ДОРНОД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
Нэг. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААН:
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид 2019 оны 10 дугаар
сарын 11-ний өдөр хуралдаж, Зарим хүмүүсийг Төрийн дээд шагнал, одон медалиар
шагнуулах тухай, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар
хуралдааны хэлэлцэх асуудлыг тогтох тухай асуудлуудыг хэлэлцэн батлав.
Тус хуралдаанаар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар
хуралдаанаар хэлэлцэх аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай, Аймгийн эдийн засаг,
нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
батлах тухай, Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах
тухай асуудлуудыг хэлэлцэх асуудлаас хасаж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын даргыг чөлөөлөх тухай, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргыг
сонгох тухай гэсэн 2 асуудал хэлэлцүүлэхээр Тэргүүлэгч П.Гэрэлбаатар санал
гаргасаны дагуу санал хураалт явуулснаар Тэргүүлэгчдийн олонхийн саналаар
дэмжигдэж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар
хуралдаанаар Зохион байгуулалтын асуудал. /Хурлын даргыг чөлөөлөх, сонгох тухай
/ асуудлыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн.
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛДААН:
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаанаар
зохион байгуулалтын асуудал буюу ИТХ-ын даргыг чөлөөлөх, сонгох асуудлыг
хэлэлцэж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга өөрийн хүсэлтээр ажлаас
чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасны дагуу дараагийн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын даргыг нэр дэвшүүлэх асуудлаар хуралдааныг тодорхойгүй хугацаагаар
хойшлуулаад байна.
БУСАД АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Германы Олон улсын хамтын
ажиллагааны нийгэмлэг /буюу GIZ/ хамтран “Тогтвортой хөгжил - Түншлэл” төсөл
хэрэгжүүлж байна
“Тогтвортой хөгжил-түншлэл” төслийн зорилго нь орон нутгийн хөгжилд Төр,
иргэний нийгмийн байгууллага, уул уурхай, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн
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төлөөллийн тэгш оролцоог хангасан, түншлэлийн уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг
хангах юм.
Тус төслийн хүрээнд аймгийн “Тогтвортой хөгжил - Түншлэл” хамтын
ажиллагааны зөвлөлийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэд байгуулсан
ба өнөөдөр тус зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах, “Бизнесийн стратеги төлөвлөгөө
боловсруулах” сургалтыг 2 дахь удаагаа зохион байгуулж байна.
“Тогтвортой хөгжил-түншлэл” төсөл Дорнод аймагт хэрэгжсэнээр тогтвортой
хөгжил, дэвшлийн төлөө нийгмийн бүлгүүдийн бүтээлч оролцооны шинэ хандлагыг
тодорхойлон төрийн байгууллага, ААН хамтран ажиллаж, иргэдийн амьдралын
чанарыг сайжруулахад бодитой хувь нэмэр оруулах зэрэг давуу талтай. Цаашлаад
төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргалт, хэрэгжүүлэлтэд салбар бүрийн
бүтээлч санал, санаачилгыг дэмждэг, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж ажиллах юм.
Сургалт 3 өдөр үргэлжлэв.
ЗҮҮН БҮСИЙН АХМАД НАСТНЫ АСРАМЖИЙН ТӨВИЙН ШИНЭ БАРИЛГЫН АЖИЛД
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС 82 САЯ
ТӨГРӨГИЙН САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖЭЭ.

Зүүн бүсийн ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төвийн энэхүү шинэ барилга
нь нийт 533 сая өртөгтэй бөгөөд улсын төсвөөс 451 сая, орон нутгийн төсвөөс 82,0
сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн аймгийн ИТХ-аас ахмад настнаа
үргэлж хайрлан, тэдний нийгмийн оролцоог хангах зорилгоор 2017 онд “Ахмадын
ачлал” хөтөлбөрийг батлан амжилттай хэрэгжүүлж байна.
Тус Барилгыг ашиглалтанд хүлээж авч 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр
нээлтээ хийлээ. Тус асрамжийн төв 24 ахмад настан, асруулагчид үйлчлэх хүчин
чадалтай бөгөөд одоогийн байдлаар 8 ажилтан 20 асруулагчтай үйл ажиллагаагаа
явуулж байна Үүнээс Дорнод аймгийн 17, Сүхбаатар аймгийн 1, Хэнтий аймгийн 2
асруулагч үйлчлүүлж байна.
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас зөвшөөрөлгүйгээр шашин
сурталчлах үйл ажиллагаа явагдаж байж болзошгүй гэсэн мэдээллийн дагуу
ажлын хэсэг байгуулан хяналт шалгалт хийлээ.
Дорнод аймгийн хэмжээнд зөвшөөрөлтэй сүм, хийдийн үйл ажиллагаа
явуулдаг нийт 13 сүм хийд байдаг. Үүнээс шашны урсгалаар нь ангилвал:
Буддын шашны урсгалын - 7
Христийн шашны урсгалын - 5
Бөөгийн шашны урсгалын - 1
Булганд суманд зөвшөөрөлгүйгээр шашин сурталчлах үйл ажиллагаа явагдаж
байж болзошгүй гэсэн мэдээллийн дагуу Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
даргын баталсан удирдамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн гишүүд Булган суманд
ажиллалаа.
Тус сумын төвд Хэрлэн сумын 4 дүгээр багийн харьяат иргэн В.Б, Д.Э нар нь
5*8 харьцаатай хувийн байшин барьж газар худалдан авсан ба 2019 оны 9 дүгээр
сарын 22-ны Ням гарагт 3-12 насны 20 гаруй хүүхдэд Христийн шашныг сурталчлан
3-4 төрлийн ном, гарын авлага тараасан байна.
В.Б, Д.Э нарт Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх,
суртал ухуулга хийх зөвшөөрлөө авсны дараагаар үйл ажиллагааг эрхэлж болох
тухай ойлгууллаа.
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Түүнчлэн цуглаан явуулах шашин сурталчлах зөвшөөрлөө аваагүйгээр дахин
үйл ажиллагаа явуулан иргэд, олон нийт болон насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг
цуглуулбал Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэх
болно гэдгийг сануулан ажиллалаа.
Иргэн В.Б, Д.Э нарын харьяалагддаг цуглааны төв нь Улаанбаатар хотын Од
кино театрт байрладаг бол Дорнод аймаг дахь цуглааны байр нь хэрлэн сумын 6
дугаар багийн нутаг дэвсгэрт орших Ивээл хороололд Батболд пасторын удирдлага
дор үйл ажиллагаа явуулан иргэд, олон нийтэд шашны номлолыг сурталчилдаг
байна.
Мөн Булган сумын Төрийн албан хаагчидтай уулзан зөвшөөрөлгүйгээр
цуглааны үйл ажиллагаа явуулан бага насны хүүхдүүдэд суртал ухуулга явуулж
байгаа талаар мэдээлэл өглөө. Тус сумын төрийн албан хаагчид зөвшөөрөлгүй үйл
ажиллагаа явуулж байгаа дээрх иргэдийг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж байлаа.
Бодлогын хороодын хуралдаанаар:
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн төслийг
аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бодлогын хороодын нэгдсэн хуралдаанаар
хэлэлцлээ.
Бодлогын хороодын дарга гишүүд үндсэн чиглэлийн төсөлтэй нэг бүрчлэн
танилцаж, зарим тодорхой бус асуудлыг тодотгон хэлэлцэж, үндсэн чиглэлд
тусгуулах саналаа хэлэв.
Энэ жилийн Үндсэн чиглэлийн онцлог нь үндсэн чиглэл, хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө гэсэн 2 баримт бичиг гарч байгаа юм.
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн төслийн
онцлог
болон
шинээр
тусгагдсан
ажлуудаас
дурьдвал:
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх чиглэлээр шинэ технологи, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэл
үйлчилгээг дэмжих зорилтыг дэвшүүлж, сангийн зээлийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах
Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тусгагдан хэрэгжээгүй байгаа сумын нутаг дэвсгэрийн төлөвлөгөө
хийлгэх, газрын нэгдмэл сангийн тооллого, газрын төлөв байдал, чанарын хянан
баталгааг бэлчээр болон хот тосгон бусад суурин газар хийлгэх мөн стандартын
дагуу хаягжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх
Авто замын сүлжээг өргөжүүлэн нэмэгдүүлэн сайжруулах зорилтын хүрээнд
босоо чиглэлийн авто замуудыг шинэчлэн засварлах, орон нутгийн чанартай авто зам
ашигласны төлбөр хураамж авах пост байгуулах зэрэг ажлуудын шинээр тусгалаа.
Байгаль орчин аялал жуулчлалын чиглэлээр Чойбалсан хотын хогийн
төвлөрсөн цэгийг ландфилдын аргаар дарж булах, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг
эхлүүлэх, уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн улмаас эвдэрсэн газарт хяналт
шинжилгээ хийж, тээвэрлэлтийн чиглэлийг тогтоон эвдэрсэн хэсгийг нөхөн сэргээлгэх
ажлыг зохион байгуулах зэрэг ажлууд байна.
“ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭЭ” аяныг эхлүүлж байна.
Хүүхэд, залуусыг цахим орчин дахь гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлт хүчин зүйлсээс
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн сүлжээний зүй зохистой хэрэглээг бий
болгох зорилгоор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан
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сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс “ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ЗӨВ
ХЭРЭГЛЭЭ” аяныг эхлүүлж байна.
Манай Улсад нийгмийн сүлжээний идэвхтэй хэрэглэгчид 2017 онд 1.7 сая, 2018
онд 2.1 сая байсан бол 2019 оны хагас жилийн байдлаар ойролцоогоор 2.2 саяд
хүрсэн нь сүүлийн 3 жилд дунджаар 17.5 хувиар өссөн байна. Нийгмийн сүлжээний
нийт хэрэглэгчдийн 51.7 хувь нь 20 хүртэлх насны хүүхэд залуус байгаа бөгөөд
тэдний 92 хувь нь зөвхөн Фэйсбүүкийн хэрэглэгчид байна.
Хүүхэд, залуучуудын интернэт хэрэглээ маш өндөр байгаагийн цаана тэд
цахим орчинд зохисгүй контент үзэх, дэлгэцийн хамааралтай болох, сэтгэл зүйн
болон бэлгийн шинжтэй дарамт, хүчирхийлэл, мөлжлөгийн хохирогч болох зэрэг
эрсдэлтэй нүүр тулж байна. “#ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ЗӨВ ХЭРЭГЛЭЭ” аяны хүрээнд
анхааруулсан сэрэмжлүүлсэн, мэдээлэн таниулсан, мэдлэг чадвар олгосон төрөл
бүрийн контент, мэдээлэл сурталчилгаануудыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд болон
сошиал орчноор дамжуулан олон нийтэд хүргэхээс гадна ДИС, Политехникийн
коллеж, МСҮТ-ийн оюутнуудад сургалт хийж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулан
ажиллана.
МАЛЧИД ТУРШЛАГА СУДАЛНА
Аймгийн ИТХ, Аймгийн Цагдаагийн газар хамтран Улаанбаатар хот, Төв
аймгийн малчид , малчдын бүлгийн сайн туршлагыг судлуулахаар сум тус бүрээс 1
буюу нийт 14 малчин явууллаа.
Малчид маань техник технологийн дэвшлийг цаг үеийн нөхцөл байдалд
тохируулан хэрэглэх, мал, маллах арга ухаанд техникийн дэвшлийг өргөнөөр
хэрэглэж ээмэгжүүлэх, чипжүүлэх, зурагжуулах зэрэг ажлуудтай танилцаж туршлага
судална.
Уг арга хэмжээг ТВ5 телевизийн Шинэ Хөдөө төсөлтэй хамтран зохион
байгуулж байгаа юм. Малчдын маань туршлага судлах уг арга хэмжээг орон даяар ТВ
5 телевизээр олон нийтэд түгээнэ.
Туршлага судлахаар явж байгаа малчдын төлөөллийг аймгийн ИТХ-ын дарга
Л.Хишигтогтох аймгийн цагдаагийн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Баянжаргал
нар хүлээж авч уулзлаа.
ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХОЛБООНООС ЗАНГИАГҮЙ УУЛЗАЛТ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Залуучуудын нийгмийн оролцоог сайжруулах, хөгжүүлэх, санал бодлоо
солилцох зорилгоор аймгийн Залуучуудын холбооноос цуврал болгон "LEGENDARY
LEADERSHIP LESSONS-ЗАНГИАГҮЙ УУЛЗАЛТ” арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа
бөгөөд анхны зочноор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Л.Хишигтогтох
оролцлоо.
Зангиагүй уулзалтын анхны зочин аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
дарга Л.Хишигтогтох өөрийн залуу нас, ажил хөдөлмөр, бусад асуудлаар илэн
далангүй ярилцаж, залуустай санал бодлоо солилцож, тэдний сонирхсон асуултанд
тодорхой хариулт өглөө.
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АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛААС БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН
ХЭСЭГ СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч Я.Насандэлгэрээр
ахлуулсан ажлын хэсэг аймгийн ИТХ-аас батлан гаргасан тогтоол, шийдвэрийн
хэрэгжилт, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хяналт тавих зорилгоор ЦагаанОвоо, Баян-Уул, Баяндун, Сэргэлэн, Гурванзагал, Чулуунхороот, Дашбалбар,
Чойбалсан сумдад ажиллаад ирлээ.
Мөн сумдын ЗДТГ, сургууль, дотуур байр, эрүүл мэндийн төвд ажиллаж,
тулгамдаж буй асуудлуудын талаар харилцан санал солилцож, сумдад тулгамдаж
буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар холбогдох байгууллагуудад уламжилж ажиллахаар
боллоо. Ажлын хэсэг нь бүх сумдад ажиллах юм
Хоёр. ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР:
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг гурван
багц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх нийт 278 зорилт, үйл ажиллагаа төлөвлөснөөс
2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 91.1 хувийн дундаж үнэлгээтэй дүгнэж аймгийн
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлсэн.
Аймгийн Засаг даргын баталсан агентлаг, сумдын үйл ажиллагаанд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хийх ажлын удирдамжийн дагуу Монгол Улсын
Засгийн газар, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас
боловсруулан баталсан, бодлогын зорилтын хэрэгжилт, үйл ажиллагааны үр дүнг
дээшлүүлэх, цаашид анхаарах болон авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний чиглэлээр
зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах зорилгоор Халхгол, Матад, Баянтүмэн, Булган,
Хөлөнбуйр сумдад ажиллалаа.
“Дорнод аймгийн хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа”-ны ажлыг гүйцэтгэхээр
шалгарсан “Дорнод их сургууль”-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан судалгааны
ажил эхлээд байна.
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Гурав. ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТАЛААР:
Орон нутгийн нийт орлого 52135.4 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс 50839.7 сая
төгрөг, үүнээс татварын орлого 14884.2 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэл нь
15721.3 сая төгрөгт хүрч 837.0 сая төгрөгөөр давж биелэсэн бол татварын бус
орлого 37251.1 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэл нь 35118.4 сая төгрөгт хүрч
2132.7 сая төгрөгөөр тасарсан байна.

Орон нутгийн төсвийн нийт орлого
/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН
ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН
ДҮН
ТАТВАРЫН ОРЛОГО

Тєлєвлєгєє
/өссөндүнгээр/

Гүйцэтгэл

Өөрчлөлт

/өссөндүнгээр/

Тоо

52,135,338,700.00

50,839,657,024.52

(1,295,681,675.48)

97.51

14,884,232,300.00

15,721,272,180.65

837,039,880.65

105.62

8,972,715,300.00

9,507,892,612.97

535,177,312.97

105.96

892,666,800.00

882,157,772.27

(10,509,027.73)

98.82

5,018,850,200.00

5,331,221,795.41

312,371,595.41

106.22

37,251,106,400.00

35,118,384,843.87

(2,132,721,556.13)

94.27

1,687,872,300.00

2,668,751,462.56

980,879,162.56

158.11

350,000,000.00

37,734,734.00

(312,265,266.00)

10.78

31,367,547,100.00

30,774,966,547.31

(592,580,552.69)

98.11

Хувь

Орлогын албан татвар

Хөрөнгийн албан татвар

Бусад татвар, төлбөр, хураамж

ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

Нийтлэг татварын бус орлого

Хөрөнгийн орлого
Улсын төсөв орон нутгийн төсөв
хоорондын шилжүүлэг
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Тусгай зориулалтын
шилжүүлгийн орлого

26,444,957,000.00

26,444,957,000.00

-

100.00

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн
сангаас шилжүүлсэн орлого

4,922,590,100.00

4,330,009,547.31

(592,580,552.69)

87.96

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТАЛААР:

Аймгийн төсвийн нийт зарлага 57296.2 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс 47139.6 сая
төгрөгийн гарсан гүйцэтгэлийг бүрэн санхүүжүүлсэн.

Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн
санхүүжилт 4330.0 сая төгрөг, Аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгт
5276.9 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 26444.9 сая төгрөгийг батлагдсан
хуваарийн дагуу бүрэн санхүүжүүллээ.

Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага
/ төгрөгөөр/
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө

/өссөн

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Зөрүү

Хувь

/өссөндүнгээр/
дүнгээр/

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР
ЗЭЭЛИЙН ДҮН

57,296,184,100.00

47,139,609,224.39

-10,156,574,875.61

82.3

Цалин хєлс болон нэмэгдэл
урамшил

25,810,635,300.00

24,450,309,563.65

-1,360,325,736.35

94.7

Ажил олгогчоос нийгмийн
даатгалд төлөх шимтгэл

3,230,715,500.00

3,070,782,329.90

-159,933,170.10

95.0

15,482,262,000.00

11,165,586,613.43

(4,316,675,386.57)

94.70

Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардал

1,802,527,700.00

1,398,049,050.11

-404,478,649.89

77.6

Б. ХЄРЄНГИЙНЗАРДАЛ

10,970,043,600.00

7,054,881,667.30

-3,915,161,932.70

64.3

Бараа үйлчилгээний бусад зардал
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ӨР АВЛАГЫН ТАЛААР:

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн байгууллагуудын өр 134.4 сая төгрөг
үүнээс сайдын багцаар ангилвал Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын
багц 78,2 сая төгрөг, Орон нутгийн төсөв 84,7 сая төгрөг, Хөдөлмөр нийгмийн
хамгааллын сайдын багцын 4,7 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн сайдын багц 5,8 сая
төгрөгөөр тус тус өр авлага үүссэн байна.
ЖИЧ: Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг Аймгийн
ЗДТГ-ын
№ 15 тоот өрөө www.dornod.gov.mn вэб сайт, 70583034, 70582372
дугаарын утсаар авч болно
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Дөрөв. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс аймгийн Засаг
даргын захирамжийн биелэлтэд тогтмол хяналт тавьж, 2019 онд аймгийн Засаг
даргын 215 захирамж, 10 сумын Засаг даргын 583 захирамж, сумын Засаг даргын
Тамгын газрын даргын 121 тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг хянан гарсан зөрчил,
дутагдалд 15 удаагийн зөвлөмж хүргүүлээд байна.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж нийт 29 өргөдөл
ирүүлснээс 25 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн холбогдох хариуг иргэдэд өгч 4 өргөдөл
шийдвэрийн шатандаа байна. Аймгийн Засаг даргад хандан мөнгөн тусламж хүссэн
12 иргэнд 5,100,000 /таван сая нэг зуун мянга / төгрөгийг аймгийн Засаг даргын
нөөцийн хөрөнгөөс олгуулах ажлыг зохион байгуулаад байна.
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
тухай хууль болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018
оны 105 дугаар тогтоолоор баталсан “Архигүй Дорнодчуудын төлөө” хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг ханган “Архигүй Дорнодчуудын төлөө бид хамтдаа”-1,2 дугаар
хэлэлцүүлгийн аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа томоохон аж ахуйн
нэгж, төрийн байгууллага, 8 нэрийн барааны хүнсний дэлгүүрийн эздийг оролцуулсан
хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.
Түүнчлэн дээрх хууль, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулан төрийн болон
төсөвт байгууллага, томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулсан “Архигүй амьдралыг
бид хүснэ” аск тэмцээний 1,2 дугаар шатны уралдааныг зохион байгууллаа.
Мөн 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хилээр худалдаа эрхлэгч иргэдтэй
уулзан тэдний санал хүсэлтийг сонсон ажиллалаа.
Аймгийн Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай
хамтран “Өсвөрийн сэргийлэгч -2019” тэмцээнийг ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн
60 сурагчийн дунд зохион байгуулж дүнг нэгтгэн Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлэн
ажиллалаа.
Архивын чиглэлээр:
Аймгийн Архивын тасаг нь Монгол улсын Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд
мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн дөрөвдүгээр үе шат /20172020/-нд гүйцэтгэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2019 оны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
1.Албан хэрэг хөтлөлт, хууль тогтоомж, шийдвэрийн талаар:
Архивын тасагт 2019 оны 11 дугаар сарын 1-ний байдлаар ирсэн 3 албан
бичгийг хүлээн авч бүртгэн, гадагш 5 тодорхойлолт, 3 албан бичиг боловсруулж
явуулсан байна. 2 хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан.
2.Баримт ашиглалтын талаар:
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10 дугаар сард 71 иргэнээс лавлагаа мэдээллийн захиалга хүлээн авч 262
хуулбар, 14 тодорхойлолт, 7 иргэнд 59 оны малын А данс, 2 иргэнд 7 оны цалингийн
түүвэр гаргаж нийт 1 150 000 төгрөгийн орлого оруулав. Хадгаламжийн сангаас 49
хөмрөгийн 177 хадгаламжийн нэгжийг гаргаж ашиглан бүртгэж буцаан байрлуулав.
2019 îíû 10 дугаар ñàðûí 1-ны өдрөөс 30-íы ºäðèéã õ¿ðòýëõ õóãàöààíä íèéò
давхардсан тоогоор 51 áàéãóóëëàãûí 18 òºðëèéí 13160 øèðõýã õýâëýìýë õóóäàñíû
çàõèàëãà àâ÷ ñòàíäàðòûí äàãóó õýâëýæ,
äóãààðëàí á¿ðòãýë õºòëºí õîлáîãäîõ
áàéãóóëëàãóóäàä íü îëãîîä áàéна.
Нèéò давхардсан тоогоор 51 áàéãóóëëàãûн 886 650 òºãðºãèéí òºëáºð îðîõ
¸ñòîéãîîñ 43 áàéãóóëëàãûí 788 550 òºãðºãèéí îðëîãî îðсон байна.
Шинээр 1 байгууллагын материалыг хүлээн авч эх хувийг бэлтгэн
стандартын дагуу хэвлэж өгөв.
Судлаач 3 иргэнд уншлагын танхимаар аймгийн яамны 30,31,182 дугаар ХН,
Мах комбинатын 1978-1986 оны 22 ХН, Шүүхийн баримтаас 1 ХН буюу нийт 26 ХН
ашиглуулав.
3.Нөхөн бүрдүүлэлт
Сэргэлэн сумын төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын
өргөтгөлд холбогдох 4ХН, “Степ голд” ХХК-н байгууллагын дотоодын хэрэгцээг
хангахад зориулсан зөөврийн ердийн түр агуулахын барилгад холбогдох 16 ХН,
“Степ голд” ХХК-н Бутлуур болон туузан дамжуургын ажилд холбогдох 18 ХН, “Шинь
Шинь” ХХК-ны Холимог металын уурхайн ажилчдын кемпийн бохир ус цэвэрлэх
байгууламжид холбогдох 14 ХН, Цагаан-Овоо сумын 2 дугаар багийн нутагт байрлах
“Степ голд” ХХК-н ажилчдын нэгдсэн суурингийн ажилд холбогдох 27 ХН, тус
компанийн халуун усны барилгын ажилд холбогдох 11 ХН, химийн бодисын
агуулахын барилгын их засварын

холбогдох 9 ХН, Хэрлэн сумын 1 дүгээр

цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил 2 ХН, 8 дугаар сургуулийн барилгын их
засварын ажил 2 ХН, Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн хамгаалалтын
хашааны гүйцэтгэл 1 ХН, Халх гол сумын Ялалт багийн цэцэрлэгийн ариун цэврийн
байгууламжийн 1 ХН буюу нийт 11 зураг төслийн байгууллагын 106 ХН-ээр нөхөн
бүрдүүлэлт хийлээ.
4.Цахим хэлбэрт оруулсан баримтын талаар:
2019 онд цахимжуулах төлөвлөгөөг боловсруулж, сар, улирал, өдөр тутмын
үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллаж байна.
Ø Цахим холболт- 34 хадгаламжийн нэгжийн 5722 хуудас баримт
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Ø Хүний нэр-25136
Ø Агуулга-7107
Ø Байгууллагын нэр-59
Ø Газар зүйн нэр-88
2019 оны 10 сарын
25-ны байдлаар Дорнод аймгийн Төрийн архивын 1
хөмрөгийн 1 дансны 5 хадгаламжийн нэгжийн 863 хуудас баримтыг cкайнардаж 1
хөмрөгийн 1 дансны 5 хадгаламжийн нэгжийн 863 хуудас баримтыг фотошоф
програмаар сэлбэн засав.
Хөмрөг 92 буюу Нэгдсэн эмнэлэгийн 2000-2003 оны 6 хадгаламжийн нэгжмийн
1174 хуудас баримтыг фотошоп болон PDF файлд хөрвүүлэх ажлыг хийлээ.
5. Зөвлөгөө, сургалт
Булган сумын Соёлын төвийн шалгуулахаар ирүүлсэн 2012 оны 8 ХН-ийг үзэж
заавар зөвлөлгөө өгөв. Мөн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хүүхэд гэр бүл, хөгжлийн
хэлтэсийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудад архивын баримт ашиглуулах,
хуулбар олгох зэрэг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажилгаатай холбоотой
мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллав.
6.Бусад:
Монинжтрейд ХХК, Донж Өргөө ХХК,ЦОДММ ХХК, Сэрж бумба ХХК, Дорнын Их
Өгөөж ХХК,Престиж ХХК-уудын хийж гүйцэтгэсэн 8 удаагийн барилга байгууламж
хүлээж авах комиссд орж ажиллав.
Цуглуулга хөмрөгийн 1357-1460 хүртэлх дугаар бүхий 103 ХН бүртгэн дугаар
өгч, нүүр бичилт үйлдэн хадгаламжийн санд байрлуулав.
Хадгаламжийн сангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг 10 сарын 18-ны өдрүүдэд, чийг
дулааны хэмжилтийн бүртгэлийг 10 сарын 11,25-ны өдрүүдэд хөтөлж ажилласан.
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Тав. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Нэг. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Биеийн тамир, спортын газар
Аймаг, орон нутагт болсон уралдаан, тэмцээн:
Монголын багш нарын 53 дахь баярыг тохиолдуулан Хан-Уул цогцолбор
сургуулийн нэрэмжит спортын олон төрөлт арга хэмжээнд Дорнод аймгийн ерөнхий
боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нараас бүрдсэн 26 багийн 572 тамирчид
оролцов.
Соёл урлагийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан спортын олон төрөлтийн тэмцээнд
7 багийн 60 гаруй тамирчид оролцов.
Дорнод аймгийн мэргэжлийн үсчин, гоо сайханчдын холбооноос жил бүр зохион
байгуулдаг спортын олон төрөлтийн тэмцээнд мэргэжлийн 6 багийн 80 гаруй
тамирчид оролцов.
Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд аймаг, орон нутагт анх
удаагаа улсын чанартай бартаат замын уралдаан зохион байгуулагдаж мэргэжлийн,
сонирхогчдын 28 тамирчид оролцсон.
Чойбалсан хотын өдрүүдэд зориулсан Олон Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн спортын олон төрөлт тэмцээнд Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын 11 багийн 150
гаруй тамирчин оролцов.
Өсвөр үеийнхэнд бие бялдрын өв тэгш хөгжил, эрүүл мэндийн анхан шатны
тусламж үзүүлэх, багаар ажиллах чадварыг өгөх зорилготой “Өсвөрийн аврагч 2019”
тэмцээнд 16 дасгалжуулагч, 7 багийн 49 тамирчид оролцов.
Улс, бүсийн чанартай уралдаан, тэмцээн:
Монгол хүүхдийн спортын 6 дугаар наадамд 26 дасгалжуулагч, 175 тамирчид
спортын 16 төрлөөр амжилтай оролцож, 3 алт, 5 мөнгө, 10 хүрэл медалийг тус тус
хүртсэн. Хүүхдийн спортын 6 дугаар их наадмыг аймаг орон нутагтаа амжилттай
зохион байгуулж, нэгдсэн дүнгээр 4 дүгээр байрт шалгарсан.
Олон Улсын, бүсийн чанартай уралдаан, тэмцээнд 10 тамирчин оролцож, Ази
тивийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 2 алт, 2 мөнгө, бүсийн аварга шалгаруулах
тэмцээнээс 1 алт, 3 мөнгө, 2 хүрэл медаль, нийт 10 медаль хүртсэн.
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Хоёр. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Төр, Засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр:
Боловсролын салбарт ажиллаж байсан ахмад багш, удирдах ажилтнуудад
хүндэтгэл үзүүлж, тэдний ажил хөдөлмөрийн амжилт бүтээлийг нь алдаршуулан
тэмдэглэж, бахархах зорилготойгоор “Дорнодын боловсрол-Бидний бахархал”
хүндэтгэлийн уулзалтыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр аймгийн Засаг даргын
хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсрол, соёл урлагийн газар, Хэрлэн сумын 8 дугаар
сургууль хамтран зохион байгуулсан. Уулзалтад тус газарт болон Ерөнхий
боловсролын сургууль, цэцэрлэгт удирдах албан тушаал хашиж байсан 14 ахмад
хүрэлцэн ирж, Дорнодын боловсролын салбарт ажиллаж байсан үеэ дурсан, залгамж
халаа болсон одоо ажиллаж байгаа залуу багш, удирдах ажилтнуудад өөрсдийн
туршлага, арга зүйгээсээ хуваалцан, сургамж зөвлөгөө өгч, ярилцлага өрнүүлэв.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/110 дугаар захирамжаар байгуулагдсан
Ашиглалтын өмнөх захиргаанаас 2019 оны 09 дүгээр сард дараахь ажлуудыг хийж
гүйцэтгэсэн. Хэрлэн сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн үүргийг хавсран
гүйцэтгэгчээр Д.Батчимэг, 18 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн хавсран гүйцэтгэгчээр
Б.Ууганцэцэг нарыг тус тус томилсныг танилцуулан цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг
эхлүүлэх үүрэг чиглэл өгөн арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Шинэ 2 цэцэрлэгт
ажиллах хүсэлтээ ирүүлсэн иргэдээс цэцэрлэгийн багшид бүртгүүлсэн 34, туслах
багш 30, нягтлан 5, нярав 7 нийт 76 хүнээс мэргэшлийн шалгалт авсан.
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газартай харилцан
тохиролцсоны үндсэн дээр 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Хэрлэн сумын 18 дугаар
цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдэд цагаан хорхойн шинжилгээ авахуулсан.
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсрол, соёл урлагийн газар,
Эрүүл мэндийн газар, мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2019 оны 08 дугаар
сарын 30-ны өдөр баталсан “Хүүхдийн байгууллагад дэмжлэгт хяналт үнэлгээ” хийх
удирдамжийн дагуу Хэрлэн сумын төрийн болон төрийн бус өмчийн 24 цэцэрлэгт
дэмжлэгт хяналтыг зохион байгуулав.
Мөн хичээлийн жил эхэлсэнтэй холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан
спортын
сайдын
2019 оны А/508 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралтаар
батлагдсан “Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчтэй
байгуулах гэрээ”, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын сайдын 2019 оны
А/494 дүгээр тушаалын 01 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх
боловсролын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд
хяналт тавьж ажиллав.
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Багшийг чадваржуулах чиглэлээр:
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын нийгмийн ухааны багш нарын заах аргын
нэгдлийн ажлыг зохион байгуулж, нийт 24 сургуулийн 51 багш оролцож хичээл, үйл
ажиллагааны туршлагаа солилцов.
Хүүхдийн хөгжил хамгаалалд чиглэсэн нийгмийн ажлын арга туршлагаа түгээн
дэлгэрүүлэх, бусдаас суралцах зорилготойгоор 2019-2020 оны хичээлийн жилийн
анхны арга зүйн ажлыг Сургуулийн нийгмийн ажилтнуудын дунд 2019 оны 09 дүгээр
сарын 19-ний өдөр зохион байгуулав. Сум болон аймгийн төвийн ерөнхий
боловсролын сургуулийн 21 нийгмийн ажилтан, 1 мэргэжилтэн, нийт 22 хүн
хамрагдсан.
Гурав. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
“Өргөдөл, гомдол”-ын шийдвэрлэлтийн мэдээлэл:
Тайлант сард хүүхэд, гэр бүлийн эрх зөрчигдсөн асуудлаар нийт 5 өргөдөл,
гомдол, хүсэлт, Хүүхдийн тусламжийн 108 утсаар 5 мэдээллийг хүлээн авч, хуулийн
дагуу хамгааллын хариу үйлчилгээг үзүүлж ажилласан бөгөөд шийдвэрлэлт 85
хувьтай байгаа бөгөөд “Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх” танхимаар энэ сард нийт 11 иргэн
үйлчилгээ авсан байна. “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-д энэ сард гэр бүлийн
хүчирхийлэлд өртсөн 10 хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг 1-7 хоногийн хугацаатай байршуулж,
аюулгүй байдалд хяналт тавин эрүүл мэнд, сэтгэлзүй, хууль эрх зүйн болон холбон
зуучлах, хамгааллын үйл чилгээг үзүүлэн харьяа хамтарсан багт шилжүүлж,
үйлчлүүлэгчтэй ажиллах кейс төлөвлөгөө боловсруулан хариу үйлчилгээ үзүүлсэн.
Мөн хүүхэд үрчлэн авах хүсэлттэй холбогдуулан 2 дүгнэлтийг гаргасан.
Хүүхдийн хөгжил, оролцооны чиглэлээр:
Хүүхдийн өөрийн удирдлагын “Мини парламент” клубын гишүүдийг шинэчлэн
байгуулж, 2019-2020 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн,
гишүүний тангарагийг нийт 21 сурагч өргөж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллаж
байна.
“Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх” зорилтот
жилийн хүрээнд “Манлайлагч сурагч” зорилтот төсөл, “Төгс хатагтай ноёд”-ын
сургалтыг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэн нийт 200 гаруй сурагчид хувь хүний
хөгжил, манлайлах ур чадварыг нэмэгдүүлэх, гоо зүйн боловсролыг дээшлүүлэх олон
талт үйл ажиллагаанд хамрагдаж байна.
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын
хөгжлийн газрын дэргэдэх хүүхдийн хөгжлийн “Бүжиг”, “Шатар”, “Зураг”-ын дугуйлан,
сургалтад нийт 95 хүүхэд суралцаж байна.
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Хүүхдийн хамгааллын чиглэлээр:
Монголын Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгтэй хамтран сургуулийн өмнөх
насны хүүхдийн эцэг эхчүүдэд зориулсан “Бага насны хүүхдийн бэлгийн цогц
боловсрол” олгох сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, Хэрлэн сумын 14
цэцэрлэгийн нийт 160 гаруй эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нарыг хамруулж, мэдлэг
ойлголтыг дээшлүүлсэн. Өсвөр насны хүүхэд залууст нөхөн үржихүй, эрүүл мэнд,
бэлгийн цогц боловсрол олгох зорилгоор үе тэнгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг
зохион байгуулж, төвийн 16 сурагчийг хамруулж, үе тэнгийн сургагч багшаар бэлтгэж,
чадавхжуулав.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны “Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тухай” А/455
дугаар захирамжийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Цагдаагийн газартай хамтран Хэрлэн сумын төвд баригдаж буй 5,5 км хатуу
хучилттай автозамын орчмын ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойр
орчимд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдэл, замын хөдөлгөөний
зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж,
зам засварын компанийн холбогдох албан тушаалтнуудад сургууль цэцэрлэг тарах
үеэр хөдөлмөр, хамгааллын инженер ажиллуулж, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан
сэргийлэх зөвлөмж өгч, хяналт тавин ажиллаж байна.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга нарын хамтарсан 2017
оны А/179, А/0138 дугаар тушаал “Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу зан үйлийг өөрчлөх сайн дурын болон албадан
сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж, хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ
авагдсан 5 хүүхэд, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй хүүхдүүд болон эцэг эх нийт
52 хүнийг хамруулсан.
Гэр бүлийн хөгжил, оролцооны чиглэлээр:
“Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих туршилтийн хөтөлбөр”, орон нутгийн “Гэр бүл
хөгжил дэвшил хөтөлбөр”-ийг эрчимжүүлэх зорилгоор Хэрлэн сумын 11 баг,
хөдөөгийн 11 суманд ажиллаж, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр хэрэгжиж
буй төсөл, хөтөлбөрийн үр дүн, хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй ажиллагаатай
танилцаж, холбогдох зөвлөмжийг өгч ажилласан.
“Дорнод талын хөгжлийн хөтөч” төрийн бус байгууллагатай хамтран “Гэр бүлийн
хөгжил дэвшил хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхийн гишүүдийн санал хүсэлтийн дагуу 17
өрхийн гишүүнд “Санхүүгийн боловсрол олгох” 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулав.
“Бизнес санаа, бизнесийн үзэл баримтлал”, “Хэрэгцээ ба хэрэглээ”, “Өрхийн төсөв
зохиох хэрэгжүүлэх”, “Хуримтлал үүсгэх нь” зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж,
өрхийн гишүүдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, жижиг дунд бикнес эрхлэх
талаарх мэдлэг олгосон. Мөн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль,
хүүхдийн тусламжийн 107, 108 утас болон гэр бүлийн боловсрол сэдвээр “Дорнод
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нийтийн аж ахуй” орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 58 албан
хаагчдад сургалт зохион байгуулав.
Залуучуудын хөгжил оролцооны чиглэлээр:

Залуучуудын хөгжлийн сарын аяны хүрээнд ногоон дэлхий, эх нутгаа хайрлая
уриан дор “Гүйе, түүе” арга хэмжээг зохион байгуулж, Дорнод их сургууль,
Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд, Хэрлэн сумын Ерөнхий
боловсролын 1 дүгээр сургуулийн сурагчид зэрэг нийт 90 гаруй залуусыг хамруулан
“Найрамдал" цэцэрлэгт хүрээлэн, Хэрлэн голын дагуу хогийг цэвэрлэж, байгаль эх
дэлхийгээ хайрлан хамгаалах үйлсэд залуусыг уриалж ажилласан.
Хөдөлгөөн эрүүл мэндийг дэмжих, хамт олны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх,
өглөө бүрийг дасгал хөдөлгөөнөөр эхлүүлж, ажлын хамт олондоо урам зориг эрч
хүчийг бэлэглэж ажиллахыг байгууллагуудад уриалж, “Ажлын байрны дасгал”-ыг
хийж хэвшихийг нийт байгууллагуудад уриалахаас гадна төрийн 10 байгууллагад
зааж, хэвшүүлсэн.
Сумдын залуучуудын идэвх оролцоог дэмжих зорилгоор “Шинэ үеийн
илгээлтийн эзэд” төсөлт ажлыг Баян-Уул суманд зохион байгуулж, 15 залуучуудын
бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллан 7 төрлийн үйлчилгээг 300 гаруй өсвөр үе залуучууд,
иргэд олон нийтэд хүрч ажилласан.
Дөрөв. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Нийгмийн даатгалын үндсэн үзүүлэлт:
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө 2019 онд 19,2
тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 23,9 тэрбум
төгрөг төвлөрүүлэн 124,69 хувийн биелэлттэй ажиллав.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг сангаар нь авч үзвэл;
(сая
төг)
д/д
1
2
3
4
5

Нийгмийн даатгалын сан
Тэтгэврийн даатгалын сан
Тэтгэмжийн даатгалын сан
ҮОМШӨ-ний даатгалын сан
Ажилгүйдлийн даатгалын сан
ЭМД-ын сан
ДҮН

Төлөвлөгөө
12886052.60
1356763.20
1167674.60
258025.60
3546855.00
19215371.00

Гүйцэтгэл
15201395.71
1716704.24
1819332.69
377175.87
4844751.30
23959359.81

Хувь
117.97
126.53
155.81
146.18
136.59
124.69
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Тэтгэврийн даатгалын сан:
Тэтгэврийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг 117,97 хувиар
биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас нийт 7255 тэтгэвэр авагчдад 2639330.0 мянган
төгрөгийн тэтгэврийг олгосон.
Тэтгэвэр авагчдыг төрлөөр нь авч үзвэл:
Ø Өндөр насны тэтгэвэр - 4772 тэтгэвэр авагчдад 1756036.6 мянган төгрөг,
Ø Тахир дутуугийн тэтгэвэр - 1586 тэтгэвэр авагчид 467095.6 мянган төгрөг,
Ø Тэжээгч алдсны тэтгэвэр - 365 тэтгэвэр авагчид 107566.5 мянган төгрөг,
Ø Цэргийн тэтгэвэр 461 тэтгэвэр авагчид 270917.7 мянган төгрөгийг тус тус
олгосон.
Тэтгэмжийн даатгалын сан:
Тэтгэмжийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг 126,5 хувиар
биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас нийт 340 иргэнд 269,4 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон
байна. Олгосон тэтгэмжийг төрлөөр нь авч үзвэл:
Ø
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмж 239 иргэнд 30,3 сая төгрөг,
Ø
Жирэмсэн, амаржсны тэтгэмж 133 иргэнд 16665,0 сая төгрөг,
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлийн өвчний хөдөлмөрийн чадвараа түр
алдсны тэтгэмж 2 байгууллагын 2 даатгуулагчид 1,6 сая төгрөгийн
тэтгэмжийг нийгмийн даатгалын сангаас олгосон байна.
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлийн өвчний даатгалын сан:
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлийн өвчний даатгалын сангийн шимтгэлийн
орлогын төлөвлөгөө 155,81 хувиар биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас
Ø
Тахир дутуугийн тэтгэвэр 44 иргэнд 21398,6 сая төгрөг,
Ø
Тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр 13 иргэнд 5400,2 сая төгрөгийг тус тус
олгосон байна.
Ажилгүйдлийн даатгалын сан:
Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн тэтгэмж 2019 оны 09 дүгээр сард шинээр 63
даатгуулагчид 112,4 сая төгрөгийн тэтгэмжийг мэдээллийн санд шалгаж,
үргэлжлүүлэн олгосон 174 даатгуулагчид нийт 82,3 сая төгрөгийн тэтгэмжийг, тухайн
сард ажилгүйдлийн тэтгэмжийг тус тус олгоод байна.
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр, авлагын талаар:
2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын
шимтгэлийн өр,авлага 661,2 сая төгрөг байгаагаас төсөвт байгууллага 165,9 сая
төгрөг, аж ахуйн нэгж байгууллага 495,2 сая төгрөгийн өр,авлага үүсгэсэн байна. Энэ
сард 90 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн 25 ажил олгогчийн 138,5 сая төгрөгийн
шимтгэлийн өр авлага төлүүлэхээр банкуудад харилцах дансыг битүүмжлэх мэдэгдэл
хүргүүлэн ажилласнаар 9 ажил олгогчийн 20,5 сая төгрөг барагдуулж ажиллав.
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Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааны талаар:
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь энэ сард нийт 5 удаа хуралдаж, 365
иргэний асуудлыг хэлэлцсэнээс шинээр тогтоосон 15, сунгасан 331, цуцалсан 19,
өндөр насны тэтгэвэр 14, сайжирсан 5, буцаасан 10 иргэн байв. Шинээр хөдөлмөрийн
чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон иргэдийг өвчлөлийн байдлаар авч
үзвэл: дотрын өвчин 10, хавдрын өвчин 3, мэдрэлийн өвчин 1, сэтгэцийн өвчин 3,
гэмтлийн өвчин 6, сонсголд тэнцвэрийн эрхтний өвчин 2 байв.
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
хууль, тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын
хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс хамтран 1-10 дугаар
багуудад мэдээлэл сургалт хийж ажиллав. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажлын
байр сурталчилах, сайн дурын даатгал, тэтгэмжийн хуулиар мэдээлэл өгч, иргэдийн
асуултад хариулт өгч, хуулт тогтоомжийн талаар мэдлэг олгох, боршур,гарын авлага
тараав.
Нүүдлийн хурлын төлөвлөгөөний дагуу 3 улиралд Халхгол, Матад, Хөлөнбуйр,
Булган сумдад нүүдлийн хурлыг зохион байгуулсан. Нүүдлийн хурлаар 4 сумын 171
иргэнд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг сунгах, 1 иргэнд хөдөлмөрийн
чадвар алдалтын хувь, хугацааг цуцлах, 3 иргэнийг нарийн мэргэжлийн эмчийн
хяналтанд үзүүлж, үзлэг шинжилгээнд хамрагдахаар буцаах арга хэмжээ авч
ажилласан.
Сургалт сурталчилгааны чиглэлээр:
2019 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр “Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын
салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгуулсан. Өдөрлөгийн үеэр
нийт 22 байцаагч ажилтнууд 5 төрлийн багц үйлчилгээг 419 гаруй иргэнд хүргэж,
давхардсан тоогоор 910 иргэнд зөвлөгөө өгч, гарын авлага тараасан байна.
Тав. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ:
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах
үйлчилгээ:
Ажил хайгч иргэн болон их, дээд, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн
төгсөгчдөд ажлын байранд өөрийгөө бэлтгэх, өөрийн сонирхол, ур чадварт тохирсон
ажлыг хайж олох, хувь хүний төлөвшил, хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр, төслийн
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талаар, ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох талаар ганцаарчилсан
зөвлөгөөг 56 иргэнд, бүлгийн зөвлөгөөг 184 иргэнд өгсөн.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг
аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн
газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран 2019 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр
“Тана” худалдааны төвд зохион байгуулж, 32 иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ
болон арга хэмжээний талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч 7 иргэнийг түр ажлын байранд
зуучилсан.
Ажилд зуучлах үйлчилгээ:
Тайлант хугацаанд 216 сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалга ирүүлснийг
бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдэд утсаар ярих болон масс мессэж, орон нутгийн
телевиз, мөн хэвлэмэл хуудсаар байгууллагын мэдээллийн самбар, сошиал орчинд
мэдээлж, 189 иргэнийг ажлын байранд зуучилсан. Үүнээс 97 буюу 44,5 хувь нь
байнгын ажилд, 119 иргэн буюу 55,5 хувь нь түр ажлын байранд зуучлагдсан байна.
Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Дорнод аймгийн Засаг дарга, “Петро Чайна
Дачин Тамсаг” ХХК-ийн хоорондын 3 талт хэлцлийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-т “Ажиллах
хүчийг Дорнод аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан байгууллагаар
дамжуулан бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдээс холбогдох хуулийн дагуу нээлттэй сонгон
шалгаруулна” гэж заасны дагуу “Петро Чайна Дачин Тамсаг” ХХК-иас газрын тосны
операторын ажлын байрны нээлттэй ярилцлага зохион байгуулж, 17 иргэнийг ажлын
байранд сонгон авахаар шийдвэрлээд байна.

Шинэ ажлын байр:
Ажлын байранд зуучлагдсан нийт 189 иргэдээс байнгын ажлын байранд 97,
үүнээс шинэ ажлын байранд 79 иргэн, улирлын ажлын байранд 18 иргэнийг тус тус
ажилд зуучилсан байна.
Гадаадын хөдөлмөр эрхлэлт:
“Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадад ажиллах хүч, мэргэжилтэн гаргах тухай”
хуулийн дагуу ажиллах хүч авч буй ажиллуулах хүсэлтэй 2 аж ахуй нэгжийн албан
хүсэлтийг хүлээн авч, 4 гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтнийг орон нутагт хөдөлмөр
эрхлэх зөвшөөрлийг дэмжиж ажилласан.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөр:
Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний
өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан хөтөлбөрүүдийг аймгийн нийт сумдад
амжилттай хэрэгжүүлэв. Нийт 6 хөтөлбөрийн арга хэмжээ тус бүрийг сум, орон
нутгийн онцлогоос хамаарч хэрэгжилтийг үнэлэх, хяналт тавих ажлын хэсгийг
аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний
газрын даргын тушаалаар батлан 3 ажлын хэсэг байгуулагдан сумдад хэрэгжсэн
төсөл, хөтөлбөрийн явцад хяналт үнэлгээ хийж байна.
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн гарааны бизнесийг
дэмжих “Старт ап” арга хэмжээний 2 дахь шатыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-25-ны
өдрүүдэд зохион байгуулав. Уг арга хэмжээнд 15-34 насны, шинэлэг санаанд
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тулгуурласан гарааны бизнесээ эхлэх хүсэлтэй залуусаас 11 бизнес санаа
танилцуулж, 5 бүлгийг шалгаруулан тус бүр 10,0 сая төгрөг, нийт 50,0 сая төгрөгийн
санхүүжилтийг олгосон.
Хөдөлмөрийн сэтгэл зүйн үйлчилгээний хүрээнд:
Хөдөлмөрийн зах зээлд оролцоход бэлэн бус буюу хөдөлмөрийн сэтгэл заслийн
үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай 111 иргэнд сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгснөөс 90 иргэнд
бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 21 иргэнд сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөөг өгч
ажилласан.
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, хамтран ажилласнаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэн
байнгын болон түр ажлын байртай болоход дэмжлэг үзүүлэв.
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийгмийн даатгалын хэлтэс,
“Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндсэний холбооны Дорнод аймгийн
зөвлөл”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо”, Хэрлэн сумын 6, 10,
11 дүгээр багийн ажлын албатай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй 60 иргэнд “Ямар үед
сэтгэл зүйчид хандах, сэтгэл зүйч ямар ямар асуудлыг шийдэх гарцыг хайхад туслах нь”
сэдэвт бүлгийн сэтгэл зүйн сургалт хийсэн. Сургалтын үр дүнд 7 иргэн ганцаарчилсан
зөвлөгөө авсан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 иргэнд “Өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх”, “Өөрийн
үнэлэмжийг дээшлүүлэх”, “Хөдөлмөрийн харилцаанд оролцох сэтгэл зүйг бэлтгэх”
зэрэг асуудлаар ганцаарчилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, давтамжтайгаар сэтгэл
заслын аргуудыг хэрэглэж, зөвлөгөө өгснөөр 1 иргэнийг “Толгойт ХХК”-д байнгын
туслах ажилтнаар, 1 иргэнийг “Ариун ганга ХХК”-д байнгын туслах ажилтнаар ажилд
зуучлаад байна.
Зүүн бүсийн ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн 13 ахмад настанд
“Сэтгэл гутрал”-ыг арилгахад чиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт
хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх арга хэмжээ авагдсан 30 иргэнд “Хөдөлмөрт
бэлтгэх сэтгэл зүй”, “Харилцаа, хандлага өөрчлөлт” сэдэвт бүлгийн сэтгэл зүйн
зөвлөгөөг хүргэж ажиллав.
Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр:
-

Ахмад настны тэтгэвэрт 81 хүн хамрагдаж, 13,9 сая төгрөг,
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1223 иргэнд 208,5 сая төгрөг,
Одой 6 иргэнд 1,0 сая төгрөг,
Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны 397 хүүхдэд 72,6 сая төгрөг, нийт
1707 иргэн хамрагдаж, 296,1 сая төгрөг олгосон.

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж:
Асаргааны тэтгэмж:
-

Ахмад настныг асарч байгаа 559 иргэнд 41,7 сая төгрөг,
Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч
байгаа 233 иргэнд 26,1 сая төгрөг,
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-

Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 371 иргэнд 27,9 сая
төгрөг,
- Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчилж авсан 2 иргэнд 152 мянган төгрөг,
- Бүтэн өнчин хүүхдийг асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа 73 иргэнд
5,7 сая төгрөг,
- Бүтэн өнчин хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа 9 иргэнд 760
мянган төгрөг,
- Ганц бие ахмад настныг асрамжилж байгаа 4 иргэнд 304,0 мянган төгрөг,
нийт 1251 иргэнд 102,9 сая төгрөгийг тус тус олгосон.
Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих тэтгэмж:
-

Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны 233 хүүхдэд 40,1 сая
төгрөг,
- Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 14 иргэнд 840,0
мянган төгрөг,
- Байнгын асаргаа шаардлагатай 14 ахмад настны тэтгэмжид 840,0 төгрөг,
- 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 1 иргэнд 1,2 сая төгрөг,
- Гэр оронгүй болсон 6 өрхөд 7,2 сая төгрөг, 268 иргэнд 50,1 сая төгрөгийг
олгосон.
Эх олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхийн тэтгэмж:
-

Жирэмсэн эхчүүдийн тэтгэмж 755 иргэнд 25,4 сая төгрөг,
0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 4145 эхэд 203,5 сая төгрөг,
Ихэр хүүхдийн тэтгэмж 4 иргэнд 8 сая төгрөг,
0-18 хүртэлх насны 3 ба түүнээс хүүхэдтэй, өрх толгойлсон эцэг, эхийн
тэтгэмж 308 иргэнд 94,5 сая төгрөг, нийт 5212 иргэнд 331,4 сая төгрөгийг
олгосон.

Ахмад настанд олгох тусламж, хөнгөлөлт:
-

Ахмад настны протез, ортопедийн хэрэгсэл 69 ахмад настанд 8,2 сая
төгрөг,
Магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд 91 иргэнд 12,7 сая төгрөг,
Ахмадын зориулалттай амралт сувилалд 221 иргэнд 40,0 сая төгрөг,
Нийгмийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмжийн эрх үүсээгүй 2 иргэнд
2,0 сая төгрөг, нийт 383 иргэнд 62,9 сая төгрөгийн хөнгөлөлтөд хамруулсан.

-

Алдар цолтой ахмад настанд улсын төсвөөс олгож байгаа тусламж,
хөнгөлөлт:
- Улсын ударник, гавьяат, төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан 33
ахмад настанд улсын төсвөөс 6,0 сая төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлтөд
хамруулсан.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох тусламж, хөнгөлөлт:
-

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протез, ортепедын
хөнгөлөлт 17 иргэний 3,2 сая төгрөг,
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-

Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас
хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй 14 иргэн дотоодын
рашаан сувилалд сувилуулж 2,8 сая төгрөг,
Дотоодын рашаан сувилалд сувилуулсан хүүхдэд эрхийн бичгийн 100%,
түүний асран хамгаалагч нарт унааны болон эрхийн бичгийн үнийн
зардлын 50%-ийг 5 иргэнд 1,1 сая төгрөг,
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сургууль, цэцэрлэгт явах унааны зардалд 6
иргэний 1,2 сая төгрөг,
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний оршуулгын зардалд 1 иргэний 1,0 сая
төгрөг,
Насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэний харилцаа холбооны зардал 215
иргэнд 4,1 сая төгрөг, нийт 258 иргэнд 13,4 сая төгрөгийг олгосон.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөгжил хамгааллын чиглэлээр:
-

-

-

Тайлант хугацаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол,
нийгмийн хамгааллын салбар комисс 2 удаа хуралдаж 15 хүүхдийн
асуудлыг хэлэлцсэн. Үүнд: 3 хүүхдийг шинээр хөгжлийн бэрхшээлтэй
болохыг тогтоож, 13 хүүхдийг эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээнд холбон зуучилсан.
Нийгмийн салбарын байгууллагууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
эрх ашгийн хамгаалдаг төрийн бус байгууллагууд хамтран, Хэрлэн сумын 2,
3, 4, 6, 10, 11 дүгээр багийн 150 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх мэдээлэл хүргэж, санал хүсэлтийг
сонсов.
Аймгийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, хамгаалал хөтөлбөр”ийн хүрээнд сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн хүсэлтийн дагуу төрийн
байгууллагуудын 25 албан хаагчид “Дохионы хэлний анхан шатны сургалт”д 3 хоногийн хугацаатай хамрагдаж, анхан шатны дохионы хэлний
мэдлэгтэй болсон.

Хүнсний тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа:
-

-

Аймгийн хэмжээнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг 14 сумын 2340
өрхийн 6919 том хүн, 5974 хүүхэд, нийт 12893 хүнд хүргэж, 2019 оны 09
дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар 158,5 сая төгрөгийг зарцуулсан.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/13 дугаар тушаалаар
батлагдсан “Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний”-ний журмын
дагуу хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авах эрх үүссэн 2 өрхийг
хамруулж, хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлсэн.
Хэрлэн сумын хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 1749
өрхөөс 71,4 хувь буюу 1250 өрхийн хувийн хэргийн бүрдлийг шалгаж,
эмхлэн цэгцлэсэн.

Өрхийн мэдээллийн сангийн өргөдөл, гомдол, судалгаа, хүүхдийн мөнгөн
тэтгэмж:
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-

Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд амьжиргааны түвшин тодорхойлох
судалгаанд хамрагдах болон бусад чиглэлээр 25 иргэний өргөдөл хүсэлтийг
шинээр хүлээн авсан. Мөн тайлант хугацаанд 31 өрхийн жагсаалтыг гарган
судалгаа авч, 22 өрхийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн.
- Нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн босго шугам
буюу 409,679 оноос доогуурт багтсан 13 иргэнд өрхийн нэгдсэн мэдээллийн
сангаас тодорхойлолт олгосон.
Зүүн бүсийн ахмад настны асрамж, үйлчилгээний төв
-

Асруулагчдын дунд хөгжлийн үйл ажиллагаа “Аз жаргал хүсье” арга хэмжээ
зохион байгуулж, ахмадуудын идэвх оролцоог байнгын нэмэгдүүлэн
ажиллаж байна.
Койка Олон Улсын байгууллагын сайн дурын ажилтан Квон Миэе ахмад
настны хөгжлийн үйлчилгээг өдөр бүр үзүүлж байна. Өглөө бүр ахмадуудад
хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлсэн гимнастик, мэдрэлийн эд, эс сэргээх
дасгал, гарын массаж зэрэг үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна хөгжөөнт тоглоом,
уралдаан, тэмцээн тогтмол зохион байгуулж байна
Зургаа. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Эрүүл мэндийн газар:

“Хүн амыг уламжлалт анагаах ухааны аргаар эрүүл мэндээ
хамгаалах, мэдлэг, арга барилтай болгох, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг
өргөжүүлэх”
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд “Хүн амыг уламжлалт анагаах ухааны
аргаар эрүүл мэндээ хамгаалах, мэдлэг, арга барилтай болгох, мэдээлэл, сургалт,
сурталчилгааг өргөжүүлэх” үйл ажиллагаа тусгагдсаны дагуу 2019 оны 09 дүгээр
сарын 18-20-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн яамнаас батлагдсан удирдамжийн дагуу
орон даяар “Уламжлалт анагаах ухааны аргаар эрүүл мэндээ хамгаалъя” сэдэвт
нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдав.
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Хөдөлгөөнт эмнэлгийн 2 дугаар ээлжийн үзлэг:
Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/58 дугаар захирамжийн хэрэгжилт,
өвөлжилт, хаваржилтийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор нийгмийн тусламж,
үйлчилгээг ойртуулан хүргэх хөдөлгөөнт эмнэлгийн 2 дугаар ээлжийн үзлэг
Чулуунхороот, Чойбалсан, Матад сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдэд зохион
байгуулагдсан.
“Ахмад настан-хэрэглэгч” аяны хүрээнд:
Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан
“Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2019 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Ахмад настан-хэрэглэгч”-ийн эрхийг
хамгаалах чиглэлээр аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн
газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, аймгийн Ахмадын хороо хамтран “Ахмад
настан хэрэглэгч” эрүүл мэндийн өдөрлөгийг 2019 оны 9 дүгээр сарын 27-нд зохион
байгуулж, эрүүл мэндийн салбарын 55 ахмад настан хамрагдав.
“Тамхинаас гарах зөвлөгөө өгөх”
Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр аймгийн Засаг даргын
хэрэгжүүлэгч агетлаг Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн Эрүүл мэндийн төвийн эрдэм
шинжилгээний ажилтан, судлаач нар “Тамхинаас гарах зөвлөгөө өгөх” сургалтыг
зохион байгуулав. Сургалтад анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын эмч,
нийгмийн ажилтан, тусгай мэргэжилтнүүд хамрагдав.
Аймгийн хэмжээнд амбулаториор үйлчлүүлэгсдийн дунд томуу, томуу төст
өвчний тархалт 39 дүгээр долоо хоногийн байдлаар 5,2%-тай байна. Улирлын томуу,
томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор томуугийн сайн дурын
дархлаажуулалтад 400 хүнийг хамруулж, өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх
талаар зөвлөмжийг өгсөн.
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Зургаа. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР
МАЛ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 6-р хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор баталсан
“Төрийн албан хаагчийн сургалт хөгжил, нийгмийн баталгааг дэмжих” хөтөлбөрийн
4.2.3. дахь заалтыг дагуу Шинээр томилогдсон Төрийн албан хаагч нарт “Төрийн
албаны стандарт, ёс зүй” сэдэвт 24 цагийн багц сургалтыг Аймгийн ЗДТГ, Дорнод их
сургуультай хамтран зохион 10 дугаар сарын 18-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.
Сургалтанд тус байгууллагаас 3 албан хаагч хамрагдаж Төрийн албан
хаагчийн ёс зүй, албан бичгийн хэл найруулга,түүний шаардлага, Манлайлын ёс зүйг
дэмжиж, хөгжүүлэх арга зам, Хүн байхын учир, Авилга, хүн байхын учир, авилга ашиг
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, Цагийн менежмент, зөрчлийн менежмент,
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ зэрэг мэргэшлийг эзэмшсэн.
Монгол улсад Атар газар бие даан хөгжсөний түүх 60 жилийн ой, “Ахуй
үйлчилгээний сарын аян”, “Хөдөө аж ахуйн салбарын ажилтны баярын өдөр”-ийн
хүрээнд спортын олон төрөлт тэмцээн зохион байгуулсан.
Дээрх арга хэмжээнд хамтран ажилладаг Засаг даргын дэргэдэх агентлаг
болох салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, сумдын 16 байгууллага 160
тамирчид оролцож нэгдсэн дүнгээх Дорнод гурил ХХК тэргүүн байр, аймгийн ЗДТГ
дэд байр, Татварын хэлтэс гутгаар байр эзэлсэн.
МАЛ АЖ АХУЙ
2019-2020 онд 2,495,499 толгой мал буюу хонин толгойд шилжүүлснээр
5,129,082 мал өвөлжих төлөвлөгөөтэй байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 285 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор аймгийн Засаг даргын “Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах арга
хэмжээний тухай” 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 02 дугаар албан
даалгавар гарч хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны байдлаар Малчдын түвшинд 86136.5 тн өвс,
360 тн тэжээл бэлтгэхээс 83336.5 тн өвс буюу 96.7 хувь, 217.3 тн тэжээл бэлтгэсэн
байна.
Сумын аюулгүй нөөцөд 1400 тн өвс, 420 тн тэжээл бэлтгэхээс 1409.3 тн өвс
буюу 100.66 хувь, 367.1 тн тэжээл буюу 87.4 хувь буюу дундажаар 94.0 хувьтай
бэлтгэсэн байна.
Аймгийн аюулгүй нөөцөд 180 тн өвс, 40 тн тэжээл бэлтгэхээс 303,8 тн өвс буюу
168,7 хувь, 50 тн тэжээл буюу 125 хувь буюу дунджаар 146,9 хувьтай бэлтгэсэн байна.
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Сумдад "Бэлчээр, хадлан, тэжээлийн талаар баримтлах бодлого"-ын
хэрэгжилтийг хангуулах” ажлын хэсэг ажиллалаа: Хөдөө аж ахуйн салбарын
2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн
газрын 2019 оны 285 дугаар тогтоол, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын
зөвлөмж, аймгийн Засаг даргын 2019 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилт,
аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 03 дугаар хуралдааны 02 дугаар тогтоолоор баталсан
"Бэлчээр, хадлан, тэжээлийн талаар баримтлах бодлого"-ын хэрэгжилтийг хангуулах,
аймгийн Засаг даргын А/470 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
үйлдвэрлэлийн зориулалттай хадлан бэлтгэл, газар олголт, технологийн
хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгаж, гарсан зөрчлийг арилгах, мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгөх зорилгоор аймгийн хэмжээнд 2 ажлын хэсэг сумдад ажилласан.
ХХААХҮ-ийн сайдын 2019 оны А-86 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын
2019 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/421 тоот захирамжийн хүрээнд 9 дүгээр
сарын 10-ноос 11-р сарын 01-ны хугацаанд 12 сумын 45.0 мянган га талбайд энгийн
механик, биологийн аргаар тэмцэх ажлыг 10 малчдын бүлэг, 293 малчин өрхийг түр
ажлын байраар ханган, 553 ширхэг суултуур, шувууны үүр 2 ш, утагч багаж 2, ус
цутгах арга зэргийг ашиглан огтоно устгалын арга хэмжээг зохион байгуулж байна.
Мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх: Хүнс, хөдөө аж
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны А/102 дугаар тушаал, аймгийн Засаг
даргын А/237, Халхгол сумын Засаг даргын А/66 дугаар захирамж шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор Улсын төсвийн хөрөнгөөр Үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх
цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг "Үет цагааны гол" ХХК-тай хамтран Халхгол сумын 2
багийн 42 малчин өрхийн 3000 толгой Дорнод талын махны хэвшлийн үхэр сүрэгт
үзлэг, ангилалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
Өвс, тээвэрлэлтэд хяналт тавьж ажилласан тухай: Хүнс, хөдөө аж ахуйн
сайдын 2015 оны А/105 дугаар тушаалаар батлагдсан Ургамал, түүний гаралтай
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн ул мөрийг тогтоох бүртгэлийн журмыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор Хөлөнбуйр сумын Хөдөө аж ахуйн тасаг, замын цагдаагийн тасагтай
хамтран 10 дугаар сарын 9-12-ны өдрийн хооронд ажиллах хугацаандаа төв замаар
дамжин өнгөрч буй 20 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдэж өвс, тээвэрлэл, тээвэрлэлтийн
аюулгүй байдал, өвсний гарал үүслийн бичиг баримтанд хяналт тавихад, бичиг
баримтны зөрчилтэй 6 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулж гарсан зөрчлийг арилгуулж
ажиллаа.
Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах, өвс, тэжээлийн агуулах
барих ажлын явцтай танилцсан тухай: Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил
төслийн санхүүжилтээр Сэргэлэн, Халхгол, Хөлөнбуйр инженерийн хийцтэй гүн
өрмийн худаг гаргах, Хөлөнбуйр суманд өвс, тэжээлийн агуулах барих ажлын явцтай
танилцахааар ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 09-11-ний өдрүүдэд сумдад ажиллаж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.
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Сэргэлэн сумын Барчин багийн Ар сүүл, Ар хоолой багийн Дэлийн зүүн үзүүр
гэдэг газарт гаргаж буй инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг, Халхгол сумын Ялалт
багийн Дунд шавар, Ташгай багийн Гурванбаян гэдэг газарт гаргаж буй инженерийн
хийцтэй гүн өрмийн худаг, Хөлөнбуйр сумын Баян-Өлзийт багийн Багацагаан-Өндөр,
Батхаан багийн Бор дов гэдэг газарт гаргаж буй инженерийн хийцтэй гүн өрмийн
худгийн гүйцэтгэл явцтай танилцах, мөн тус сумын Баян-Уул багт баригдаж буй
өвсний саравч, тэжээлийн агуулахын барилга байгууламжийн ажлын явцтай газар
дээр нь танилцаж ажиллаа.

Тоног, төхөөрөмжийн эргэн төлөлтийн хөрөнгөөр “Дөлгөөн Хэрлэн” ХХК-ны
гаргасан инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгийг хүлээж авах ажлын хэсэг ЦагаанОвоо, Баян-Уул, Гурванзагал сумдын 4 худгийг хүлээж авч ажиллаа.
“Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг үнэлэх” талаар сургалт зохион
байгуулсан тухай: НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран "Малын генетик
нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх" чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өгөх
сургалтыг зохион байгуулсан.
Сургалтанд сумдын Хөдөө аж ахуйн тасгийн Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн
технологи үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Энэхүү сургалтын
гол зорилго нь аймаг, сумын түвшинд мал сүргийн тоо, түүнд суурилсан мал аж ахуйн
үйлдвэрлэлийн төлөв байдал, Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хандлага,
Үүлдэр, омгийн малын эрсдлийн түвшин зэргийг тогтоож цаашид малын ашиг шим
ямар түвшинд байгааг судлаж тогтоох зорилготой.
ГАЗАР ТАРИАЛАН:
Энэ онд аймгийн хэмжээгээр 20.8 мянган га-д үр тариа, үүнээс 16.7 мянган гад улаан буудай, 161.2 га-д төмс , хүнсний ногоо 104.2 га-д, малын тэжээл 6.7
мянган.га-д, тосны ургамал 5.8 мянган.га-д, бусад үр тариа 4.1 мянган га-д нийтдээ
33.6 мянган га-д тариалалт хийсэн.
Ургацын урьдчилсан балансаар 20,6 мянган тонн үр тариа, үүнээс 17,8 мянган
тонн буудай, 1.8 мянган тонн төмс, 1,2 мянган тонн хүнсний ногоо, 3,1 мянган тонн
тосны ургамал, 7,6 мянган тонн малын тэжээлийн ургамал тус тус хураан авах
боломжтой гэсэн тооцоог гаргасан.
2019 оны 11 дугаар сарын 04-ний байдлаар үр тариа 18,7 мянган га-аас
20,6 мянган тонн, үүнээс улаан буудай 19,0 мянган тн, тосны ургамал 4.0 мянган гааас 2.7 мян.тн, малын тэжээл 6,5 мян.га-аас 4,1 мян.тн, төмс 157,9 га-аас 1712,5 тн,
хүнсний ногоо 95,3 га-аас 734,4 тн ургац хураан авч хураалт 87,6 хувийн явцтай
байна.
Мөн үр тарианы аж ахуй нэгжүүдээс гурилын үйлдвэрүүдэд 11,5 мян.тн
товарын улаан буудай тушаагдаад байгаа бөгөөд үүнээс Дорнод гурил ХХК-д 3 сумын
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5 аж ахуй нэгж 7,2 мян.тн, Улаабаатар гурил ХХК-д Халхгол сумын Нью Ариг Ус ХХК,
Мөнхтал ХХК-уудаас 4,3 мян.тн буудай тушаагдаад байна.
Энэ онд цаг уурын нөхцлөөс таримлын болц оройтож гурилын үйлдвэрт хүлээн
авах товарын улаан буудайн чанар стандартаас доогуур үзүүлэлттэй байгаа тул үнэ
чанараас хамаарч.
1-р зэрэг 550,000 төг.тн
2-р зэрэг 525,000 төг.тн
3-р зэрэг 500, 000 төг.тн худалдан авах шийдвэр гараад байна.
(Хураасан талбайн хэмжээг хүснэгтээр үзүүлэв.)

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 07 дугаар хуралдааны 04,
09, 2018 оны 09 дүгээр хуралдааны 05 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын А/471
дугаар захирамжаар "Газар тариалангийн талаар баримтлах бодлого"-ын
хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвлөн туслах Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн
мэргэжилтэн Д.Мянганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Баян-Уул, Баяндун,
Дашбалбар, Чулуунхороот, Чойбалсан, Баянтүмэн, Халхгол сумдад ажилласан.
Төлбөр барагдуулах ажлын хүрээнд Халхголын 3 жимс, 8 тракторын эзэдтэй уулзсан.
Монгол улсын Засгийн газраас Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил, Хүнс,
хөдөө аж ахуйн газраас “Хамтын ажиллагааг сайжруулах жил” болгон зарласантай
холбогдуулан Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 03 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах
зорилгоор хүнсний ногоо хатаах бага оврын тоног төхөөрөмжийг хүнсний ногоо дахин
боловсруулж хадгалдаг иргэн аж ахуй нэгжүүдэд санал танилцуулж хэрэглээг бий
болгох, сав баглаа боодлыг судлаж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх сургалтыг 2019 оны 10
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дугаар сарын 14-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав.
Сургалтанд Хэрлэн,
Баянтүмэн, Баян-Уул, Цагаановоо, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдын 20 ногоочин
оролцож хүнсний ногоо даршлах, хатаах болох, тахиа, үхрийн махан душанк хийх,
мөн малын тэжээл боловсруулах жижиг үйлдвэртэй танилцаж суралцсан.
ХХААХҮЯам, ХААҮШУОНТөв болон Герман-Монголын хамтын ажиллагааны
“Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төсөл хамтран “Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэх зохистой
дадал” сэдэвт бүсийн сургалтыг Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод зохион
байгуулж байна. Сургалтанд Дорнод аймгаас төрийн болон төрийн бус байгууллага,
хүнсний ногооны тариалан эрхлэгчдын төлөөлөл 8 хүн хамрагдаж байна.
МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 76 дугаар тогтоолын хүрээнд Газар
тариалангийн салбарыг Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бие даан хөгжүүлсний түүхт 60
жилийн ойг орон нутагт тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор салбарын ахмад болон дунд,
залуу үеийн тариаланчдыг хөдөлмөр алдарыг мөнхжүүлэх зорилгоор Дорнод ТВ –тэй
хамтран ажиллах гэрээ байгуулан зураг авалтууд хийгдэж байна.

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Монгол улсын Засгийн газраас 2019 онд баталсан “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол
хүн” үндэсний хөтөлбөр, үндэсний уламжлалт болон орон нутгийн онцлог бүхий хоол,
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх, жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг
ажил мэргэжлийн уралдаан, сургалт, урлаг спортын Зүүн бүсийн арга хэмжээ Дорнод
аймагт 2 дахь удаагаа
зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээний нээлтэнд
ХОХБТХэлтэсийн дарга Х.Бат-Эрдэнэ, ХХҮГ-н дэд дарга Б.Хасархүү, Монгол Улсын
мастер тогооч Д.Эрдэнэбат, “Монголын мастер тогоочдын холбоо”-ны дэд тэргүүн
Р.Батбаатар, Боловсрол суваг телевизын тогооч Мико /Мастер тогооч/, Дорнод
аймгийн тогооч нарын холбооны тэргүүн М.Зориг нар оролцлоо.
ХХААХҮЯам, Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн
газар, Монголын Мастер тогооч нарын холбоо, Дорнод аймгийн Тогооч нарын холбоо
хамтран зохион байгуулж тус арга хэмжээнд Дорнод аймгийн 24, Сүхбаатар аймгийн
27, Хэнтий аймгийн 18 тогооч, зөөгчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцсон бөгөөд 10 дугаар
сарын 30-ны өдөр сургалт, урлаг, спортын үйл ажиллагаа болж 2019 оны 10 дугаар
сарын 31-ний өдөр “East palace” цогцолборт 6 төрлөөр /Гранпри, Ресторан-Зоогийн
газар, Цэцэрлэг сургууль эмнэлэг, Орчин үеийн Монгол хоол, Талх нарийн боов,
оюутан, зөөгч/ мэргэжлийн ур чадвараараа өрсөлдөж “ЗҮҮН БҮСИЙН АВАРГА
ТОГООЧ, ЗӨӨГЧ-2019” мэргэжлийн ур чадварын тэмцээнийг "Монголын Мастер
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тогоочдын" холбооны Дэд тэргүүн Р.Батбаатараар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
тогооч нар шүүн явуулсан.
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/136 дугаар захирамжийн хүрээнд 10 дугаар
сарын 5-ны өдөр “БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧДЭЭ СОНСОХ ӨДӨР” арга хэмжээг зохион
байгуулж, аймаг орон нутгийн удирлага, орон нутгийн Жижиг, дунд үйлдвэр
эрхлэгчид, хүнсний салбарын баялаг бүтээгчид, Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл, Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн салбарын нийт 2 сумын 60
гаруй үйлдвэр эрхлэгчид оролцсон.
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 2018-2019 онд шалгаруулсан
гарааны бизнес эрхлэгч залуучуудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах үзүүлэн
бэлтгэсэн.
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд нэн тэргүүнд тулгамдаж буй асуудал бол
хүний нөөц, татварын асуудал, хавтгайрсан халамжийн бодлого, борлуулалтын
систем, аймгийнхаа зах зээлийг хамгаалах гээд олон олон асуудлуудыг хөндөж
ярилцсан.
“Үйлчилгээний салбарын стандартыг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд зохион
байгуулсан “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ, хоол үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний газарт мөрдөх стандарт” сэдэвт сургалтад Жижиг, дунд үйлдвэрийг
хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээлийн мэдээлэл болон Зээлийн батлан
даалтын сангийн мэдээллийг тавьж, гарын авлага тараасан.
Энэ жил тус салбарын түүхт 85 жилийн ой тохиож, “Хөнгөн аж үйлдвэрийн
салбарын улсын зөвлөгөөн”-ийг төрийн ордны их танхимд зохион байгуулагдсан.
Энэхүү зөвлөгөөнийг ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан нээж, Дэд сайд Ж.Сауле тэргүүтэй
хөнгөн үйлдвэрийн салбарын 1000 төлөөлөгчид салбарынхаа өнөөгийн төлөв
байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийж, цаашдын бодлого, зорилтыг тодорхойлохоор
зөвлөлдсөн юм.
Монгол Улсын Засгийн газраас хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх
чадварыг дээшлүүлэх, шинэ, дэвшилтэт технологи ашиглах, ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл эрхлэх, импортыг орлох нэмүү өртөг
шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хог хаягдал, дахин боловсруулах үйлдвэрлэл
болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого
дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ бодлогын хүрээнд боловсруулах үйлдвэрлэлийг олон
улсын стандартад нийцүүлэн хөгжүүлж, аж үйлдвэржилтийн 4 дүгээр хувьсгалыг
эхлүүлэх зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьсан юм.
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ЭМНЭЛГИЙН ТАЛААР:
Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 437.7 мянган толгой
охин төл мал хамруулахаас 410,9 мянган толгой охин төл мал хамруулж 94,0 хувийн
гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Уг ажилд 45 ажлын хэсэг 195 хүн, хүчний
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.
Гоц халдварт хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтанд
445,3 мянган толгой хурга хамрагдахаас 395,1 мянган хурга хамруулж 88,7 хувийн
гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Уг ажилд 41 ажлын хэсэг 167 хүн, хүчний
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.
Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг 11
суманд олгоод байна. Гурванзагал, Сэргэлэн, Чулуунхороот сумд вакцин аваагүй
байна.
Бог малын мялзан өвчний 629,000 мянган тун вакциныг хүлээн авч сумдад
олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Гоц халдварт өвчний талаар: Халдварт өвчнөөр тайван байв.
Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори:
Монгол мал”, Малын эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах
ажлын хүрээнд Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын баталсан “Бруцеллёзын
тандалт-2019” нэгдсэн удирдамжаар 14 сумын 17,0 мянган толгой хээлтүүлэгч малд
бруцеллёз өвчний оношлогоо тандалтанд хамруулахаас 12 сумын 15,810 толгой
хээлтүүлэгч мал шинжилгээнд хамруулж 93 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
УМЭАЦЛ-тай байгуулсан гэрээний дагуу аймгийн гахайтай өрх болон аж ахуйн
нэгжийн гахайнаас цусны дээж цуглуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/475 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын
хэсэг Дашбалбар сумын Сэвсүүл Жараахай багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Шинь
шинь” ХХК-ийн “Холимог металлын уурхайн үйлдвэрийн ажилчдын кемпийн ахуйн
бохир ус цэвэрлэх байгууламж”-ийн барилга угсралтын ажил, “Тун Гуан Майнз
Констракшн Монгол”ХХК-ийн ажилчдын түр сууц, оффис, агуулахын барилга”-ийн
ажлыг хүлээн авах, ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд Дашбалбар сумын
“Шинь шинь”, “Тун Гуан Майнз Констракшн Монгол”ХХК-д ажиллаа.
Комиссын бүрэлдэхүүн газар дээр нь үзэж танилцан үнэлэлт дүгнэлт хийж,
холимог металлын уурхайн үйлдвэрийн ажилчдын кемпийн ахуйн бохир ус цэвэрлэх
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байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг хүлээн авч, “Тун Гуан Майнз Констракшн
Монгол”ХХК-ийн ажилчдын түр байр зарим газраараа бага зэргийн суулт өгсөн,
дулаалга дутуугаас хананаасаа сийгсэн байдалтай, халуун усны газар нь эрүүл ахуйн
шаардлага хангалтгүй, барилгын цахилгааны холболтууд муу зэрэг зөрчил,
дутагдалтай байсан тул 14 хоногийн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, хангалттай
биелүүлсэн тохиолдолд барилгын ажлыг хүлээн авахаар боллоо.
Цагаан-Овоо суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Степ гоулд” ХХК-ийн
химийн бодис хадгалах агуулахын барилгын ажлыг хүлээн авах Аймгийн Засаг
даргын 2019 оны А/473 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд
ажиллаа. Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулах нь Монгол улсад мөрдөгдөж
байгаа MNS6458:2014 стандартын холбогдох заалтуудыг хангасан тул агуулахын
барилга угсралтын ажлыг хүлээн авлаа.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/520 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүн “Хэрлэн сумын 6 дугаар багийн орчны бохирдлыг бууруулах”
ажлыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр хүлээн авахаар газар дээр нь ажиллаа.
Бичиг баримтын бүрдэл хангалтгүй, ил далд актгүй, төсөвт узелийн ажилд
зарцуулсан тооцоолол байхгүй зэрэг ажлууд дутуу тул ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний
өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ажлын 14 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэсний
дараа гүйцэтгэлээр нь хүлээн авахаар боллоо.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/486 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын
хэсэг БОХНСЗ-р хийгдсэн булаг рашааны эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах
ажлуудыг хүлээн авсан Үүнд: Дашбалбар сумын “Энгэрийн булаг, Гуранзагал сумын
“Гурваны булаг”, Сэргэлэн сумын “Энгэрийн булаг”, Хөлөнбуйр сумын “Нүхний булаг”,
Баянтүмэн сумын “Амгалан булаг” булаг.

Аймгийн ИТХ -ын БОАЖБ -ын хороо хуралдаж, Дорнодын зах зээлд эргэлдэх
мөнгөний урсгалыг удирдах боломжийг судалсан хэлэлцүүлгийг 2019 оны 10 дугаар
сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.
Хэлэлцүүлэгт аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн сангийн хэлтсийн дарга,
МҮХАҮТын Дорнод аймаг дахь салбарын болон Монгол банк, ХХБ-ны удирдлагууд, Татварын
хэлтэс, БОАЖГ, Статистикийн хэлтэсийн мэргэжилтэнүүд оролцов. Дорнод аймагт
2532 аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлтэй байна. Эдгээрийн 1500 аж ахуйн нэгж
байгууллага нь улс, орон нутгийн төсөвт татвар төлдөг.
Тус компаниуд нийлээд 2018 онд 837.0 тэрбум төгрөгний ДНБ үйлдвэрлэж
үүний үр дүнд аймгийн төсөв 63.0 тэрбум болж өсөв. Үүнээс Аялал жуулчлалын үйл
ажиллагаа эрхлэхээр улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 152 компанийн 81 компани нь улс,
орон нутгийн төсөвт 2 орчим тэрбум төгрөгний татварыг төвлөрүүлсэн байна.
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Түүнчлэн манай аймгийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд Дорнод аймагт дахь
арилжааны 5 банкнаас 232.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг авсан бол иргэд 95.4 тэрбум
төгрөгийн хадгаламжтай болсон байна.

ХӨРШ ЗЭРГЭЛДЭЭ ГУРВАН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨДӨР” АРГА
ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Уг арга хэмжээг Аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран 2010
оноос эхлэн 10 дахь жилдээ амжилтай зохион байгуулж байна. “ХӨРШ ЗЭРГЭЛДЭЭ
ГУРВАН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨДӨР” арга хэмжээний хүрээнд зохион
байгуулагдаж буй “ХЭРЛЭН ЭКСПО” үзэсгэлэн худалдаанд БНХАУ-ын Хөлөнбуйр,
Хянган аймаг болон Улаанбаатар хот, Хэнтий, Сүхбаатар, Увс, Хөвсгөл, Төв аймгууд,
Дорнод аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага зэрэг 33
бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцож өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан
борлуулсан.
“Хэрлэн экспо-2019” олон улсын үзэсгэлэн худалдаа 10 дугаар сарын
2527-ны өдрүүдэд Хэрлэн Номин бизнес төвийн үзэсгэлэнгийн танхимд зохион
байгуулсан. Тус үзэсгэлэнгийн үеэр 80 гаруй сая төгрөгний борлуулалт хийгдсэн
байна. Арга хэмжээг нээж аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Ганбат үг хэлсэн БНХАУ-ын
ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр аймгийн төлөөлөгч Жин Ёнли нар нээлтийн арга хэмжээнд
оролцсон.

Энэ удаагийн форумд хөрш зэргэлдээ 3 улсын хил дамнасан аяллын
"Чингисийн хэрмэн зам" төсөл, маршрутыг хэлэлцэв. Форумд аймгийн Засаг даргын
Тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Дорнод, Хэнтий аймгийн
Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Дорнод Аялал жуулчлалын нэгдэл, аялал
жуулчлалын бизнeс эрхлэгчдийн төлөөлөл, аяллын хөтөч ангийн залуучууд, БНХАУйн FATA группын дэд захирал, группын гадаад харилцааны алба,
ӨМӨЗО-ны
Шинэ барга зүүн хошууны бизнeсийн төлөөллүүд оролцож харилцан мэдээлэл
солилцож, хамтран ажиллах талаар ярилцав.
FATA групп нь Хятадын томоохон компаниудын нэг бөгөөд 3 төрлийн бизнeс
эрхлэдэг байна. Тус групп нь Орос, Хятадын хил дээр Манжуур хотод чөлөөт
худалдааны бүсийг байгуулаад олон жил болж буй бөгөөд улмаар
Өвдөг Баянхошууны боомт, Ар хашаатын боомт дээр мөн адил худалдааны чөлөөт бүс
байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна.
Тус групптэй манай аймгийн орон нутгийн тур опeратор Дорнын Их тал трэвэл
компани хамтран ажиллахаар болсон.
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга , газрын хэвлийн ашиглалт,
түүний нөхөн сэргээлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар “СТЕП ГОЛД” ХХКийн Цагаан-овоо сумын нутагт орших Алтан цагаан-овоо төслийн MV-017111
дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд 2019 онд гүйцэтгэсэн нэмэлт
хайгуулын ажлын үед эвдэгдсэн газарт хийсэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хянаж,
хүлээн авах ажлыг 10 дугаар сарын 22-23-ны хооронд зохион байгуулан ажиллаа.
“СТЕП ГОЛД” ХХК-ийн ашиглалтын талбайд гүйцэтгэсэн нэмэлт хайгуулын
ажлыг нийт 39 цооног өрөмдөж, нөлөөлөлд өртөж эвдэрсэн газарт хийсэн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг газар дээр үзэж, шалган уг нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу
хийж гүйцэтгэсэн гэж үзэж, аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/410 дугаар
захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт танилцуулж, нөхөн сэргээлтийн актаар
хүлээн авахаар болсон.
Ажлын хэсгийн зүгээс ашиглалтын талбайд хийгдсэн хайгуулын ажлын нөхөн
сэргээлтийн ажлын байршил нь уулын ажилд өртөх талбайтай хэрхэн давхцаж байгаа
талаар мэдээллийг нягталж үзснээр “СТЕП ГОЛД” ХХК-ийн Алтан цагаан-овоо
төслийн уулын ажлын нөлөөлөлд өртөхгүй үлдэх өрөмдлөгийн цооногт хийсэн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг актаар хүлээн авахаар болсон.
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2014 оны А/05 дугаар
журамд заасан хугацаанд /11 дүгээр сарын 01/ ашиглалтын 7 /“Нью нимон майнинг”,
“Шинь шинь”, “Дун уянга”, “Эс Жи Майнинг Эрдэс”, “Дорнын хүдэр”, “СПЕК”, “Степ
голд” ХХК/, хайгуулын 4 / Эс Си Эй Ди”, “Түмэн ерөөлт”, “Вест монголиа металс энд
минералс”, “Сүүдэрт хайрхан” ХХК/ аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөөний тайланг хүлээн авсан.
ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД:
Монгол Улсын иргэнд гаар өмчлүүлэх тухайн хуулийн хүрээнд Хэрлэн сумын 1, 5
дугаар багийн нутаг дэвсгэрт газар өмчилж авах хүсэлт гаргасан иргэдийн
материалыг хянаж, аймгийн Засаг даргын захирамжаар 708 иргэнд 49,56 га газрыг
өмчлүүлсэн.
Газрын кадастрын мэдээллийн санд 191 иргэн аж ахуйн нэгжийн кадастрын
зургийг оруулж өөрчлөлт хийсэн. Дундын мэдээллийн сангаар дамжуулж 4 иргэн аж
ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийг илгээж гэрчилгээ олгон, гэрээ байгуулсан байна.
“Улсын хэмжээнд газрын бодит үнэ цэнийг олон улсын жишгийн дагуу зах
зээлийн зарчимд үндэслэн тогтоож, газрын суурь үнийг шинэчилж, иргэд олон нийтэд
нээлттэй, ил тод болгох” гэрээт ажлын хүрээнд газрын төлбөр татварын програмыг
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улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор газрын кадастрын мэдээллийн санд
нэгж талбарыг нөхөн оруулах ажлын хүрээнд 3263 нэгж талбарын нөхөн бүрдүүлэлт
хийгдэж байна.
Газрын төлбөрийн 2019 оны цахим тайлангийн e-tax.mta.mn хаягаар ТТ-20.1, ТТ-20.2
маягтаар 3 дугаар улиралд 448 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4603 иргэний 331.534,3
мянган төгрөгний тайланг илгээсэн байна. Газрын төлбөрийн орлогоос 2019 онд
аймгийн төсөвт 500,0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны
байдлаар газрын төлбөрт 396.7 сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 79,35
хувьтай байна.
Барилга, хот байгуулалтын ажлын чиглэлээр:
Монгол улсын Барилгын тухай хууль, Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн
дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг:
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Дашбалбар суманд “ЦОДММ” ХХК-ийн
гүйцэтгэсэн “Сургуулийн барилгын их засвар”-ын ажил,
Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Матад суманд “Донж Өргөө”
ХХК-ийн гүйцэтгэсэн “Алслагдсан багт багийн төвийн барилга барих”
ажил
Хөлөнбуйр суманд “Дорнын гэрэлт цамхаг” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн
“Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын дагуу ариун цэврийн
байгууламж барих ажил”
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт
“Дорнод хийц” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн “Нийтийн орон сууцны барилгын 9,
19 дүгээр байрны дээврийн засвар”-ын ажил,
“Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Хэрлэн сум 5-р цэцэрлэг/”-ын ажил,
“Сэржбумба” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн “Эмнэлгийн бүсэд байгаа ашиглалтын
шаардлага хангахгүй барилга байгууламж буулгах ажил”,
Баянлуу” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн “Хүүхдийн тоглоомын талбай болон
чийрэгжүүлэлтийн талбай нэмж байгуулах”
Халхгол
сумын
Ялалт
багт
“Монинжтрейд”
ХХК-ийн
гүйцэтгэсэн ”Хүүхдийн ээлтэй орчин” төслийн хүрээнд хөдөөгийн сумын
цэцэрлэг, сургуулийг боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгох”
ажил, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хийгдсэн
Дашбалбар сумын Сэвсүүл-Жараахай багийн нутаг дэвсгэрт “Шинь
шинь” ХХК-ийн захиалгаар баригдсан 2 дугаар ангиллын хоногт 150м3
бохир ус цэвэрлэх хүчин чадал бүхий ахуйн бохир ус цэвэрлэх
зориулалттай барилга байгууламж барих зэрэг ажлуудыг ашиглалтад
хүлээн авах ажлыг зохион байгуулсан.
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