
1 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГ, СУМДЫН 

 2021 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ 

 

2021.08.04                                            Сүхбаатар сум  

 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд: 

 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдийн үйл 

ажиллагааны талаар:  

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан 2 удаа 

хуралдаж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын IV хуралдаанаар хэлэлцэх 

асуудлыг хэлэлцсэнээс гадна дараах тогтоол шийдвэрүүдийг гаргалаа. Үүнд: 

1.Сургалтын таатай орчинг бүрдүүлж, сургалтын байгууллагуудыг тоног 

төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах нэгдсэн бодлого, зохицуулалтыг 

хэрэгжүүлж сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлэхэд тодорхой ахиц гаргах зорилготой 

2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Сургалтын байгууллага-тоног төхөөрөмж” арга хэмжээг 

баталлаа. 

2.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн 

өмчит “Урсгал ус” ХХК, “Цант орхон” ХХК, Гавшгай ус  ХХК-ий Төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг татан буулгаж тус компаниудын хуулийн этгээдийн 

хэлбэрийг ОНӨААТҮГ болгон өөрчлөн дүрмийг хавсралтаар батлав.  

3.Зарим хүмүүсийг төрийн дээд одон медалиар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газарт уламжлав  

-     “Эрүүлийн хамгаалахын гавьяат ажилтан”-цолоор Жигжидсүрэнгийн Од 

- “Гавьяат эдийн засагч” цолоор Өөлдийн Бавуу 

- “Хөдөө аж ахуйн гавьяат зүтгэлцэн” цолоор Дагвын Бадарч 

- “Гавьяат агрономич” цолоор Нацагийн Хишгээ 

- “Хөдөө аж ахуйн гавьяат механижуулагч” цолоор Дашцэвэгийн Калинин 

- “Гавьяат багш” цолоор Ендонгийн Бямбасүрэн 

- “Гавьяат тээвэрчин” цолоор Дашийн Сумбаа 

- “Гавьяат тээвэрчин цолоор Дамчуугийн Бэхбат 

- “Сүхбаатарын одон”оор Шаравын Баясгалан 

- “Сүхбаатарын одон”оор Ишдоржийн Нямбуу нарыг  

Мөн “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-оор 20 иргэн, “Цэргийн гавьяаны 

улаан туг одон”-оор 4 иргэн, “Алтан гадас одон”-оор 62 иргэн, “Цэргийн гавьяаны одон”-

оор 17 иргэн, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар 208 иргэн, “Цэргийн хүндэт медаль”-

аар 23 иргэний тус тус шагнуулахаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт 

уламжлав.  

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын IV хуралдаан 07 дугаар сарын 21-ний 

өдөр цахимаар хуралдаж 5 асуудал хэлэлцэж 4 тогтоол шийдвэр гаргалаа. Үүнд: 

1. Аймгийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн орлогын 

гүйцэтгэлийг 93’770’799’029.80 төгрөгөөр, төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг 

91’576’624’583.55 төгрөгөөр тус тус батлав. 

2.Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны тодотгосон төсвийг хэлэлцэн батлан батлагдан 

төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад байнгын хяналт тавьж, төсвийн хуримтлагдсан өр, 
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авлагыг бууруулж, шинээр үүсгэхгүй ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт 

үүрэг болголоо. 

3.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдсэн “Цөлжилт, газрын 

доройтлын төлөв байдлын үнэлгээний тайлан”-г зөвшөөрч батлав. 

Тайланд тусгагдсан судалгааны дүн, санал дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг сайтар 

анхаарч бодлого төлөвлөлтийн үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэн аймаг, сумдын 

эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй нягт уялдуулан 

хэрэгжүүлж, шаардлагатай хөрөнгө зардлыг жил бүрийн төсөвт тусган, үр дүнг тооцож 

ажиллахыг аймгийн Засаг дарга болон сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг 

дарга нарт даалгалаа.  

4.“2021 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод, түлээ 

бэлтгэх хуваарийг сумдаар батлах тухай” аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

2020 оны 08 дугаар тогтоолын хавсралтаар Мандал суманд хуваарилсан 

үйлдвэрлэлийн огтлолын хэрэглээний нарс 1490 м3, түлээний нарс 390 м3 модыг тус 

тус хасаж Хүдэр, Түшиг, Мандал, Сүхбаатар, Шаамар, Ерөө сумдад дахин хуваарилав. 

 Мод бэлтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааг сайтар хангаж ажиллах, зүсмэл материалын 30-аас доошгүй хувийг орон 

нутгийн иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр худалдан борлуулж ажиллахыг мод бэлтгэх 

зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн дарга, захирал нарт үүрэг болголоо. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: 

Ардын хувьсгалын 100 жил, Сэлэнгэ аймаг байгуулагдсаны 90 жилийн ойд 

зориулан “Ардын хувьсгал Алтанбулагаас” нийтлэл, “Ардын хувьсгалын чацуутан”, 

“Нутагтаа сайхан амьдаръя”, “Цэнгэлийн манлай” нэвтрүүлэг, “Шивээ хиагт” теле дуурь 

бүтээх ажлыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтран бүтээж үзэгчдийн 

хүртээл болгосон.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

аймагт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийн тайлан болон иргэдээс төрийн 

байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 

эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 

хүргүүлэн ажиллалаа. 2021 оны хагас жилд аймгийн хэмжээнд иргэдээс төрийн 

байгууллага, албан тушаалтанд нийт 2481 иргэн хандаж санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол 

гаргаснаас 2224 иргэний өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн нь 

89.6 хувийн үзүүлэлттэй байна. Өргөдөл, гомдлыг ирүүлсэн агуулгаар нь авч үзвэл 

хүсэлт 2198, санал 231, гомдол 52 ирсэн байна. 
Аймгийн Онцгой комиссын үйл ажиллагааны талаар: 

Аймгийн Онцгой комиссын Шуурхай штабаас дэлхийн дахинд тархаад буй 

коронавирус /Ковид-19/-ын халдварын тохиолдол гарч, халдварлах эрсдэл бий 

болсонтой холбоотойгоор урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр 

Онцгой комиссын орлогч, Шуурхай штабын дарга, дэд хурандаа Г.Галбадрахаар 

ахлуулсан 9, Цагдаагийн газар 4, Мэргэжлийн хяналтын газар 4, Эрүүл мэндийн 

газраас-1нийт 18 албан хаагч өглөөний 09:00-21:00 цаг хүртэл ажиллан дараах 

ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 10 дугаар зарлиг, Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2021 оны “Хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай” 77, 

“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 78, “Бүх 

нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэх тухай” 91, “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 104, “Журмын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай” 
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105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын “Шуурхай штабыг шинэчлэн 

байгуулах тухай” 22, “Түр журам заавар батлах тухай” 31, “Тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам” 37 дугаар тушаал, Улсын Онцгой комиссын 2021 

оны “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан 

авах зарим арга хэмжээний тухай” 02, “Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын тархалт эрс 

нэмэгдсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 03, “Гамшгаас хамгаалах бүх 

нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим 

арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр тогтоол, “Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар 

тахлын тархалтыг хумих хариу арга хэмжээг сайжруулах, халдвар хамгааллын дэглэм, 

ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай” 03 дугаар албан даалгавар, хуралдааны 

тэмдэглэл,тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр аймгийн Онцгой комисс 3 удаа 

хуралдан 12 асуудлыг хэлэлцэж, 24 асуудлыг шийдвэрлэн аймгийн Засаг даргын 

захирамж 1, тогтоол 1, хурлын тэмдэглэл 3 гарган албажуулсан. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, Улсын Онцгой 

комиссын тогтоол, тушаал шийдвэрийн дагуу аймгийн Онцгой комиссын хуралдаанаас 

гарсан шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр сум, агентлаг, аж ахуй, нэгж, 

байгууллагуудад нийт 52 албан тоотоор үүрэг чиглэл, зөвлөмж, шаардлага, хүсэлтийг 

хүргүүлж, 67 албан бичгийн бүртгэл хөтлөн хүлээн авч, албан бичгээр ирсэн тайлан 

мэдээг боловсруулан нэгтгэж,  өдөр тутмын нөхцөл байдлын мэдээнд тусгуулах, ирсэн 

хүсэлтийг холбогдох ажлын хэсэгт хүргэн шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

Шуурхай штабын 70363684, 70360119 дугаарын утсанд 997 мэдээлэл, цахим 

хаягаар 123 албан бичиг, гар өргөдөл 5 нийт 1125 мэдээллийг хүлээн авч 

шийдвэрлэсэн байна.   

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын цахим хуудас болон Онцгой байдлын 

газрын цахим пэйж хуудсанд Онцгой байдлын газар, “Дэлхийн Зөн Монгол” Олон Улсын 

байгууллагтай хамтран “Яагаад амны хаалт зүүх ёстой вэ?”, “Гараа яагаад угаах ёстой 

вэ?”, “Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлье”, “Ковидгүй Сэлэнгийн төлөө” “ Жирэмсэн 

болон хөхүүл эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг оролцуулсан сэрэмжлүүлэг 

шторк 5 бэлтгэн,104 удаа мэдээ, мэдээлэл байршуулж, 128,252 хандалтыг авч Онцгой 

комиссын орлогч, Шуурхай штабын дарга, дэд хурандаа Г.Галбадрах цаг үеийн нөхцөл 

байдал, хариу арга хэмжээний талаар “Сэлэнгийн мэдээ” сонинд ярилцлага өгсөн.  

Мөн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай 

хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн өдөрт 2 удаагийн 

давтамжтайгаар 12:00,17:00 цагуудад нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл бэлтгэн 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “Сэлэнгэ аймаг АЗДТГ”, “Сэлэнгэ Цахим телевиз” 

цахим хуудас, Зиндаа.мн сайт, Улс төрч.мн сайт, Сүхбаатар сум дахь лед дэлгэц, орон 

нутгийн “Миний Монгол ТВ”, “Таны  Сэлэнгэ ТВ” мөн МҮОНТ-ийн ММ агентлаг, Өлзий 

телевиз, Монцамэ агентлаг зэрэг мэдээллийн сувгуудаар мэдээ, мэдээллийг 

дамжуулан, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Улсын Онцгой комиссын шуурхай 

штаб, Онцгой байдлын ерөнхий газарт тухай бүр мэдээлэл хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар: 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ: Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 

нэгдүгээр тун 61385, хоёрдугаар тун 54700 хийгдээд байна. 

Илрүүлэлтийн явц: Аймгийн хэмжээнд нийт 3196 тохиолдол бүртгэгдэж үүнээс 

эдгэрсэн 2602, ковидын тасагт 338, гэрээр эмчлэгдэж байгаа 116, нас баралт 7 байна. 

Маш хүнд 1, хүнд 9, хүндэвтэр 23, хөнгөн 305, Үүнээс жирэмсэн 7, 0-17 насны 97 

хүүхэд байна. 
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Хавьтлын тоо: 3196 тохиолдол батлагдсанаас ойрын хавьтал 9757, дам 

хавьтал 5707, нийт 15464 ойрын болон дам хавьтал тогтоогдож байна. 

Энэ хугацаанд 23 хяналтын цэгт давхардсан тоогоор 600 Цагдаагийн газрын  

албан хаагч 23 тээврийн хэрэгсэлтэй, Онцгой байдлын газрын 900 алба хаагч, Эрүүл 

мэндийн байгууллагын1470, Мэргэжлийн хяналтын газрын 30 бусад төрийн 

байгууллагуудтай хамтран нийт 3000 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Улаанбаатар хот бусад аймаг орон нутгаас Сэлэнгэ аймгийн сумд руу орох 

чиглэлд 6338 тээврийн хэрэгсэлтэй 11,981 том хүн, 0-16 насны 429 хүүхэд нийт 12,410 

иргэн, Улаанбаатар хот бусад аймаг орон нутаг руу гарах чиглэлд 8422 тээврийн 

хэрэгслээр 16,297 том хүн, 0-16 насны 359 хүүхэд нийт 16,656 иргэнийг түргэвчилсэн 

оношлуурын болон ПГУ шинжилгээний хариу, асуумж, нэвтрэх зөвшөөрлийг үндэслэн 

нэвтрүүлсэн. 

Голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт: Аймгийн хэмжээнд 3080 цэг 

байршилд 1693534 м2 талбайд урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлтийг хийж 

хэрэгжүүлсэн. 

Аймгийн хэмжээнд шатахуун тээвэрлэлт орох чиглэлд 116, гарах чиглэлд 68, 

хүнс тээвэрлэлт орох чиглэлд 244, гарах чиглэлд 216, малын өвс тэжээл, үр тариа орох 

чиглэлд 228, гарах чиглэлд 258 тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөн үйлдсэн байна. 

Онцгой байдлын ажил үйлчилгээний талаар: 

Үер, усны ослын тухай: Аймгийн Зүүнбүрэн, Сайхан, Мандал суманд 3 удаагийн 

усанд осолдсон тухай дуудлага ирж 4 иргэн нас барж, эрлийн ажиллагааг зохион 

байгуулж 3 буцалтгүй нэрвэгдэгчийг олж ар гэрт нь болон цагдаагийн байгууллагад 

хүлээлгэн өгсөн. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/196 дугаар захирамжаар Орхон, Хараа, Ерөө, 

Хүдэр голын эрэг дагуу 2021 оны 6 дугаар 18- наас 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэл 

аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчдыг завьт болон автомашинтайгаар 

эргүүлийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Сэлэнгэ, Орхон, Хараа, Ерөө, Хүдэр голын эрэг дагуух 32 айл өрх, амралт 

зугаалгаар явж буй 1141 иргэдэд үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх анхааруулга, 

сэрэмжлүүлэг тарааж ажилласан. Мандал, Сүхбаатар сумын хяналтын цэгүүдээр 

иргэдэд үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх 2511 сэрэмжлүүлгийг тарааж орон 

нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өдөр бүр тогтмол ярилцлага, сэрэмжлүүлэг, 

шторк хүргэн ажиллаж байна. 

Эрэн хайх ажиллагааны тухай: Ерөө сумын Түнхэл тосгонд самар түүхээр явж 

байсан иргэд төөрч алга болсон 2 удаагийн дуудлага /5 иргэн/ хүлээн авч, эрэн хайх 

аврах ажиллагааг зохион байгуулж 4 иргэнийг олж ар гэрт нь хүлээлгэн өгч ажилласан. 

Аймгийн Онцгой комиссын орлогч, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан 

“Аялал жуулчлал, амралтын газар, томоохон худалдааны төвүүдэд Гамшгаас 

хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах тухай” удирдамжийн хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

          Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 11 амралтын газар, Сүхбаатар сум 

дахь 4 худалдааны төвд Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 18 дугаар тушаалын 

хавсралтаар батлагдсан “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг 

зохион байгуулах түр журам”-ын Амралтын газар, худалдааны төвд тавигдах халдвар 

хамгааллын нэмэлт шаардлагаар илэрсэн 30 зөрчлийг шалгалтын явцад арилгуулж 41 

зөрчлийг арилгуулахаар Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагчийн 15 

мэдэгдэл, 15 зөвлөмжийг  холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн.  
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Гал түймэртэй тэмцэх чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд объектын гал түймэр 4 удаа 

гарч нийт 25,000,000 төгрөгийн хохирол учирсан бол иргэний 80,000,0 төгрөгийн өмч 

хөрөнгийг авран хамгаалсан. 

 Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааны талаар:  

 Аймгийн хэмжээнд голомтын халдваргүйжүүлэлтийг 4570 объектод 1468721.5 м2 

талбайд Зооноз өвчин судлалын төв, Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг голомтын 

халдваргүйжүүлэлтийг хийхэд хяналт тавьж ажиллалаа. 

 Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 07 дугаар сарын байдлаар 10 удаагийн татан 

авалтаар 115378 хүн тунгаар савлагдсан вероцелл вакцин 8,13992 хүн/тун Файзер 

вакцин, 2000 хүн/тун Астразенека вакцин ХӨСҮТ-өөс аймгийн Эрүүл мэндийн газарт  

хадгалалт тээвэрлэлтийн хэвийн горимд тээвэрлэгдэн ирсэн бөгөөд статистик тоогоор 

18-аас дээш насны 70479 иргэн байна. Дархлаажуулалтад 70479 иргэн хамрагдахаас 

2021 оны 07 дугаар сарын 25-ний өдрийн байдлаар Вероцелл вакцины 1-р тунд 61385, 

2-р тунд 54700 нийт 102981 хүн тун, 12-17насны хүүхдүүдэд файзер вакцины 1-р тун 

6280 хүн тун, 2-р тунд 5832 хүн тун, Астразенека вакцины 1-р тун  22 хүнд  хийгдсэн. 

Сүхбаатар суманд байрлах вакцинжуулалтын түр цэг нь ус хангамж, ариутгах 

татуургын төвлөрсөн системд холбогдсон 2-р цэцэрлэг болон “Эмнэх баг” ӨЭМТ, 

“Номт хан” ӨЭМТ түр цэгт байрлан дархлаажуулалт хийгдэж байна. Халдвар 

хамгааллын дэглэмийн дагуу бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор хөндлөнгийн 

хяналт шалгалтыг нийт 6 удаа хийж мэргэжил арга зүйгээр ханган улсын байцаагчийн 

12 заалттай 2 албан шаардлага хугацаатай өгч биелэлтийг тооцсон. 

Хүнсний худалдааны 6, амралтын газар 5, хоол үйлдвэрлэлийн газар 11, нийт 22 

объектын үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийхэд шалгалтын 

явцад 55 зөрчил дутагдлыг илрүүлж газар дээр нь 36.3 хувь буюу зөрчил дутагдлыг 

арилгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай улсын байцаагчийн 31 заалт бүхий 3 

албан шаардлагыг хүргүүлэн биелэлтийг тооцож ажиллалаа. 

Сумдын нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, эм хангамжийн байгууллага, 

тусгаарлан ажиглах байр, сорьц шинжилгээний суурин болон явуулын цэгээс нийт 

37147 кг аюултай хог хаягдлыг ахуйн гаралтай хог хаягдлын цэгт тусгайлан бэлтгэсэн 

нүхэнд шатааж устган орчны хөрсөнд халдваргүйжүүлэлтийг хийж устгах үеийн үйл 

ажиллагаанд 12 сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нар хөндлөнгийн 

хяналт тавьж ажилласан.     

Стандартчилал, хэмжил зүйн үйл ажиллагааны талаар: 

Үйлчилгээний баталгаажуулалт: Хүдэр, Сүхбаатар, Алтанбулаг, Сайхан, Шаамар, 

Ерөө сумын 12 аж ахуйн нэгжийн 12 үйлчилгээний газарт тохирлын үнэлгээ хийж, 

Монгол Улсын “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага 

MNS 5021-1:2019”, “Хоолны газрын үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага MNS 4946:2019”, 

“Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ, Дэн буудалд тавих шаардлага MNS 5738:2007” 

стандартын шаардлага хангасан 12 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 12 үйлчилгээний газарт 

тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.  

  Эзлэхүүн хэмжлийн төрлөөр: Мандал сумын “НИК” ХХК-ий 3 шатахуун түгээх 

станцын 10 түгээгүүр баталгаажууллаа. 

Механикийн хэмжлийн төрлөөр: Худалдаа үйлчилгээнд ашиглагдаж буй 11 

ширхэг жин, 1 автомашины жин шалган баталгаажууллаа.  

Цахилгаан хэмжлийн төрлөөр: Айл өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл 

ажиллагаанд ашиглагдаж буй 1 ба 3 фазын 230 ширхэг цахилгааны тоолуурыг шалган 

баталгаажууллаа.  
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Хоёр. Эдийн засаг, санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

  Өнгөрсөн сард 733 баримтаар 9,967,958.5 мянган төгрөгийн төсөвт 
байгууллагуудын төлбөр тооцоог хянан гүйцэтгэлээ.  
  Аймгийн 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн мэдээг гаргаж 
Статистикийн хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлж, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр 
аймгийн web сайт, шилэн данс болон ил тод самбарт байршуулсан. 

06 дугаар сарын аймгийн орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг татварын хэлтэстэй 

тулган баталгаажуулсан. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтыг сум бүрт 

хуваарилан тавьж, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт олгосон. 

“Ковид-19” цар тахлын халдварыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

шаардлагатай төсвийн зохицуулалт хийсэн Сант, Шаамар, Сүхбаатар, Цагааннуур 

сумдын хуваарийг Фискал программд шивж Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

 
1.Төсвийн гүйцэтгэлийн талаар: 

Д/д Үзүүлэлтүүд Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 

1. Орон нутгийн төсвийн нийт орлого 61,729,293.7 61,278,650.9    99.3 

1.1 

Орон нутгийн төсвийн орлого 12,982,955.0 16,315,508.1 125.7 

      Үүнээс: Аймгийн төсвийн орлого 8,743,595.6 9,532,204.4 109.0 

      Сумдын төсвийн орлого 4,239,359.4 6,783,267.7 160.0 

1.2 
Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн 
дэмжлэг 

2,209,123.8 2,209,123.8 100.0 

1.3 
Улсын төсвөөс олгох тусгай 
зориулалтын шилжүүлэг 

32,211,322.9 32,211,322.9 100.0 

1.4 
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 
олгох шилжүүлэг 

328,178.4 167,970.8 51.2 

1.5 
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн 
сангаас олгох шилжүүлэг 

3,471,222.8 2,775,121.1 79.9 

1.6 
Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн 
орлого/ 

6,023,854.6 6,023,854.6 100.0 

1.7 
Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн 
хөгжлийн сан/ 

748,477.5 748,477.5 100.0 

1.8 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 119,802.6 166,346.7 138.9 

1.9 ОНХС-д хандив 1,810,000.0   

1.10 Сум хөгжүүлэх сан /орлого/ 1,824,356.1 660,925.4 36.2 

2. Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 61,729,293.7 45,819,809.0 74.2 

2.1 

Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 61,729,293.7 45,819,809.0 74.2 

Үүнээс: Сумдын орон нутгийн 
байгууллагуудын зарлага 

14,490,146.0 8,860,540.5 61.1 

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан 3,031,277.6 698,951.0 23.1 

Сумдын сум хөгжүүлэх сан 7,741,736.9 4,802,566.6 62.0 

Аймгийн шууд харьцдаг 
байгууллагуудын зарлага 

346,750.0   

Үүнээс: Аймгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалт 

2,695,601.0 853,930.0 31.7 

Аймгийн замын сангийн хөрөнгө 
оруулалт  

96,139.4 37,200.0 38.7 

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан 3,686,431.8 3,236,152.9 87.8 

Халамжийн сан 96,139.4 37,200.0 38.7 

Шууд харьцдаг төсвийн 
байгууллагуудын зарлага 

3,686,431.8 3,236,152.9 87.8 
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Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 916,814.6 675,283.8 73.7 

Сумдын тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн байгууллагуудын 
зарлага 

35,958,172.3 30,998,209.4 86.2 

Аймгийн тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн байгууллагуудын 
зарлага 

507,960.9 459,541,5 90.5 

3. Аймгаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг, 
орлогын шилжүүлэг 

42,533,569.9 41,837,468.2 98.4 

3.1 Сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг 6,851,024.2 6,851,024.2 100 

3.2 

Сумдад олгосон орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 

     2,053,471.1 1,152,862.7   56.1 

Үүнээс: Хот тохижуулахын урсгал 
зардалд 

70,671.0 70,671.0   100 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардалд    

Хөрөнгө оруулалтын зардалд 1,982,800.1 1,082,191.7 54.6 

3.3 

Аймагт олгосон орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 

1,417,751.7 1,622,258.4 114.4 

Үүнээс: Хөрөнгө оруулалтын зардалд 1,185,601.1 1,390,107.8 117.2 

Усны татаас 210,500.0 210,500.0 100.0 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 
хяналтын зардалд 

21,650.6 21,650.6 100.0 

3.4 
Сумдад олгосон тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 

31,730,462.3 31,730,462.3 100.0 

3.5 
Аймагт олгосон тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 

     480,860.6      480,860.6 100.0 

3.6 

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 
/салбараар/ 

32,211,322.9 32,211,322.9 100.0 

    - Ерөнхий боловсролын сургууль 17,909,547.1 17,909,547.1 100.0 

    - Хүүхдийн цэцэрлэг 9,081,596.6 9,081,596.6 100.0 

    - Эрүүл мэндийн байгууллага 4,664,426.4 4,664,426.4 
  
100.0 

    - Газрын кадастрын байгууллага 287,322.5 287,322.5 100.0 

    - Хүүхдийн байгууллага 268,430.3 268,430.3 100.0 

4. Тусгай сангуудын зарлага 1,824,356.1 660,925.4 36.2 

4.1 Сумдын сум хөгжүүлэх сан 1,824,356.1 660,925.4 36.2 

 
2.Өргөн хэрэглээний барааны үнэ ханшийн тухай: 

Өргөн хэрэглээний барааны нэр төрөл 
2020 

06- сар 
2021 

06- сар 
2021-06 
2020-06 

X/төгрөгөөр/ 

1.ХҮНСНИЙ БАРАА    

1 ТАЛХ, ГУРИЛ, БУДАА     
Гурил /савласан, кг/ 1 200 1 250 104.2  
Талх /орон нутгийн, ш/ 1 300 1 300 100.0  
Нарийн боов /кг/ 2 500 2 600 104.0  
Будаа /кг/ 2 600 2 633 101.3  
Элсэн чихэр /кг/ 2 000 2 500 125.0 

2 МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН    
Хонины мах /кг/ 8 500 10 333 121.6  
Үхрийн мах /кг/ 9 500 12 333 129.8  
Адууны мах /кг/ 7500 10 000 133.3 
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Ямааны мах /кг/ 7800 10 000 128.2  
Дотор мах, цувдай /цусгүй/ 5000 5 000 100.0  
Хиам /чанасан, кг/ 11 000 11 000 100.0 

3 СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ӨНДӨГ    
Сүү /задгай, л/ 1 000 1 350 135.0  
Сүү / савласан, л/ 3 200 3200 100.0  
Тараг /задгай, л/ 1 200 1 650 137.5  
Хорхой ааруул /задгай, чихэртэй, кг/ 16 000 20 000 125.0  
Айраг /л/ 4 000 5 000 125.0  
Хуурай сүү /кг, Орос, 25% тослогтой/ 4 500 4 500 100.0  
Өндөг /ш/ 350 450 128.6 

4 БҮХ ТӨРЛИЙН ӨӨХ ТОС     
Ургамлын тос /л/ 4 500 5 060 112.4  
Өөхөн тос /кг/ 2 500 4 033 161.3  
Шар тос /кг/ 15 000 24 500 163.3  
Масло /задгай, кг/ 4 500 4 700 104.4 

5 ХҮНСНИЙ НОГОО     
Төмс /кг/  1 100 1 200 109.1  
Лууван /кг/ 1200 1 500 125.0  
Манжин /кг/ 2000 2500 125.0  
Байцаа /кг/ 1200 2500 208.3  
Сонгино /кг/ 2000 2600 130.0  
Өргөст хэмх /шилтэй, дарсан/ 4 500 4 566 101.5  
Алаг салат /шилтэй, Urbanek, 630гр/ 3000 3 200 106.7 

7 ШАТАХУУН     
Бензин  А - 80 1 360 1 440 105.9  
Бензин А - 92 1420 1470 103.5 

  Дизелийн түлш 1900 2290 120.5 

 

Гурав. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд: 

 Цагдаагийн газар: Аймгийн хэмжээнд 2021 оны эхний 07 дугаар сард 203 

холбогдогчтой 988.1 сая төгрөгийн хохиролтой 331  гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь урьд оны 

мөн үеэс 30 хэргээр буюу 8.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Гэмт хэргийн 

илрүүлэлт 37.7 хувьтай байгаа нь өмнө оныхоос 10.2 хувиар буурсан байна.  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс: Иргэний бүртгэлийн талаар:   

- Төрсний бүртгэл - 118  /эрэгтэй-64, эмэгтэй-54/ 

- Гэрлэлтийн бүртгэл - 20 

- Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл - 4 

- Үрчлэлт - 4 

- Эцэг тогтоолт - 3 

- Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл - 4 

- Нас баралт - 50 

- Нийт олгосон иргэний үнэмлэх - 244 

- Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх - 79 

- Дахин олгосон иргэний үнэмлэх - 37 

- Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан - 128 

- Гадаад паспорт олголт - 16 

- Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирсэн – 39 

- Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн - 78 тус тус бүртгэгдсэн байна. 

Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 
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 Боловсрол, соёл урлаг, спортын талаар: Багшийн хөгжлийг дэмжих 

Боловсрол сан хамтран “Дэлхийн шилдэг багш-Монголд” төслийн хүрээнд “Үндэсний 

шилдэг багш”, “Үндэсний шилдэг оюутан” шалгаруулах арга хэмжээний хүрээнд эхний 

шатанд шилдэг 50 багш, шилдэг 50 оюутан, хоёр дугаар шатанд шилдэг 10 багш, 10 

оюутан шалгаруулж, шалгарсан 10 багш, 10 оюутны өргөдлийг дэлхийн 

шалгаруулалтад илгээж, teacherprize.mn сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч өргөдлөө 

илгээхийг багш, удирдлагуудад цахимаар мэдэгдэж ажилласан.  

  “Орчин цагийн боловсрол, шинжлэх ухааны салбар үүсэж, хөгжсөний 100 жилийн 

ой”-г тохиолдуулан салбарын хэмжээнд шагналын судалгааг шинэчлэн, баяжуулахаар 

төлөвлөн ажиллаж байгаатай холбогдуулан нэгж байгууллагуудын ажилтан албан 

хаагчдын шагнал авсан тухай мэдээллийг шинэчлэн нэгтгэж, БШУЯ-ны шагнал 

хариуцсан мэргэжилтэнд цахимаар хүргүүлсэн.  

 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны дэмжлэгт олгох 

мөнгийг цэцэрлэгийн 3 багш ажилтанд 12,001,758 төгрөг, ерөнхий боловсролын 

сургуулийн 13 багш, ажилтанд 59,224,990 төгрөг, өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нь 

олгодог нэг удаагийн тэтгэмжийг цэцэрлэгийн 2 багш ажилтанд 25250,784 төгрөг, 

ерөнхий боловсролын сургуулийн 3 багш, ажилтанд 56,947,248 төгрөгийг тус тус 

олгосон. 

Ардын хувьсгалын 100 жил, Залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жил, 

Сэлэнгэ аймаг байгуулагдсаны 90 жил, ТОКИО-2020 олимпийн наадмын хүрээнд 

“Хувьсгалчдын өлгий нутгаар-2021” олон өдрийн өртөөчилсөн гүйлтийг 2021 оны 07 

дугаар сарын 23-27-ны хооронд зохион байгуулж, “Сүлдэт багана” цогцолборт 

тамирчдыг угтан авч гүйлтэд нийт 23 тамирчин 5 хоногийн хугацаанд 516 км замыг 

амжилттай туулж бариандаа орсон.  

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн тамир, спортын Улсын хорооноос 

“Ковид-19” цар тахлын үед үүсч буй бэрхшээлийг даван туулахад хүн амыг хөдөлгөөний 

дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, зөв дадал хэвшилд сургах зорилгоор “Дасгал 

хөдөлгөөн хийцгээе” сарын аяныг зохион байгуулж Мандал, Ерөө, Сайхан, Цагааннуур, 

Баянгол, Баруунбүрэн сумын спортын клуб, цогцолборууд хамрагдаж нийт аймгийн 

хэмжээнд 1194 иргэн хамрагдсан. 

- Дасгал хөдөлгөөн - 772 иргэн  

- Иогын сургалт, хичээл - 83 иргэн  
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Шатрын тэмцээн - 6 иргэн 
- Гар зургийн чэллэнж - 28 хүүхэд  
- Страва апп ашиглан алхалт-гүйлт, дугуй унасан - 305 иргэн  идэвхтэй оролцсон.  

Аяны хүрээнд “явган алхалтын холбоо”, “Нийтийн бүжгийн холбоо”-той хамтран 
иргэдийн дунд “Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” өглөөний дасгалыг “Гэрэлт цогцолбор” 
түүхийн дурсгалт газарт 06:30-07:00 цагийн хооронд  зохион байгуулж  нийт 260 гаруй 
хүн хамрагдлаа.  

Эрүүл мэндийн талаар: Дэлхий нийтэд тархаад байгаа коронавирус /COVID-19/ 

цар тахал Монгол Улсын хэмжээнд сүүлийн өдрүүдэд ихэсч байгаатай холбогдуулан 

аймгийн хэмжээнд аймгийн Онцгой комисс, Шуурхай штаб, сумдын Онцгой комисс, 

Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Тагнуул, Хилийн цэргийн 0101-р анги, Хилийн 

мэргэжлийн хяналтын алба, Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Зооноз өвчин 

судлалын төв, Мэргэжлийн хяналтын газар, Автотээврийн үндэсний төв, “Зэлтрийн зам” 

ХХК зэрэг байгууллагуудын алба хаагчид хамтран дараах ажил арга хэмжээг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 2624 тохиолдол батлагдсан 

тохиолдлоор бүртгэгдээд байна. Нөхцөл байдлын улмаас аймгийн хэмжээнд нийт 12 
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цэгт Ковидын тасгийг нээн ор дэлгэн ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 

батлагдсан 2624 иргэний тархвар зүйн зураглал үйлдэн эх уурхайг тогтоох зорилгоор 

шуурхай хариу арга хэмжээний баг ажиллаж байна. 

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн Коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах тухай тушаалын дагуу Улаанбаатар хот ХӨСҮТ-ийн дархлаажуулалтын 

албанаас Вероцелл вакциныг татан авчирч аймгийн хэмжээнд дархлаажуулалтын үйл 

ажиллагааг зохион байгуулан Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцины 1-р 

тунд 58192, 2-р тунд 53391 хүнийг тус тус хамруулсан. Файзер вакцины 1-р тунд 

аймгийн хэмжээнд 12-17 насны хүүхдүүдийг дархлаажуулан ажиллаж байна. 

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 төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор 17 сум 6 

тосгонд мэргэшиж, дадлагажсан 35 мэргэжилтнүүдээр төрийн үйлчилгээг хүргэн 

ажиллаж байна.  

Халамжийн санд улсын төсвөөс тайлант хугацаанд 33896 иргэнд 10839812.4 

мянган төгрөгийг олгоод байна.  

Үүнд: 

1. Нийгмийн  халамжийн  тэтгэвэрт 2350 иргэнд 4635816.5  мянган төгрөг 

2. Нийгмийн  халамжийн  тэтгэмжид 1758 иргэнд 1009148.6 мянган төгрөг 

3. Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжид 1721 иргэнд 698629.3 мянган 

төгрөг 

4. Жирэмсэн  эхийн  тэтгэмжид 1086 эхэд 207138.0 мянган төгрөг 

5. 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 5079 эхэд 1671652.3 мянган төгрөг 

6. Ихэр хүүхдийн тэтгэмжид 10 иргэнд 20000.0 мянган төгрөг 

7. Эхийн алдар одонгийн тэтгэмжид 8851 иргэнд 1145000.0 мянган төгрөг 

8. Насны хишиг тэтгэмжид 5121 иргэнд 801070.0 мянган төгрөг  

9. Өрх толгойлсны тэтгэмжид 256 иргэнд 194975.2 мянган төгрөг  

10. Ахмадын настанд олгох хөнгөлөлт, тусламжид 1962 ахмадын 76250.0 мянган 

төгрөг 

11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт, тусламжид 275 иргэний 

59516.2 мянган төгрөг 

12. Хүнсний  эрхийн  бичгийн  5427 иргэнд 320615.9 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцууллаа. 

Халамжийн санд орон нутгийн төсвөөс тайлант хугацаанд 45 иргэнд 42800.0 

мянган төгрөгийг олгоод байна.  

Үүнд:  -    Орон гэрийн хөнгөлөлт, тусламжид 17 иргэнд 20400.0 мянган төгрөг 

- ОНОТХҮ төсөлд 28 иргэнд 22400.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан. 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн талаар: “Ковид-19” цар тахал-р 

өвчилсөн 51 хүүхдэд ариутгалын материал болон амин дэмийн дэмжлэгийг үзүүлсэн. 

“Ковид 19 цар тахлын нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, салбар 

дундын уялдаа, хүртээмжтэй хариу арга хэмжээг дэмжих” төслийн хүрээнд хүүхэд 

хамгааллын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор 17 сум 6 тосгоны 38 хамтарсан 

багийн нарийн бичиг, нийгмийн ажилтан нарт хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, кейс 

менежментийг хэрэгжүүлэхэд ашиглах таб, хурууны хээ уншигч, холбогч зэрэг нийт 51,8 
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сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Кейс менежментийн систем ашиглах заавар 

цахим сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж арга зүйн зөвлөмж хүргүүлсэн.  

2021 оны 06 дугаар сарын 30-наас 07 сарын 05-ны хооронд Сүхбаатар, Шаамар, 

Баянгол, Түшиг, Орхонтуул, Цагааннуур гэх мэт 6 суманд хурдан морины уралдаан, 

сунгаа зохион байгуулахыг завдсан талаар мэдээллийг хүлээн авч сумдын Засаг дарга, 

Цагдаагийн байгууллага, ГБХЗХГ-аас ажлын хэсэг гарч таслан зогсоох, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллалаа. Хурдан морины уралдаан үсэргээ сунгаа 

зохион байгуулахгүй байх МУЗГ-ын 2021 оны 183 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах 2 

зөвлөмж, 1 уриалгыг цахимаар сурталчиллаа. 

Орхонтуул сумын хүүхэд хөгжлийн төвд шатар даам, эсгий урлалын сургалтыг 

зохион байгуулж 26 хүүхдийг хамруулж, сургалтаар сурагчид шатар даамны анхан 

болон дунд шатны мэдлэг эзэмшиж, 3-4 төрлийн эсгий цүнх, үзэг харандааны сав, 

түлхүүрийн оосор, гоёлын сав хайрцаг, сагс, цэцгийн ваар хийх сургалтыг зохион 

байгуулсан.  

“Дэлхийн Зөн Монгол” Сэлэнгэ ОННХ, ерөнхий боловсролын 4-р сургууль 

хамтран Сайхан, Баянгол, Мандал сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 32 эцэг, 

эхчүүдэд google meetingeer “Хүүхдийн хөгжил, түүний ялгаатай байдлыг ойлгон 

харилцах  нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 115 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 

дэмжлэг үзүүлсэн. 

Цахим сургалтад хамрагдсан хүүхдүүдийн мэдээлэл 
 

Аймгийн нэр 
/хүүхдийн 

ордон, 
хөгжлийн 

төвийн нэр/ 

Нэршил 
/дугуйлан/ 

Хамрагдсан хүүхдийн тоо, 
нас 

Хүйс 
Нийт 

хамрагдсан 
хүүхдийн 

тоо 3
-6
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Зүүнхараа 
Хүүхдийн 

ордон 

Шатар 2 7   9 4 5 

24 

Төгөлдөр хуур  2   2  2 

Англи хэл   5  5  5 

Уран зураг   2 3 5  5 

Бүжиг  3   3  3 

Нийт 2 12 7 3 24 4 20 
  

Тав. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний талаар: Халдварт Цахлай өвчнөөр 30 толгой 

тугал өвчилж эдгэрсэн, мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээний дагуу 452621 толгой мал, амьтан буюу 25.4 хувийг хамруулсан байна. 

          Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/101 тоот “Мал эмнэлгийн урьдчилан 

сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” захирамж, А/64 тоот “Мал, 

амьтны халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх, отор нүүдэл, шилжилт 

хөдөлгөөнд хяналт тавих, сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион 

байгуулах тухай” захирамжуудаар халваргүйтгэлийн арга хэмжээний дагуу 84 малын 

хашаа хорооны 4200 м2, 18 гахайн байрны 2840 м2, 12 шувууны байрны 1870 м2, 35 

тээврийн хэрэгслийн 1640 м2, 12 зоорины 3200 м2, 8 тэжээлийн агуулахын 5680 м2, 8 

худаг уст цэгийн 2100 м2, 12 тн хэвтэр бууцны 7450 м2, бэлчээр 9500 м2, голомтын 

бүсийн 1750 м2 устгалын цэгийн талбайн 2500 м2, нийтийн эзэмшлийн талбайн 24500 
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м2 талбай, нийт 67230 м2 талбайд халдваргүйтгэл хийж, нийт 1854 ширхэг сэг зэмийн 

булж, шатааж устган халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Төлөвлөгөөт вакцинжуулалтыг технологит хугацаанд давхардсан тоогоор 11 нэр 

төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд  энэ онд нийт 1241.4 

мянган толгой мал амьтан хамруулахаас 452621 толгой мал, амьтан буюу 25.4 хувийг 

хамруулан ажиллаж байна. Мал сүргийн эрүүл мэндийн үзлэгийг давхардсан тоогоор 

452621 толгой малд хийж ажилласан. 

Хүнсэнд: 1324 гэрчилгээгээр адуу 80, үхэр 1029, хонь 9676, ямаа 2247, гахай 30, 

толгой буюу нийт 13062 толгой мал, амьтан, 97515 кг мах, махан бүтээгдэхүүн, 301946 

кг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 53938 ш арьс шир, түүхий эд буюу нийт 453399 кг, ширхэг 

бүтээгдэхүүн, 333 гэрчилгээгээр адуу 409, үхэр 1476, хонь 595, ямаа 609, гахай 26, 

толгой буюу нийт 3115 толгой мал, амьтан шилжилт хөдөлгөөн хийсэн байна.  

Үүнээс: Өөр аймаг, сумдаас ирсэн 1381 толгой /отор 843, үржилд 527, уралдаан 

11/, өөр аймаг сумд руу явсан 1384 толгой /отор 259, үржилд 1057, уралдаан 68/, аймаг 

дотроо 350 толгой /отор 82, үржилд 239, уралдаан 29/ мал, амьтан тус тус шилжилт 

хөдөлгөөн хийгдсэн. 

Нийт 1657 гэрчилгээгээр адуу 489, үхэр 2505, хонь 10271, ямаа 2856, гахай 56, 

толгой буюу нийт 16177 толгой мал, амьтан, 97515 кг мах, махан бүтээгдэхүүн, 301946 

кг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 53938 ширхэг арьс шир, түүхий эд буюу нийт 453399 кг, 

ширхэг бүтээгдэхүүнд мал эмнэлгийн гэрчилгээ олгож, цахим мэдээллийн сан үүссэн 

байна. 

           Сүхбаатар сумын хэмжээнд хүнсний зах дэлгүүрт худалдан борлуулж байгаа мах 

махан бүтээгдэхүүний 6840 кг үхрийн махны 57 дээж, 2490 кг хонины махны 170 дээж, 

1060 кг ямааны 83 дээж, 180 кг гахайны махны 2 дээж, 330 кг хонины махны 3 дээж, сүү 

сүүн бүтээгдэхүүний 60 л сүүний 3 дээж, 80 л тарагны 4 дээж, 60 кг ааруулын 3 дээж, 30 

өндөгний 1 дээжид ариун цэврийн магадлан шинжилгээг стандарт арга зүйн дагуу хийж 

гүйцэтгэсэн. 

Цагааннуур, Зүүнбүрэн, Түшиг, Баянгол, Сүхбаатар, Ерөө, сумын 26 адууны 

цусны  дээжид (4 өвчин) давхардсан тоогоор 104, мөн Түшиг, Баянгол, Сүхбаатар, 

Ерөө, Орхон, Баруунбүрэн, Шаамар сумдын 549 бух,  3728 үнээ, 785 хуц, 839 ухна, нийт 

5901 дээжид ийлдэс судлалын шинжилгээг хийж халдварлалтгүй болохыг тогтоож, 

баталгаажуулан малчин, мал бүхий иргэнд, хүргүүлж цахим системд бүртгэсэн.  

Зөгийн аж ахуйд мал эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуйн шаардлагыг мөрдөх 

нийтлэг зааврын дагуу Паразит судлалын шинжилгээнд Сүхбаатар сумын зөгийн аж 

ахуйд өрвөлдэй бойжиж буй ташаалавчнаас “Варроа” хачгийг тоолж, халдварын 

түвшинг тогтоолоо. 

Хөдөө аж ахуйн талаар: Аймгийн хэмжээнд тариалалт, ургац хураалт, уринш 

боловсруулалтад ажиллах техникийн судалгаагаар 236 аж ахуй нэгжийн 1491 техник 

ашиглагдаж байна. 2021 оны 07 дугаар сарын байдлаар 25 мян/га талбайд уриншийн 

нэгдүгээр боловсруулалтыг хийсэн байна.  

Аймгийн хэмжээнд инженер техникчдын ажилчдын судалгаагаар хөдөө аж ахуйн 

инженер 90 ажилчин, механикжуулагч 471 ажилчин, агрономич 93 ажилчин, туслах 

ажилтан 644 ажилтан байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээл 2021 оны хагас жилийн байдлаар Алтанбулаг, 

Баруунбүрэн, Баянгол, Орхонтуул, Орхон, Мандал, Шаамар сумын 76 зээлдэгчдэд 

678,5 сая төгрөгийн зээл олгожээ. Зээлийн эргэн төлөлт 917,6 сая төгрөг төлөгдөж нийт 

зээлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 58 хувь болсон байна. Чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 
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оны эхнээс 12,0 хувиар буурсан байна. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн үлдэгдэл 07-р 

сарын 01-ний өдрийн байдлаар 850 зээлдэгчийн 4751,1 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй 

байна. 

ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн удирдамжийн дагуу Орхон, Хангай, Ерөө үүлдрийн 

хэсгийн 6000 толгой бог малд үзлэг ангилалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Мөн түүнчлэн аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/135 тоот захирамжийн дагуу 

38450 толгой хонь, 15869 толгой нийт 54319 толгой бог малд үзлэг ангилалт хийж 

гүйцэтгэлээ. Үзлэг ангилалтад хамрагдсан малын 17.6 хувь буюу 9560 нь цөм сүргийн, 

61.3 хувь буюу 33297 үржлийн сүргийн шаардлага хангаж, 21.1 хувь буюу 11461 нь 

хэрэгцээний сүрэгт хамрагдаж байна.  

Байгаль орчны талаар: 2021 оны Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга 

хэмжээний зардлаар Түшиг сумын Их, Дунд, Бага хавтгайн овоо, Номт, Хөөт, Өгөөмөр, 

Хашаат, Гурамсан, Жинст, Гур хүзүү, Ноёны ам, Хар гуя гэх газар нутгийн 107, 120, 129, 

110, 111, 112, 62, 63, 64, 65, 66-р хэсэглэлд тархсан ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа 

тэмцлийн ажлыг тендерт шалгарсан “Мөнх ногоон жодоо” ХХК гүйцэтгэсэн. Тэмцлийн 

ажлаар ойн хөнөөлт шавьж өрөөсгөл хүр эрвээхийг химийн аргаар утаат шүршигч багаж 

ашиглан 11000 га бүхий талбайн 2450 га-д түүвэрлэн тэмцлийн ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

Тэмцлийн ажлын гүйцэтгэлд Сэлэнгэ бүсийн сум дундын Ойн анги, сумын байгаль 

орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

хяналт тавьж, зөвлөн хамтарч ажиллалаа. 

Шаамар, Зүүнбүрэн, Сант суманд 5 га талбайд булцуу цэцэг, цээнэ, дэрэвгэр 

жиргэрүү ургамлыг тарималжуулсан. 

Ургамал түүж бэлтгэх хүсэлтийн дагуу Хүдэр суманд “Хөвсгөл-Их тайга” ХХК, 

“Монос фарм” ХХК, Ерөө сумын Бугант тосгонд “Хөвсгөл-Их тайга” ХХК, Баруунбүрэн 

суманд “Үжээд” ХХК нийт 4 аж ахуй нэгжид зөвшөөрөл олгосон. 

Сант сумын Мааньт гэх газарт 1,2 га талбайд, Мандалын өвөр гэх газарт 5 га 

талбайд тус тус дэрэвгэр жиргэрүү тарималжуулах ажлыг гүйцэтгэлээ. Нийт 6,2 га 

талбайд 6,5 кг Дэрэвгэр жиргэрүү үрийг хаврын тариалалтаар хийсэн. 

Ерөө сумын нутаг дэвсгэр Уулзвар гэх газарт ашигт малтмалын ашиглалтын MV-

016901 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Жинжий майнинг” ХХК-ий ТЭЗҮ, БОНБНҮ, 2021 

оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2021 оны байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөө зэрэг бичиг баримтын бүрдэлтийг бүртгэж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын 2007 оны “Бодлого журам батлах тухай” 39 дүгээр тогтоолын дагуу хянан 

баталгаажуулсан. 

2019-2020 онуудад Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 

Шинжлэх Ухаан Академийн Газар зүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн 

“Цөлжилт, газрын доройтлын судалгаа”-ны тайланг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын IV хуралдаанаар хэлэлцүүллээ. хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусган, үр дүнг 

тооцож ажиллахыг зөвлөсөн.   

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын талаар: Сүхбаатар сумын 

Боргүвээ 5-р багийн 5 нэгж талбар, Баянхаан 4-р багийн 12 нэгж талбар, Салхит 3-р 

багийн 2 нэгж талбар, Хонгор морьт  1-р багийн 2 нэгж талбар, Цагаан-Эрэг 2-р багийн 

6 нэгж талбар, Орхон 6-р багийн 12 нэгж талбарыг хаягжуулалтын журмын дагуу 

дугаарлан аймгийн мэдээллийн санд бүртгэж, иргэдэд шинэчилсэн хаягийн мэдээллийг 

өгч ажилласан. 
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Жавхлант, Сүхбаатар сумдын дахин зохион байгуулах 16 дуудлага худалдааг 08 

дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж, дуудлага худалдааны зарыг газрын цахим 

бирж болон Зууны мэдээ сонинд байршуулсан. 

Аймгийн Засаг даргын шийдвэр гарсан газар эзэмшигч 28 иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн 28 нэгж талбарын газар эзэмших гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгон хувийн хэрэг 

үүсгэж улсын бүртгэлд бүртгэж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2, 

43.4-т заасны дагуу мэдэгдэх, гардуулах ажиллагааг зохион байгуулан тэмдэглэл 

үйлдсэн. 2021 оны 07 дугаар сард нийт 45 өргөдөл хүлээн аван шийдвэрлэн ажиллаж 

байна.  

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа 17 ажил, арга 

хэмжээд барилга угсралтын болон засварын ажилд ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл олгосон байна.  

 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, 17 сум, 19 сургууль цэцэрлэгийн төлөвлөгөөг хянан 

баталгаажуулж Сангийн яаманд илгээж батлуулсан байна. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны ХАА-ны төлөвлөгөөнд 61 төсөл арга 

хэмжээ батлагдсанаас захиалагчаас 43 төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар, зураг 

төсөв, техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн даруйд ил тод, нээлттэй 100 хувь цахим 

хэлбэрээр хуулийн хугацаанд зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнээс тендер 

шалгаруулалт нь хүлээн авах шатандаа байгаа 8, үнэлгээ хийж байгаа 5, гэрээ 

байгуулах эрх олгосон 30, зураг төсөв ирээгүй 18 төсөл арга хэмжээ байна. 

  
Зургаа. Сум орон нутгийн ажил үйлчилгээний талаар: 

Алтанбулаг сум:  

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Эргүүл жижүүр томилох тухай” А/143 тоот 

захирамжийн дагуу автозамын шалган нэвтрүүлэх цэг, шуурхай штабын жижүүрт төр 

төсвийн байгууллагын 66 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна.  

Коронавируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлын дархлаажуулалтад сумын Засаг 

даргын 2021 оны “Дархлаажуулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/95 тоот 

захирамжийн дагуу  вакцины 1, 2 дугаар тунг 07 дугаар сарын 09-22-ны өдрүүдэд 2004-

2009 онд төрсөн 330 хүүхдийг хамруулсан. Давхардсан тоогоор 104 албан хаагч 

ажилласан.  

Сумын Засаг даргын А/143 тоот захирамжийн дагуу холбогдох албан хаагчид үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа 5 амралтын газар, 16 хүнсний худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн 

нэгжтэй хариуцлагын гэрээ байгуулж, халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах талаар 

мөн голын эрэг дагуу байдаг амралтын газар, амарч байгаа иргэдэд гол усны үерээс 

болгоомжлох, хүүхдээ хараа хяналтгүй явуулахгүй байх талаар заавар зөвлөгөө өгч, 

сэрэмжлүүлэг бүхий гарын авлага 26 иргэн, 5 амралтын газарт хүргэж ажилласан.  

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

эрчимжүүлэх тухай” А/15 тоот захирамжийн дагуу төр төсвийн 7 байгууллага, худалдаа 

үйлчилгээний 50 газрын нийт 265,762 м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж 

гүйцэтгэлээ. 

2021 оны 07 дугаар сарын байдлаар сумын хэмжээнд нийт 61 тохиолдол нэмж 

бүртгэгдсэнээс 44 иргэн эмчлэгдэн эмнэлгээс гарч 17 иргэн эмчлэгдэж байна. Тус 

иргэдийн ойрын болон дам хавьтлыг тодорхойлох тандалт судалгааны ажлыг сумын 

Засаг даргын 2021 оны “Сумын шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай” А/46 тоот 



15 
 

захирамжийн дагуу “Хариу арга хэмжээг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий ажиллагаа- 

зохицуулах” багийн 6 гишүүн хариуцан ажиллаж байна. 

Сумын Эрүүл мэндийн төвийн дэргэд коронавирусын халдвараар өвдөж 

батлагдсан тохиолдлыг эмчлэх 18 ортой тасгийг шинээр тохижуулж бэлэн байдлыг 

хангаж эмчлүүлэгчдийг 2021 оны 06 сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 5 ажилтан, албан хаагч 

хүлээн авч ажиллаж байна.  2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 57 иргэнийг 

хүлээн авч эрүүлжүүлэн ажиллаж байна.  

Коронавируст халдвар /Ковид-19/ халдвартай голомтын бүс нутгаас ирсэн 102 

иргэдэд тандалт судалгааг хийж PCR оношлуурын шинжилгээнд 98, түргэвчилсэн 

оношлуурын шинжилгээнд 210 иргэдийг хамруулж өдөр бүр сорьцыг зөөвөрлөж эрүүл 

мэндийн газарт мэдээ өгч ажиллаж байна. 

Баруунбүрэн сум: 

Сумын Засаг даргын Тамгын газар “Бэст хөгжлийн шийдэл” ТББ-тай хамтран “Гэр 

бүлийн засаглал” сэдвээр жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч нарт сургалт зохион байгуулж, 

15 жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийг хамрууллаа.  

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Бог малд үзлэг ангилалт хийх тухай” А/76 дугаар 

захирамжийн дагуу 4 өрхийн суурьд хөдөө аж ахуйн тасгаас үзлэг, ангилалт хийлээ. 

Мал эмнэлгийн тасгийн “Бүрэнсүрэг” мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж нь 

шүлхий өвчнөөс эрүүл болохыг баталгаажуулах идэвхтэй тандалтын шинжилгээнд 

санамсаргүй аргаар сонгогдсон хоёр өрхийн үхэр 8, хонь 12, ямаа 12 нийт 32 толгой 

малаас цусны дээж цуглуулж, баримт материалыг холбогдох газарт хүргүүлэн 

ажилласан. Мөн Бруцеллёз, леикоз өвчнийг оношлох лабораторийн шинжилгээнд бух 

80, хуц 330, ухна 350, нийт 760 толгой хээлтүүлэгчээс цусны дээж авч холбогдох бичиг 

баримт материалын хамт мал эмнэлгийн лабораторид хүргүүлсэн. 

Сумын Эрүүл мэндийн төв нь Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

“Комернэти” вакцины 1, 2 дугаар тунд 12-15 насны хүүхдүүд, жирэмсэн болон хөхүүл 

эхчүүд, архаг хууч өвчтэй нийт 366 иргэнийг бүрэн хамрууллаа. “Ковид-19” халдварын 

түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээг 07 дугаар сард 315 иргэнд хийсэн байна.  

Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 5853 тоот албан бичгийн дагуу сумын 

Онцгой комисс хуралдаж тус үүрэг чиглэлийн хүрээнд сумын Засаг даргын 2021 оны 07-

р сарын 09-ний өдрийн “Цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, зарим үйл ажиллагааг нээх 

тухай” А/110 тоот захирамжийг гарган, цайны газар, жуулчны бааз, амралтын газруудын 

үйл ажиллагааг нээж Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдвар 

хамгааллын дэглэм мөрдөж ажиллах талаар хариуцлагын гэрээ байгууллаа. 

Бургалтай 2 дугаар багийн нутаг Хөшөөтийн даваанд 24 цагийн хяналтын цэг,  

Ивэн 1 дүгээр багийн нутаг “Өлийн даваа”-нд 07дугаар сарын 10-18-ны өдрийн 18:00 

цаг хүртэл суурин түр хяналтын цэгийг ажиллуулж хяналтын цэгүүдэд хариуцлагатай 

эргүүлийг томилон ажиллуулж, сум руу орох, гарах хөдөлгөөнд хяналт тавьж нэг 

машинд зорчиж буй 5 иргэний 1 иргэнээс түргэвчилсэн оношлуураар төлбөртэй 

шинжилгээ авч ажиллалаа.  

Мөн гол, мөрний усны түвшин үерийн аюултай түвшинг давж үерлэж байгаа тул 

иргэдийг голын эрэг дагуу аялж зугаалахгүй, хүүхдийг хараа хяналтгүй явуулахгүй байх 

талаар багийн Засаг дарга нар болон байгаль хамгаалагчид хөдөлгөөнт эргүүлийн 

үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа.  

Баянгол сум: 

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Хязгаарлалтын дэглэмийг сулруулж, 

үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх тухай” А/126 
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тоот захирамжийн дагуу сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх төрлийн 

худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг нээж, ажиллах цагийн 

хуваарийг 09:00-22:00 цагийн хооронд халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан 

ажиллуулахаар тогтоосон. 

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 94244802 дугаарын утсаар болон цахимаар буюу 

Bayangolshuurhaishtab@gmail.com хаягаар хүргүүлэн ажиллаж байна. 

“Дэлхийн зөн Зүүнхараа” ОНХХ-өөс “Хониор бэлэг барья” төслийн хүрээнд 

зорилтод өрхийн амьжиргааг дэмжин малжуулахаар мал маллах хүсэл сонирхол, 

туршлагатай цаашдаа малаа өсгөж үржүүлэн өрхийн амьжиргаагаа дээшлүүлэх 

хүсэлтэй 10 өрхөд тус бүр 20 хонь хандивлахаар боллоо. 

Азийн хөгжлийн сангаас Короновирус цар тахлын үед орлого нь буурсан болон 

орлогогүй болсон иргэдийг дэмжих, цаашлаад өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

зорилгоор “Ковид-19 цар тахлыг даван дийлэх нь” төслийг 2 жилийн хугацаатай 

хэрэгжүүлэхээр болж төслийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй өрхийн 

үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зорилгоор оёдлын тоног төхөөрөмж 1, нарийн боовны тоног 

төхөөрөмж 2, цагаан идээ боловсруулах тоног төхөөрөмж 3, тахиа 1, зөгий 2, хүлэмж 3, 

ногооны үр 20 өрхөд тус тус өгөхөөр шийдвэрлэсэн.  

Мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн яаралтай тусламжийн утсыг туршилтын журмаар 

байршуулан ажиллуулж ажилгүй 4 иргэнийг ажлын байраар хангахаар боллоо. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01/695 тоот албан бичиг, Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн журмын дагуу 2022 онд хийгдэх ажлын талаар 480 иргэдээс санал авч Багийн 

иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж, хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн талаар 

сумын хэмжээнд хийгдэх ажлыг эрэмбэлж дээд шатны байгууллагад хүргүүллээ.  

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Үндэсний их баяр наадмын үеэр эргүүл жижүүр 

ажиллуулах тухай” А/127 тоот захирамжийн дагуу 07 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдэд 

09-22 цагийн хооронд сумын хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчил, айл өрх, албан 

байгууллагуудын цахилгаан, цэвэр, бохир хангамжийн нөхцөл байдлын талаар 

холбогдох байгууллагад мэдээлэх, Цагдаагийн хэсгийн эргүүл жижүүрт нэмэлтээр 

ажиллах төр төсвийн байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийг томилгоожуулан 

ажиллуулсан.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 184 дүгээр захирамжаар Сэлэнгэ 

аймгийн Баянгол сум Монгол Улсын төрийн дээд шагнал “Алтан гадас одон”-оор, 

Сэлэнгэ аймгийн Нутгийн удирдлага, төрийн захиргаа, хөдөө аж ахуйн салбарт 

тасралтгүй олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Сэлэнгэ аймгийн “Хүндэт иргэн”, “Түмэн 

бут” ХХК-ий захирал Хандмаагийн Даваахүү “МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 

ГАВЬЯАТ АЖИЛТАН” цол тэмдгээр тус тус шагнагдсан. 

Коронавирус /Ковид-19/-ын халдварын эсрэг дархлаажуулалтын хүрээнд 12-15 

насны 126, 16-17 насны 102 хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй 16 нийт 244 иргэнийг фрейзер 

вакцины 2 дахь тунд хамруулж, иргэдээс байнгын болон явуулын цэгээр PSR 

шинжилгээний сорьц 126, түргэвчилсэн шинжилгээнд 284 иргэнийг хамруулж, эерэг 

гарсан 41 тохиолдлын сорьцыг дээд шатлалтын лабораторид илгээн, онош 

баталгаажуулж, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Ковидын тасагт эмчлүүлэхээр шилжүүлсэн 

байна.  

mailto:Bayangolshuurhaishtab@gmail.com
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Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний хүрээнд 

Засаг даргын Тамгын газрын 26, Гал түймэр унтраах аврах 40 дүгээр ангийн 31 

Цагдаагийн хэсгийн 12, “Бороо гоулд” ХХК-ий 43 ажилтан, алба хаагчийг тус тус 

түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулсан байна. 

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/124 тоот “Тээврийн хэрэгслийн техникийн 

хяналтын 2021 оны Улсын үзлэг явуулах тухай” захирамжийн дагуу тээврийн 

хэрэгслийн техникийн хяналтын 2021 оны үзлэгийг 07 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд 

зохион байгуулж,үзлэг зохион байгуулахтай холбогдуулан урьдчилсан байдлаар 

тээврийн хэрэгслийн 14585116 төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. 

Ерөө сум: 

Сумын Онцгой комисс цаг үеийн байдал болон аймаг улсын Онцгой комиссын 

гаргаж буй шийдвэрийг үндэслэн 3 удаа хуралдаж холбогдох шийдвэрүүдийг гаргасан. 

Онцгой нөхцөл байдалтай холбогдуулан өдрийн хариуцлагатай жижүүрээр 12 

албан хаагч, хяналтын постод Засаг даргын Тамгын газрын 4, төр төсвийн 2, иргэний 

төлөөлөл 3 нийтдээ 21 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна. 

07 дугаар сарын байдлаар сумын хэмжээнд гэрийн тусгаарлалтад 71 өрхийн, 134 

том хүн, 106 хүүхэд, өрхөд хамт 51 нийт 291 иргэн байна.  

 Сумын 708 иргэнээс түргэвчилсэн оношлуур, 193 иргэнээс ПСР-н шинжилгээ тус 

тус аваад байна.  

Үер усны аюулаас болгоомжлох, урьдчилан сэргийлэх хамгаалах арга хэмжээний 

хүрээнд 1,2–р багийн 12 айл өрхийн нийт 53 иргэнд ухуулга сурталчилгаа хийсэн байна.  

 Шимэгчтэх өвчний хүрээнд туулгалтад хонь 19700, ямаа 25750, үхэр 9500, адуу 

2693, нохой 994, гахай 300, нийт 58937 мал амьтанд, боловсруулалтад хонь 23000, 

ямаа 25400, үхэр 7063, нохой 190, гахай 88 нийт 55741 мал амьтанд тус тус арга 

хэмжээ хийгдсэн байна.  

Ардын хувьсгалын 100 жил, Сэлэнгэ аймаг байгуулагдсаны 90 жил, Ерөө суманд 

Соёлын төв үүсэн байгуулагдсаны 60 жилийн хүрээнд цахимаар  видео бичлэг 16 

төрлийн урлаг уран сайхны тоглолт болон мэдээ мэдээллийг хүргээд байна. 

Жавхлант сум:   

Тус суманд Ковидын батлагдсан тохиолдол 07 дугаар сарын байдлаар 17 гарч 

тандалтын баг Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын халдварын голомт, 

тархалтын хумих, ойрын хавьталуудыг түргэн шуурхай илрүүлэх арга хэмжээг зохион 

байгуулан ажилласан.  

Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр тус сумын Эрүүл мэндийн төвд Ковидын 

тасгийг нээн тус тасагт 3 том хүн, 1 хүүхэд, дотуур байрны тусгаарлах өрөөнд 20 том 

хүн 6 хүүхэд нийт 23 том хүн, 6 хүүхэд эмчлүүлж байна. 

Сумын Онцгой комиссын гишүүд, Эрүүл мэндийн төвийн болон цагдаагийн албан 

хаагчид гэрийн тусгаарлалтад орсон иргэдэд халдвар хамгааллын дэглэмээ сахих, 

гэрээсээ гарахгүй байх, гаднаас хүн оруулахгүй байх зэрэг зөвлөгөө зөвлөмжийг утсаар 

өгөн ажиллаж байна.  

Коронавируст халдвар /ковид-19/ цар тахлын үед хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ 

үзүүлэх түр журмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд коронавирусын халдвар /Ковид-19/-ын  

шинжилгээгээр нотлогдон эмчлэгдэж байгаа 3 хүүхдэд хүнсний болон дархлаа дэмжих 

зүйлсээр тусламж үзүүлж ажилласан. 

Мөн коронавирусын цар тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 

“Короновирусын вакцинд” 12-17 насны 147 хүүхдийг бүрэн хамруулж зөвлөгөөг өгч 

дархлаажуулалтын цахим програмд шивэлт хийсэн. 
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Зүүнбүрэн сум:  

Сэлэнгэ аймаг байгуулагдсаны 90 жил, Зүүнбүрэн сум байгуулагдсаны 100 

жилийн ойг угтан хэрэгжүүлж буй тохижилтын ажлын хүрээнд сумын Засаг даргын 

Тамгын газар болон Ерөнхий боловсролын сургуулийг гэрэлт хаягтай болголоо. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Сэлэнгэ есөн эрдэнэ” 

ХХК”-ий хэрэгжүүлж буй дотор зам засварын ажил 40 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

           Сумын Засаг даргын  2021 оны А/83 тоот “Хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилох 

тухай” захирамжаар баяр наадмын өдрүүдэд төрийн албан хаагчдыг хуваарийн дагуу 

эргүүл жижүүрээр ажиллууллаа.    

          Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүсэх үерийн ослоос урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор анхны тусламжийн багийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулж, сайн 

дурын бүлэг, морьт эргүүлүүд голын эрэг дагуу иргэд амралт зугаалгаар явахдаа бага 

насны хүүхдийг хараа хяналтгүй байлгах, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ гол 

усанд орохгүй байх зэрэг зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг тараан  морьт болон явганаар эргүүл 

хяналтын ажлыг зохион байгууллаа. 

            Усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлж иргэдийн амралт зугаалгаар байнга очдог 

голын эрэг дагуу үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал өндөр эрэгтэй болон эрэг нурах 

эрсдэлтэй газруудыг сонгон трактороор газрыг нь хагалж, тээврийн хэрэгсэл орохгүй 

болгон голын эрэг дагуу байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.   

Сумын Засаг даргын 2021 оны А/63 тоот захирамжаар “Тандалт, хариу арга 

хэмжээний баг”- ийг байгуулж,  коронавирус илэрсэн 7 иргэний ойрын 90, дам 64, 

хавьтлын судалгааг гарган гэрийн тусгаарлалтад авч хяналт тавин  ажиллаж байна. 

Коронавирусээр өвчилсөн 7 иргэнээс 5 иргэн эдгэрч гэрийн тусгаарлалтад шилжлээ.   

Улаанбаатар хот болон бусад эрсдэлтэй аймаг сумаас орж гарч байгаа тээврийн 

хэрэгслийг бүртгэж, хяналт тавин иргэдэд ковидоос урьдчилан сэргийлэх заавар, 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Вакцинжуулалтын зохион байгуулж 1 дүгээр тунд 2004-2009 оны 276 хүүхэд, 

хөхүүл эх 5, жирэмсэн эх 5, архаг хууч өвчтэй иргэн 4, 2 дугаар тунд 2004-2009 оны 258 

хүүхэд, хөхүүл эх 5,  жирэмсэн эх 1, архаг хууч өвчтэй 4 иргэнийг тус тус хамрууллаа.  

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

эрчимжүүлэх тухай” А/15 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хүрээнд нийтийн эзэмшлийн 

12 объектын 43990 м2 талбайд халдваргүйтгэл хийсэн. 

Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, гарал үүслийн  101 гэрчилгээнд цахимаар хяналт 

тавьж баталгаажууллаа. 

Улсын чанартай автозам тавигдаж эхэлсэнтэй холбогдуулан элс 

/2300/,  хайрга  /29500, 3300/, дайрга /23500, 24500/  карьеруудын дээж авах 

шинжилгээний ажилд  хяналт тавьж ажиллалаа. Карьер ашиглалтын явцад “29500” 

хайрган карьерын нөөц дуусч голын эрэг орчмын хамгаалалтын бүсэд нэвтэрсэн тул 

уг карьерыг  сумын Засаг даргын 01/172 тоот албан бичгээр хааж нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг 07 дугаар сарын 20 өдрөөс хийхээр мэдэгдэл хүргүүлж хяналт тавин ажиллаж 

байна. 

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Шинэ бадрах” модны захад 5 төрлийн 

зөрчлийг арилгуулах 417 тоот албан мэдэгдлийг Засаг даргаас хүргүүлж зөрчлийг 

арилгууллаа. 

“Магнай трейд” ШТС нь “АИ92 шатахууны үнийг нэмсэн гэх иргэдийн гомдлын 

дагуу шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах талаар 418 тоот албан мэдэгдлийг сумын 
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Засаг даргаас хүргүүлж холбогдох мэдээллийг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 

хүргүүллээ. 

Ойн сангийн хортон хортон устгалын ажлыг Орхон голын сав дагуу Цагаан 

уулаас Эрхтийн нуга  орчмын 700 газар хийж дуусгалаа. 

Мандал сум: 

Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2021 оны 07 сарын 09-ний өдрөөс 

эхлсэн сумын орох хөдөлгөөнийг нээн, байнгын ажиллагаатай пост ажиллуулан хяналт 

тавин ажиллаж байна.  

Нийт иргэдийг коронавирус /Ковид-19/-ын эсрэг дархлаажуулалтад хамруулахаар 

тосгоны болон өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд өдөр бүр вакцин хийгдэж байгаа ба 07 

дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар вакцины бүрэн тун авсан 13615 иргэн, 1 дүгээр 

тун хийлгэсэн 832 иргэн байна. Мөн 12 дээш насны хүүхдүүд болон жирэмсэн эхчүүд, 

архаг хууч өвчтэй иргэдийг файзер вакцинд хамруулж байгаа ба 1424 иргэн 

вакцинжуулалтад хамрагдсан.   

Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Дасгал хөдөлгөөн хийцгээе” сарын 

аяныг орон нутагт амжилттай зохион байгуулан иргэдийн оролцоог хангаж “Алхалт” 

төрөлд ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн багш П.Нямцэрэн 3 дугаар байр, 

шатрын төрөлд 17 байранд орсон амжилтыг үзүүллээ.  

Зүүнхараа хүүхдийн ордноос шатар, төгөлдөр хуур, англи хэл, уран зураг, бүжиг 

зэрэг 5 төрлийн дугуйланд 24 хүүхдийг хамруулсан.  

Аймгийн Гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газраас Коронавирус /Ковид-19/-т 

халдвараар өвчилсөн 51 хүүхдэд ирүүлсэн амин дэмийн цуглуулгыг хүргүүллээ. 

37 аж ахуйн нэгж байгууллага 6771.72 га талбайд, 3 иргэн 257.5 га талбайд 

технологийн дагуу уринш бэлтгэсэн байна. 

Тариалалтын чанарыг соёололтоор хүлээн авсан дүнгийн нэгтгэл 
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1 Мандал сум 36 6751 1245 18.6 4651 68.8 855 0.1   

 Дүн 36 6751 1245 18.6 4651 68.8 855 0.1 0 0.0 

Малын шилжилт хөдөлгөөнд байнгын хяналт тавих, малын гоц халдварт өвчин 

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

бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, гарал үүсэл нь тодорхой, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх, мал эмнэлгийн 

арга хэмжээг технологийн хугацаанд гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих боломжийг 

бүрдүүлсэн мал эмнэлгийн цахим системд 6 МЭҮН мэдээлэл илгээж 07-р сарын 

байдлаар 152 өрхийн 45 толгой адуу, 120 толгой үхэр, 110 хонь, 220 кг адууны мах, 

11465 кг үхрийн мах,  2500 хонины мах, 1871 кг ямааны мах, гахай мах 90 кг, 14550 литр 

сүүнд гарал үүслийн гэрчилгээ бичиж олгосон байна.  
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Дэд бүтцийн чиглэлээр: 

- 1-р багийн 45, 43, 36-р байрны хойд талд 0.6 км асфальтан хучилттай автозам, 

Зүүнхараа политехник коллежоос Спорт сургалтын цогцолбор төвийн уулзвар 

хүртэлх автозамд 1.1 км явган зам барьж ашиглалтад орууллаа. 

- Сумын төвийн доторх хайрган хучилттай автозамуудыг засварлаж эхэллээ. 

- Баг бүрт гэр хорооллын айл өрхүүдийн дунд хүүхдийн тоглоомын талбай 

байгуулах зорилтын хүрээнд 1-р баг Баруун-Өлөнт, 3-р баг, Хорих 413-р ангийн 

баруун урд хэсэгт тоглоомын талбай байгуулах, тохижуулах ажлыг эхлүүлээд 

байна. Тус ажлын хүрээнд мини хөл бөмбөгийн талбай, сагсан бөмбөгийн 

талбайн хашлага, хашаа, 12 төрлийн дасгалын төхөөрөмж, явган хүний зам, 

бага насны хүүхдийн иж бүрэн тоглоом, сүүдрэвч, амрах сандал, хогийн сав, 

волейболын талбай, ролькын зам гэх мэт тохижилт хийгдэнэ. 

Баяр наадмын амралтын өдрүүдийн дараа Хараа голын эрэг дагуу цэвэрлэгээ 

хийж, 2 машин ундаа, пивоны сав, архины шил гэх мэт дахин боловсруулах боломжтой 

хог хаягдлыг цуглуулж хогийн цэг дээр бус дахиварын цэгт буулгалаа. Бусад ахуйн хог 3 

машин нийт 5 машин хогийг түүж тээвэрлэлээ. 

Талбай тусгаарлалт хийлгэх 6 ААНБ, 1 нөхөрлөл хүсэлт гаргасны дагуу 6 ААНБ-д 

үйлдвэрлэлийн огтлолоор 7 га, арчилгааны огтлол 32 га, цэвэрлэгээний огтлолоор 3 га 

24 нийт 66 га талбайд мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлалтын ажил хийгдсэн 

Хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичгийг 8 ААНБ, 1 нөхөрлөлд 656 м3 хэрэглээ, 

250 м3 нийт 906 м3 модыг 17 ширхэг мод бэлтгэх эрхийн бичиг олголоо. Гарал үүслийн 

эрхийн бичиг хот хооронд болон орон нутаг хооронд 2 нөхөрлөл 12 аж ахуй нэгж 

байгууллагад  хэрэглээ 765 м3 түлээ 66 м3 49 ширхэг эрхийн бичгээр олгосон. 

Мод бэлтгэлийн ААНБ-ын доод агуулахын тооллого 2 удаа хийсэн. Хяналт 
шалгалтын хуваарь гаргаж хуваарийн дагуу байгаль хамгаалагч, ойн инженер өдөр бүр 
эргүүл шалгалт хийж байна.  

Орхон сум: 

            Сумын Засаг даргын 2021 оны 86 тоот захирамжаар 2021 оны 07 дугаар сарын 

15 хүртэл хугацаагаар хөдөлгөөний хязгаарлалт хийсэн захирамжийг улс, аймгийн 

Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу цуцалсан. Онцгой комиссын шуурхай штаб, Засаг 

даргын Тамгын газрын хариуцлагатай жижүүрүүд гаднаас ирэх иргэдийн хөдөлгөөнд 

Номгон тосгон, Бэлэндалай өртөөний 24 цагийн хяналтын пост болон иргэдийн 

мэдээлэл дээр тулгуурлан хяналт тавьж, мөн сумын төв рүү орох, гарах хөдөлгөөнд 

хязгаарлалт тавьж зөвхөн тус сумын харьяат иргэдийг халдвар хамгааллын дэглэм 

болон тусгаарлалт, гэрийн ажиглалтын дэглэмийг баримтлан хүлээн авч ажиллалаа. 

Коронавирусын халдварын талаарх зөвлөмж, анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг цахим 

орчинд болон нийтийн эзэмшлийн газруудад байршуулах ажлыг зохион байгуулж, 

цахим орчинд 12 удаагийн мэдээ мэдээллийг хүргэж ажилласан. 

            Сумын Засаг даргын 2021 оны “Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай” 

А/81 тоот захирамжийн хэрэгжилтийн хангах ажлын хүрээнд цахим орчинд 

сэрэмжлүүлэг мэдэгдлийг байршуулж, айл өрхүүдэд хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн Сайхан 

сумын гал унтраах 61-р ангийн албан хаагчид “Орхон” голын эрэг дагуу эргүүл хийж 

ажилласан. 

Төрийн албан хаагчдыг ажлын байран дээр нь чадавхжуулах зорилгоор аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газар, “Incosad”-тай хамтарсан сургалтад 25 албан хаагчийг 

хамрууллаа. 

“Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-аас “Төгсөлтийн аргачлал хөтөлбөр”-т хамрагдсан 30 өрхөд 

өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор өөрийн хүсэлтийг харгалзан: 
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- 9 өрхөд- Үхэр /тугалтай бяруутай/  

- 1 өрхөд- 5-ын банз 30ш  

- 1 өрхөд- Гахайн тэжээлийн будаа 1тн 

- 30 өрхөд-Эко 00-ын асуудлыг шийдвэрлэх палк тус тус олгосон. 

Орхон хаалганаас сумын төв орох зам дагуу ил задгай хог хаягдал болон сумын 

төвийн төв зам дагуу байрласан хогийн сав болон нийтийн эзэмшлийн талбайн 5 га 

газрын 1 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт ачиж буулгасан. 

Орхонтуул сум: 

  Баяр наадмын өдрүүдэд сумын Онцгой комиссын гишүүд хуваарийн дагуу эргүүл 

жижүүр хийж иргэд, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллалаа.  

“Бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт”-ийн ажлыг тогтмолжуулан төр 

төсвийн байгууллага, аж ахуй нэгж, худалдаа үйлчилгээний газрууд, хүүхдийн 

тоглоомын талбай, орц хонгилууд нийтийн эзэмшлийн талбай зэрэг нийт 32564,9 м2 

талбайд мананцар үүсгэх төхөөрөмжөөр ариутгал хийж гүйцэтгэлээ.  

    Цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар Засгийн газар, аймгийн Засаг дарга, улс, 

аймгийн Онцгой комисс, эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гаргасан заавар, зөвлөмж, 

шийдвэрүүдийг тухай бүр иргэдэд цахимаар болон шуурхай штабын утсаар мэдээлэл 

хүргэн ажиллаж байна.  

   07 дугаар сард нийт 120 цахим гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт тавьж 

баталгаажуулсан байна. Үүнд амьдаар адуу 19, үхэр 89, хонь 1499 , ямаа 231 нийт 1838  

мал амьтан хүнсний зориулалтаар бичигдсэн байна.  

Сайхан сум:  

“Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-аас хэрэгжүүлж буй “Хониор бэлэг барья” төслийн 

хүрээнд зорилтот 14 өрхийн нөхцөл байдалтай танилцан тус бүр 20-30 хонь 

бэлэглэхээр болов. 

“Улаан загалмай нийгэмлэгээс Коронавирусын халдвартай холбоотой ажилгүй, 

орлого зогссон 10 айл өрхөд хүнсний тусламж үзүүллээ.  

Сумын зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг витаминжуулах ажлын хүрээнд эрсдэлт 

нөхцөлд амьдарч байгаа 106 хүүхдийн судалгаа гарган тэдэнд амны хаалт болон 

витамин Д, витамин С тараан ажиллав. 

Сум дундын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 1 

удаа, иргэний гомдол мэдээллийн дагуу хяналт шалгалтыг 1 удаа тус тус хийж, эрх 

бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй газрын хэвлийн ашигласан 1 иргэнд “Зөрчлийн тухай 

хууль”-аар 150.0 төгрөгийн торгууль шийтгэлийн арга хэмжээ авч, эрүүгийн хэрэг үүсгэн 

шалгагдаж байгаа зөвшөөрөлгүйгээр ойн сан бүхий газраас түлээний мод бэлтгэсэн 1 

иргэнд модны экологи эдийн засгийн үнэлгээг 600.0 төгрөгөөр тогтоож, шинжээчээр 

ажилласан. 

“Мал эмнэлгийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай” А/103, “Мал, 

амьтны халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх, отор нүүдэл, шилжилт 

хөдөлгөөнд хяналт тавих сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион 

байгуулах тухай” А/104 , “Малд үзлэг ангилалт хийх тухай” А/105, “Сумын нутаг дэвсгэрт 

үйл ажиллагаа, явуулж буй Аж ахуй Нэгж, Байгууллага, малчин, мал бүхий иргэдийн 

2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, малчин, мал бүхий иргэдэд байгалийн 

хадлангийн газрыг хуваарилж, сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах тухай” А/106 тоот сумын Засаг даргын захирамж боловсруулан, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
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Сумын нийт газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, ААНБ-ын 2021 онд 

тариалсан үр тарианы талбайн соёололтын байдалтай, мөн сумын хэмжээнд Орхон, 

Хараа голын дагуу төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалагч иргэн, ААН-ийн 

газар ашиглалт, тариалалт, үерт авсан талбайн ургацын байдалтай танилцлаа. 

Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоол, “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг 

бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журам”, 2021 оны А/98 захирамжийг 

үндэслэн зоорь хүлэмж аж аж ахуйн чиглэлээр 3 иргэнд, зөгийн үржүүлэх чиглэлээр 1 

иргэнд, хүнс хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 2 иргэнд, төмс, хүнсний ногоо жимс 

жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 3 иргэнд, барилга, барилгын туслах 

материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 1 иргэн нийт 10 иргэнд 95 сая төгрөгийн бүрэн 

олголт хийж дууссан.  

Нийтийн эзэмшлийн зам  талбай, бичил хороолол, автобусны буудал, хогийн сав, 

сандал зэрэг нийт 180,000 м2 талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг  хийхэд 

хяналт тавьж ажиллалаа.  

Австри улсын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй “Дэд бүтцийн хөгжил-Баянзүрх, 

Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажилд трассын давхцлыг гарган 

зөвшилцөж,  ашиглагчийн зүгээс хяналт тавин 150 толгой гэрлийг “Овоот”, “Дөмбөн” 

хороололд 120 ширхгийг, Номгон тосгонд 30 ширхгийг байршуулан ажиллаж байна. 

Улаанбаатар хотын “Жаргалтай хүүхдийн өргөө” ТББ болон Герман улсын 

“Хаппи бамбини” байгууллагатай хамтран ажиллаж цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын 

талбайд 2 ширхэг савлуур, 2 ширхэг дүүжин даажин, 1 ширхэг гулсуурыг байрлуулан 

тохижуулсан. Тус ажлын хүрээнд дээрх байгууллагуудтай хамтран “Ногоон байгууламж, 

төсөл”-ийн хүрээнд 85 ширхэг мод, туршилтын талбай 7 ширхэг, цэцгийн мандал 6 

ширхгийг хуваарийн дагуу усалж, хашааны зэрлэгийг зулгааж, цэцэрлэгийн 

өнгө үзэмжид анхааран ажилласан байна.   

Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 12-17 насны суралцагчдыг вакцинд 

хамруулах ажлыг зохион байгуулав. Вакцины  1-р тунд нийт ерөнхий боловсролын 1, 2-

р сургуулийн сурагчдын 90 хувь нь хамрагдсан байна.  

Сант сум: 

Суманд “Ковид-19” цар тахлын халдвар гарсны улмаас сумын Онцгой комиссын 

шийдвэрээр хөл хорио хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон хугацааг 2021 оны 07 дугаар 

сарын 08-ны өдөр хүртэл мөрдөж ажиллалаа. Цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас 

сумаас гарах, суманд орох хөдөлгөөнд хяналт тавьж 24 цагийн хяналтын постыг 

ажиллуулж байна. Сум руу ирж байгаа иргэдийг түргэвчилсэн оношлуурын 

шинжилгээнд хамруулан нэвтрүүлж байна.  

Сумын хэмжээнд 8 өрхийн 66 иргэн гэрийн тусгаарлалтад байна.  

Цар тахалтай холбогдуулан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас 5265,0 мянган 

төгрөг, 16 хонь, 4 ямаа, 7719,7  мянган төгрөгийн  463 ширхэг  оношлуур, 1500,0  мянган 

төгрөгийн 60 ширхэг хамгаалалтын хувцас, 95,0 мянган төгрөгийн 950 ширхэг  амны  

хаалт, 160,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 30 ширхэг  гар  ариутгагчийг хүлээн  авч  

зарцууллаа. 18990,0 мянган төгрөгийн 1100 ширхэг түргэвчилсэн оношлуур худалдан  

авч зарцуулаад байна. 

Сумын хэмжээнд файзер вакцины 1, 2-р тунгийн дархлаажуулалтын ажил 

явагдаж 12-17 насны хүүхдүүд, жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүд, архаг хууч өвчний 

заалттай нийт 210 хүн  вакцины бүрэн тунд хамрагдлаа. /420 тун вакцин хийгдсэн/ 

Орхон гол дагасан бургас модонд тархсан хортны судалгааг “Хонгор”, “Сөрдөг”, 

“Нумт”, “Наймт”, “Гурамсан” зэрэг газруудад гүйцэтгэж, аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 
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“Хатант Форест” ХХК тэмцлийн ажлыг гүйцэтгэж нийт 1200 га талбайд хортон устгалын 

ажил хийгдлээ.  

Сүхбаатар сум: 

Сумын шуурхай штаб тухай бүр хуралдан УОК, АОК, СОК-оос гарсан 

шийдвэрүүдийг тухай бүр иргэдэд хүргэх, олон нийтэд сурталчлан хэрэгжилтийг 

хангуулан ажиллаж байна. 

Бүх нийтийн амралтын өдрүүд эхэлсэнтэй холбогдуулан тус сум руу нэвтрэх 

иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж Улсын Онцгой комиссын 46 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Хот болон орон нутаг хооронд зорчих иргэдийн хөдөлгөөнийг зохицуулах 

түр журам”-ыг баримтлан Коронавируст /Ковид-19/-ын халдварын тархалтаас 

урьдчилан сэргийлэх үүднээс Дулаанхан 4 замын хяналтын постоор нэвтэрч буй 

тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавин ажиллалаа.   

2021 оны 07 дугаар сарын 10-18-ны хооронд эрсдэлтэй бүс нутгаас тус сум руу 

нийт 1155 машин 3329 иргэн нэвтэрсэн. Үүнээс нийт 740 иргэнээс түргэвчилсэн 

шинжилгээ авч нийт 16 эерэг тохиолдол гарсан байна.  

Тус сард нийт 3366 иргэнээс ПСР шинжилгээ авч, шинжилгээнд 5 байгууллагын 

давхардсан тоогоор 27 машин шинжилгээнд явсан байна 

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын  нөхцөл байдал, халдварын тархалтаас 

урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор хөдөлгөөний хязгаарлалт тогтоох 

тухай шийдвэрийг дахин сунгахгүй байх  Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу хөл 

хориог сунгаагүй болно.   

Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор халдвар бүртгэгдсэн сум, орон 

нутаг руу зорчихгүй байх, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын 

дэглэмийг баримтлах, маскаа байнга зүүхийг анхааруулсан урьдчилсан сэргийлэх 

зөвлөмж, зааврыг бэлтгэн  цахим хаягт байршуулан иргэдэд сурталчлан ажиллаж 

байна. 

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, ГХУСАЗСЗ, “Сэлэнгэ амьдрах сайхан” 

ТББ, “Төлөвшлийн шийдэл" ТББ, багийн Засаг дарга нар, УБТЗ-ын БАҮ-ний 1-р ангийн 

хамт олон хамтарч 7-р багийн Төмөр замын клубт “Гэрэл гэгээтэй амьдралын төлөө 

хамтдаа” уулзалт, ярилцлагыг зохион байгуулж 8 багийн архины хамааралтай 15 

иргэнийг хамрууллаа.  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Салхит 3-р багт 

үерийн далангийн гүүр шинэчлэн хийх ажлын цахим тендер шалгаруулалтыг зохион 

байгуулж “Сэлэнгэ Есөн-Эрдэнэ” ХХК-тай гэрээ байгуулж ажлын явц 80 хувийн 

гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна. 

Сүүлийн үед Сүхбаатар сум болон ихэнх нутгаар хур тунадас ихтэй байсны  

улмаас Орхон гол, Сэлэнгэ мөрний усны түвшин үерийн хэмжээнээс 40см-ээр давж 

үерлэсэн байна. Сүхбаатар сумын хэмжээнд 2,3,4,6,7-р багуудад үерийн ус зайлуулах 

далан байдаг бөгөөд тус багуудын Засаг дарга нар, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн 

нар хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, шалгалтын явцад эвдэрсэн, 

хагарч цуурсан үерийн байхгүй. Зарим багийн нутагт байрлах үерийн далан болон 

нүхэн гүүрт  хог урсаж бөглөрөх аюултай байсныг цэвэрлэж 2 машин хог зайлуулан 

ажиллалаа.   

Түшиг сум: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн хурлын 

шийдвэрээр Ардын хувьсгалын 100 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмыг нэг жилийн 

хугацаагаар хойшлуулсантай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2021 оны “Хурдан 
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морины уралдааныг хориглох тухай” А/72 дугаартай захирамж гарч хэрэгжилтийг ханган 

ажиллалаа.  

Короновирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 1,2 дугаар 

тун дархлаажуулалтад суманд насанд хүрсэн 15 хүн дархлаажуулж, 16-17 настай 

хүүхэд, хөхүүл, жирэмсэн, архаг хууч өвчтэй 78 иргэнийг хамрууллаа.  

Тайлант хугацаанд Коронавирусын халдварын 31 тохиолдол бүртгэгдэж үүнээс 

13 хүнийг эмчлэгдэн гарч, гэрийн тусгаарлалтад шилжиж, 18 хүн нь эмчлэгдэж байна. 

Сумын Засаг даргын 2021 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хяналт пост, 

шуурхай штабын хуваарь батлах тухай” А/74 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг ханган 

үзүүр хошууны постод 14 албан хаагч 8 ээлжтэй, шуурхай штаб дээр 8 албан хаагч 

8 ээлжтэй хуваарийн дагуу ажиллаж байна. 

Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын захиалгаар сумын тодорхой 

газруудад тархсан ойн хөнөөлт, шавжийн судалгаа тэмцлийн ажлыг “Мөнх ногоон 

жодоо” ХХК нь ойн хөнөөлт өрөөсгөл хүр эрвээхий шавжтай химийн аргаар газраар 

утаат болон шүршигч багаж ашиглан 11000 га бүхий талбайн 2450 га-д түүвэрлэн 

тэмцлийн ажлыг хийж, тэмцлийн ажлын гүйцэтгэлд Сэлэнгэ бүсийн Сум дундын ойн 

анги, сумын холбогдох албан хаагчид хяналт хийж, зөвлөн хамтарч ажиллалаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/129, сумын 

Засаг даргын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/60 тоот захирамжийн хэрэгжилтийн 

хүрээнд 06 дугаар сарын 25-30-ыг хүртэл 5 хоногийн хугацаанд “Баяд”, “Үзэмчин” 

үүлдрийн хонь үржүүлж буй 1 аж ахуйн нэгж, 15 малчны 1515 хонинд ангийн 

болон хувьслын ангилалт явуулав. Малчин болон мал бүхий  20 айл өрхөд Сахлын 

даваа давж зусах талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажиллалаа.  

            Улсын хөрөнгө оруулалтаар 550 сая төгрөгийн 50 хүүхдийн хүчин чадалтай 

цэцэрлэгийн өргөтгөлийн  ажил 40 хувьтай  байна. 

Хушаат сум:  

Сумын Онцгой комисс 2 удаа хуралдаж 2 захирамж батлан гаргаж хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Аймгийн Онцгой комиссоос өгсөн баяр 

наадмын амралтын өдрүүдэд хэрхэн ажиллах чиглэлийн дагуу сумаас орох гарах 

хөдөлгөөнийг 2021 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн нээж иргэд болон тээврийн 

хэрэгслийн бүртгэлийг хөтлөн шаардлагатай тохиолдолд түргэвчилсэн оношлуураар 61 

иргэнээс шинжилгээ авч нэвтрүүлсэн. Баяр наадмын амралтын /2021.07.10-2021.07.18/ 

өдрүүдэд 370 тээврийн хэрэгслээр 738 иргэн ирж, 80 тээврийн хэрэгслээр 106 иргэн 

явсан байна.  

Сумын хэмжээнд 07 дугаар сард /Ковид-19/ эрт илрүүлэх зорилгоор тандалтын 

шинжилгээг 33 иргэнд түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ хийж 3 иргэнээс /Ковид-

19/-ийн халдвар илэрч аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн лабораторт PCR-ын сорьц илгээж  

батлагдсан тохиолдлыг Шаамар, Жавхлант сумын ковидын тасагт шилжүүлсэн. 

Батлагдсан 3 тохиолдлын ойрын болон дам хавьтлын 12 өрхийн 24 иргэн гэрийн 

ажиглалтад байна. Гэрийн тусгаарлалтад 14 өрхөд гаднаас 47 иргэн ирж гэр бүлийн 24 

гишүүний хамт нийт 71 иргэн орсон байна.  Эрүүл мэндийн төвд түргэвчилсэн 261, PCR 

39 иргэн хамрагдсан.  

Орхон голын гүүрний хяналтын постод хоногт 24 цагийн ээлжээр 2 албан 

хаагчийг ажиллуулж, баяр наадмын амралтын өдрүүдээр сумын Эрүүл мэндийн төвөөс 

сувилагчдыг нэмэлтээр ажиллуулсан. Нийт давхардсан тоогоор 70 албан хаагч 

ажилласан байна. Мөн цаг үеийн байдалтай холбогдуулан /Ковид-19/ халдвар гарсан 
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Баянбулаг, сумын төвийн ойр орчимд хөдөлгөөнт эргүүлийг хоногоор ажиллуулан 

давхардсан тоогоор 14 албан хаагч ажилласан байна.  

Мөн /Ковид-19/ халдвар хил залгаа аймагт эрс нэмэгдэж голын ус эрс нэмэгдэж 

болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Орхон голын дээд перевозны үйл 

ажиллагааг түр зогсоосон.   

Ариутгал халдваргүйтгэлийг төрийн байгууллагад 1840 м2, хүнсний худалдаа 

үйлчилгээний байгууллагад 858 м2, хүнсний биш худалдааны газруудад /ШТС, Банк/ 

872 м2, нийтийн эзэмшлийн талбайд /тоглоомын талбай/ 3000 м2 талбайд тус тус 

хийсэн.  

          Хаврын тариалалтын мэдээ эцсийн байдлаар нийт үр тариа 12382 га, тэжээлийн 

ургамал 1113 га, тосны ургамал 4255 га, төмс 242 га, хүнсний ногоо 221,3 га газарт тус 

тус тариалалт хийгдээд байна.  

07 дугаар сарын 18-ны 17 цаг орчимд “Ар Сэвд могойт” ХХК 123 га, “Голын 

өндөр” ХХК 204,5 га, “Өгөөж Мандал Уул” ХХК 201 га, нийт 531 га талбай мөндөрт 

цохигдон 100 хувь ургац алдсан ба хохирлыг мөнгөн дүнгээр тооцвол 1 тэрбум төгрөг 

болсныг ургацын хохирол тооцох ажлын хэсэг газар дээр нь тогтоолоо. Мөн ногоочдын 

холбооноос гаргасан хүсэлтийн дагуу ажлын хэсэг ажиллан Товуухан орчмын 

ногоочидтой уулзаж 12 ногоочны 17,3 га ногооны талбай үерийн усанд автсаныг 

тогтоож ажиллалаа. 

        Мал эмнэлгийн 49 цахим гэрчилгээнд хяналт тавьж баталгаажуулалт хийн 

шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх угаалгад 15000 толгой бог малыг хяналт тавьж 

хамруулсан. Шүлхий бог малын мялзангийн тандалтын дээжийг 2 өрхийн 8 үхэр, 24 бог 

малаас авч мал эмнэлгийн газарт хүргүүлсэн. 127 өрхөд түлээний модны эрхийн бичиг 

бичиж 1,940,580 төгрөгийн төсөвт орууллаа.  

    Хүдэр сум:  

Тайлант сард Засаг даргын зөвлөл 1 удаа хуралдаж цаг үеийн холбогдолтой 

асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. 

Харьцуулалтын тендерийн аргаар худалдан авах ажиллагааг зарлан “Эйч Ти 

Элл” ХХК шалгаран гэрээ байгуулан цахим худгийг суурилуулах ажлыг бүрэн хийж 

гүйцэтгэн ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. Цахим худаг суурилуулах 1, 2-р багийн худгууд 

дулаалга муутай тул дулаалга болон засварын ажлыг “Хүдэр тохижилт” ОНӨААТҮГ 

хийж гүйцэтгэлээ. 

“Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК болон “Эв энержи” ХХК-ий техникийн 

тусламжтайгаар “Хүдэр тохижилт” ОНӨААТҮГ хамтран сумын төвийн зам засварын 

ажлыг эхлүүлээд байна.  

“Хүдэр”, “Шоргоолжийн” голын эрэг дагуу үер усны ослоос урьдчилан сэргийлэх 

эргүүл шалгалтын ажлыг сумын Цагдаагийн хэсэг, Эрэх хайх салбар ангитай хамтран 

голын эрэг дагуу амралт, зугаалгаар явсан 68 автомашинтай 148 иргэн /давхардсан 

тоогоор/-д усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, коронавируст цар тахлын аюулаас 

урьдчилан сэргийлж халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахих тухай сэрэмжлүүлэг, 

зөвлөмжийг өгч ажилласан.  

Сумын хэмжээнд иргэд олноор цуглаж, морь уралдуулах болзошгүй эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалтыг зохион байгуулсны үр дүнд 2021 оны 07-р 

сарын 05-ны өдрийн 06:00 цагт морь уралдуулах талбайд сунгаа хийхээр цугласан 

иргэдийг тараан Ерөө сумаас ирсэн 10 орчим тээврийн хэрэгсэлтэй 30 гаруй адуудтай 

20 иргэнийг нүхэн гүүрний 1-р постоор санамж сануулгыг өгөн буцаасан. 



26 
 

Тайлант онд  газар тариалангийн 7 аж ахуйн нэгж 2 иргэн улаанбуудай, овьёос 

6650 га-д тариалахаар төлөвлөснөөс 7025 га-д улаанбуудай, 351 га-д овьёос  хүнсний 

ногоо 46 га, төмс 68 га-д тус тус тариалж сумын төлөвлөгөө бүрэн биелсэн.   

Малын эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгох цахим системд 29 удаагийн гэрчилгээг 13 

толгой адуу үхэр 44, хонь 489, ямаа 8, гахай 22, үхрийн мах 400, хонины мах 40 кг тус 

бүр олгож, малын шилжилт хөдөлгөөнд 1 удаа хяналт тавьж ажиллалаа. /Дархан-Уул 

аймгаас орж ирсэн 120 толгой адуунд хяналт тавьж ажлын хэсгийн хамт 2 өдөр буцааж 

гаргах ажил хийлээ./  

          /COVID-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэх ажилд 3 

автомашин 310 м2, сумын төвд үйлчилгээ явуулдаг 23 байр цэгт 3 удаагийн 

давтамжтайгаар бүгд 4600 м2 талбайд, суманд /COVID-19/ халдвар илэрч, голомттой 

30 өрх, тусгаарлах байранд /улаан бүс/ 3900 м2 талбайд нийт 8810 м2 талбайд 

халдваргүйтгэлийн ажил хийлээ.  

Тандалтын зорилгод нийцүүлэн тархвар зүйн “Санамсаргүй түүврийн” аргад 

суурилсан ийлдэс судлалын идэвхтэй тандалтыг  явуулахад, санамсаргүй сонгогдсон 2 

малчин өрхийн үхэр 8 толгой, хонь 12 толгой ямаа 12 толгой нийт 32 толгой малаас цус 

авч ийлдэс ялган аймгийн Мал эмнэлгийн газрын лабораторид илгээж, тандалтын 

цахим системд шивэлтыг оруулж илгээн, холбогдох баримт бичиг материалыг цаг 

хугацаанд нь бүрдүүлэн явуулж ажиллалаа. 

2021 онд аймгийн Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 

10.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй мод үржүүлгийн газар байгуулах ажлыг Байгаль 

орчин аялал жуулчлалын газартай гэрээ байгуулан “Шоргоолжийн төгөл” нэртэй мод 

үржүүлгийн газрыг байгуулан 10 төрлийн 13 кг үрийг тарьж суулган одоогоор 90 хувийн 

гүйцэтгэлтэй байна.  

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ой хээрийг 

түймрээс хамгаалах, хогийг заасан цэгт хаях зэрэг иргэд олон нийтийн экологийн 

боловсролыг нэмэгдүүлэх уриалга болон 7 ширхэг самбарыг  Хүдэр гол, Унаган толгой, 

Самбартай хөтөл, хогийн цэг зэрэг газруудад байршуулсан. 

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2021 оны “Хяналт шалгалт хийх 

тухай” 18/02 тоот байнгын удирдамж, 2021 оны “Ашигт малтмалыг хууль бусаар 

олборлох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” 01/80 тоот 

удирдамжуудын дагуу хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зохих зөвшөөрөлгүй ашигт малтмал 

олборлох зорилгоор техник хүн хүчээ төвлөрүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын 

үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Сумын “Хүдэрийн ундарга”, “Хүдэр эв энержи”, “Зүрийн гол” нөхөрлөлд хууль 

бусаар ашигт малтмал олборлохгүй байх тухай албан мэдэгдлийг хүргүүлэн урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан. 

Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Иргэдийн эрүүл, аюулгүй 

орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх төлөвлөгөө” болон сумын иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 90 тоот тогтоол “Хог хаягдал үүсгэсний хураамж авах” 

журмын дагуу өөр аймаг, нийслэл сумдаас аялах, амарч зугаалах байгалийн дагалдах 

баялаг жимс жимсгэнэ, ургамал түүх, хадлан тэжээл бэлтгэх болон бусад зорилгоор 

ирж буй иргэдээс хог хаягдал үүсгэсний төлбөр хураамжийг 1000 төгрөгөөр тогтоосны 

дагуу иргэдэд хураамжаа төлж хог хаягдлаа зориулалтын уутанд хийж тогтоосон хогийн 

цэгт хаяхыг анхааруулж “Хүдэр тохижилт” ОНӨААҮТГ-тай хамтран Хүдэр сумын 

Баянцагаан 2-р багийн нутаг дэвсгэр болох “Мухар хөндий”, “Жалга”, “Уяалга” чиглэлд 
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явж иргэдийн үүсгэсэн ахуйн хог хаягдлыг зөөн тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулан 

ажилласан. 

Цагааннуур сум: 

 Сумын Шуурхай штабт Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид 12 цагийн 

ээлжээр ажиллан, цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд хүргэн, зөвлөн туслах үйлчилгээг 

үзүүлэн ажиллаж байна. 

 Үндэсний их баяр наадмын амралтын өдрүүдэд сумын Засаг даргын 2021 оны 

А/78 тоот захирамжаар хариуцлагатай эргүүл, жижүүрүүдийг томилгоожуулан 

ажилласан. 

 Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 2, 3-р багуудад ухаалаг 

худгийн төхөөрөмж суурилуулсан. 

 Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Эрүүл мэндийн төвд 8.0 сая 

төгрөгийн үнэ бүхий ЭХО аппарат авсан. 

 Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс 

3.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий драгер буюу согтуурлын зэрэг хэмжигч багажийг 

Цагдаагийн хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. 

 Тус сард 340 иргэнээс түргэвчилсэн шинжилгээ авч 12 иргэний PCR шинжилгээг 

аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн лаброторит хүргүүлэхэд 12 тохиолдол батлагдсан. 

Батлагдсан тохиолдлын ойрын болон дам хавьтал 23 өрхийн 76 иргэн гэрийн 

ажиглалтад байна. 

 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцинжуулалтын 1-р тунд 32, 2-р 

тунд 418 иргэн хамрагдсан байна. 

 Оргих 1 дүгээр багийн байгаль хамгаалагч “Гүн шүрэн” нөхөрлөлтэй хамтран 

малчдын өвөлжөө, хаваржаа сэлбэх, түлшний модны эрхийн бичиг олгох ажлыг зохион 

байгуулж байна. 

 Шаамар сум: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 105 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 

даргын 2021 оны “Түр журам батлах тухай” 46 дугаар тушаал, Аймгийн Онцгой 

комиссын 2021 оны 18 дугаар тогтоолыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 

ажиллалаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны “Бүх нийтийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 

эрчимжүүлэх” А/15 тоот захирамжийг хэрэгжүүлж Шаамар сум Дулаанхаан тосгоны төр 

төсвийн нийт 32, худалдаа үйлчилгээний 18 байгууллагын нийт 21586,2 м2 талбайд 

ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж ажилласан. Мөн 4-н замын пост, Ковидын тасаг 

байгуулагдсантай холбогдуулан сумын Эрүүл мэндийн төв болон Мэргэжил сургалт 

үйлдвэрлэлийн төвийг 2 цаг тутамд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэн ажиллаж 

байна.  

Сумын хэмжээнд эргүүл хяналтыг 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр, шуурхай штабыг 

24 цагаар тус тус ажиллуулж байна. Сумын хэмжээнд Улаанбаатар хот, эрсдэл бүхий 

сумаас ирсэн иргэдийг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зөвлөмжийн 

баталгааны маягт бөглүүлэн нийт 8 өрхийн 8 том хүн, 7 хүүхэд, хамт байгаа өрхийн 

гишүүдийн тоо 14, нийт 29 хүн гэрийн ажиглалтад байна.  

07 дугаар сард нийт Коронавирусын батлагдсан тохиолдол 16 бүртгэгдсэн. Нийт 

батлагдсан тохиолдлыг насны ангиллаар авч үзвэл 6-12 нас-2, 13-18 нас-2, 19-49 нас- 

4, 49-с дээш насанд-8 иргэн бүртгэгдсэн байна. Батлагдсан иргэдээс 10 иргэн эдгэрч 6 

иргэн эмчлэгдэж байна. Мөн ойрын хавьтал болох 58 том хүн 22 хүүхдийг гэрийн 

ажиглалт тусгаарлалтад авч ажилласан.  
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Сумын Засаг даргын А/98 захирамжийн дагуу Үндэсний их баяр наадам 7 дугаар 

сарын 11-15-ны өдрүүдэд тохиож байгаатай холбогдуулан Коронавируст халдвар 

/Ковид-19/-ын урьдчилан сэргийлэх, сум орон нутагтаа нийгмийн дэг журмыг сахиулах, 

иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс баяр 

наадмын үеэр ажиллах сумын Онцгой комиссын эргүүл хяналтыг хийж ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргын А/26 тоот захирамж, сумын Засаг даргын А/70 

тоот захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд Ой хээрийн түймрийн эргүүл шалгалтыг 

тогтмол хийж 180 иргэнд анхааруулга санамжийг тарааж 7 ААНБ-д захирамж тараан 

ойн хээрийн түймрийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг тогтмол хийж байна.  

Гол, мөрний усны түвшин үерийн аюултай түвшинг давж үерлэж байгаа тул 

иргэдийг гол, нуурын эрэг дагуу аялж зугаалахгүй, хүүхдийг хараа хяналтгүй явуулахгүй 

байх, үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлгийг хүргэж эргүүл 

жижүүрийг хийж гүйцэтгэсэн. 

Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн захирлын 2021 оны А/31 

тоот бичгийн хүрээнд 2 өрхийн 8 толгой үхэр, 24 толгой хонь, ямаанаас шүлхий, 

болон бод малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тандалтыг “Даншиг 

халзан” МЭҮН цусны дээжийг авч аймгийн мал эмнэлгийн газрын төв лабораторид 

хүлээлгэн өгч ажиллалаа. Малын шимэгч өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх малын угаалгыг 

8 өрхийн 2500 толгой малыг угаалган хамруулан ажиллахад нь мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгч хяналт тавин ажилласан.  

Аймгийн Засаг даргын малын хүүр сэв зэмд устгах захирамжийн хүрээнд үхэр 5, 

адуу 1, хонь 8, ямаа 7 толгой малыг устгаж ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж, “Малын 

удмын сангийн тухай хууль”-ийн дагуу хээлтүүлэгчийг ялган маллаж, Зүүнбүрэн сумын 

иргэн “Туяа сан” МЭН-тэй хамтран 39 хуц, 40 ухнаас цус авч хээлтүүлэг тус бүрийг 

үзлэгт оруулан зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийг илрүүлэх, 

таслан зогсоох, иргэд, олон нийтийн идэвх оролцоог сайжруулах зорилгоор 

“Хүчирхийлэлгүй сум орон нутаг болцгооё” уриан дор цахим нөлөөллийн арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Уг арга 

хэмжээний хүрээнд хүчирхийллийн эсрэг “Хамтарсан баг”-ийн цахим хаягийг шинээр 

нээж, цахимаар дамжуулан хамтарсан багийн талаарх мэдээлэл, гэр бүлийн 

хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль, 

хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хөршийн холбоог сайжруулах нь уриалга, болзошгүй 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг 23 удаагийн байдлаар бэлтгэж олон 

нийтэд мэдээлж ажилласан. 
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