Нэг.ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР
Аймгийн төр, нутгийн захиргааны болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудын Удирдах ажилтны шуурхай хуралдааныг 08 дугаар сард батлагдсан
хуваарийн дагуу нийт 4 удаа зохион байгуулж, удирдлагуудын өгсөн үүрэг
даалгаврын тэмдэглэлийг цаг тухайд нь эйбл программын олон нийтэд байршуулж
ажилласан.
Хоёр. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ:
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл
олгох журмын дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон дэд хорооны
үнэлгээгээр 1 тэрбум төгрөгт багтсан 14 аж ахуйн нэгжийн төслийн жагсаалтыг 2019
оны 8-р сарын 12-нд холбогдох банкуудад хүргэж ажилласан.
АНУ –ын Корнелийн их сургуулийн факультет Хог хаягдлын менежментийн
институтийн дарга Jean F.Bonhatal Дорнод аймагт “Малаас гарч буй хог хаягдлыг
судлах” чиглэлээр 2019 оны 08-р сарын 13-28-нд ажиллалаа.
Судалгааны хүрээнд яс чанасан шөлний дээж, малын ясны шимт бодис, эрдэс,
найрлага, тодорхойлох зориулалтаар дээж авч Мэргэжлийн хяналтын Хүнсний
аюулгүй байдлын улсын лаборатори, Улсын Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв
лабораторид шинжлүүлэхээр хүргүүлэн ажиллалаа.
Мөн Чойбалсан хотын хогийн цэгт органик хог хаягдлыг задлах оновчтой
аргачлал болох “Компаст” далан байгуулах ажлыг “Чойбалсан хөгжил” ОНӨУҮГ-тай
хамтран хийж гүйцэтгэсэн. “Алтай Агро” ХХК-ний тэжээлийн үйлдвэрийн байдал,
бүтээгдэхүүнтэй танилцсан.
ХҮНС, ХУДАЛДАА:
“Зах зээл бэлчээрийн удирдлагын хөгжил, нэмэлт санхүүжилт төсөл”,
Монголын Хүнсчдын холбоо хамтран 2019 оны 08-р сарын 15-нд Улаанбаатар хотод
зохион байгуулсан “Бизнес санаа” баталгаалжуулах семинарт Дорнод аймгаас “Сүүн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч” 11 иргэн, аж ахуйн нэгж төлөөлөл оролцлоо. Семинарт
нийт 12 төслийн танилцуулга хийснээс Дорнод аймгийн “Удир ууган” ХХК, “Онхоодой
Өндөр” ХХК-иудын төслийн танилцуулга хийгдэж бусад аймгийн үйлдвэрлэл
эрхлэгчидтэй санал бодлоо солилцсон.
Халхголын дайныг ялалтын 80 жилийн ойн баярт зориулан орон нутгийн бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн хийсэн сувинер бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнг 08-р сарын
28-нд Хөгжимт драм театрт хийж 3 аж ахуйн нэгж оролцож 900.0 мянган төгрөгийн
борлуулалт хийсэн.
МАЛ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:
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Аймгийн Өвөлжилт, хаваржилтийн бэлтгэл ажлын талаар: 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.
Малчдын түвшинд 86136.5 тн өвс, 360 тн тэжээл, аймаг сумын аюулгүй нөөцөд
1580 тн өвс, 460 тн тэжээл тус тус бэлтгэнэ.
2019 онд 12 сумын нутагт 117,4 мян.га газарт үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
хадлан бэлтгэхээр төлөвлөж хадлан бэлтгэлийн ажил эхлэж байна.
Хадланд ажиллах техникийн бэлэн байдал дугуйт трактор 90, бага оврын
трактор 579, хадуур 540, тармуур 358, хаман боогч 50, нуруулдагч 17, морин хадуур
281, морин тармуур 308, тракторын чиргүүл 259 байна.
Бэлчээр хамгаалал: 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 зохион
байгуулна.
Сумын Засаг дарга нартай “Үлийн цагаан оготнотой байгаль орчин халгүй
аргаар тэмцэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах ажлын гэрээ”-г байгуулж байна.
ХХААХҮЯам, УХЭШХ-ийн хооронд байгуулсан №190520/04-158 дугаартай
бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж буй мэрэгч амьтан, хөнөөлийн тодотгох
судалгааг 9 сумын нутаг дэвсгэрт 2019 оны 07 дугаар сарын 21-23-ны хооронд
Ургамал хамгаалал эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Мэрэгч судлалын
лабораторийн эрхлэгч Н.Энхболд, мэрэгч судлалын мэргэжилтэн Г.Мөнхчулуун нар
хийсэн.
Худаг уст цэг:Аймгийн хэмжээнд 3951 худаг ашиглагдаж байгаагаас 2899
худаг
нь
бэлчээрт
2017-2019 онд гаргасан гүн
ашиглагдаж байна. Үүнд:
өрмийн худаг, цооног
1040 гүн өрмийн худаг, 72
богино яндант худаг, 59
26
30
бетонон хашлагат уурхайн
20
20
худаг, 1728 энгийн уурхайн
18
20
худаг ашиглагдаж байна.
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Гүн өрмийн худаг
Эдгээр
худаг
нь
нийт
бэлчээрийн газрын 47,8
Цооног
10
хувь, нийт малчин өрхийн
0
77,5 хувийг усаар хангаж
0
байна.
2017
2018
2019
Энэ онд 10 суманд 18
инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгийг Улсын болон орон нутгийн 358,4 сая
төгрөгийн хөрөнгөөр, 14 суманд 26 цооногийг 260,0 сая төгрөгөөр нийт 618,4 сая
төгрөгийн санхүүжилтээр бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажил хийгдэж
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байна. Бэлчээрийн талбайн 2,7 хувь, 150 өрхийн 18,5 мянган толгой малыг усаар
хангах нөхцөл бүрдсэн.
Ноосны урамшууллын талаар: Монгол
Улсын Засгийн газрын 2015 оны 122 дугаар
тогтоолын дагуу хонь, тэмээний ноос бэлтгэж
үндэсний үйлдвэрт тушаасан ноосны 13 сумын 735
малчин, мал бүхий өрхийн 269 тн буюу 268,1 сая
төгрөгийн урамшуулалын материалыг нэгтгэж Мал
хамгаалах сангийн программд оруулах ажил явагдаж
байна.
Үүнд:Баяндун 37 тн , Баянтүмэн 5,14 тн, БаянУул 12,8 тн, Булган 35,4 тн, Гурванзагал 30,4 тн,
Дашбалбар 5,1 тн, Матад 7,8 тн, Сэргэлэн 7,4 тн, Хөлөнбуйр 39,1 тн, Хэрлэн 5,07 тн,
Цагаан-Овоо 63,8 тн, Чойбалсан 7,6 тн, Чулуунхороот 11,9 тонныг тус тус үндэсний
үйлдвэрт тушаасан байна.
Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх ажлын явц:
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Малын генетик нөөцийн
төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх ажлыг ХХААХҮСайдын А/133 дугаар тушаал,
ХХААХҮЯамны Төрийн нарийн бичгийн даргын А/163 дугаар тушаал, аймгийн Засаг
даргын А/428 дугаар захирамжийн дагуу 6 сумын Тэмээ 300 толгой, адуу 2790
толгой, үхэр 2430 толгой, хонь 11240 толгой, ямаа 7020 толгой нийт 23780 толгой
малыг хамруулахаар “Үет цагааны гол” ХХК-тай гэрээ байгуулан 9 дүгээр сарын 04ний өдрөөс эхлэн ажиллахаар төлөвлөөд байна.
“Тал нутгийн хадлан, тэжээл бэлтгэгчдийн холбоо” болон “Сүү
үйлдвэрлэгчдийн дэвшил холбоо”-дтой уулзалт зохион байгуулсан тухай: Уур
амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, эдийн засгийн эрэлт
хэрэгцээнд тулгуурлан, бэлчээр, хадлангийн талбайг зохистой ашиглах, сайжруулах,
хамгаалах, талхлагдсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх, тэжээл үйлдвэрлэл, хангамжийг
сайжруулах замаар Мал аж ахуйн эрсдлийг бууруулах зорилгоор Аймгийн ИТХ-ын
2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит 3 дугаар хуралдааны 02 дугаар
тогтоолоор “Бэлчээр, хадлан, тэжээлийн талаар баримтлах бодлого”-ыг батлуулан
ажиллаж байна.
Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/317 дугаар захирамжаар “Бэлчээр, хадлан,
тэжээлийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлж, хяналт тавих 9 хүний
бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан ажлын хэсэг аймгийн “Тал нутгийн хадлан, тэжээл
бэлтгэгчдийн холбоо”, “Сүү үйлдвэрлэгчдийн дэвшил холбоо”- дын тэргүүлэгч,
гишүүдтэй хадлангийн газар олголт, хадах хугацаа, хадлан хадах технологийн
горимыг мөрдөж ажиллах түүнд гардаг зөрчил зэрэг асуудлыг авч хэлэлцэн санал
хүсэлтийг сонслоо.
Энэхүү уулзалтад аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Ганбат, холбогдох албаны
удирдлага, мэргэжилтэнгүүд болон нийт 40 хүн оролцсон.
Аймаг, сумын удирдлагууд “Тал нутгийн хадлан, тэжээл бэлтгэгчдийн холбоо”,
“Сүү үйлдвэрлэгчдийн дэвшил холбоо”-дын үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд дэмжин
ажиллахаа илэрхийллээ.
Монгол малын баялаг дэлхийн зах зээлд гарах мөн адууны арьс, дэл
сүүл, хялгасыг бэлтгэх боловсруулах бүтээгдэхүүн болгох боломжууд сэдэвт
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сургалт зохион байгууллаа: Монгол малын баялаг дэлхийн зах зээлд гарах мөн
адууны арьс, дэл сүүл, хялгасыг бэлтгэх боловсруулах бүтээгдэхүүн болгох
боломжууд сэдэвт сургалтыг Зүүн Хойд Азийн БО, ХАА судалгааны төв, "МИМ" ХХК
хамтран Баянтүмэн сумын 4 дүгээр багт өнөөдөр буюу 08 дугаар сарын 28-ны өдөр
зохион байгууллаа. Сургалтанд Баянтүмэн, Хэрлэн, Чойбалсан сумдын малын
гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, малчдын 11
төлөөлөл хамрагдлаа. Сургалтаар Орон нутгийн Хөдөө аж ахуйн хөгжил, хэтийн
төлөв, Монгол адууны дагалт, баялаг гадаад зах зээлд хүрэх зам, өнөөдөр дэлхийд
хэрэгжүүлж буй малын мах, сүү, ноосны стандартууд, байгалийн өвсөөр тэжээгдсэн
малын стандарт, адууны арьс, дэл сүүл, хялгас бэлтгэх аргачлал зэрэг мэдлэгийг
эзэмшүүлж, чөлөөт ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийлээ.
ГАЗАР ТАРИАЛАН:
Тариалалтын төлөвлөгөөний биелэлт: 2019 оны хаврын тариалалтаар нийт
33664,9 га-д тариалалт хийсэн. Үүнд:
-Үр тариа 20890,4 га, үүнээс улаанбуудай 16790.4 га, бусад төрлийн үр тариа
4100 га,
-Малын тэжээл 6709,1 га, тосны ургамал 5800 га,
-Төмс 161,2 га, хүнсний ногоо 104,2 га-д тус тус тариалсан.
Төлөвлөгөө
/га/
24820
21500
189
175

№

Таримлын нэр

1.
2.
3.
4.

Үр тариа
Үүнээс: Улаанбуудай
Төмс
Хүнсний ногоо
Бусад
төрлийн
ургамал
/арвай,
гурвалжин
будаа, 3320
вандуй/
Тосны ургамал
4100
Малын тэжээл
1850
Дүн
31134

5.
6.
7.

Гүйцэтгэл
/га/
20890.4
16790.4
161.2
104.2

Хувь
84.2
78.1
85.3
59.5

4100

100

5800
6709.1

100
100
86.7

Хөнгөлөлт дэмжлэг: Хаврын тариалалтанд зориулж Тариалан эрхлэлтийг
дэмжих сангаас 4 аж ахуйн нэгжид 466 тонн үрийн буудайг 30 хувь, 6 аж ахуйн
нэгжид 96,2 тн шатахууныг 50 хувийн урьдчилгаа төлбөртэй зээлээр олгосон.
Ургацын урьдчилсан баланс: Дорнод аймгийн хэмжээгээр 2019 онд нийт
20890.4 га-д тариалалт хийснээс тэжээлд 300.0 га шилжиж 20590.4 га-аас нийт 19960
тн ургац хүлээн авахаар тооцож байна. Үүнд:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тариалсан
талбай /га/
Үр тариа
20890.4
Үүнээс: Улаанбуудай
16790.4
Төмс
161.2
Хүнсний ногоо
104.2
Бусад
төрлийн 4100
Таримлын нэр

Хураах
талбай
20590.4
16490
161.2
104.2
4100

Нэгжийн
ургац цн/га
9.7
10.8
107.3
110.4
5.1

Ургац /тн/
19960
17860
1730
1150
2100
4

6.
7.

ургамал
/арвай,
гурвалжин
будаа,
вандуй/
Тосны ургамал
5800
Малын тэжээл
6709.1

4600
7009

6.7
11.7

3100
8200

Улаанбуудайн нэгжийн ургацын хэмжээ өмнөх оноос 1.2 цн/га-аар нэмэгдсэн.
Уринш: 2019 онд 25800 га-д уринш бэлтгэснээс 12400 га-г механик аргаар,
13400 га-г хосолсон аргаар бэлтгэсэн.
-Техник, ажиллаж хүчний бэлэн байдал: Комбайн 45, жатка 33, будаа
цэвэрлэгч 18, сортлогч 6, будаа ачигч 19, төмс ухагч 4, үтрэм 13.5 мян.м2 бэлэн
байна.
Цаг үеийн мэдээлэл: Монгол Улсад Атар газар эзэмшсэний 60-н жилийн ойн
хүрээнд ХХААХҮЯ-ны захиалгаар “Атар-60” сэдэвт түүхэн баримтат кино, фото
альбом, үзэсгэлэнгийн зураг авалтыг гүйцэтгэхээр дуу бичлэгийн HERO
интертаймент, фото зургийн ГАММА студи Дорнод аймагт ажиллаа.
Зураг авалт 2019 оны 08 сарын 12-13 ны өдрүүдэд Баянтүмэн сумын “Дорнын
кроп” ХХК, Халхгол сумын Нью Ариг Ус ХХК-ууд дээр зохион байгуулагдаж, 10-н
сумын 101 ахмад болон дунд залуу үеийн тариаланчид хамрагдан сүүлийн үеийн
дэвшилтэт техник, тоног төхөөрөмж, таримал ургамлын талбайтай танилцаж, зураг
авалтанд хамрагдлаа.
“Хүнсний ногоо” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Аймгийн Засаг дарга,
Монголын хөдөөг шинэчилэхийн төлөөх фермерүүдийн холбоотой байгуулсан
гэрээнд заасны дагуу тэргүүн туршлага судлах тойрон аяллыг 2019 оны 08 дугаар
сарын 14-17-ны өдрүүд зохион байгуулж Баян-Уул, Дашбалбар, Цагаан-Овоо,
Чулуунхороот, Чойбалсан сумын нийт 13 жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалагч, үр
тарианы аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Оролцогчдоос үйл
ажиллагаатай танилцсан тариаланчдаас 3 номинациар шалгаруулалт явуулсан
байна.
•

“Хамгийн олон төрлийн хүнсний ногоо тариалагч” – Дашбалбар сумын
тариаланч Б.Намжил

•

“Хамгийн ашигтай хүнсний ногоо тариалагч” – Баян-Уул сумын жимсгэнэ
тариалагч Ц.Мөнхдорж

•

“Шинэлэг хүнсний ногоо нэвтрүүлсэн хүнсний ногоо тариалагч”
Чулуунхороот сумын “Бага шар бүрд” хоршоог тус тус шалгаруулсан
байна.

Туршлага судлах тойрон аялалд нийт 7 сумын 56 хүнсний ногоочин оролцсон.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн хэлтсийн даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Матад, Халхгол
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сумын нутагт 2019 онд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдэд
хууль, тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд зөвлөн
туслах, хяналт шалгалтын ажлыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга
Б.Эрдэнэбаяр ахлаж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн
Х.Батхуяг, Н.Туяаболд, С.Урантогос, Н.Сүх-ялалт, жолооч Л.Ариунболд нар 2019 оны
08 дугаар сарын 21-ны өдрөөс 4 хоногт хийж гүйцэтгэсэн.
Зөвлөн туслах, хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд Матад суманд “СПЕК”,
“Буман-олз” ХХК, газрын тосны гэрээт 19 дүгээр талбай, Халхгол суманд газрын
тосны гэрээт 21 дүгээр талбайг тус тус хамруулж, мөн сумын Засаг дарга нартай
уулзалт хийж ажилласан.
Ажлын хэсгээс аж ахуйн нэгжүүдэд дараах үүрэг даалгаврыг өгсөн. Үүнд:
1.”СПЕК” ХХК-д:
-Ашиглалтын талбай хилийн цэсийн дагуу гүн ухсан нүхийг дарж булах.
-Шав тэмдгийг Монгол улсын стандартад заасны дагуу хийж гүйцэтгэн, ажлын
тайланг тус газарт ирүүлэх.
-Хог хаягдлын бүртгэлийг хяналт шалгалтанд зориулж Монгол хэлээр болгох.
-Хөрс хуулалт, уурхайн бүтээн байгуулалтаас гарч байгаа шимт хөрсний
овоолгыг эмх цэгцтэй болгож, газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах нөхцлийг
хангах.
-Ашиглалтын талбай, түүний ойр орчимд ан амьтдын ажиглалт, судалгааг хийж
хэрэгжүүлэх, аливаа сөрөг үйлдэл, зөрчлийг яаралтай мэдээлж байх.
-2019 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайланг
хугацаандаа өгч, дүгнүүлэх.
2.“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-д:
-Тухайн жил бүрийнхээ байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг эрт
батлуулах, ус ашиглах дүгнэлтийг яаралтай гаргуулах.
-Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулах.
3.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасны дагуу баримт
бичгийн бүрдэл хангагдаагүй, батлагдсан баримт бичгээ уурхайн дээр бэлэн
байлгаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүрэг болгож
өгсөн.
“СПЕК” ХХК.

“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК
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2. 1.Уул уурхайн аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх энгийн
хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх талаар хэрэгжүүлж
байгаа ажилд хяналт тавьж, зөвлөн туслах.
“Степ голд”, “Эс Жи Майнинг Эрдэс”, “Дун уянга”, “Ц Ц Эрдэс манинг”, “Арвин
цайдам”, “Про Аурум”ХХК-иуд техник, тоног төхөөрөмжөөс гарсан ашиглахгүй болсон
тос, шатах болон үл шатах материал, дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг
ангилан ялгаж, цуглуулан хогийн савыг шаардлагатай газар байршуулсан байна.
Аж ахуй нэгжүүд энгийн хог хаягдлаа уурхай орчимдоо түр цэг байгуулан
хадгалж тухайн сумын хогийн төвлөрсөн цэг рүү тээвэрлэн хаяж байна.
“Ц Ц Эрдэс майнинг”, “Эс Жи Майнинг Эрдэс”ХХК-иуд хог хаягдлын гэрээгээ
сумын Байгаль хамгаалагчтай байгуулсан байна. “Степ голд”, “Дун уянга”, “Арвин
цайдам”, “Дун Эрдэнэ”, “Дамбат”, “Про Аурум”, “Монгол Металл Ложестик”-иуд хог
хаягдлын гэрээгээ байгуулаагүй байсан учир ойрын хугацаанд гэрээ байгуулан
ажиллах талаар аж ахуй нэгжид үүрэг өгсөн.
Компанийн удирдлагуудад орчин тойрноо цэвэрлэх, хог хаягдлаа эх үүсвэр
дээр нь ангилан ялгах, хог хаягдлын түр цэгтэй болох, хашаа хамгаалалт хийх, техник
үйлчилгээний засварын газрын хөрсийг бохидуулахгүйн тулд цементэлсэн талбай
бэлтгэх, хог хаягдлын асуудал хариуцсан ажилтанг хавсарган хийлгэх талаар чиглэл
өгч ажиллаа.
Эмнэлгийн хог хаягдлыг сумын ЭМТөвд өгдөг.
2.Аюултай хог хаягдлын хадгалалт, тээвэрлэлт, бүртгэл тооцоонд хяналт
шалгалт хийх
Автомашины ажилласан тос масло, тоормосны шингэн, аккумлятор зэргийн
хаягдлыг авто засварын агуулахдаа хадгалж хариуцсан цех, хэлтсийн дарга,
мэргэжилтнүүд нь бүртгэл хөтлөн, хяналт тавин ажиллаж байна.
“Степ голд” ХХК хуванцар сав буюу PET сав, бохир усны хуванцар сав
/техникийн тос, тосолгооны хуванцар сав/, гялгар уут, геомембран HDP хулдаасыг
Мог Пластик ХХК-тай, ажилласан тос масло, шатах тослох материалын хаягдлаа
“Алтан оршихуй”ХХК-тай гэрээ байгуулан нийлүүлж байна. Аюултай хог хаягдлаа
мэргэжлийн байгууллага “Цэцүүх трейд” ХХК-тай гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн
байна. Энэ оны 8 дугаар сарын байдлаар ашигласан тос тосолгооны материал 1170
кг, бохир ус 38 м3, энгийн хог хаягдал 25м3, хүчлийн нэгдэл түүний сав баглаа боодол
7128 ширхэг шуудайг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.
Бусад аж ахуйн нэгжүүд автомашины ажилласан тос масло, тоормосны
шингэн, аккумлятор зэргийг УБ хотод дахивар авдаг аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ
байгуулан нийлүүлж байна.
3.Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилтэнд зөвлөн
туслах
Цагаан-Овоо сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Степ голд”ХХК
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг “Meak
green”ХХК-аар хийлгүүлж, химийн бодисын эрсдийн үнэлгээгээ “Их монголын байгаль
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ХХК-аар хийлгэж байна. Химийн бодисыг тусгай зөвшөөрөлтэй “Эко саплай”ХХК
нийлүүлэхээр болжээ.
Тус компанид гэрээт Хүннү Секюрити, Пенин, Хишиг арвин-Индастриал, Засагт
Хаан, СААДЕ, Галуут Гүүр ХХК-иуд ажиллаж байна.
Баяндун сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Дун уянга” ХХК 2018 онд “Говь
хангайн төгөл” ХХК-аар , “Про Аурум”ХХК 2018 онд “Саблайм”ХХК-аар, “ЦЦ Эрдэс
майнинг” ХХК 2018 онд “Эко хайрхан”ХХК-аар, “Эс Жи Майнинг эрдэс”ХХК 2012 онд
“Мон газар экологи”ХХК-аар, “Дун эрдэнэ” ХХК 2016 онд “Газар эко”ХХК-аар
нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн байна.
Степ гоулд, ЦЦ Эрдэс майнинг, Дун уянга, Эс Жи Майнинг эрдэс, Монгол металл
Ложестик, Про Аурум ХХК-иуд 2019 оны байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө, 2019
оны уулын ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Хайгуулын Арвин цайдам ХХК 2019
оны байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө, хайгуулын ажлын төлөвлөгөөтэй байна.
Аж ахуй нэгжид хог хаягдлын гэрээ, орчны хяналт шинжилгээг хугацаанд нь хийлгэх
талаар чиглэл өгч ажиллалаа.
“Хөөсгөл”ХХК-ны туслан гүйцэтгэгч “Ананд трейд”ХХК нь БОНБНҮнэлгээний тайлан,
2019 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, усны дүгнэлт, ус ашиглах
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаагаа эхлэх гэж байхад газар дээр үзэж танилцан үйл
ажиллагааг нь зогсоосон.
“Дамбат”, “Эс жи майнинг эрдэс”ХХК-ны нарийвчилсан үнэлгээний хугацаа
дуусч энэ онд дахин хийлгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
“Эс Жи майнинг эрдэс”ХХК орчны хяналт шинжилгээний гэрээгээ “Газар
чандмань”ХХК-тай байгуулсан байна. Бусад аж ахуй нэгжүүд ОХШХөтөлбөрийн дагуу
агаар, хөрс, усны шинжилгээг 2 удаа хийлгэн гэж тусгасан боловч орчны хяналт
шинжилгээ хийгээгүй байна.
Баяндун суманд жонш олборлох бичил уурхайн “Улз Баяндун андууд”
нөхөрлөл 2018 оны 11 дүгээр сараас үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. Тус газрын
“Баяндун уул” нь УТХГ нутагтай давхцаж байгаа тул тухайн сумын БОХУБайцаагч үйл
ажиллагааг нь зогсоож лацадсан байна. Иймд эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт хийж
орон нутагт хүлээлгэн өгч тайлангаа аймгийн БОАЖГ-т ирүүлэхийг чиглэл болгон
ажилласан.
Газрын харилцааны асуудлын хүрээнд:
Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас Газар зохион
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргатай байгуулсан 2019 онд хэрэгжүүлэх
ажлын төлөвлөгөөний 2.1.2 “Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн
аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд сум бүрээр зохион байгуулах, энэ ажилд
шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх, ажлын үр дүнг нэгтгэн агентлагт ирүүлэх” заалтын
хүрээнд Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар болон “Ногоон-алт-Малын
эрүүл мэнд” төсөлтэй хамтран сумдын Газрын даамлуудад бэлчээрийн газрын
өөрчлөлтийг фотомониторонгийн аргаар үнэлсэн 2018 оны ажлын тайланг Лэнд
менежер-2 програм хангамжид бүртгэх, нэмэлт өөрчлөлт хийх талаарх сургалтыг
зохион байгуулсан.
Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын хүрээнд
нийт иргэний газрын төлбөрийн судалгааг 2014-2019 он хүртэл хавсралт хүснэгтийн
дагуу ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлж ажиллалаа.
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Барилга, хот байгуулалтын ажлын чиглэлээр:
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хэрлэн сумын 6 дугаар багт шинээр “ДОЦ”
ХХК хийж гүйцэтгэсэн 150 хүүхдийн хүчин чадал бүхий цэцэрлэгийн барилгa, 1
дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт “Дорнын-Оч” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн 120 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээн авлаа.

Матад сумын 250 суудал бүхий соёлын төвийн барилга угсралтын ажлыг улсын
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Хөвсгөл геологи” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Тус
ажилд Барилгын хөгжлийн төвийн хяналтын инженер Д.Тулга, Б.Одманлай нартай
хамтран хяналтын ажлыг хийж гүйцэтгэн график хугацааны дагуу хийж гүйцэтгэх
талаар албан бичгийг хүлээлгэн өгч ажиллаа.
Одоогоор гадна цахилгааны кабель шугамын ажил гадна хашааны ажил,
баганан суурийн ажлууд хийгдэж дуусаад байна. Барилга угсралтын ажил 30%-тай
явагдаж байна.
Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
тус Соёлын төвийн барилгын ажлыг гүйцэтгэгч компанийн удирдлагуудыг хүлээн авч
уулзан ажил удаашралтай явагдаж байгаа тул ажлыг эрчимжүүлэх, шаардлагатай
тохиолдолд гэрээг цуцлах талаар сануулан үүрэг даалгавар өгч ажиллаад байна.

Баянтүмэн сумын нутаг дэвсгэрт Шаазан нуур хүртлэх цахилгаан дамжуулах агаарын
шугамын ажил болон Матад сумын төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
сүлжээний ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “ДОРСҮХЭ”
ХХК хийж гүйцэтгэн бүрэн дууссан байна.

Баяндун сумын төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам сүлжээ, дэд
өртөөний өргөтгөлийн ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар
“Техникийн цогц шийдэл” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам угсралтын ажил 80%-тай.
Цагаан-Овоо сумын Эрүүл мэндийн төвийн моргийн барилгын ажлыг “Вектoр ус
дриллинг” ХХК хийж гүйцэтгэн дуусаад 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр
байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.

Цагаан-Овоо сумын Эрүүл мэндийн төвийн засварын ажлыг “Донж Өргөө” ХХК
гүйцэтгэж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн бол тус компани өнөөдрийн байдлаар сумын
Соёлын төвийн засварын ажлыг гүйцэтгэж байна.
Халхгол сумын Ялалт багийн Спорт заалны барилгын ажлыг орон нутгийн
хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Эм Эм Си Эйч” ХХК хийж гүйцэтгэж байна.
Oдоогоор барилгын ажил эхэлсэн шугаман суурийн ажил хийгдэж дуусан ханын
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өргийн ажлууд хийгдэж байна. Тус барилгын ажилд бетoн зуурмагийн шоог авч
лабораторийн шинжилгээнд өгөх, бетoн зуурмагийн орц нормыг тогтоосны дараа
бетoн цутгах ажлыг үргэлжлүүлэх үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна.
Халхгол сумын Ялалт музейн засварын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө
оруулалтаар “Голден прогресс” ХХК хийж гүйцэтгэж байгаа ба засварын ажил нь 2 үе
шатнаас бүрдэх бөгөөд гадна засварын ажил болон музейн үзмэр дэглэлтийн ажлууд
багтана. Одоогоор гадна фасад, гадна талбайн тохижилтын ажил бүрэн дууссан.
Музейн үзмэр дэглэлтийн ажлыг захиалга өгсөн хүлээгдэж байна.

Халхгол суманд шинээр хийгдэж буй Шинэ сум бүтээн байгуулалтын ажлын
гадна дотор инженерийн шугам сүлжээний ажилд барилгын хөгжлийн төвийн Барилга
захиалагчийн хяналтын хэлтсээс гүйцэтгэгч “Их модун” ХХК-д заавар зөвлөгөө өгч
ажиллалаа.

Хэрлэн сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэсэн “Зүүн бүсийн ахмад
настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын шугам сүлжээ /Дорнод, Хэрлэн сум/
ажлыг аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2019 оны
01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/05 дугаар шийдвэрийг үндэслэн 11 хүний
бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2019 оны 08
дугаар сарын 07-ны өдрийн 11 цагт ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний
холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийснээр комиссын гишүүдийн олонхын
саналаар тус ажлыг үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд хүлээн авсан.
Баянтүмэн сумын нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэсэн “Сумын ерөнхий боловсролын
сургуулийн дотуур байрны их засвар” /Баянтүмэн сум/ ажлыг комиссын гишүүдийн
олонхын саналаар тус ажлыг үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд хүлээн
авсан.

Хэрлэн сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэсэн “Цэцэрлэгийн
барилгын их засвар” /Дорнод, Хэрлэн сум, 1, 5, 8, 14 дүгээр цэцэрлэг/ ажлын багц-4
“14 дүгээр цэцэрлэгийн зоорийн даврын засвар” ажил, “Аймгийн болон Г.К.Жуковын
музей, хуучин театрын барилгын гадна фасадын засвар”-ын ажлыг ашиглалтанд
хүлээн авлаа.

Чойбалсан сумын цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлыг Өвсний үндэс
хөтөлбөрийн санжүүжилтээр “Дөшийн нуруу” ХХК хийж гүйцэтгэн дуусаад байгаа бол
сургуулийн барилгын их засварын ажлыг “Бүжнар” ХХК 90%-ийн гүйцэтгэлтэй хийж
гүйцэтгэж байна.
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Одоогоор сургуулийн барилгын дотор заслын ажил дууссан гадна фасадны
ажил хийгдэж байна.
Гурванзагал сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг “ИГ” ХХК хийж
гүйцэтгэж байна.

Тус өргөтгөлийн барилгын үндсэн хийцийн ажил дууссан, гадна фасад болон
дотор заслын ажил хийгдэж байна.
Баяндун сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны засварын
ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Бүжнар” ХХК хийж гүйцэтгэн дуусаад
байна.

Дашбалбар сумын сургуулийн барилгын засварын ажлыг “ЦОДММ” ХХК хийж
гүйцэтгэж байна. Тус засварын задлан буулгах ажил, цонх суулгах ажил бүрэн
хийгдсэн, шувуу нуруун дээврийн ажил, сантехникийн ажил, цахилгааны ажил болон
нэг дүгээр давхарын заслын ажлууг хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажил 70%-тай.
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Гурав. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
Нэг. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Биеийн тамир, спортын газар
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газрын
багш дасгалжуулагч, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын хамтарсан 25
дасгалжуулагчид Хүүхдийн спортын 6 их наадмын шигшээ тэмцээнд оролцох
тамирчдыг спортын 15 төрлөөр оролцох 171 тамирчны бэлтгэлийг ханган ажиллаж
байна.
Уралдаан, тэмцээн:
• “Дорнод гурил” ХХК-ийн 60 жилийн ойд зориулсан 3х3 сагсан бөмбөгийн
тэмцээнийг байгуулж, 29 багийн 116 тамирчин оролцов.
• Халхын голын 80 жилийн ойн хүрээнд Ульхан хилийн боомт Чойбалсан хотын
чиглэлд 260 километрийн буухиа гүйлтийг Спортын мастер Ц.Пүрэвжав
ахлагчтай 6 тамирчин амжилттай гүйцэтгэсэн.
Тамирчдын оролцсон арга хэмжээ:
•

•

•

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод болсон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
нэрэмжит үндэсний цомын 2019 оны хөлбөмбөгийн 21 аймгийн аварга
шалгаруулах тэмцээнд манай аймгийн баг тамирчид оролцож тусгай байр
эзлэв.
Улаанбаатар хотод болсон “Холбооны цом” хөнгөн атлетикийн тэмцээнд 4
тамирчин, 1 дасгалжуулагч оролцож, алт 1, мөнгөн медаль 1, хүрэл медаль 2
хүртсэн.
Монголын үндсэний пара хөнгөн атлетикийн улсын аварга шалгаруулах
тэмцээнд оролцож мөнгөн медаль 3 авсан байна.

Спортын олон улсын арга хэмжээнд:
• Оросын Холбооны Улсын Өвөрбайгалийн хязгаарын Чита хотод болсон
Монгол туургатны хүүхдийн 9 дүгээр их наадамд 1 дасгалжуулагч, 4 тамирчин
оролцсон. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад болсон бадминтоны олон улсын
тэмцээнд 5 тамирчин оролцов.
• Олон улсын тэмцээнд, хөнгөн атлетик, бадминтон гэсэн 2 төрлөөр нийт 10
гаруй тамирчин оролцож мөнгөн медаль 1, хүрэл медаль 2 хүртсэн байна.
• Манай аймагт Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах
орны Хөлөнбуйр хот, Дорнод аймаг хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд
албаны 6 хүн 20 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй нөхөрсөг хөлбөмбөгийн тоглолт
зохион байгуулсан.
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Хоёр. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Боловсрол, соёл, урлагийн газар
Төр, Засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр:
“Дорнодын боловсрол-2019” бага хурлыг 2019 оны 08 дугаар сарын 26-нд зохион
байгуулж,
хичээлийн жилийн зорилтын хэрэгжилт, үр дүн, цаашид анхаарах
асуудал, 2019-2020 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт, цаашдын чиг хандлагыг
тодорхойлох, шинэ хичээлийн жилийн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор цэцэрлэг,
ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, сургалтын менежер,
арга зүйч, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төв, Политехникийн коллеж, Дорнод их
сургуулийн арга зүйч, нийгмийн ажилтнуудын төлөөлөл, аймаг орон нутгийн
удирдлагууд, нийт 220 хүнийг төлөөлөн хамруулж зохион байгуулсан.
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн “Эрүүл мэнд- Саруул ухаан-Өв
тэгш хүмүүжлийн төлөө” зорилтот жилийн тайлан үзэсгэлэнг Ерөнхий боловсролын
26 сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 35 байгууллагын 2018-2019 оны
хичээлийн жилийн зкорилтын хэрэгжилт, үр дүн, тухайн онд оруулсан хөрөнгө
оруулалтын мэдээлэл бүхий 2 плакат хэлбэрээр үзэсгэлэн дэлгэж танилцуулсан.
2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын талаар “Хичээл эхэллээ”
мэдээллийг цахим сүлжээгээр live хийж олон нийтэд хүргэхийн зэрэгцээ орон нутгийн
телевизээр хэвлэлийн хурал хийсэн.
Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойд зориулсан Олон Улсын Эрдэм
шинжилгээний бага хурлыг Халхгол суманд 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр
зохион байгуулж, 20 гаруй эрдэмтэн судлаачид, гадаад дотоодын 80 гаруй иргэд
оролцсон. Хурлыг Монгол Улсын Шинжлэх ухааны акапемийн Түүх археологийн
хүрээлэн, Халхгол сумын Ялалт музей санаачлан, түүхт ойг Дорнод аймагт Зохион
байгуулах хороо, Халхгол сумын Засаг даргын Тамгын газар, Ялалт музей хамтран
зохион байгуулав. Хуралд Монгол Улсын Шинжлэх ухааны акапемийн Түүх
археологийн хүрээлэнгийн захирал, академич С.Чулуун, Оросын Холбооны Улсын
Өвөрбайгалийн хязгаарын Их сургуулийн захирал доктор, профессор В.В.Кузнецов
нарын хүндэт эрдэмтэн судлаачид оролцож буйгаараа онцлог болсон байна.
Халхын голын дайны ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд Халхгол сумын Ялалт
музейн захирал Л.Мягмарсүрэнгийн санаачлагаар Оросын Холбооны Улсын
Өвөрбайгалийн хязгаарын Чита хотноо “Халхын голын ахан дүүс” үзэсгэлэн 8 дугаар
сарын 06-ны өдөр А.К.Кузнецовын нэрэмжит Хязгаар судлалын музейд нээлтээ хийв.
Багшийг чадваржуулах чиглэлээр:
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2018-2019 оны хичээлийн жилд 5 багш, 2 удирдах ажилтан, нийт 7 багш Монгол
Улсын зөвлөх багшийн болзлыг хангасан тул Монгол улсын Зөвлөх зэрэгтэй багш
нарын мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхийг гардуулсан.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
институт, Боловсролын хүрээлэн хамтран “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд
дэмжлэг үзүүлэх арга зүй” сургалт 2019 оны 08 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдаж, сургалтад сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, мэргэжлийн
багш нийт 1100 гаруй хүн хамрагдсан.
Гурав. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
“Өргөдөл, гомдол”-ын шийдвэрлэлтийн мэдээлэл:
Энэ сард хүүхэд, гэр бүлийн эрх зөрчигдсөн асуудлаар нийт 4 өргөдөл, гомдол,
хүсэлт, Хүүхдийн тусламжийн 108 утсаар 4 мэдээллийг хүлээн авч, хуулийн дагуу
хамгааллын хариу үйлчилгээг үзүүлж ажилласан бөгөөд шийдвэрлэлт 50 хувьтай
байгаа бөгөөд “Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх” танхимаар энэ сард нийт 15 иргэн үйлчилгээ
авсан байна. Насанд хүрээгүй байхдаа гэмт хэрэгт холбогдсон 3 хүүхдийн хэрэг
бүртгэлийн ажиллагааны явцад сурган хүмүүжүүлэгч, хууль ёсны төлөөлөгчөөр 3
удаа оролцож, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж, нөхцөл байдалд
үнэлгээ хийж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, тасралтгүй суралцахад сэтгэл зүйн зөвлөгөө
дэмжлэг үзүүлж, хавтаст хэргийн материалтай танилцсан.
Мөн хүүхэд үрчлэн авах хүсэлттэй холбогдуулан 2 дүгнэлтийг гаргасан. Мөн “Нэг
цэгийн үйлчилгээний төв”-д гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 15-16 насны 3 хүүхдийг
хүлээн авч, аюулын зэргийг бууруулан эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, нийгмийн ажлын
үйлчилгээ үзүүлэн гэр бүлд эргэн нэгтгэсэн.
Хүүхдийн хөгжил, оролцооны чиглэлээр:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/359 дүгээр захирамжийн дагуу Монголын
түүх соёлын хосгүй үнэт дурсгал, аймгийн есөн гайхамшигт бүтээлийн нэг болох “Их
бурхант” цогцолборын дэргэд орших “Хүүхдийн овоо”-г олон нийтэд танилцуулах арга
хэмжээ 2019 оны 08 дугаар сарын 08-нд буюу “Аавуудын баярын өдөр” Халхгол
суманд зохион байгуулагдав. Уг арга хэмжээнд аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн
дарга бөгөөд аймгийн Засаг дарга болон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг,
хэлтсийн удирдлагууд, “Нэг голын хүүхдүүд” төслийн багийнхан, Халхгол сумын
удирдлагууд оролцон “Хүүхэд-Эрдэнэ” хүүхдийн бэсрэг наадмыг зохион байгуулж,
хүүхдийн хүчит бөхийн барилдаан, сурын харваа, хурдан дааганы уралдаан, шатар
зэрэг олон төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулав. “Хүүхдийн овоо”-г олон нийтэд
танилцуулах арга хэмжээнд Дорнод аймгийн 14 сумын Ерөнхий боловсролын
сургуулийн 200 гаруй сурагчид оролцсон бол овоог сэргээх анхны үйл ажиллагаанд
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нийт 500 гаруй хүүхдүүд оролцсон бөгөөд аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлөөс
оролцсон бүх хүүхдүүдэд овооны хишиг гарын бэлэг гардуулав.
Хүүхдийн зуны хөгжлийн үйлчилгээ дугуйлан секцинд аймгийн хэмжээнд 717
хүүхэд хамрагдсан бол “Дөлгөөн-Энх” зуслангийн зуны хөгжлийн хөтөлбөрийн 1
дүгээр ээлжинд 80 хүүхэд хамрагдаж байна.
Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр:
Бороо хур ихээр орж байгаатай холбогдуулан хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс
урьдчилан сэргийлэх чиглэл, зөвлөмж чиглэлийг 13 сумын Засаг дарга нарт болон 11
багийн Засаг дарга нарт хүргэн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Мөн усны
ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Засаг даргын
хэрэгжүүлэгч агентлаг Цагдаагийн газартай хамтран Хэрлэн гол орчмын дагуу 2
удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулсан.
“Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу
насанд хүрээгүй байхдаа гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээс арга хэмжээ авагдсан 5 хүүхдэд
“Хорт зуршилаас сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, хүүхэд
хамгааллын үйлчилгээг үзүүлсэн.
Гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр:
“Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх, Хүүхдийн
хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор хичээлийн шинэ жил эхэлж
байгаатай холбогдуулан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”
сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын
сургуулиудын Биеийн тамирын багш, дотуур байрны багш, цэцэрлэгийн бүжгийн багш
нар нийт 51 үүрэг хүлээгдчийг хамруулж, чадавхжуулсан.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас “Хүйсийн тэгш эрхийн төв” Төрийн бус
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд Дорнод аймаг дахь
“Хүчирхийллийн эсрэг төв”-ийн хамтран эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдэж буй
хүчирхийлэл, бэлгийн мөлжлөгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх,
хохирогчдыг нөхөн сэргээх цогц үйлчилгээг хөгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх зорилгоор
хийгдэж буй “Биеэ үнэлэх болон бэлгийн мөлжлөгт өртөх эрсдлийн судлах” түүвэр
судалгааны ажлыг зохион байгуулан 70 хүнээс судалгаа авч, 15 хүнийг хамруулсан 2
удаагийн фокус бүлгийн ярилцлагыг зохион байгуулсан. Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл
үйлдэгчийн зан үйлийг өөрчлөх сайн дурын сургалтыг “Гэр бүлийн харилцаа” сэдвээр
зохион байгуулж, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Цагдаагийн газрын
эрүүлжүүлэн саатуулах байранд саатуулагдсан 23 иргэнийг хамруулав.
Залуучуудын хөгжил оролцооны чиглэлээр:
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор зохион байгуулагдсан “Хүчээ
нэгтгэе” залуучуудын манлайлал “Залуучуудын хөгжлийн үндэсний 5 дугаар чуулган”д Дорнод аймгийн төлөөлөл 6 залуучууд оролцов. Уг чуулганд 21 аймаг, 9 дүүргийн
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төлөөлөл 600 гаруй залуучууд хамрагдаж, залуучуудад болон өнөөгийн нийгэмд
тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлон гаргасан.
Бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй
байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр үе, залуучуудад болон
туслалцаа шаардлагатай залуучуудад амьдрах ухааны болон эрүүл мэндийн талаарх
мэдээлэл хүргэх, эрсдэлийг даван туулах, сэтгэл ханамжтай амьдрах ур чадвар,
мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хүрч очих” үйлчилгээг үзүүлж байна.
Энэ сард “Хүрч очих” үйлчилгээний хүрээнд Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн иргэн
тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй иргэн Э-д “Харилцаа” сэдвээр сургалтад хамруулахаас
гадна гар урлал хийх сургалтыг зохион байгуулж, нийгэмшүүлэх, зөвлөн туслах
үйлчилгээнд тогтмол хамруулж байна.
Дөрөв. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Нийгмийн даатгалын үндсэн үзүүлэлт:
2019 оны 09 дугаар сард нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого
16999104.8 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 21335639.2 мянган төгрөг төвлөрүүлж
төлөвлөгөөг 125,5 хувиар давуулан биелүүлэв.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг сангаар нь авч үзвэл;

д/д
1
2
3
4
5

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

Төлөвлөгөө
11389908,0
1199457,9
1032667,7
227597,7
3149473,5
16999104,8

(мянган.төг)
Гүйцэтгэл
Хувь
13534650,51
118,83
1527947,63
127,39
1619107,9
156,7
335219,9
147,2
4318713,2
137,1
21335639,2
125,5

Тэтгэврийн даатгалын сан:
Тэтгэврийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг 118,8
хувиар биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас нийт 12125 тэтгэвэр авагчдад 33,7 тэрбум
төгрөгийн тэтгэврийг олгосон байна.
Тэтгэвэр авагчдыг төрлөөр нь авч үзвэл:
Ø Өндөр насны тэтгэвэр - 8197 тэтгэвэр авагчдад 22685,8 сая төгрөг,
Ø Тахир дутуугийн тэтгэвэр - 2740 тэтгэвэр авагчид 6213,8 сая төгрөг,
Ø Тэжээгч алдсан тэтгэвэр – 618 тэтгэвэр авагчид 1448,5 сая төгрөг,
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Ø Цэргийн тэтгэвэр
олгосон.

570 тэтгэвэр авагчид 2649,7 сая төгрөгийг тус тус
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Тэтгэмжийн даатгалын сан:
Тэтгэмжийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг 105,6
хувиар биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас нийт 340 иргэнд 269,4 сая төгрөгийн
тэтгэмж олгосон. Олгосон тэтгэмжийг төрлөөр нь авч үзвэл:
Ø
ХЧТА-ны тэтгэмж 148 иргэнд 14,1 сая төгрөг,
Ø
Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж 121 иргэнд 148,7 сая төгрөг,
Ø
Оршуулгын тэтгэмж 31 иргэнд 31,0 сая төгрөг.
Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан:
Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангийн шимтгэлийн
орлогын төлөвлөгөө 156,7 хувиар биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас
Ø
Тахир дутуугийн тэтгэвэр 61 иргэнд 211,5 сая төгрөг,
Ø
Тэжээгч алдсан тэтгэвэр 15 иргэнд 47,8 сая төгрөг ,
Ø
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмж 12 иргэнд 8,7 сая
төгрөгийг тус тус олгосон байна.
Ажилгүйдлийн даатгалын сан:
Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 118,8 хувиар
биелүүлсэн бөгөөд уг сангаас 145 иргэнд 69.3 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон
байна. 2019 оны 07 дугаар сараас ажилгүйдлийн тэтгэмжийн зардал нэмэгдэж
төсөвлөсөн төсвөөс хэтэрсэн. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн зардал хэтэрсэн
байдалд дүн шинжилгээ хийж үзвэл:
Дорнод аймгийн нутагт дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Петро дайчин
Тамсаг” ХХК нь нийт монгол ажилчдын 10 хувийг цомхотгож байгаатай холбоотойгоор
аймгийн харъяат иргэд шат дараалан халагдсан. Энэ нь аймгийн ажилгүйдлийн
даатгалын тэтгэмжийг өсөхөд нөлөөлж байна.
2019 оны 09 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт 229 даатгуулагч
ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байгаагаас 72 иргэн Улаанбаатар хотод шимтгэл төлж
ажилласан аймгийн харъяат иргэд байна. Энэ нь нийт тэтгэмж авагчдын 40 хувийг
эзэлж байгаа бөгөөд ажилгүйдлийн тэтгэмжийн 70 хувийг дээрх иргэдийн тэтгэмж
дангаараа эзэлж байна.
2019 оны 08 дугаар сард сангийн чөлөөт үлдэгдэл нийт 504,6 сая төгрөгийг
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох дансанд төвлөрүүлсэн байна. Үүнд;
Ø
Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 18,5 сая төгрөг,
Ø
Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын
сангаас 98,0 сая төгрөг,
Ø
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 388.1 сая төгрөг,
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Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр, авлагын талаар:
2019 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын
шимтгэлийн авлага 448164,3 мян төгрөг байгаагаас, төсөвт байгууллага 116031.2 мян
төгрөг, аж ахуйн нэгж байгууллага 332133.1 мян төгрөгийн авлага үүсгэсэн байна.
Дотоод ажлын талаар:
Мөн иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг чирэгдэлгүй,
шуурхай, тасралтгүй хүргэхээр үдийн цайны завсарлагаагүйгээр нийгмийн даатгалын
үйлчилгээг хүргэхээр болсон бөгөөд 2019 оны 08 дугаар сард үдийн цагаар нийт 323,
угтах үйлчилгээний ажилтан 1206 даатгуулагчдад тус тус нийгмийн даатгалын
үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэн ажилласан байна.
Тав. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
Ажлын байрны захиалга, ажилд зуучлагдсан иргэний мэдээ:
Тайлант хугацаанд 105 сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалга ирүүлснийг
бүртгэлтэй ажил хайгч иргэдэд утсаар болон орон нутгийн телевиз, сайт, хэвлэмэл
хуудсаар байгууллагын мэдээллийн самбар, сошиал орчинд мэдээлэлж, 92 иргэнийг
ажлын байранд зуучилсан.
Мөн Хөдөлмөрийн сэтгэл зүйчийг ажиллуулж, ажил хайгч 5 иргэнд сэтгэл зүйн
зөвлөгөөг өгөөд байна. Үүнээс 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зөвлөгөө авсан. Үе
шаттайгаар давтан сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах шаардлагатай иргэн учраас өөрсдийнх
хүсэлтэд үндэслэн дараагийн уулзалт товыг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
холбооны тэргүүнтэй хамтран уулзалт товлох төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
Бүртгэлтэй ажил хайгч, ажилгүй иргэний хөдөлгөөний мэдээ:
Тайлант хугацаанд 234 ажил хайгч иргэн шинээр нэмэгдэж 289 иргэн хасагдаж,
сарын эцэст 1340 ажил хайгч иргэн бүртгэлтэй байна. Үүнээс эмэгтэй 558. Ажил хайж
буй иргэдий боловсролын түвшингээр авч үзвэл хамгийн их 50 хувийг бүрэн дунд
боловсролтой иргэд, 25 хувийг тусгай, техникийн боловсролтой иргэд, 20 хувийг дээд
боловсролтой иргэд, 5 хувийг суурь боловсролтой иргэд, эзэлж байна.
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Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд:
“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд гарааны бизнесийг дэмжих Стартап арга хэмжээнд шалгарсан 13 бүлгийн 26
залуусыг хурдасгуур хөтөлбөрт амжилттай хамруулсан. Эдгээр 13 бүлэгтэй эргэн
төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээ байгуулж тус бүрт 10,0 сая төгрөг нийт
130,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон. Мөн бүлгийн хөтөлбөрт хамрагдсан
залуучуудыг аймгийн Засаг дарга бөгөөд Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийн
дарга М.Бадамсүрэн хүлээн авч уулзан санал хүсэлтийг сонсож батламж гардуулан
өгсөн.
“Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 14 суманд
хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа малчдад мал хүлээлгэн өгөх ажлыг сумын ажлын
хэсэгтэй хамтран зохион байгуулж, 54 малчин өрхөд 83 толгой бод, 2657
толгой бог мал хүлээлгэн өгч ажилласан.
Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр:
Ø Ахмад настны тэтгэвэрт 82 хүн хамрагдаж, 14,0 сая төгрөг,
Ø Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1207 иргэнд 205,0 сая төгрөг,
Ø Одой 6 иргэнд 1,0 сая төгрөг,
Ø Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны 386 хүүхдэд 69,6 сая
төгрөг, нийт 1681 иргэн хамрагдаж, 289,7 сая төгрөг олгосон.
Нийгмийн халамжийн тэтгэмж:
Асаргааны тэтгэмж:
Ø Ахмад настныг асарч байгаа 563 иргэнд 41,5 сая төгрөг,
Ø Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асарч байгаа
231 иргэнд 17,3 сая төгрөг,
Ø Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 361 иргэнд 27,3
сая төгрөг,
Ø Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчилж авсан 2 иргэнд 152 мянган төгрөг,
Ø Бүтэн өнчин хүүхдийг асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа 72 иргэнд 5,6
сая төгрөг,
Ø Бүтэн өнчин хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа 9 иргэнд 760
мянган төгрөг,
Ø Ганц бие ахмад настныг асрамжилж байгаа 4 иргэнд 304,0 мянган төгрөг,
нийт 1242 иргэнд 93,0 сая төгрөгийг тус тус олгосон.
Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих тэтгэмж
Ø Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны 232 хүүхдэд 39,8 сая төгрөг,
Ø Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 иргэнд 300,0 мянган
төгрөг,
Ø Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан 17 иргэн тэтгэмжид 1,0
сая төгрөг,
Ø 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 5 иргэнд 6,0 сая төгрөг,
Ø Гэр оронгүй болсон 1 өрхөд 1,2 сая төгрөг,
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Ø Хорих ангиас суллагдсан 2 иргэнд 2,4 сая төгрөгийг тус тус зарцуулж
нийт 262 иргэнд 50,7 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.
Эх олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхийн тэтгэмж
Ø Жирэмсэн эхчүүдийн тэтгэмж 838 иргэнд 28,0 сая төгрөг,
Ø 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 4117 эхэд 201,6 сая төгрөг,
Ø Ихэр хүүхдийн тэтгэмж 1 иргэнд 2,0 сая төгрөг,
Ø 0-18 хүртэлх насны 3 ба түүнээс хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхийн
тэтгэмжийг 291 иргэнд 90,2 сая төгрөг, нийт 5247 иргэнд 321,8 сая төгрөгийг
олгов.
Ахмад настанд олгох тусламж, хөнгөлөлт:
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд зааснаар:
Ø Ахмад настны протез, ортопедийн хэрэгсэлд 86 ахмад настанд 8,7 сая төгрөг,
Ø Магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд 97 иргэнд 19,1 сая төгрөг,
Ø Ахмадын зориулалттай амралт сувилалд 206 иргэнд 35,3 сая төгрөг,
Ø Нийслэлээс 1000 дээш км-т онош тодруулах иргэний замын зардалд 1 иргэний
165 мянган төгрөг,
Ø Нийгмийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмжийн эрх үүсээгүй 1 иргэнд 1,0
сая төгрөг, нийт 391 иргэнд 64,2 сая төгрөгний хөнгөлөлтөд хамруулсан.
Алдар цолтой ахмад настанд улсын төсвөөс олгож байгаа тусламж, хөнгөлөлт:
Ø Улсын ударник, гавъяат, төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан 27 ахмад
настанд улсын төсвөөс 4,1 сая төгрөгийн тусламж олгосон.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох тусламж, хөнгөлөлт:
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасны дагуу
хөнгөлөлт тусламжид:
Ø Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протез, ортепедын
хөнгөлөлт 12 иргэний 1,5 сая төгрөг,
Ø Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас
хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн дотоодын рашаан
сувилалд 4 иргэн сувилуулж, 567 мянган төгрөг,
Ø Дотоодын рашаан сувилалд сувилуулсан хүүхдэд эрхийн бичгийн зардлыг
100%, түүний асран хамгаалагч нарт унааны болон эрхийн бичгийн үнийн
зардлын 50 хувийг 2 иргэнд 294 мянган төгрөг,
Ø Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний оршуулгын зардалд 2 иргэний 2,0 сая төгрөг,
Ø Насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэний харилцаа холбооны зардал 204 иргэнд
3,9 сая төгрөг, нийт 224 иргэнд 8,2 сая төгрөгийг зарцуулсан.
Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр:
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар, “Дорнод гурил” ХХК хамтран “Зорилтот бүлгийн хөгжил,
хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан Хэрлэн сумын 11 багийн
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60 өрхийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 дүгээр ангид элсэн орж байгаа 60
хүүхдэд хичээлийн иж бүрэн хэрэгслийн дэмжлэг үзүүлсэн.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сонгогчийн боловсрол олгох сургалт:
Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар, “Монголын багш-эцэг эхийн холбоо” Төрийн бус байгууллага
хамтран АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг /USAID/-аас санхүүжүүлсэн төслийн
хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сонгогчийн боловсрол олгох, тэгш оролцоог
хангах, сонгууль өгөх журам, байр, саналын хуудсыг хүртээмжтэй болгох, саналаа
нууцаар өгөх, сонгох, сонгогдох эрхээ эдлэх нөхцөл, боломжоор хангах зэрэг сэдвээр
сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Цаашид “Монголын багш-эцэг эхийн
холбоо” Төрийн бус байгууллага 21 аймгийн хэмжээнд тус сургалт, хэлэлцүүлгийг
зохион байгуулж, гарсан санал, дүгнэлтийг нэгтгэн Сонгуулийн ерөнхий хороонд
хүргүүлж, Сонгуулийн тухай хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журамд тусгуулах чиглэлээр
ажиллана.
Зургаа. Аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Эрүүл мэндийн газар:
“Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа”
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/245 дугаар захирамжаар батлагдсан Сүрьеэ
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн “Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа” 6
сарын аяны хүрээнд “Ягаан цээнэ”, “Мянган жаргалан”, “Асралт үйлс” ӨЭМТ-үүдэд
2019 оны 08 дугаар сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд сүрьеэгийн эрт илрүүлгийг
нэмэгдүүлэх, сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах,
сорьц тээвэрлэлтийн бүртгэл, мэдээлэл хяналтын хариуцлагыг дээшлүүлэх,
хавьтлын илрүүлэг үзлэгийг үр дүнтэй зохион байгуулах талаар дэмжлэгт хяналт
хийж, цаашдын үйл ажиллагаагаа сайжруулж ажиллах, мэдээ тайланг хэрхэн авах,
иргэдэд мэдээ мэдээллийг тогтмол өгөх, сургалт сурталчилгааг хэрхэн үр дүнтэй
зохион байгуулах талаар арга зүйн зөвлөмжийг өгч ажиллав. Тус аяны хүрээнд
Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш, ажилтнууд
хуваарийн дагуу сүрьеэгийн эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд 2019 оны 08 дугаар
сарын 22-оос хамрагдаж эхлээд байна.
Бэлгийн замаар дамжих халдварын урьдчилан сэргийлэх үзлэг
Бэлгийн замаар дамжих халдварын урьдчилан сэргийлэх “Петро Чайна Дачин
Тамсаг” ХХК-ийн 19, 21 дүгээр талбай болон туслан гүйцэтгэх ангиудын нийт 949
ажилчдыг хамруулж, нийт өвчлөлийн 96,2 хувийг эмчилгээнд хамруулсан. Хавьтлын
илрүүлэлт 85,1 хувь, хавьтлын эмчилгээ 69,5 хувь хийгдэж, шинжилгээ өгч,
эмчлүүлэхийг зөвлөж утасдсан 30,4 хувь байна.
Энхрий үрс эрүүл торниход Эцэг хүний үүрэг чухал
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Эхийн сүүгээр хооллох бодлогыг дэмжих Дэлхийн долоо хоногийг энэ жил
“Энхрий үрс эрүүл торниход Эцэг хүний үүрэг чухал” уриан дор 2019 оны 08 дугаар
сарын 1-7-ний өдрүүдэд орон нутагтаа тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
Аяныг Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв болон сум дундын эмнэлэг, сум,
өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч нар дараах чиглэлийн хүрээнд зохион
байгуулсан. Эхийн сүүгээр хоолоход гэр бүл ялангуяа аавын үүрэг оролцоог
нэмэгдүүлэх, эхийн сүүний ач холбогдлыг тэдэнд ойлгуулах бүлгийн сургалтыг
удахгүй шинэ хүнээ өлгийдэн авах гэж байгаа 20 аавуудад “Эхийн сүүгээр хооллохын
ач холбогдол”, “Хөхүүл хүүхэдтэй эхийн эрүүл мэнд, хооллолт”, “Амаржсан эхийн
биеийн онцлог” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 5 төрийн 100 ширхэг гарын авлага
түгээсэн. “Хөхний сүүг сааж хадгалах заавар”, “Эхийн сүүгээр хооллолтын үед
тохиолдох түгээмэл бэрхшээл”, “Хөхүүл эхийн хоол, эрүүл мэнд”, “Хүүхдийн нэмэгдэл
хооллолт” сэдэвт сургалтыг нийт 577 аав, ээжүүдэд зохион байгуулж, 8 төрлийн 1206
ширхэг гарын авлага түгээсэн.
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

эмнэлгийн

тусламж

Аймгийн нийгэм эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан
ажлын хүрээнд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сум дундын эмнэлэг, өрх,
сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд нэн шаардлагатай 49 нэр төрлийн 105 ширхэг багаж,
тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн. Дээрх
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд нэн шаардлагатай багаж, тоног
төхөөрөмжүүдийг аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 131,6 сая төгрөгийг
шийдвэрлэж, “Биомед трейд” ХХК нийлүүлсэн.
Эрдэм шинжилгээний олон улсын хурал
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотын Монгол эмнэлэгтэй хамтран ажиллах
гэрээний хүрээнд 2019 оны 08 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд 3 дахь удаагийн
Олон Улсын Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдсан. Уг хуралд БНХАУ-ын
ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотын Монгол эмнэлэг, ОХУ-ын уламжлалтын эмнэлэг,
Улаанбаатар хотын уламжлалтын эмнэлэг, Хэнтий, Дорнод аймгийн Эрүүл мэндийн
байгууллагууд, уламжлалт анагаах ухааны төвийн эмч, мэргэжилтэн оролцов.
Ахмадын сувилал
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/207 дугаар захирамжаар батлагдсан
“Ахмадын сувилал” төслийн хүрээнд аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 9,0 сая
төгрөгийн санхүүжилтээр 2019 оны 6 дугаар сарын 15-наас 8 дугаар сарын 15-ныг
дуусталх хугацаанд 3 Сум дундын эмнэлэг, 10 сумын эрүүл мэндийн төвийг түшиглэн
ахмадын өдрийн сувилал ажиллуулах гэрээг байгуулан нийт 270 ахмад настанг
хамруулан зохион байгуулав. Тухайн сувиллаар ахмад настанд байгалийн ус, агаар,
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дасгал хөдөлгөөн, шавар, шарлага, байгалийн хүчин зүйлийг ашиглаж сэргээн засах
тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн.
Цэргийн насны залуучуудыг эрүүлжүүлэх
2019 оны I дүгээр ээлжийн цэрэг татлагын үзлэгээр эрүүл мэндээр тэнцээгүй ч
эмчлэгдэх боломжтой залуучуудыг эрүүлжүүлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын
газрын Цэргийн штаб, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн
газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй
хамтран зохион байгуулахаар ажлын төлөвлөгөө боловсруулан эрүүлжүүлэх үйл
ажиллагааг зохион байгуулав. Үзлэгийг Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд Баасан
гараг бүрийн 14 цагт зохион байгуулан ажилласан. Үзлэгт хамрагдсан залуучуудын
өвчлөлийн шалтгааныг ангилбал:
Эцэг эхэд уламжилсан 5,
Мэс засал, гэмтэл 15,
Чих хамар хоолой 14,
Дотор 4,
Нүд 4,
Арьс 3,
Мэдрэл 3, нийт 43 залуус төрөлжсөн мэргэжлийн эмчиийн үзлэгт хамрагдсан
болно.
Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс ирсэн эрүүлжилтийн мэдээгээр мэс засал
17, чих хамар хоолой 21, дотор 28, мэдрэл 2, нүд 3, арьс харшил 7, бусад 6, нийт 43
залуучуудыг анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад үзлэг хийж зөвлөгөө өгөх,
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд илгээх зэргээр эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг
зохион байгуулаад байна. Нийт дүнгээр эмчлэгдэх боломжтой 170 залуучуудаас 86
залуучууд буюу 50,5% нь төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт дахин хамрагдаж
тусламж үйлчилгээ хүртээд байна.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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Дөрөв. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс аймгийн Засаг
даргын захирамжийн биелэлтэд тогтмол хяналт тавьж, 2019 онд аймгийн Засаг
даргын 358 захирамж, 11 сумын Засаг даргын 297 захирамж, сумын Засаг даргын
Тамгын газрын даргын 27 тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг хянан гарсан зөрчил,
дутагдалд 3 удаагийн зөвлөмж хүргүүлээд байна.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж нийт 13 өргөдөл
ирүүлснээс 12 өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэн холбогдох хариуг иргэдэд өгч 1 өргөдөл
шийдвэрийн шатандаа байна. Аймгийн Засаг даргад хандан мөнгөн тусламж хүссэн
13 иргэнд 6,100,000 /зургаан 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
хүрээнд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 22 агентлаг болон аж ахуйн тооцоот
үйлдвэрийн газруудад “Архигүй амьдралын төлөө хамтдаа” тугыг аялуулж
нөлөөллийн ажил арга хэмжээг 13 байгууллага аж ахуйн нэгжид зохион байгуулсан.
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 9 дугаар сарын 1-ний байдлаар ирсэн 4 албан
бичгийг хүлээн авч бүртгэн, гадагш 2 тодорхойлолт, 2 албан бичиг боловсруулж
явуулсан байна. 3 хариутай бичгийг хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан.
Мөн Төрийн архивын барилга, байгууламж, хадгалалт хамгаалалт, сан
хөмрөгийн багтаамж, аюулгүй байдал, техник тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргаж
гэрэл зурагаар баримтжуулан Архивын Ерөнхий газарт хүргүүллээ.
Халхын голын 80 жилийн ойн хүрээнд аймгийн Музейн үзэсгэлэнгийн танхимд
Маршал Хорлоогийн Чойбалсангийн гэрэл зураг болон Дэслэгч генерал Базарын
Цэдэн-Ишийн намтар, түүхэн 13 хадгаламжийн нэгжийг дэлгэн олон нийтэд
сурталчлан таниулах ажлыг хийлээ.
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2.Баримт ашиглалтын талаар:
8 сард 51 иргэнээс лавлагаа мэдээллийн захиалга хүлээн авч 218 хуулбар, 1
иргэнд малын А данс, 6 тодорхойлолт гаргаж нийт 764 000 төгрөгийн орлого оруулав.
Хадгаламжийн сангаас 43 хөмрөгийн 154 хадгаламжийн нэгжийг гаргаж ашиглан
бүртгэж буцаан байрлуулав.
Мөн 1 судлаачийн хүсэлтийг үндэслэн хөмрөг 23 буюу Махкомбинатын
архивын баримтаас 18 хадгаламжийн нэгжийг ашиглууллаа.
2019 îíû 8 дугаар ñàðûí 1-ны өдрөөс 30-íы ºäðèéã õ¿ðòýëõ õóãàöààíä íèéò
давхардсан тоогоор 28 áàéãóóëëàãûí 15 òºðëèéí 6680 øèðõýã õýâëýìýë õóóäàñíû
çàõèàëãà àâ÷ ñòàíäàðòûí äàãóó õýâëýæ,
äóãààðëàí á¿ðòãýë õºòëºí õîлáîãäîõ
áàéãóóëëàãóóäàä íü îëãîîä áàéна.
Нèéò давхардсан тоогоор 21 áàéãóóëëàãûн 438 00 òºãðºãèéí òºëáºð îðîõ
¸ñòîéãîîñ 26 áàéãóóëëàãûí 549 750 òºãðºãèéí îðëîãî îðсон байна.
Шинээр 1 байгууллагын материалыг хүлээн авч эх хувийг бэлтгэн
стандартын дагуу хэвлэж өгөв.
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас 2008 оны аймгийн болон
Хэрлэн сумын засаг даргын захирамж, газрын зөвшөөрөл олгосон, шилжүүлсэн тухай
Аймгийн МАН-ын хорооноос ирүүлсэн 1939 онд МАХН-д гишүүнээр элссэн
намын гишүүдийн бүртгэл, судалгаа
Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн Дорнод Хивс ХХК, болон аймгийн
Батлах хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн үйл ажиллагаа архивын баримтаас
лавлагаа мэдээлэл

хүссэн хүсэлтийг үндэслэн сан хөмрөг эрэлт хайлт хийж

хуулбарлан олгосон ба, баримт байхгүй тухай албан бичгийг хүргүүлж ажиллаа.
3.Нөхөн бүрдүүлэлт
Элтрүүд ХХК- Хэрлэн сумын 14 цэцэрлэгийн дээврийн засвар, Вектор ус
дриллинг ХХК- Цагаан-Овоо сумын ЭМТ моргын барилга, Дорнын оч ХХК-ын Хэрлэн
сумын 1 дүгээр баг 120 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Баянтүмэн сумын сургуулийн
дотуур байрны дээвэр, гадна пасад засварын ажил, Аймгийн Музейн засвар/Хуучин
театр/, Зүүн бүсийн ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвийн барилгын шугам
сүлжээ, Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн 31,32 дугаар байрны дээврийн засвар, Мянгат
хороололын явган зам, гэрэлтүүлэг, зэрэг барилга байгууламжийг ашиглалтанд
оруулах улсын комиссын мэдэгдлийг хүлээн авч саналын хуудсаар Төрийн архивт
нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийхийг зөвлөж ажиллалаа.
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4.Цахим хэлбэрт оруулсан баримтын талаар:
2019 онд цахимжуулах төлөвлөгөөг боловсруулж, сар, улирал, өдөр тутмын
үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллаж байна.
2019 оны 8 сарын 25-ны байдлаар Дорнод аймгийн Төрийн архивын 4
хөмрөгийн 4 дансны 124 хадгаламжийн нэгжийн 8594 хуудас баримтыг шивж
байршуулав.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Цахим холболт- 124 хадгаламжийн нэгжийн 8594 хуудас баримт
Хүний нэр-26 808
Байгууллагын нэр-18
Газар зүйн нэр-214
Заалт 7089

2019 оны 8 сарын
25-ны байдлаар Дорнод аймгийн Төрийн архивын 2
хөмрөгийн 2 дансны 24 хадгаламжийн нэгжийн 1606 хуудас баримтыг cкайнардаж,
фотошоф програмаар сэлбэн засав.
Хөмрөг 92 буюу Нэгдсэн эмнэлэгийн 2000-2004 оны 1449 хуудас баримтыг
фотошоп болон PDF файлд хөрвүүлэх ажлыг хийлээ.
5.Бусад:
Хадгаламжийн сангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг 8 сарын 15, 28-ны өдрүүдэд,
чийг дулааны хэмжилтийн бүртгэлийг 8 сарын 15,30-ны өдрүүдэд хөтөлж ажилласан.
Тав.ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТАЛААР:
Орон нутгийн нийторлого 45218.1 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс 43900.9 сая
төгрөг, үүнээс татварын орлого 11510.2 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэл нь
11942.2 сая төгрөгт хүрч 0.4 сая төгрөгөөр давж, татварын бус орлого 33707.8 сая
төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэл нь 31958.7 сая төгрөгт хүрч 1.7 сая төгрөгөөр
тасарч байна.
Орон нутгийн төсвийн нийт орлого
/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє
/өссөндүнгээр/

Гүйцэтгэл
/өссөндүнгээр/

Өөрчлөлт
Тоо

Хувь
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002 ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГО
003 ТАТВАРЫН ОРЛОГО
004

Орлогын албан татвар

016

Хөрөнгийн албан татвар

021
хураамж

Бусад татвар, төлбөр,

041 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

45,218,107,100.00

43,900,915,710.76

(1,317,191,389.24)

97.09

11,510,276,000.00

11,942,179,737.47

431,903,737.47

103.75

6,678,027,100.00

7,351,392,808.82

673,365,708.82

110.08

773,239,600.00

715,991,837.83

(57,247,762.17)

92.60

4,059,009,300.00

3,874,795,090.82

(184,214,209.18)

95.46

33,707,831,100.00

31,958,735,973.29

(1,749,095,126.71)

94.81

1,385,246,200.00

1,714,267,591.98

329,021,391.98

123.75

042
орлого

Нийтлэг татварын бус

049

Хөрөнгийн орлого

250,000,000.00

37,734,734.00

(212,265,266.00)

15.09

056
Улсын төсөв орон
нутгийн төсөв хоорондын
шилжүүлэг

24,827,430,600.00

24,501,000,447.31

(326,430,152.69)

98.69

058
Тусгай зориулалтын
шилжүүлгийн орлого

20,969,199,200.00

20,954,198,900.00

(15,000,300.00)

99.93

3,858,231,400.00

3,546,801,547.31

(311,429,852.69)

91.93

059
Орон нутгийн хөгжлийн
нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн
орлого

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ТАЛААР:

Аймгийн төсвийн нийт зарлага 45138.2 сая төгрөгтөлөвлөгдсөнөөс 36622.1 сая
төгрөгийн гарсан гүйцэтгэлийг бүрэн санхүүжүүлсэн.
Нийт төсвийн зарлагын
ü Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл,
хураамжинд56%
ü Тогтмол зардалд 4.8%
ü Бараа үйлчилгээний бусад зардалд 35.7%
ü Хөрөнгийн зардалд3.5% байна.

эрүүл

мэндийн

даатгалын

Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн
санхүүжилт 3546.8 сая төгрөг, Аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгт
4438.6 сая төгрөг,тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 20954.2 сая төгрөгийг батлагдсан
хуваарийн дагуу бүрэн санхүүжүүллээ.
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Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага
/төгрөгөөр/
ҮЗҮҮЛЭЛТ

Төлөвлөгөө
/өссөндүнгээр/

Гүйцэтгэл
/өссөн

Зөрүү

Хув
ь

дүнгээр/

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР
ЗЭЭЛИЙН ДҮН
Цалинхєлсболоннэмэгдэлурамшил
Ажилолгогчооснийгмийндаатгалдтө
лөхшимтгэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
Байр ашиглалттай холбоотой
тогтмол зардал
Б. ХЄРЄНГИЙНЗАРДАЛ

(8,516,175,341.39)
45,138,186,100.00

36,622,010,758.61

20,666,989,300.00

19,531,105,254.11

2,589,751,300.00

2,460,687,509.00

4,515,548,200.00

3,561,072,586.63

1,410,050,400.00

1,114,748,048.11

8,572,319,800.00

4,324,971,710.30

(1,135,884,045.89)
(129,063,791.00)
(954,475,613.37)
(295,302,351.89)

(4,247,348,089.70)

81.1

94.5
95.0
78.9
79.1

50.5
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