СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ
Нэг.Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд:
1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааны талаар:
Аймгийн èðãýäèéí Тºëººëºã÷äèéí Хóðëын Тэргүүлэгчид òàéëàíò сард 2 удаа
хуралдаж 13 асуудал хэлэлцэн 14 тогтоол баталëàà.
 Сэлэнгэ аймгийн төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах ѐсны байгууллагад
ажиллаж байгаад өндөр насныхаа тэтгэвэрт гарсан àõìàäóóäûã хурлын үйл
ажиллагаанд оролцуулж тэдний арвин туршлага, мэдлэг, ур чадвар, арга
барил, оюуны нөөц боломжийг аймаг орон нутгийн хөгжилд ашиглах
зорилгоор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэд ахмад
зөвлөхүүдийн багийг ажиллуулах журмыг батлан гаргалаа.
 Мандал суманд үйл ажиллагаа явуулæ áóé Христийн шашны “Амьд чулуу”
сүмийн зөвшөөрлийн хугацааг 2 жилээр сунгалаа.
 Айл өрхийн түлшний модны хэрэгцээг хангах, түлшний мод бэлтгэх,
тээвэрлэх ажлыг чирэгдэлгүй болгох үүднээс ойгоос түлээний мод бэлтгэх,
тээвэрлэх, хяналт тавих журмыг баталлаа.
 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу аймгийн Засаг
даргаас ирүүлсэн саналын дагуу 2014 онд сум тус бүрээр иргэдэд
өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг хэлэлцэн баталлаа.
 Сэлэнгэ аймагт барилга байгууламж барих, засварлах, шинэчлэх, өргөтгөх
ажлыг эхлүүлэх, гүйцэтгэх явцад техникийн болон технологийн хяналт
тавьж, гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, барилга байгууламжийг хугацаанд нь
ашиглалтанд оруулах ажлыг сайжруулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын
дэргэд “Сэлэнгэ барилга захиалагч” ОНӨААТҮГазрыг байгууллаа.
 Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.
 Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, экологийн өнөөгийн сөрөг
нөлөөллийг багасгаж, төв суурин газрын тохижилтыг сайжруулах, ногоон
байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг бүх нийтийн хөдөлгөөн
болгоход байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого, арга хэмжээг аймаг, сум,
баг, орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн төлөвлөн хэрэгжүүлэх үндсэн дээр
ногоон зурвас, ногоон төгөл байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор
“Сэлэнгэ-Ногоон бүс” хөтөлбөрийг батлан гаргалаа.
2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар:
2013 оны ээлжит цэрэг татлагаар Зэвсэгт хүчний 336 дугаар ангид
хувиарлагдан алба хааж буй хугацаат цэргийн албан хаагчидтай аймаг орон
нутгийн удирдлага, эцэг эхийн төлөөлөгчдийг уулзуулах арга хэмжээг 2014 оны 2
дугаар сарын 12-ны өдрөөс 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, аймгийн Засаг
даргын орлогч Н.Батдорж, Зàñàã äàðãûí Тàìãûí ãàçðын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
Ч.Даваадорж, Цэргийн штабын дарга хурандаа А.Бүрнээбаатар нараар ахлуулсан
албаны бусад хүмүүс болон дайчдын ар гэрийн төлөөлөл багтсан 30 гаруй хүн
оролцлоо.
Аймгийн Засаг дарга С.Бүрэнбат тус аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх хилийн
застав, харуулуудын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тус аймгийн хэмжээнд хилийн
öýðãèéí 0243-р анги хариуцдаг 7 застав, 10 гаруй харуулын цэгүүд байдаг. Эдгээр
застав, харуулын цэгүүд дээрх хилчдийн аж амьдралтай танилцаж, Монгол Улсын
тусгаар тогтнол, хойд хилийн асуудал, алба хааж байгаа цэргүүдийн ая тухтай
байдал, бие бүрэлдэхүүн цэргийн албан хаагчдын нөхцөл байдалтай танилцлаа.
Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд хил дагуух бүс нутгийн хувьд малчид, тариалан
эрхэлдэг иргэд хилийн тусгай бүсэд орших газар хадлан тэжээлээ бэлтгэх, ãàçàð

тариалангийн үйл ажиллагаа явуулах, зан үйлийн үйл ажиллагаа явуулах гэх мэт
òóëãàìäàæ áóé àñóóäëûã øèéäâýðëýõèéã çîðèëãî áîëãîëîî.
Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэгийг аймгийн төрийн албан
хаагчдаас татан авч цахим программаар шивж, Авлигатай тэмцэх газарт
хугацаанд нь хүргүүллээ.
Аймгийн Засаг даргын Òамгын газарт Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа эрхлэх
орон тооны бус зөвлөлийг байгуулж баталгаажуулах ажлûã õèéëýý.
Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí àðõèâ, àëáàí õýðýã õºòëºëòèéã
×àíàðûí óäèðäëàãûí òîãòîëöîî /ISO 9001:2008/ ñòàíäàðòàä øèëæ¿¿ëýõ àæëûí
õýñãèéã àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí òóøààëààð òîìèëæ, 2014 îíû 1
ä¿ãýýð ñàðûí 06-ààñ 2 äóãààð ñàðûí 15-íû ºäðèéã õ¿ðòýëõ õóãàöààíä çîõèîí
áàéãóóëëàà.
Хоёр.Эдийн засаг, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:
1.Төсвийн гүйцэтгэлийн талаар:
1-р сарын 30-ний байдлаар
/мянган төгрөгөөр/
д/д Үзүүлэлтүүд
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Хувь
Орон
нутгийн
төсвийн
1
1235074.50
916384.80
74.2
орлого
Үүнээс: Аймгийн төсвийн
2
1064053.60
775194.60
72.9
орлого
Орон
нутгийн
төсвийн
1669186.50
1384373.60
82.9
зарлага
Үүнээс: Аймгийн төсвийн
282682.40
262315.40
92.8
зарлага
3
Аймгийн
ОНХСангийн
49500.00
46185.80
94.6
зарцуулалт
Авто
замын
хөрөнгө
оруулалт
Улсын
төсвөөс
олгосон
4
42300.00
42300.00
100.0
санхүүгийн дэмжлэг
Óëñûí
òºñâººñ
îëãîñîí
5
òóñãàé
çîðèóëàëòûí
3377119.90
3377119.90
100.0
øèëæ¿¿ëýã
Сумдад олгосон санхүүгийн
6
1207821.20
1207821.20
100.0
дэмжлэг
7
Засаг даргын нөөц
51924.00
30859.70
59.4
2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1 ñàðûí мэдээгээр орон нутгийн төсвийн орлого 74.2
хувь, улсаас авах санхүүгийн дэмжлэг 100.0 хувь тус тус биелэгдсэн байна. Төсвийн
зарлагын гүйцэтгэл 82.9 хувийн биелэлттэй байна. Аймгаас олгох сумдын санхүүгийн
дэмжлэг 100.0 хувь, Засаг даргаас олгох нөөц хөрөнгийн гүйцэтгэл 59.4 хувийн
гүйцэтгэлтэй гарсан байна.
2.Өргөн хэрэглээний барааны үнэ ханшийн тухай:
Үнэ, ханш /төгрөгөөр/
№ Барааны нэр, төрөл
Хэмжих 2013 оны 1-р сар
2014 оны 2-р сар
нэгж
Нэг.Талх, гурил, будаа
1
Гурил /1-гурил/
1 кг
900
900
2
Талх /орон нутгийн/
ш
800, 1800
800, 1800

том, жижиг
3
Нарийн боов
4
Элсэн чихэр
5
Цагаан будаа
Хоѐр.Мах, махан бүтээгдэхүүн
6
Хонины мах
7
Үхрийн мах
8
Адууны мах
9
Ямааны мах
10 Дотор мах цувдай
11 Хиам, чанасан
12 Гахайн мах
Гурав.Сүүн бүтээгдэхүүн
12 Сүү /задгай/
13 Сүү /савласан/
14 Тараг /задгай/
15 Хорхой ааруул
16 Айраг
17 Хуурай сүү /орос/
18 Өндөг
Дөрөв. Бүх төрлийн өөх тос
19 Ургамлын тос
20 Өөхөн тос
21 Шар тос
22 Масло /задгай/
Тав.Хүнсний ногоо
23 Төмс/Монгол/
24 Лууван
25 Манжин
26 Байцаа
27 Сонгино
28 Өргөст хэмх /Монгол/
29 Тарвас /Монгол/
Өргөст
хэмх
30
/даршилсан/
Алаг
салат
31
/даршилсан/
Зургаа.Тээвэр шатахуун
32 Бензин А-80
33 Бензин А-92
34 Дизель түлш

1 кг
1 кг
1 кг

1800-2300
1800
2200

1800-2300
2000
2200

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1кг

8000
9000
7500
7000
4000
9000
8000

7500
9000
7000
6500
3500
9000
8000

1л
1л
1л
1 кг
1л
1 кг
ш

1100
1700-1800
1200
8000
4200
350

1100
1700-1800
1200
8000
4200
400

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

2900-3500
1200
6000
3000

2900-3500
1200
6000
3000

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
ш

800
1000
1000
800
2000
-

800
1000
1500
800
2000
-

3200-4000

3200-4000

2100-2500

2100-2500

1590
1690
1830

1590
1690
1830

ш
1л
1л
1л

Гурав.Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд:
1. Архивын талаар:
Номгон тосгоны тариаланчдын хөдөлмөрийг харуулсан “Их дүнбэрэл” ХХКийí 2013 онд бүтээсэн “Газраас ургасан наран” баримтат кино болон киноны
дууны CD-ийг нөөц хувийн хамт òºðèéí архивт хүлээн авч хөмрөг үүсгэëýý.
Àéìãèéí òºðèéí àðõèâ, Áàéãàëèéí ãîëîìòîò õàëäàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ ãàçàð
õàìòðàí Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, аймгийн
Боловсролын газрын ажилтнуудын өрөө тасалгаа болон агуулах байранд ариутгал
хийх ажлыг зохион байгуулëàà.

“Архив, албàí õýðýã õºòëºëòºíä ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ ¿íäýñíèé
хөтөлбөр”-èéí õ¿ðýýíä Гэрээт ажилтнуудын 1 дүгээр сард хийсэн ажлын мэдээ
болон 2014 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг Аðõèâûí åðºíõèé ãàçàðт
хүргүүлëэý.
Зэлтэр ñàíãèéí àæ àõóéí 1959-1991 он, Баянгол сумын Мандах нэгдлийн
1954-1968 он, аймгийн Мал эмнэлгийн газрын 1965-1993 оны баримтуудад íÿãòëàí
øàëãàëòûí àæëûã хийж, хадгалах хугацаа дууссан, мэдээлэл, лавлагааны ач
холбогдолгүй болсон, эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх
шаардлагатай, цахим хэлбэрт шилжүүлэх баримтуудыг олж илрүүлэх àæëûã
õèéëýý.
Аймгийн Барилга угсралтын конторын 1983-1990 оны 17 õàäãàëàìæèéí
íýãæèéí 3500 хуудас, Эмийн сангуудын удирдах конторын 1971-1991 оны 24
õàäãàëàìæèéí íýãæийí 3560 хуудас, Дулаанхааны Мод дамжуулах баазын 19641976 оны 13 õàäãàëàìæийí íýãæèéí 2485 хуудас нийт 54 õàäãàëàìæèéí íýãæийí
9545 хуудас баримтанд эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалтын ажлыг хийж
мастер хувь үүсгэëýý.
Мастер хувиас ашиглалтын хувèéã Зүүнхараа сангийн аж ахуйн 2624 хуудас
баримтанд хийж гүйцэтгэëýý.
Төрийн архивын AMS программд Алтанбулаг сангийн аж ахуйн 1963-1992
оны 26 хадгаламжийн нэгжийí 2809 хуудас баримтûн /5463 заалт, 19794 хүний
нэр, 397 байгууллагын нэр, 273 газар зүйн нэр/ мэдээллийг шивж оруулëàà.
Òàéëàíò ñàðä àрд иргэд албан байгууллагын хүсэлтийн дагуу нийт 340
архивын хуулбар, магадлагаа 42, тодорхойлолт 59, эхийн одонгийн лавлагаа 2,
цалингийн тодорхойлолт 7 гаргаж үйлчилëýý.
Дөрөв.Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:
1. Боловсролын чиглэлээр:
Аймгийн Боловсролын газар, Дэлхийн зөн Сэлэнгэ орон нутгийн хөгжлийн
хөтөлбөртэй хамтран “Хүүхэд бүрийн хөгжилд нөлөөлөхүйц сургалтын
хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, орчин бүрдүүлэх 2 сарын аян”-ыг зохион байгуулж байна.
Àéìãèéí Áîëîâñðîëûí ãàçðààñ åрөнхий боловсролын сургуулийн 2 дугаар
ангийн багш нарт “Шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй”-г түгээн
дэлгэрүүлэх сургалтыг 2014 оны 2 äóãààð сарын 14-15 ны өдрүүдэд зохион
байгуулж íèéò 55 багш хамрагдëàà.
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй
хамтран ”Сэлэнгэ нутгийн бахархал” 2 сарын аяныг ерөнхий боловсролын
сургуулиудûí äóíä çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.
Аймгийн Боловсролын газар, Дэлхийн зөн Сэлэнгэ орон нутгийн хөгжлийн
хөтөлбөртэй хамтран аймгийн хэмжээний нийт ерөнхий болоâñðîëûí ñургуулийн
нийгмийн ажилтан, Насан туршийн боловсролын багш нарын мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулëàà.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн шатрын хичээл зааж байгаа багш нарын
сургалтыг 2014 оны 2 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Спорт сургууль дээр
зохион байгуулж сургалтанд 30 багш, Áîëîâñролын шинэчлэлийн хүрээнд
мэдээлэл харилцаа технологийн мэдлэг чадавхийг сайжруулах сургалтыг хими,
биологи, эрүүл мэндийн нийт 83 багш, åрөнхий боловсролын сургуульд эхний
жилдээ ажиллаж байгаа багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтанд нийт
9 хичээлийн 40 багшийг òóñ òóñ хамруулëàà.
2. Эрүүл мэндèéí талаар:
Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын “Нэмэлт мэдээлэл хүлээн авах
тухай” тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, өдөр тутам эрүүл мэндийн
байгууллагуудаас хэвтэн эмчлүүлэгчдийн мэдээг авч áàéíà. ªдөрт дунджаар 490

өвчтөн хэвтэн эмчлүүлж, 48 жирэмсэн эх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч 0-5
насны 140 хүүхэд, анхаарал татсан 14 хүнд өвчтөн хэвтэн эмчлүүлж байна.
Òóñ àéìãèéí Õóøààò суманд “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн
ажлын нээлтийí ¿éë àæèëëàãààã зохион байгуулж, зөвлºгөөнд сумын 103 иргэн,
төрийн байгууллагын 76 албан хаагч, àæ àõóéí íýãæèéí àæèë÷èä íèéò 205 хүн
хамрагдаж “Сэлэнгэ аймгийн эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал,
цаашдын зорилт”, “Жирэмсэн эхчүүдийн эрүүл мэнд, хяналтын ач холбогдол,
эрүүл эхээс-эрүүл хүүхэд”, “Бага насны хүүхдийн осол гэмтлээс сэргийлэх” сэдвээр
сургалт сурталчилгаа хийж, нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн үйл
ажиллагааг зохион байгуулж нийт 99 хүнийг хамруулëàà.
Àéìãèéí Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçðààñ Баруунбүрэн сумын иргэдэд “Эрүүл зан үйл
– Эрүүл амьдралын үндэс” ñýäýâò сургалт, нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг
зохион байгуулж íèéò äàâõàðäñàí òîîãîîð 217 иргэд хамрагдëàà.
Геронтологийн үндэсний төв, àéìãèéí Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð хамтран
Зүүнбүрэн, Орхон суманд бүсчилэн “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилд–
Ахмад настны оролцоо” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, сургалтанд íèéò ñóì,
òîñãîíû ýрүүл мэндийн төвийн дарга, настны эрүүл мэнд хариуцсан сувилагч,
тусгай мэргэжилтэн, ахмадын хорооны дарга нарын нийт 110 хүн, “Сумын эрүүл
мэндийн төвийн настанд үзүүлэх тусламжийг бэхжүүлье” сэдэвчилсэн сургалтанд
Эрүүл мэндийн төвийн дарга, настны эрүүл мэнд хариуцсан сувилагч, эмнэлгийн
тусгай мэргэжилтнүүд нийт 50 хүн, Ãеронтологийн үндэсний төв, Замын цагдаагийн
òàñàã хамтран “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг
сайжруулахад жолооч нарын оролцоо” сургалтыг зохион байгуулж, сумын Эрүүл
мэндийн төвүүдийн 21, Зүүнбүрэн, Орхон сумын тендерийн 15 машины 36 жолооч
хамрагдëàà.
3. Нийгмийн даатгалын талаар:
Нийгмийн даатгалын сангуудад 1609134.6 мянган төгрөгийн нийгмийн
даатгалын шимтгэл оруулах төлөвлөгөөтэйгээс 1481101.27 мянган төгрөг хурааж,
төлөвлөгөөний биелэлт 92 хувьтай байна. Аймгийн хэмжээнд 11 сум орлогын
төлөвлөгөөг 5-64.3 хувиар тасалæ, 8 сум орлогын төлөвлөгөөг 1.4-86.3 хувиар
давуулан биелүүлëýý.
Тэтгэврийн даатгалын сангаас øèíýýð òîãòîîãäñîí áîëîí òàõèð äóòóóãèéí
ñóíãàëòûí, òýæýýã÷ àëäñàíû òýòãýâýð àâàã÷ íèéò 25 тэтгэвэр авагчдад 4.1 ñàÿ
төгрөгийн тэтгэвэр олгоëîî.
Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 29 даатгуулагчдын хөдөлмөрийн чадвар түр
алдалтàä 2.9 ñàÿ òºãðºã, 17 äààòãóóëàã÷äàä жирэмсэн амаржсанû òýòãýìæèä 13.1
ñàÿ òºãðºã, 6 äààòãóóëàã÷èä 3.0 ñàÿ òºãðºãèéí оршуулгын зардал олгоëîî.
Эрүүл мэндийн даатгалыí сангаас нийт 3 эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн 1514
хүний эмчилгээний зардалд 54.9 сая төгрөг, 4 ýìèéí ñàíãààð ¿éë÷ë¿¿ëñýí 127
äààòãóóëàã÷èéí ýìèéí ¿íèéí õºíãºëºëòºíä 3.2 сая төгрөг шилжүүлээд байна.
Àæèëã¿éäëèéí äààòãàëûí ñàíãààñ 4 äààòãóóëàã÷èä 1.8 ñàÿ òºãðºãèéí òýòãýìæ
îëãîëîî.
Íèéãìèéí äààòãàëûí õýëòñèéí äýðãýäýõ Ýìíýëýã õºäºëìºðèéí ìàãàäëàõ
êîìèññ íü òàéëàíò ñàðä 3 óäàà õóðàëäàæ íèéò 110 õ¿íèé õºäºëìºðèéí ÷àäâàð
àëäàëòûí õóâü õóãàöààã õýëýëöýæ, 76 õ¿íèé õóãàöààã ñóíãàí, 11 õ¿íèé õóâü
õóãàöààã öóöàëæ, 20 õ¿íèé õóâü õóãàöààã øèíýýð òîãòîîëîî.
Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай
хуулийн дагуу ажилласан жилээ нөхөн тооцуулахаар шимтгэл төлсөн иргэдийн
тэтгэврийг шинээр тогтоож, шинэчлэн бодож 2014 оны 2 дугаар сарын 11 нд
тэтгэврийг олгосон.
4. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаар:

2014 оны 2 дугаар сарын байдлаар халамжийн санхүүжилт орж ирээгүйн
улмаас иргэдэд олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн мөнгө олгогдоогүй байна.
Сүхбаатар сумын ахмадын сувилалд 36, Мандал сумын ахмадын сувилалд
10 нийт 46 ахмадыг àìðààæ сувилуулàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà.
5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
2014 оны 2-р сарын байдлаар бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 903 хүн байсан бол
52 иргэн шинээр бүртгүүлж, идвэхгүй улмаас 86 иргэн хасагдаж ажил олгогчоос
ирүүлсэн 24 ажлын байранд 16 хүнийг ажилд зуучилж, ажилгүйчүүдийн тоо 853
боллоо.
“Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Мандал, Шаамар,
Сүхбаатар сумдын ажил олгогч нарын захиалгыг авч, уулзалт зохион байгуулж
Мандал сумын ìýðãýæèëò ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä барилгын өрөг угсрагч
мэргэжилээр 10 хүн, ойжуулагч мэргэжлээр 18 хүн, Шаамар сумын ìýðãýæèë
ñóðãàëòûí ¿éëäâýðëýëèéí òºâä зөгийчин мэргэжлээр 35, трактор комбайны жолооч
мэргэжлээр 11 хүнийг бүртгэж сургалтыг эхлүүлëýý. Сүхбаатар сумын ìýðãýæèë
ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâä тогооч 13, барилгын засал чимэглэлийн 15,
гагнуурчин 19 хүнийг бүртгэж нийт 7 төрлийн мэргэжлээр 123 хүнийг бүртгэн
сургалтанд хамруулаад байна.
Төрийн банкаар олгогдож бóé Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн жижиг
зээлд 18 иргэн хамрагдаж, шинээр 18 ажлын байр бий болж, 38.0 сая төгрөгийí
зээлийг олгоëîî.
6. Хүүхэд залуучуудын талаар:
Àéìãèéí Õ¿¿õýä ãýð á¿ëèéí õºãæëèéí õýëòñýýñ “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих
жил”-тэй холбогдуулан төрийн болон иргэний нийтийн байгууллагууд, хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэлүүдийн төлөөлөлтэй уулзаж цаашдын хамтын ажиллагааны
талаархи санал солилцох уулзалт зохион байгуулëàà.
Девинфо 2013 мэдээллийн судалгааг àéìãèéí íèéò сумдаас òàòàí авч
нэгтгэн Хүүхдийн төлөө Үндэсний газарт хүргүүлëýý.
Аймгийн Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх албатай хамтран хүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур үзүүлэлтийг
гаргàëàà.
Тав.Үйлдвэр, хөдөө аж, ахуйн бодлогын хүрээнд:
Хоршооны шар номонд îðóóëàõààð аймгийн жишиг õîðøîî болох үйл
ажиллагаа нь тогтворжсон 4 хоршооны танилцуулга, мэдээллийг үндэсний
холбоонд хүргүүлëýý.
2014 онд тариалах талбай, шаардагдах үр, нөөцөлсөн үр, дутагдаж буй
үрийн захиалгыг гаргаж ¯éëäâýð õºäºº àæ àõóéí яаманд хүргүүлëýý.
Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2013 îíû 394 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð áàòëàãäñàí
“Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн
ìàë÷èí, ìàë á¿õèé ýòãýýäýä ìºíãºí óðàìøóóëàë îëãîõ æóðàì”-ûí äàãóó òóñ
àéìãèéí 14 ñóìûí 2578 ìàë÷íû ìàòåðèàëûã ñóìäààñ õ¿ëýýí àâ÷ íýãòãýí ¯éëäâýð,
Õºäºº àæ àõóéí ÿàìíû ìàë õàìãààëàõ ñàíä õ¿ðã¿¿ëëýý.
Òóñ àéìãèéí ìàë õàâàðæèëòèéí áàéäàë, òºëëºëòèéí ìýäýýã 2 äóãààð ñàðûí
10 íààñ ýõëýí ñóìäààñ àâ÷ íýãòãýí ¯éëäâýð, õºäºº àæ àõóéí ÿàìàíä 7 õîíîã á¿ð ºã÷
ýõëýýä áàéíà. Àéìãèéí õýìæýýíä 2014 îíû 2 äóãààð ñàðûí 25 íèé áàéäëààð 16279
ìàë òºëëºæ ãàðñàí òºëèéí 99.8 õóâü íü áîéæèæ áàéíà. Îäîîãîîð 7 ñóìàíä 195 ìàë
õîðîãäîîä áàéíà.
Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах çîðèëãîîð 4.9 тн мах, махан
бүтээгдэхүүний 178 дээж, 2.8 тн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 53 дээж, 2780 ш өндөгний
278 дээж, 1120 ш арьс ширний 12 дээжинд тус тус ìàë ýìíýëýã, àðèóí öýâðèéí
магадлан шинжилгээг стандартын дагуу хийж, гэрчилгээг олгоëîî.

Зургаа. Газрын харилцаа, Байгаль орчны бодлогын хүрээнд:
1. Газрын харилцааны талаар:
Òóñ àéìãèéí Цагааннуур, Хушаат сумдын газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөнд тусгагдсан газруудыг зураг дээр буулгаж, ArcGis программ дээр
мэдээллийн санг үүсгэн тоон стандартын дагуу боловсрууллаа.
Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газруудын
судалгааг нарийвчлан гаргаж, зурган мэдээлэлд тулгуурлан газар зүйн холболт
хийж, тоон байдлаар боловсруулàí, мэдээллийн санг байгуулж, Байгаль орчèí,
íîãîîí õºãæëèéí яаманд хүргүүлсэн.
2014 онд өмчлүүлэх газрын нийт зориулалт, байршил, хэмжээг àéìãèéí íèéò
сумäààñ саналыг авч нэгтгэн àймгийн èргэдийн Òºëººëºã÷äèéí Хурлын
Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн батлууллаа. Тус тогтоолоор аймгийн хэмжээнд нийт
1090.28 га газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөсөнөөс иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний
зориулалтаар нийт 1081.94 га, аж ахуйн зориулалтаар 8.34 га газрыг өмчлүүлэхээр
шийдвэрлэлээ.
Газар өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлсэн эсэх лавлагааг нийт 52 иргэнд
Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Шаамар сум болон Нийслэлийн Налайх дүүрэг, Өмнөговь
аймгийн Ханбогд суманд хүргүүллээ.
2014 онд Газрын төлбөрийн орлогоос улсын төсөвт 350.0 сая төгрөгийг
төвлөрүүлэхээр сангийн яамнаас баталсаны дагуу àéìãèéí íèéò ñóìäàä газрын
төлбөрийг хуваарилан хүргүүлëýý.
2. Байгаль орчны талаар:
Àëòàíáóëàã, Õ¿äýð, Åðºº, Ìàíäàë, Öàãààííóóð çýðýã ñóìäàä îé çîõèîí
áàéãóóëàëò õèéëã¿¿ëýõ òóõàé õ¿ñýëòèéã Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ñàéäàä
õ¿ðã¿¿ëëýý.
2014 îíä îéãîîñ ¿éëäâýðëýëèéí áîëîí àõóéí çîðèóëàëòààð áýëòãýõ ìîäíû
õóâààðèéã àéìãèéí èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí Õóðëààñ áàòëàí ãàðãàñàíòàé
õîëáîãäóóëàí àéìãèéí íèéò ñóìäûí èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí Õóðàë, Çàñàã äàðãà,
ñóìûí áîëîí ñóì äóíäûí îéí àíãèóäàä çºâëºìæ áîëîâñðóóëàí õ¿ðã¿¿ëëýý.
Ерөө сумын “Цант ажнай” ХХК-èéí ойн мэргэжлийн байгууллагын эрхийг
сунгуулах, Хүдэр сумын “Хүдэр тамир” ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн ашиглалт явуулах
эрх олгох тухай дүгнэлтийг тус тус Áàéãàëü îð÷èí, íîãîîí õºãæëèéí ÿàìàíä
õ¿ðã¿¿ëëýý.
Àгаарын бохирдол, гадаргын усны гидрохимийн шинжилгээ, цацрагийн
түвшин нь стандарт хэмжээнээс хэтрээгүй байна. Агаар дахь түгээмэл
бохирдуулагч хий болох азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.021 мг/м³,
хамгийн их агууламж 0,037 мг/м³, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0,003 мг/м³,
хамгийн их агууламж 0,006 мг/м³, агаар дахь тоосжилтын дундаж агууламж 0,021
мг/м³, хамгийн их агууламж 0,026 мг/м³ байëàà.
Долоо.Сум орон нутгийн талаар:
1.Баянгол сум:
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ òºðèéí àëáàí õààã÷äàà 2014 îíû 2
äóãààð ñàðûí 20-21-íèé ºäð¿¿äýä Òºðèéí îðäîíä Óäèðäëàãûí àêàäåìè, Õóâü
хүний хөгжлийн институтээс зохион байгуулсан “Харилцааны ур чадвар, соѐл”,
“Багаар ажиллах чадвар” сэдэвт сургалтуудад хамрууллаа.
Áàÿíãîë ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, Äýëõèéí çºí îëîí óëñûí
байгууллагаас хамтран зохион байгуулсан “Хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөр”
ñóðãàëòàíä òóñ ñóìûí òºð òºñâèéí áàéãóóëëàãà, ñàéí äóðûí èðãýäèéã õàìðóóëëàà.
Ìîíãîëûí ¿íäýñòíèé ºâ áîëñîí áè÷èã ñî¸ë, óëàìæëàëò òîãëîîìûã îëîí
íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ çîðèëãîîð òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, åðºíõèé

áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü õàìòðàí ñóìûí èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí õóðëûí íèéò
òºëººëºã÷äèéí äóíä òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëëàà.
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ Áàÿíãîë ñóìûí íèéò 55, 60-ààñ
äýýø íàñíû 386 àõìàäóóäûã àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé
ñàëáàðò õóâààðèëàæ íèéò 335 àõìàäàä 5.0 ñàÿ òºãðºãèéí ãàðûí áýëãýýð õ¿íäýòãýë
¿ç¿¿ëæ, õàðüÿàëàëã¿é 51 àõìàäàä àéìãèéí Íèéãìèéí õàëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé
õýëòñèéí ìýíä÷èëãýý á¿õèé ãàðûí áýëãèéã ãàðäóóëëàà.
2.Баруунбүрэн сум:
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, ñî¸ëûí òºâ õàìòðàí 2014 оны 2
дугаар сарын 13-ны ºäºð ардын уламжлалт тоглоом наадгай “Дөрвөн бэрх”
тэмцээнийг зохион áàéãóóëëàà. Òóñ арга хэмжээнèé õ¿ðýýíä мөсөн шагай, шагайн
харваа, малгай шүүрэх, товч зангидах зэрэг тэмцээн¿¿äèéã òóñ òóñ зохион
байгууллаа.
Тус сумын эрүүл мэндийн төв нь òàéëàíò сард амбулаторийн үзлэг 165,
урьдчилан сэргийлэх үзлэг 74, эмнэлэгт хэвтсэн 4, жирэмсний хяналтанд байгаа
38, шинээр жирэмсний хяналтанд орсон 11 áàéíà. Түргэн тусламжийн дуудлага 39,
үүнээс алсын дуудлага 24, осол гэмтлийн дуудлага 3 ирëýý.
Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлд төрсөн хүүхэд 8, гэрлэлт 1, нас
баралт 1 бүртгэгдëýý. Шилжилт хөдөлгөөний хувьд шилжин явсан 5, шилжин ирсэн
3 áàéíà.
3.Ерөө сум:
Аймгаас 2014 оныг “Ээлтэй орчин, их бүтээн байгуулалтын жил” болгон
çàðëàñàíòàé õîëáîãäóóëàí òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ 2014 оны 2-р
сарын 14-ний өдºр төр, төсвийн байгуулагуудын удирдах ажилтнууд нийт 70 ãàðóé
албан хаагчдыг оролцуулан зөвлөгөөн зохион байгууллаа.
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ Åðºº ñумын 90 жилийн ойг õýðõýí
тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар иргэдийн санал хүсэлтèéã àâàõ, ìàë төлëºëò
õàâàðæèëòûí áàéäàëòàé òàíèëöàõ, төрийн үйлчилгээний талаарх санал асуулга
àâàõ, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын талаарх санал болон
òýäýíä тулгамдаж буй бусад асуудлûã шийдвэрлэх çîðèëãîîð 2014 оны 02-р сарын
19, 20-ны ºäð¿¿äýä 4 ажлын хэсэг àæèëëàëàà.
Åðºº ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ òóñ ñóìàíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ
áóé õудалдаа үйлчилгээний газруудад õÿíàëò, øàëãàëò õèéõ àæëûã зохион
байгууллаа. Øалгалтаар худалдаа үйлчилгээний 20 орчим цэг хамрагдаж 7 нэр
төрлийн 274 шèðõýã хугацаа нь дууссан бараа бүтээгдэхүүнийг акт үйлдэн, хураан
авч устгалд орууллаа.
2014 îíû 2 äóãààð ñàðûí 8-14-ны өдрүүдэд сум дундын ойн ангитай хамтран
Улаанбаатар төмөр замын дэр модны үйлдвэр, Түмэндалай ХХК, Номголжин ХХК,
“Жаврай” “Цогт манлай” ХХК, “Мандал оргил” ХХК, ИЭНБИРС ХХК, Баян суудал
шүтээн ХХК мод бэлтгэдэг мэргэжлийн байгууллагуудын ойн цэвэрлэгээг хүлээн
авëàà.
4. Жавхлант сум:
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газраас цасны баяр арга хэмжээг “Эрүүл
агаар эм” сэдвийн дор 2014 оны 2 дугаар сарын 6-íû ºäºð çîõèîí áàéãóóëæ òºðèéí
áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ èðãýä 112 õ¿í õàìðàãäëàà.
“Ардын урлагаа орчин үеийн урлагтай хослуулан хөгжүүлье” уриан дор тус
ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, ñî¸ëûí òºâòýé õàìòðàí ñî¸ë óðëàãèéí àðãà
õýìæýýã 6 òºðëººð çîõèîí áàéãóóëæ, òºð òºñâèéí áàéãóóëëàãà, òóñ ñóìàíä ¿éë
àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóä îðîëöîæ, 26-ð öýöýðëýãèéí
õàìò îëîí ò¿ð¿¿ëëýý.
Æàâõëàíò ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ Ñ¿õáààòàð, Õýíòèé,
Äîðíîãîâü àéìãààñ èðýõ àâòîìàøèí, èðãýä, ìàë àìüòíû øèëæèëò õºäºëãººíä

õîðèî òîãòîîæ, îéðûí ¿åä ç¿¿í àéìãóóäààñ ìàë õóäàëäàæ àâàõã¿é áàéõ, îíöûí
øààðäëàãàã¿é ¿åä äýýðõ àéìãóóäðóó çîð÷èõã¿é áàéõûã àðä èðãýäýä ñýðýìæë¿¿ëæ,
ñóìûí íèéò ìàëä ¿çëýã, øèíæèëãýý õèéõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà.
5.Ìàíäàë ñóì:
Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí íîì äýä õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä àéìãèéí
Ìàíäàë ñóìûí Ìîíãîë óëñûí õºäºëìºðèéí áààòàð Î÷èðûí Äîðëèã ñ¿ðýíãèéí
íýðýìæèò åðºíõèé áîëîâñðîëûí 3-ð ñóðãóóëü íü àéìãèéí àíõíû öàõèì íîìûí
ñàíòàé áîëëîî. Ýíýõ¿¿ öàõèì íîìûí ñàí íü Óíøäàã, ÿðüäàã, ¿çäýã, ñîíñäîã
ãýäãýýðýý îíöëîãòîé þì. Îäîîãèéí áàéäëààð 120 ãàðóé öàõèì õýëáýðèéí íîìûã
ñóóëãààä áàéíà.
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, Õ¿¿õäèéí îðäîí õàìòðàí ñэтгэл зүйн
чиглэлээр “Хүүхдийн ертөнц” сургалтыг åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, Ìýðãýæèë
ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí òºâ, Ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ ãàçðûí нийт 500 гаруй
хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, Зүүнхараа мэргэжил сургалт
үйлдвэрлэлийн төв хамтран “Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр”
ий õ¿ðýýíä ойн мэргэжлийн ажилтан, барилгын өрөг угсрагч мэргэжлээр ажил
олгогчдын захиалгаар 25 ажилгүй иргэнийг зуучилж сургалтанд хамруулж байна.
ªðõèéí òàðèàëàí÷èä áîëîí ñ¿¿íèé á¿ëã¿¿äèéí äóíä Ìàíäàë ñóìûí Çàñàã
äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ “Мэдлэг хуваалцах өдөрлөг”-èéã çîõèîí áàéãóóëæ, 14 á¿ëýã
õîðøîîíû 116 ãèø¿¿í õàìðàãäëàà.
6.Орхон сум:
Тус сумын Засаг даргын 2014 оны А\05 тоот захирамжийн дагуу ñóìûí Засаг
даргын Тамгын газар, òºð төсвийн байгууллага, 30 гаруй аж ахуй нэгжүүд íèéò 218
ахмад настанд 2014 оны 01 сарын 29-ны өдөр хүндэтгэл үзүүлэх àðãà õýìæýýã
зохион байгууллаа.
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Яамнаас 2014 оныг “Эх хүүхдийн эрүүл
мэндийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан Геронтологийн Үндэсний
Төв, аймгийн Эрүүл ìэндийн ãазар, замын цагдаагийн тасаг, Орхон сумын Засаг
äаргын Тамгын ãазар хамтран 2014 оны 2 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд
ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëëàà.
Àймгийн хэмжээнд 2014 оныг “Ээлтэй орчин, их бүтээн байгуулалтын жил”
болгон зарласантай холбогдуулан òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ төрийн
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор “Хичээл зүтгэл амжилтанд
хүрнэ” сэдвийн дор “Би юу хийх вэ?”, Бид, манай байгууллага юу хийх вэ?” ñýäýâò
хэлэлцүүлгийг ñóìûí төр төсвийн байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдын
дунд зохион байгууллаа.
Тайлант хугацаанд сумын Засаг даргын 2014 оны А/01 тоот захирамжаар
сумын аварга шалгаруулах “Шагайн харваа”-н тэмцээнийг 2014 оны 2 äóãààр
сарын 19-нèé ºäºð зохион áàéãóóллаа.
7.Орхонтуул сум:
Òàéëàíò ñàðä òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ “Мэдээллийг иргэн
бүрт” ñýäýâò арга õýìæýýã зохион байгуулан, íèéò 285 ºðõºä öàã ¿åèéí ìýäýýëýë
áîëîí 2014 îíä õèéæ õýðýãæ¿¿ëýõ àæèë, àðãà õýìæýýíèé òàëààð ìýäýýëýë ºã÷,
òýäíèé ñàíàë, õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâëàà.
Òóñ ñóì íü àрхигүй сум áîëîõ çîðèëò äýâø¿¿ëýí, “Архигүй сум”
хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах áýëòãýë àæëûã õàíãàæ төрийн албан хаагчдын
дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, иргэдèéí ñàíàë, õ¿ñýëòèéã хөтөлбөрт тусгах
àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.
Òóñ ñумын Засаг даргын 2014 îíû А/04 тоот захирамжийн дагуу ñóìûí Çàñàã
äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ өвөлжөөний зориулалтаар газар эзэмшиж бóé иргэд аж

ахуйн нэгжүүдийн газрын ашиглалтын байдалд 2014 îíû 2 äóãààð 10-17 ны
өдр¿¿äýä хяналт шалгалт, тооллогын ажлыг çîõèîí áàéãóóëëàà.
8.Сайхан сум:
Ñàéõàí ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, Дэлхийн зөн Монгол олон улсын
байгууллагатай хамтран èргэдийг зөв дадал зуршилд хэвшүүлэх, хууль эрх зүйн
мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх үүднээс “Ус орчны эрүүл ахуй” ñýäýâò сургалтыг
åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí эмч, гэр хорооллын ус түгээх байрны
ус түгээгч нар, гэр хороололд оршин суугч иргэдийн төлөөлөл, сумын усны эрүүл
ахуй хариуцсан лаборант иргэäийг хамруулан зохион байгууллаà.
Òóñ ñумын Засаг даргын Тамгын газар, Ахмадын хороо, Монголын ахмадын
чөлөөт холбоо, сум дундын Нэгдсэн эмнэлгийн асаргаа сувилгааны баг, орон
нутгийн “Эрдэнэ” êàáåëèéí òåëåâèç õàìòðàí байнгын асаргаанд байдаг 24 ахмад
настны гэрээр нь эргэлт хийж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ асаргааг үзүүлэõ
àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà.
Ñàéõàí ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ “Авлигагүй, тамхигүй, архигүй
орчин” өдөрлөгийг çîõèîí áàéãóóëëàà. ªäºðëºãèéí õ¿ðýýíä òóñ ñóìûí òºðèéí
àëáàí õààã÷äàä Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
хуулийн талаар мэдээлэл õèéí, зөвлөгөөн çîõèîí áàéãóóëæ, òөр, төсөв, аж ахуйí
нэгж байгууллагуудын дунд “Авлигагүй, тамхигүй, архигүй орчин” сэдэвт спортын
òýìöýýí¿¿äèéã çîõèîí áàéãóóëëàà.
9.Сүхбаатар сум:
Орхон гол, Сэлэнгэ мөрний мөсөн дээгүүр автомашин, ердийн хөсөг,
явганаар зорчиж байгаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, мөс цөмөрч амь насаа
алдах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Эрэн хайх, аврах салбарын
шуурхай бүлгийг иргэд ихээр зорчдог газарт ажиллуулах асуудлыг Сүхбаатар
сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгууллаа. Сар шинийн
баярын өдрүүдэд нийт 82 иргэн, 26 тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт анхааруулга,
санамж өгч, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллалаа.
Àймгийн сум дундын шүүх, òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð õàìòðàí
“Иргэний маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах хууль”-ийн òàëààð 2014 оны 2 äóãààр
сарын 18-ны өдөр сургалт çîõèîí áàéãóóëëàà.
Ñ¿õáààòàð ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, àéìãèéí Íýãäñýí ýìíýëýã,
Äýëõèéí çºí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, òóñ ñóìàíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé
“Чулуут чой”, “Оюу” үсчин гоо сайхны салон хамтран өсвөр үеийн охидод “Сэтгэл
татам охин” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
Улсын
тэргүүний
1-р
сургууль
“Боловсролын
шинэчлэлд–манай
сургуулийнхан“ нээллттэй өдөрлөг 2014 îíû 2 дугаар сарын 17-28 өдрүүдэд
зохион байгуулж, сургуулийнхаа үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад
сурталчлан уралдаан тэмцээн болон багш хүүхдүүдийн урлагийн тоглолтыг зохион
байгууллаа.
10.Алтанбулаг сум:
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар, багийн Засаг дарга нар хамтран Мал
төллөлт, малчдын хаваржилтын байдалтай танилцаæ, ìàë÷äûí санал хүсэлтийг
õ¿ëýýí àâàõ, õоршоо байгуулах, ìалчдыг сайн дурын нийгмийн даатгалд
хамруулах, õүн, ìал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà.
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ “Хоггүй шинэлье” уриан дор 14
хоногийн аяныг зохион байгуулæ, íèéò 50 өрхийн 75 тн хог хаягдлыг хогын нэгдсэн
цэгт буулгаж ажиллаëàà.
Òàéëàíò ñàðä Àëòàíáóëàã ñóìàíä òөрсөн эх 5, íас баралт 5, ýмнэлэгт
хэвтсэн 3, îр хоног 199, ýмч нарын үзлэг 315, àмбулаторын үзлэг 190, óрьдчилан

сэргийлэх үзлэг 30, èдэвхитэй үзлэг 75, äархлаажуулалт 46, äуудлага 128
áàéñíààñ алсынх 15 байна.
Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд зөгий 1, оѐдол 2,
сантехник 1, цахилгаанчин 1 мэргэжлээр 3 ажил олгогчийн 5 ажлын байрны
захиалгаар 5 иргэнийг бүртгэж 2014 îíû 2 äóãààð сарын 10-ны өдрөөс хичээлээ
ýõýëëýý.
11.Цагааннуур сум:
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ Öàãààííóóð ñóìàíä ¿éë àæèëëàãàà
ÿâóóëæ áóé аж ахуйн нэгж, áàéãóóëëàãóóäûн удирдлагуудын óóëçàëòыг 2014 îíû 2
дугаар сарын 10-нд зохион байгуулаа.
Òóñ ñумын èðãýäèéí Тºëººëºã÷äèéí Хóðëын төлөөлөгчид, Зàñàã äàðãûí
Тàìãûí ãàçàð, åðºíõèé áîëîâñðîëûí сургууль, õ¿í эмнэлэг хамтран 2014 îíû 2
дугаар сарын 8-нû ºäºð 11 чиглэлд хуваагдан хөдөөгийн 320 гаруй малчин өрхийн
өвөлжилт хаваржилтын байдалтай танилцаж, цаг үеийн ажлын мэдээлэл хүргэн,
иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëëàà.
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар, “Хувь хүний хөгжлийн институт”
õàìòðàí 2014 îíû 2 дугаар сарын 12, 13-íû ºäð¿¿äýä ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí
ãàçðûí àæèëòíóóä áîëîí, багийн Засаг дарга нарыг Óëààíáààòàð хотод “Ухаалаг
харилцаа амжилтын үндэс” сэдэвт сургалтанд хамрууллаа.
2014 îíû 2 дугаар сарын 24-нèé ºäºð Öàãààííóóð ñóìûí Çàñàã äàðãûí
Òàìãûí ãàçðààñ “Малчин эмэгтэйчүүд”-ийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулан
íийт 265 малчин эмэгтэй îðîëöëîî.
12.Хушаат сум:
Хушаат сум нü 2014 оныг “Төрийн албан хаагчдын сахилга бат, мэдлэг, ур
чадварыг дээшлүүлэх, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог
сайжруулах жил” болгон зарлаж àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð, Õóøààò
ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð òóñ ñóìûí төрийн албан хаагчдын нэгдсэн
зөвлөгөөнийг çîõèîí áàéãóóëëàà.
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ “Хамтдаа хэлэлцэж-хамтдаа
шийдье” мэдээллийн өдрèéã çîõèîí áàéãóóëæ Д.Сэнгээгийн нэрэмжит åðºíõèé
áîëîâñðîëûí дунд сургуулийн 2013 îíä õèéæ õýðýãæ¿¿ëñýíàæëûí òàéëàí, 2014
îíä çîõèîí áàéãóóëàõ òîìîîõîí àðãà õýìæýýí¿¿äèéí òàëààð ìýäýýëýë õèéæ íèéò
80 ãàðóé òºðèéí àëáàí õààã÷, èðãýä õàìðàãäëàà.
Òөр, төсвийн байгууллагуудын àëáàí õààã÷äûí дунд зохион байгуулагддаг
өвөл цагийн соѐл хүмүүжлийн ажлын хүрээнд сумын түүх дурсгалын газар “Дуут
хад”-н дээр “Цасны баяр”-ын үйл ажиллагаа явагдаж төр төсвийн байгууллагуудын
ажиллагсад, багийн иргэд уулын оргил булаалдах, мөлхөлт, олс таталт, морин
барилдаан, уран жолоодлого, гар барилдаан зэрэг тэмцээнүүдèéã çîõèîí
áàéãóóëëàà.
13.Шаамар сум:
Çàðèì àéìãóóäàä ìàëûí ãîö õàëäâàðò ø¿ëõèé ºâ÷èí ãàðñàíòàé
õîëáîãäóóëàí òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ Ç¿¿íá¿ðýí ñóìàíä ìàë
ýìíýëýãèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé 3 ýì÷èä ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷, òàíäàëò õèéõ
àæëûã çîõèîí áàéãóóëàí, øààðäëàãàòàé àëáàí õààã÷ àæèë÷äûí óòñûã ìàë÷äàä
õ¿ðã¿¿ëæ, ø¿ëõèé ºâ÷èíòýé òýìöýõ çààâàð, õýðõýí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýí òàëààð
ãàðûí àâëàãàò òàðààæ àæèëëàëàà.
2014 îíä ñóìûí õýðýãëýýíèé ìîäûã òóñ àéìãèéí Àëòàíáóëàã ñóìààñ áýëòãýõ
áîëñíû äàãóó àéìãèéí Áàéãàëü îð÷íû ãàçàð, Øààìàð ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí
ãàçàð õàìòðàí íººöèéã òîãòîîõ, çóðàã àâàëòûí àæëûã çîõèîí áàéãóóëæ áàéíà.
Òóñ ñóìûí 3 áàãèéí èðãýäèéí Íèéòèéí Õóðëûã õóðàëäóóëæ Îðîí íóòãèéí
õºãæëèéí ñàíãèéí õºðºíãººð 2014 îíä õèéõ àæëûã ñàíàë àñóóëãûã àâ÷ ýðýìáýëýí,
ñóìûí èðãýäèéí Òºëººëºã÷äèéí Õóðëààð õýëýëö¿¿ëëýý.

14.Түшиг сум:
Òóñ ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðààñ 2014 îíû 2 äóãààð ñàðûí 14-íèé
ºäºð ìàë÷äûí çºâëºãººíèéã çîõèîí áàéãóóëëàà. Òóñ àðãà õýìæýýíèé ¿åýð ìàë÷äàä
öàã ¿åèéí áîëîí Ìàë ýìíýëýã ¿ðæëèéí íýãæ, õºäºº àæ àõóéí òàñãèéí 2013 îíû ¿éë
àæèëëàãààíû òàéëàí, 2014 îíä õèéæ õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òàëààð
ìýäýýëýë õèéæ, 2014 îíä õàâàðæàà, çóñëàí, íàìàðæààíû òàëààð ãàðñàí çîõèîí
байгуулалтын төлөвлөгөө, “Малчид, тариаланчдын зохицлыг хангах журам”-ûã òóñ
òóñ òàíèëöóóëëàà.
Àéìãèéí Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð, ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçàð
õàìòðàí 2014 îíû 2 äóãààð ñàðûí 17, 18-íû ºäð¿¿äýä èðãýä, àëáàí
áàéãóóëëàãóóäûí ãàçàð àøèãëàëò, îéí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäûí òàëáàé
òóñãààðëàëò, ìîä áýëòãýëèéí ã¿éöýòãýëä õàìòðàí øàëãàëò õèéõ àæëûã çîõèîí
áàéãóóëëàà.
Òóñ ñóìûí îéí íºõºðëºë áàéãóóëàõààð õ¿ñýëò ãàðãàñàí Ñóâðàãà ºíäºð,
ªíäºð óëààí, Ø¿ðýí íºõºðëºë¿¿ä øèíýýð áàéãóóëàãäàí, Õýðýã÷èí, Íàðèéí ø¿ðýí,
Õ¿éòíèé óóë, Ò¿øèã ºíäºð îð÷èìä 14098 ãà îéí ñàíã ýçýìø¿¿ëýõýýð áàãèéí
èðãýäèéí Íèéòèéí Õóðëààð õýëýëö¿¿ëýí áàòëóóëëàà.
Найм.Бусад ажлын талаар:
Онцгой байдлын газар:
Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан “Хүнс барааны зах, төвлөрсөн
худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын
аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм, стандартын хэрэгжилтийг шалгах
төлөвлөгөөт шалгалтын удирдамж”-ийн дагуу хяналт шалгалтад хамрагдах
байгууллагуудын судалгааг гарган Сүхбаатар, Мандал суманд үйл ажиллагаа
явуулж бóé хүнс барааны зах, барилгын материалын дэлгүүр, супермаркет,
ресторан, зоогийн газар зэрэг худалдаа үйлчилгээний 64 байгууллагад үзлэг
шалгалтыг зохион байгуулëàà. Үзлэг шалгалтаар 302 зөрчил илрүүлснээс 14
зөрчлийг тухайн үед нь арилгуулж бусад зөрчлийг арилгуулахаар заавал
биелүүлэх албан шаардлага 64-ийг үйлдэж, аж ахуй нэгжийн удирдлагуудад өгсөн.
Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн шаардлагыг биелүүлээгүй,
хууль тогтоомж, дүрэм, журам зөрчсөн 2 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 450 мянган
төгрөгөөр торгож захиргааны арга хэмжээ ногдуулëàà.
Онцгой байдлын газрын даргын баталсан Сайхан суманд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа улсын онц чухал объект, орон сууцны зоорийн болон 1 дүгээр
давхарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гамшгаас
хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх удирдамж”-ийн дагуу
23 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалтын ажлыг явуулж 92 зөрчил
илрүүлж, зөрчлийг арилгуулахаар заавал биелүүлэх албан шаардлага 21,
мэдэгдэл 2-ыг үйлдэж, аж ахуй нэгжийн удирдлагуудад өгëºº.
2014 оны 2 дугаар сард 138.5 сая төгрөгийн хохиролтой 10 удаагийн
обьектын гал түймэр гарсанаас 1 гал түймэр мэдээллээр ирсэн. Дээрх гал
түймрийн хэргийг Цагдаагийн байгууллагатай хамтран шалгаж, гал түймэр гарсан
тухай акт 9, зөрчлийн тэмдэглэл 2, шинжээчийн дүгнэлт 3-ыг үйлдэж
шийдвэрлэëýý.
Сар шинийн баярын өдрүүдэд аймгийн Зàñàã äàðãûí Тàìãûí ãàçàð,
Сүхбаатар сумын Зàñàã äàðãûí Тàìãûí ãàçàð õàìòðàí “Урсгал-Ус” ХК, “Шунхлай”,
“МТ”, “Петровис” “Тэс петролиум” ШТС-ууд, дулаан хуваарилах, дамжуулах
байгууламжуудын үйл ажиллагааíä шалгаëò õèéëýý.
Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс:
Ñтандарт, хэмжил зүйн мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, түгээх ажлын
хүрээнд Сүхбаатар сумын ìýðãýæèë ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëийн òºâèéí 70 гаруй

сурагчдад “Хүнс үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зохистой дадлыг
хэвшүүлэх нь”, “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS
4946:2005”, “Стандарт гэж юу вэ?” “Хэмжил зүй өдөр тутмын амьдралд” зэрэг
сэдвүүдээр мэдээлэл өгч, танин мэдэхүйн “Алтан хонх” тэмцээн зохион
байгуулëàà.
6 сумын 18 худалдаа үйлчилгээний газруудад тохирлын үнэлгээ хийснээс 10
аж ахуй нэгжид тохирлын гэрчилгээ олгоëîî.
Сүхбаатар, Мандал, Шаамар, Ерөө сумын 8 аж ахуй нэгж, иргэний 5 нэрийн
12 хүнсний бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулалтанд хамруулж, лабораторийн сорилт
шинжилгээг үндэслэн баталгаажуулалтын шинжээчийн дүгнэлт гаргаëàà.
“Редхилл Монголия” ХХК-èéí ОХУ-д экспортлож байгаа 1 удаагийн 308.1 тн
чулуун нүүрсний тээвэрлэлтэнд баталгаа гаргаж, тохирлын гэрчилгээ олгоëîî.
Сүхбаатар сумын худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд
ашиглагдаж байгаа 3 жин, 4 туухай, öахилгааны 1 фазын 24 механик тоолуур,
лабораторийн хэмжүүр 1, усны тоолуур 2, мензурка 1 тус тус ээлжит бус
баталгаажуулалтанд хамруулëàà.
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