамгын газартай хамтран “Эрүүл 

Монгол хүн” аяныг зохион байгуулан ажиллалаа. Аяны хүрээнд “Архидан согтуурахтай 

тэмцэх тухай хууль”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-иар цахим орчинд 

4 удаа 15 мэдээллийг байршуулан тараах материалыг бэлтгэн иргэдэд мэдээлэл хүргэн 

ажиллалаа.  

Сумын хэмжээнд “Эрүүл монгол хүн” архины эсрэг нөлөөллийг аяныг 3 сарын 

хугацаатай зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний дэлгүүрүүдэд 

хяналт шалгалт хийхэд насанд хүрээгүй хүүхдээр архи согтууруулах ундаа худалдан 

борлуулж байгаа зөрчил илэрснийг холбогдох байгууллагатай хамтран зөрчил 

дутагдлыг арилгуулах талаар арга хэмжээ авч ажиллалаа.  

Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Зэвсэгт хүчний 100 жилийн ойд зориулан 

зохион байгуулж буй “Монгол улсын зэвсэгт хүчин 100” гар зургийн уралдааны 

мэдээллийг нийтэд түгээн ажилласан. 

Сумын Засаг даргын Зөвлөлийн 2021 оны 7 дугаар хуралдаанаар сумын аварга 

малчнаар 8, фермерээр 1, сумын алдарт уяачаар 3 иргэнийг шалгаруулж, шагналд 

тодорхойллоо.  

Мөн аймгийн аварга малчин 2, фермерч1, тариаланч1 нийт 4 хүний шагналыг 

аймгийн ХХААГ-ын төлөөлөл болон  сумын удирдлагуудын хамт гардуулан өглөө. 

Сайхан сум: 

Сумын төр, төсвийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай уулзалт зохион 

байгуулж, цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан үүрэг чиглэл өгч, ЗГХЭГ-ын 

даргын 2020 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 100 дугаар тушаалын дагуу 

байгууллагуудын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлан ажиллав. 

2020 оны салбарын аваргуудыг тодруулж, нийт 17 төрөлд иргэд болон ажилтан 

алба хаагч, хамт олныг шалгаруулан урамшууллаа. 

Золбин нохой устгалын ажлыг сумын хэмжээнд зохион байгуулж,нийт 103 нохой 

устгаж, хогийн цэгт булж, ариутгал, халдваргүйтгэл хийж ажиллав. 
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Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр сум дундын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 

төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 1 удаа, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 2 удаа тус 

тус зохион байгуулж ажилласан. 

Хяналт шалгалтын хүрээнд эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй газрын 

хэвлийг ашилсан 1 иргэнд, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлгүйгээр олборлолт явуулсан 1 

аж ахуйн нэгж байгууллагыг “Зөрчлийн тухай хууль”-иар 5.300.0 төгрөгийн торгууль, 

шийтгэлийн арга хэмжээ авч ажилласан.  

Сумын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 12 иргэний 25 м3 түлээний модонд 

гарал үүслийн гэрчилгээний бичилт хийж өгсөн ба ойн мэргэжлийн байгууллага “Шинэ-

орос хийц” ХХК-ий хэрэглээний 38 м3 мод, модон материал тээвэрлэх гарал үүслийн 

бичилт хийж ажиллалаа.  

Сумын малын тоонд адуу 5369, үхэр 13437, хонь 54356, ямаа 46842 нийт 120004 

тоологдсон ба өмнөх онтой харьцуулахад адуу 224, үхэр 1098, хонь 7542, ямаа 6100 

нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  

Сумын хэмжээнд 1670 литр сүү, мах махан бүтээгдэхүүн 3395 кг, амьд мал 

амьтан 304 толгой, нийт 52 ширхэг цахим гарал үүсэл батлагдсан байна. 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан “Цагаан сар” сэдэвт удирдамжийн дагуу  

сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа үйлчилгээний 

байгууллагуудад  “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”, “Хүнсний тухай хууль”, “Эрүүл 

ахуйн тухай хууль”-иудын хэрэгжилт, “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ 

MNS 5021-1:2019, Хоол үйлдвэрлэл”, “Үйлчилгээний газарт тавих шаардлага MNS 

4946:2019 стандарт”-ын хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж байгаад хяналт тавьж, зөрчил 

дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч зөрчилтэй 11 аж ахуй нэгж, 

иргэнд зөрчил арилгах хугацаатай албан тоотыг хүргүүлэн ажиллалаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/15 дугаар захирамжийн дагуу 176.285 м2 

талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлээ.  

 Хөтөл Соѐлын ордон номын сангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд 2-р 

сард нийт 11 иргэнд 15 номоор,  Номгон соѐлын ордон Номгон соѐлын “Цахим уншлага” 

пэйж хуудсанд 5 үргэлжилсэн үгийн зохиол, тууж, роман байршуулан уншигчдад хүргэж 

ажилласан ба цахим орчинд 15 хүүхэд, 43 насанд хүрэгч, нийт 58 уншигч үйлчлүүллээ. 

Ном хүргэлтийн үйлчилгээгээр 8 хүнд нийт 14 ном хүргэсэн. 

Сант сум: 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2015 оны А/105 дугаар тушаал “Ургамал, түүний 

гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн 

журам”-ын дагуу сумаас гадагшаа гарч байгаа 18 удаагийн тээвэрлэлтийн 407 тн ногоон 

тэжээлд гарал үүслийн гэрчилгээ олгож ажиллалаа.  

Сар шинийн баярыг угтаж сумын Засаг даргын “Хариуцлагатай жижүүр 

ажиллуулах тухай”  А/20 дугаар захирамжаар 02 дугаар сарын 12-15-ны өдрүүдэд 

хариуцлагатай эргүүлд томилон ажиллуулж нийгмийн дэг журмыг сахиулах, иргэдийн 

аюулгүй байдлыг хангах, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлж ажиллалаа.  

 “Дэлхийн Зөн Монгол” ОУБ, Сэлэнгэ Нэгдсэн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байгаа 

“Өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Сант суманд “Төгсөлтийн 

аргачлал“ арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Сумын Засаг даргын 2021 оны А/11 тоот 

захирамжаар байгуулагдсан “Хүүхдийн сайн сайхны төлөө зөвлөл”-ийн хуралдаанаар 

арга хэмжээнд хамрагдах өрхийг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэлэлцэж 40 өрхөөс 20 

өрхийг сонгож, сонгогдсон 20 өрхийн гишүүдтэй уулзаж хамтран ажиллах гэрээг 

байгуулан ажиллаж байна.   
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Сүхбаатар сум: 

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь мэдүүлэг гаргагчдын 2020 оны ХАСХОМ-

ийг шинэчлэн мэдүүлэх 42 албан хаагчийн судалгааг гарган хугацаанд нь мэдүүлгийг 

бөглүүлж баталгаажууллаа.  

 Аймгийн Засаг даргын А/57, сумын Засаг даргын  А/36 тоот “Бэлтгэл бэлэн байдал 

хангаж ариутгал халдваргүйтгэл хийх тухай” захирамжийг сумын төр төсвийн 

байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг нь хангуулан 

ажиллаж байна.  

Шинэ төрлийн Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний 

талаар “Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймаг” цахим хаягт зурагт хуудас 25, Коронавируст 

\Ковид-19\, халдварт өвчний цаг үеийн нөхцөл байдлын хэвлэлийн бага хурлыг 26, 

видео контент 58, мэдээ, мэдээлэл \ захирамж, албан тоот, Сүхбаатар суманд хийгдэж 

буй ажлууд болон хийгдсэн ажлууд\ 115 байршуулж, иргэдэд хүргэн ажиллалаа. 

Улаанбаатар хотоос ирсэн нийт 310 иргэнд GPS аpplication суулган тогтмол 

хянаж байна.  

Хамтарсан багийн зөвлөмж мэдээллийг 8  багийн хамтарсан багт өгч 2021 онд 

шинээр нээгдсэн кейсбүрт хавтас нээх баримтжуулах салбар хоорондын үйл  

ажиллагааг сайжруулахад хамтран ажилласан. 2-р сард 2,3,5-р багийн хамтарсан 

багууд 3 кейс бүртгэн нээж сумын Хамтарсан баг хуралдан холбогдох зардлыг 

гаргуулан ажиллаж байна.  

Түшиг сумын Засаг даргатай  байгуулсан түлшний модны гэрээний хүрээнд 02 

дугаар сарын 05-ныг хүртэлх хугацаанд 150 иргэнд 600 м3 түлээний модны гоожин, 

мод,модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ олгож үйлчиллээ.  

Хүдэр сумын Засаг даргатай 8000 м3 түлшний мод иргэдэд олгохоор гэрээ 

байгуулан хэрэгжүүлж байна. 

Онцгой байдлын газраас ирүүлсэн  “Мөс цөмрөх аюулаас урьдчилан сэргийлэх” 

нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус сумын 8 баг, иргэдэд хандан гол мөрөн,нуурын 

мөсөнд цөмрөх аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цахимаар сэрэмжлүүлэг 

хүргэж, Орхон-Сэлэнгийн бэлчир, Орхон, Буурын голуудын гарам, гарц, Хөдөө нуур 

зэрэг малчид, тээвэрчид, иргэд ихээр зорчдог газруудаар хяналт хийж зөвлөмж, санамж 

өгч ажиллалаа. 

 2020 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтны тооллогын дүнг үндэслэн 2021 

онд мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээнд хамрагдах 340 малчин, мал бүхий өрх, 5 аж ахуйн 

нэгжийн 22418 толгой мал, 5418 толгой тэжээвэр амьтны тоог өрх, баг тус бүрээр нь 

нэгтгэн гаргаж  Мал эмнэлэг үржлийн нэгжид хүргүүллээ.  

           Сумын малчин, мал бүхий 8 багийн 181 өрхөөс малын хөлийн албан татварын  

хэмжээг тогтоох асуудлаар санал авч нэгтгэл хийгдэж байна. 

Засгийн газрын 2021 оны “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын 

түвшнийг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг 

зохицуулах түр журам батлах тухай” 45 дугаар тогтоолыг, зөвлөмжийг хамт худалдаа, 

үйлчилгээний газруудад хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

Тус сард худалдаа, үйлчилгээний 83 объект нийт 26623 м.кв талбайд ариутгал 

халдваргүйтгэл хийгдээд байна.   

Түшиг сум: 

   Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал болоод байгаа  “Ковид-19” өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн байгууллагууд буюу Эмнэлэг, Цэцэрлэг, Засаг 

даргын Тамгын газар, Сургууль, Соѐлын төвийн албан хаагчид дээд шатны 
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байгууллагаас үүрэг даалгаврын хүрээнд өдөр бүр “Шуурхай штаб”-т 2 албан хаагч 24 

цагаар ажиллаж, сумаас гарах хөдөлгөөн болон аймаг орон нутгаас ирэх хөдөлгөөнд 

хяналт тавьж, хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэдийг холбогдох бичиг баримтыг шалган, 

халдвар хамгааллын дэглэмийг сайтар сахиулан зөвшөөрөл олгож байна. 

2020 онд мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн салбарт гаргасан амжилтыг үнэлж 

дараах иргэдийг сумын салбарын аваргаар тодруулж шагналыг гардууллаа. Үүнд:  

- “Аварга тариаланч”-аар А.Төмөрхуяг 

- “Аварга ногоочин”-оор Т.Мөнхтунгалаг 

- “Аварга малчин”-аар С.Хурцгэрэл, Ш.Мягмаржав 

- “Шилдэг өрхийн үйлдвэрлэгч”-ээр Б.Оюунчимэг нар тодорлоо. Мөн 

 - Сумын “Алдарт уяач”-аар О.Энхтөр, Б.Бүрнээ, Х.Энхбаатар, Б.Баттулга, 

Ж.Сүхбаатар, Э.Дэлгэрцогт, Б.Хүрэлбаатар нар тодорлоо.  

       2021 оны мод бэлтгэх хуваарийн дагуу “Шинэбадрах” ХХК “Хар горхи”-д 2 

талбай, УБТЗ-ын мод боловсруулах үйлдвэр “Ар шүрэн”-д цэвэрлэгээний огтлолоор 1 

талбай,  “Мойлт нуга” ХХК 1 талбайд тус бүр мод бэлтгэх талбайг тусгаарлалт хийж 

ажиллаа. УБТЗ-ын мод боловсруулах үйлдвэр бэлтгэл тээвэрлэлтэд хяналт тавьж 

520 м3 хэрэглээний модыг тээвэрлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан.  

Хушаат сум: 

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/06 тоот захирамжаар сумын хэмжээнд Сар 

шинийн баярын өдрүүдэд хөдөлгөөнт эргүүл гаргаж, 1, 2 дугаар багийн Засаг дарга 

нартай гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдэд утсаар болон хаягаар нь явж хяналт 

тавьж сар шинийн баярын өдрүүдэд гадуур золголт хийхгүй байх талаар багийн Засаг 

дарга нар анхааруулга санамжийг өгч ажиллалаа. Сумын Цагдаагийн хэсгээс Зөрчлийн 

тухай хуулиар 1 иргэнийг 10 хоног баривчлуулж гэмт хэргийн 2 дуудлага, зөрчлийн 

шинжтэй 2 дуудлагад явсан байна. 

Гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдтэй утсаар болон цахимаар хяналт тавьж 

гадуур гарахгүй байжУОК, АОК, СОК-с гаргасан тушаал шийдвэрийг биелүүлж ажиллах 

талаар санамж зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

Шимэгчлэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гарган мал эмнэлгийн 

газарт хүргүүлсэн. Мал эмнэлгийн 37 цахим гэрчилгээнд хяналт тавин баталгаажуулж 

ажилласан.  

  Хүдэр сум: 

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурал нэг удаа болж цаг үеийн асуудлыг 

хэлэлцэн шийдвэрлэж ажиллаа.  

2021 оны ажил мэргэжлийн аваргуудыг шалгарууллаа. Үүнд  

1. Аварга сурагчаар М.Хулан  

2. Аварга Уяачаар Ш.Өнөрбуян  

3. АваргаААНэгжээр “Хангайн буудай” ХХК 

4. Аварга Худалдаа, үйлчилгээний ажилтнаар Г.Эрдэнэцэцэг 

5. Аварга Өрхийн үйлдвэрлэгчээр Б.Нямжав 

6. Аварга малчнаар Д.Дамдинсүрэн 

7. Аварга Төрийн захиргааны албан хаагчаар Ц.Энхбаяр 

8. Аварга Төрийн үйлчилгээний албан хаагчаар М.Энхсайхан 

9. Аварга Спортын салбарын ажилтнаар Е.Наранбат нар тус тус шалгарлаа. 

Аймгийн аварга малчнаар Н.Балжинням шалгарч шагналыг аймгийн Засаг дарга 

гадуулан өглөө.  
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Сумын хэмжээнд нохой устгалын ажлыг зохион байгуулж 82 нохой устгасан 

байна.  

Улаанбаатар хотоос нүхэн гүүрний постоор суманд 5 тээврийн хэрэгсэл, 15 

иргэн, бусад аймаг сумаас 202 тээврийн хэрэгсэл, 751 иргэн ирсэн байна. Сумаас 

Улаанбаатар хот руу 11 тээврийн хэрэгсэл, 29 иргэн, бусад аймаг сум руу 378 тээврийн 

хэрэгсэл, 1086 иргэн явсан байна.  

Гэрийн тусгаарлалтад 2 өрхийн 9 иргэн байна. 

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 98 цэгт 22765 м2 талбайд хийсэн. 

 Аймгийн ЗДТГ, Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран Төрийн болон орон 

нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиар сургалт зохион 

байгуулж 9 албан хаагч хамрагдав.   

Согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй 

нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж худалдан борлуулахыг хориглосон үед 

үлдэгдэл согтууруулах ундааг нэр, төрөл ялгаж тоолж лацдан тэмдэглэл үйлдэж  

ажилласан ба хяналт шалгалтын явцад зөрчил илрээгүй болно.  

Сумын Засаг даргын 2020 оны А/5 тоот захирамжаар байгуулагдсан ариутгал 

халдваргүйтгэлийн хамтарсан баг COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

халдваргүйжүүлэх ажилд 5 авто машин, сумын төвд үйлчилгээ явуулдаг 10 цэгт нийт 

1600 м2  талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн. 

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2021 оны 18/02 тоот “Хяналт 

шалгалт хийх тухай” байнгын удирдамж, сумын Засаг даргын 2021 оны А/11 тоот 

“Ойгоос хэрэглээний болон түлээний мод бэлтгэлийн ажлыг зохион тухай” захирамжийн 

дагуу “Зөрчлийн тухай хууль”, “Ойн тухай хууль”, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах 

зорилгоор хяналт шалгалтыг 4 удаа хийхэд 2 иргэн, 21 аж ахуй нэгж хамрагдсан.  

Хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Баянцагааны гарам, 

Нүхэн гүүр хяналтын цэгт хяналт шалгалт хийх явцад зохих зөвшөөрөлгүй эзэн 

холбогдогч нь тодорхойгүй бэлтгэгдсэн 40 м3 нарсан гуалинг цагдаагийн гадна 

төвлөрүүлэн ажилласан. 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, ГХУСАЗСЗ, ГБХЗХГ, ДЗМОУБ-ын 

“Сэлэнгэ ОНХХ” хамтран сумын Хамтарсан багийн гишүүдэд “Хүүхдэд ээлтэй, 

хүчирхийлэлгүй сум” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 13 гишүүн хамрагдсан. 

“Дэлхийн зөн Монгол” Олон Улсын байгууллагын Сэлэнгэ орон нутгийн 

хөтөлбөрөөс хэрэгжиж буй төгсөлтийн аргачлал төсөлд орон нутгийн амьжиргааны 

түвшин бага 20 өрхийг сонгон хөтөлбөрт хамруулж байгаа ба өрхөөс 1 гишүүнийг 

“Бизнес санаа” цахим сургалтад хамруулж, сонгогдсон өрхүүдийн амьдралтай 

танилцах, цаашид хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн санааг сонсох зорилгоор өрх бүрээр 

зочилсон.  

Цагааннуур сум: 

 Сумын Шуурхай штабт ЗДТГ-ын албан хаагчид 24 цагийн ээлжээр ажиллан, цаг 

үеийн мэдээллийг иргэдэд хүргэн, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн, “Бүдүүний гүүр”-

ний постод 33, эргүүл хяналтад 42 төрийн албан хаагч, аж ахуйн нэгжийн ажилчид 

хамтран үүрэг гүйцэтгэж байна. 

 “Бүдүүний гүүр”-ний постоор орсон, гарсан тээвэр болоод иргэдийн тоон үзүүлэлт 

давхардсан тоогоор сум руу орсон 383 тээврийн хэрэгсэл, 900 иргэн, сумаас гарсан 481 

тээврийн хэрэгсэл, 1215 иргэн байна. 

Өдөрт дунджаар 15 тээврийн хэрэгсэл, 36 иргэн сум руу орж, 19 тээврийн 

хэрэгсэл 48 иргэн сумаас гарч байна. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D1%82%D1%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPFp-LlJKZa8LtanPQ-_uF6trXv-7UvgNfZi4N3H99cRFdW5YKoDAhkh3g1chUPFLINhe_DekzlOUiEBzaCPaV9AgZoXyp1wKQzYLgcbifble4zQTzdqhG-tSnO5Sn3tOVUbP9TZBc2A81-PpqQR6tS7b3NYVKMhGxyJXqKkYq2g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%85%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPFp-LlJKZa8LtanPQ-_uF6trXv-7UvgNfZi4N3H99cRFdW5YKoDAhkh3g1chUPFLINhe_DekzlOUiEBzaCPaV9AgZoXyp1wKQzYLgcbifble4zQTzdqhG-tSnO5Sn3tOVUbP9TZBc2A81-PpqQR6tS7b3NYVKMhGxyJXqKkYq2g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B1%D1%85%D0%B7%D1%85%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPFp-LlJKZa8LtanPQ-_uF6trXv-7UvgNfZi4N3H99cRFdW5YKoDAhkh3g1chUPFLINhe_DekzlOUiEBzaCPaV9AgZoXyp1wKQzYLgcbifble4zQTzdqhG-tSnO5Sn3tOVUbP9TZBc2A81-PpqQR6tS7b3NYVKMhGxyJXqKkYq2g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPFp-LlJKZa8LtanPQ-_uF6trXv-7UvgNfZi4N3H99cRFdW5YKoDAhkh3g1chUPFLINhe_DekzlOUiEBzaCPaV9AgZoXyp1wKQzYLgcbifble4zQTzdqhG-tSnO5Sn3tOVUbP9TZBc2A81-PpqQR6tS7b3NYVKMhGxyJXqKkYq2g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D2%AF%D2%AF%D1%85%D0%B4%D1%8D%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPFp-LlJKZa8LtanPQ-_uF6trXv-7UvgNfZi4N3H99cRFdW5YKoDAhkh3g1chUPFLINhe_DekzlOUiEBzaCPaV9AgZoXyp1wKQzYLgcbifble4zQTzdqhG-tSnO5Sn3tOVUbP9TZBc2A81-PpqQR6tS7b3NYVKMhGxyJXqKkYq2g&__tn__=*NK-y-R
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Улаанбаатар хотоос 67 иргэн ирж 37 өрхөд, гэр бүлийн 89 гишүүдийн  хамт 

тусгаарлагдсан байна.  

 2020 онд ажил хөдөлмөрөөрөө байгууллага, хамт олноо манлайлан идэвх 

санаачилга гарган, үр бүтээлтэй ажиллаж хөдөлмөрлөсөн “Сумын аварга”-уудад сумын 

удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн баяр хүргэж, шагналыг гардууллаа. 

 Сумын хэмжээнд адуу 8, үхэр 32, хонь 144, ямаа 54 толгойд, 11тн 615кг мах, 

1510л сүүнд цахим гэрчилгээ бичигдсэн. 

  “Бүтээлийн нуур” ХХК-тай хамтран хогийн нэгдсэн цэг дотор хог асгах зам, 

талбай гаргасан. 

 Шаамар сум: 

Засгийн газрын 45 дугаар тогтоол “Коронавируст халдвар (Ковид-19) цар 

тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл 

ажиллагааг зохицуулах түр журам”, Улсын Онцгой комиссын даргын 18 дугаар тушаал 

“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 

түр журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллалаа. 

Улсын хэмжээнд “Ковид-19” цар тахал гарсантай холбогдуулан сар шинийн 

баяраар сумын нийт иргэдийг хайртай дотнын хүмүүстэйгээ гэр бүлийн хүрээнд 

тэмдэглэх, урлаг соѐлын арга хэмжээ, болзошгүй гамшиг, осол гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлэх талаарх мэдээ мэдээллийг иргэд олон нийтэд цахим хэлбэрээр хүргэж 

ажиллах зорилгоор “Цахим цагаан сар” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллах 

ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

XYII дугаар жарны “Хотол төгс” хэмээх төмөр үхэр жилийн Хаврын тэргүүн сарын 

Сар шинийн баярын өдрийг тохиолдуулан сумын Засаг даргын 2021 оны 02 дугаар 

сарын 04-ны өдрийн “Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай” А/12 тоот захирамжийн 

дагуу орон нутагт амьдарч буй ахмад настнуудад харьяалах аж ахуй нэгж 

байгууллагууд хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлгийг гардуулан өглөө. Дэлгэрхаан 1 дүгээр 

баг, Охиндий 2 дугаар багийн эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 нас буюу түүнээс дээш 321 ахмад 

настанд 38 аж ахуй нэгж байгууллага, 1 иргэн гарын бэлгийг гэрээр хүлээлгэн өгөх, 

мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэн харилцах дансанд нь байршуулах зэрэг арга хэмжээнээс 

сонгон хүндэтгэл үзүүллээ.  

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “2021 оныг Чанарыг эрхэмлэх жил болгох тухай” 

А/01 дүгээр захирамжийн хүрээнд сумын хэмжээнд зарласан жилийн хүрээнд хийх11 

чиглэлийн 50 арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын А/15 дугаар “Бүх нийтийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 

ажлыг эрчимжүүлэх тухай” захирамжийг хэрэгжүүлэн Шаамар сум, Дулаанхаан тосгоны  

төр төсвийн болон хувийн ААН-ийн нийт 32 байгууллагын 10586,2 м2 талбайд ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт их цэвэрлэгээг хийлээ.  

Сумын хэмжээнд эргүүл хяналтыг 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, шуурхай штабыг 

24 цагаар, Шаамар 6, Дулаанхаан 4 замын хяналтын постыг тус тус ажиллуулж байна. 

Улаанбаатар хотоос 6 тээврийн хэрэгсэлтэй 16 хүн ирснийг халдвар хамгааллын 

дэглэмийг баримтлан зөвлөмжийн баталгааны маягт бөглүүлэн нийт 9 өрхийн 23 том 

хүн 7 хүүхдийн гэрийн ажиглалтын хугацаа дууссан байна.  

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас Дулаанхаан тогсгонд зохион байгуулсан 

төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах чиглэлээр сэдэвт сургалтад нийт 17 төрийн албан 

хаагчдид хамруулсан байна. 
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Газар хүссэн нийт 84 өргөдөл хүлээж авснаас эзэмших 14, эрх шилжүүлэх 2, 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шинэчлэх 4 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэсэн. Үүнээс 

2021 сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд шинээр өмчлүүлж, эзэмшүүлэх 

саналыг 78 иргэнээс хүлээж авсан. Буурлын хайрга гэх  газар аж ахуйн нэгж 49 км 

хайрга олборлох талаар мэдээлэл байсныг аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, онцгой 

зөвшөөрлийг бүрдүүлж ажилласан. Хүдэр сумтай галын түлээний гэрээ хийж 28 иргэнд 

112 м3 галын түлээний эрхийн бичгийг бичсэн 

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор 

сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 01 тоот тогтоолоор 

байгуулагдсан Хамтарсан багийн ажлын хэсгийн гишүүдийн анхдугаар хуралдааныг 

зохион байгуулж ажил үүргийн хуваарийг танилцуулан, цаашид хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний саналыг гишүүдээс авч нэгтгэн боловсруулж ИТХ-ын даргаар батлуулан, 

сумын Засаг даргын зүгээс хамтарсан багийн гишүүнтэй нууцын гэрээг байгуулан 

ажилласан.  

Шаамар Засаг даргын Тамгын газар болон “Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-ын 

Сэлэнгэ Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зорилтот 

өрхийн амьжиргаа сайжруулах, тэдний нөөц боломжийг нээн илрүүлэн чадавхад 

тулгуурлан хөгжүүлэх зорилгоор 24 сар буюу 2 жилийн “Төгсөлтийн аргачлал” хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхэлсэн. Сумын Засаг даргын 2020 оны А/10 тоот захирамжаар уг 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж сумын нийт өрхийн амьжиргааны 

түвшинг тогтоох зорилгоор санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон 100 өрхөд эд 

хөрөнгөөр эрэмбэлэх судалгааг гүйцэтгэж ажиллалаа. Мөн багийн гишүүдийн саналаар 

“Төгсөлтийн аргачлал” төсөлд 40 өрхийг хамруулж, сургалт, зөвлөгөө мэдээллийн өгөх 

ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
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