СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ
5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДАЛАГЫН ХҮРЭЭНД
Аймгийн ЗДТГ-ын харьяа Хот тохижуулах, Уртын гэгээ, ОНӨҮГ-ийн 2019 оны эхний 5
сарын байдлаар хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны тайланг Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид,
Засаг дарга болон түүний зөвлөлийн гишүүдийн хамтарсан хурлаар авч хэлэлцлээ. Мөн
Үйлдвэрлэл технологийн паркийн үйл ажиллагаа, цаашид тулгамдаад байгаа асуудлаар
ХХАА сайд Ч. Улаан албаны хүмүүстэй тус аймагт ажиллах үед танилцуулга хийхэд
оролцсон.
Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх,
энэ төрлийн гэмт хэргийн хор уршгийн талаар иргэд, олон нийтэд таниулан, иргэдийн эрх
зүйн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажилд хамтын
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр зохион байгуулагдаж буй “Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн
арга хэмжээний хүрээнд 2 анги 11 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган доорх ажлуудыг орон
нутгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.
Аймгийн “Хөгжлийн хүрээлэн”-д “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг,
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Уг
хэлэлцүүлэгт аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын
хэлтэс, Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын газар, Онцгой байдлын газар, Хүнс, хөдөө, аж
ахуйн газар, Цагдаагийн газар, Газрын харилцаа хот байгуулалтын газар, Ус цаг уур орчны
шинжилгээний газар, Мал эмнэлгийн газар, “Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ,
Буйр нуур мэнэнгийн талын сав газрын захиргаа, Сум дундын ойн анги, “Ганга чуулган” ХХК
зэрэг нийт 13 байгууллагын 28 албан хаагчид оролцож төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд
тулгамдаж буй асуудал, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар ярилцсан. Хэлэлцүүлгийн үеэр аймгийн
Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Сүхбаатар
тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газруудаас “Баруун-Урт
сумын хэмжээнд нэн түрүүнд тулгамдаж буй асуудал болох хог хаягдал, ундны усны
асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээ”-ний
талаарх мэдээлэл, Онцгой байдлын газраас “Хээрийн түймэр гарах шалтгаан нөхцөл болон
өнөөгийн байдал” сэдэвт мэдээлэл, Цагдаагийн газраас “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт
хэргийн гаралт, шалтгаан нөхцөл”-ийн талаар тус тус мэдээлэл хийлээ.
1.

МХЕГ-ын даргын баталсан 2019 оны 01/26 тоот удирдамжийн дагуу тус аймгийн
Сүхбаатар, Мөнххаан, Түмэнцогт сумдын нутагт
хууль бус ан агнуураас урьдчилан
сэргийлэх, таслан зогсоох, ан амьтныг хайрлан хамгаалахад нутгийн иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, тэдний чиг хандлагыг өөрчлөх зорилгоор 05 дугаар сарын 03-наас 07-ний
өдрүүдэд Цагдаагийн газар болон Мэргэжлийн хяналтын газрын хамтарсан эргүүл хяналтыг
зохион байгуулж 30 гаруй мал бүхий өрхийн 58 иргэн хамрагдаж тэдэнд ой хээрийн түймрээс
урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, ан агнуурын тухай зөвлөмж, гарын авлага тараах материал
өгч арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. /150.000 төгрөг зарцуулсан/
2.

“Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлж, ногоон байгууламжийг
нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль эрх зүйн мэдлэгийг
сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд Онцгой байдлын газрын
мэргэжилтэн ахмад Б.Баярсайхан “Уул уурхайн осол болон гал түймрийн аюулаас урьдчилан
сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт, прокурорын газрын хяналтын прокурор Ц.Роза “Хүрээлэн
байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр, цагдаагийн
газрын хэв журмын ахлах байцаагч, цагдаагийн ахмад Ц.Ойдовцэрэн “Уул уурхайд
хэрэглэдэг тэсэрч дэлбэрэх бодис түүний аюулгүй байдал” сэдвээр тус тус сургалт зохион
3.

байгуулсан. Сургалтад тус аймагт уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 13 аж ахуй
нэгжийн 27 инженер техникийн ажилтнууд хамрагдсан.
Онцгой байдлын газраас “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад орон нутаг ард
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, гал түймэр, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх
боловсрол олгох, өөрийгөө болон бусдын амь насыг авран хамгаалах мэдлэг, дадлагыг
олон нийтэд олгох” сургалтыг 2 удаа зохион байгуулан иргэдэд 2000 ширхэг гарын авлага,
тараах материал өгч урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсан.
4.

Мөн Онцгой байдлын ерөнхий газар болон Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс
ирсэн урьдчилан сэргийлэх, цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээг SMS SENDER IRS программ
үүрэн телефоны скайтел ХХК-ний 3G модемыг ашиглан цаг алдалгүй аймгийн онцгой
байдлын гишүүд сумдын тамгын газрын дарга нар, хөдөөний багуудын малчин өрхүүдэд
багц мессэжийн үйлчилгээг ашиглан 5 удаа, Моbicom масс мессежийг тус аймгийн 14-өөс
дээш насны 13 мянган иргэнд нийт 33982 хүнд цаг алдалгүй түргэн шуурхай хүргэн
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажилласан. /200.000 төгрөг зарцуулсан/
5.
Хаврын хуурайшилттай холбоотой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр “Цайрт минерал” ХХК, “Эм Эл ЦахиуртОвоо “ ХХК-иудын техник хэрэгсэл болон үйл ажиллагаанд
аймгийн Прокурорын газар,
Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газруудын хамтарсан
шалгалтыг зохион байгуулан галын хор болон оч баригчгүй 10 тээврийн хэрэгслийг илрүүлэн
заавар, зөвлөгөө, санамж өгч ажиллалаа.
/Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сангаас 100.000 төгрөг зарцуулсан/
6.
Тус аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл нь орон нутгийн
BBS телевизтэй 2019 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бөгөөд “Байгалиа хамгаалъя”
нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажил, арга хэмжээг тухай бүр нь иргэд олон нийтэд
“Хуулийн цаг” нэвтрүүлгээр дамжуулсан. /Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сангаас
500.000 төгрөг зарцуулсан/
“Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээг орон нутагт зохион байгуулахдаа гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх сангаас 700.000 /долоон зуун мянган/ төгрөг, Онцгой байдлын
газраас 350.000 /гурван зуун тавин мянган төгрөг/ нийт 1.050.000 /нэг сая тавин мянган/
төгрөг зарцуулсан.
ГХУСАЗСЗ-ийн дарга Б.Мөнхбатаас аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн ахлах
мэргэжилтэн Д.Борхүү эхний 05 сарын байдлаар ГХУС-ын ажлын чиглэлээр хийж
хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээний тайлан, танилцуулгыг салбар зөвлөлөөр оруулж
хэлэлцлээ. Мөн аймгийн Төрийн сангийн хэлтсээс ГХУС ажилд 2016 оноос хойш төсөвлөсөн
хөрөнгийн талаар төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ариунжаргалаас мэдээлэл оруулж
танилцууллаа.

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Б.Мөнхбатаас баталсан
удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дарга Б.Гантулгаар ахлуулсан
ажлын хэсэг Монгол, БНХАУ-ын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай “Андын Илч” ХХК-ны 20172019 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, тооллого явуулж ажиллалаа. Ажлын хэсгийн
нэгдсэн дүнг ИТХ-н тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.
05 сарын 30-ны өдөр Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Засаг дарга түүний зөвлөлийн
гишүүдийн хамтарсан хурлаар Отрын бүс нутгийг хамгаалах ажлын хэсгийн ажлын тайлан,
Дөрвөлж компанийн ус цэвэршүүлэх байгууламжийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаарх
мэдээллийг сонслоо.

Мерит төслийн техникийн зөвлөх Grant Curtis-с зөвлөмж, зөвлөгөө авч ажлын
туршлага солилцон хамтран ажиллаж, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого төлөвлөлт,
ХШҮ-ний уялдаа холбоо, үр дүнг сайжруулах зорилгоор бүсчилсэн сургалтын хөтөлбөр,
төлөвлөгөө, удирдамж, хичээлийн материалыг
боловсруулж ажилласан. Бүсчилсэн
сургалтыг зохион байгуулсан ба сургалтад 13 сумын 130-н төрийн албан хаагчид
хамрагдсан. Сургалтын хугацаанд сумдын 2019 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланг
сонсож, 2018 оны ХШҮнэлгээний мөрөөр хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт
шинжилгээ хийлээ.
Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:
Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль,
Засгийн газрын 2015 оны 303 дугаар тогтоолоор баталсан “Гамшгийн эрсдэлийг олон
нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
хүрээнд холбогдох дүрэм, норм стандартуудыг сурталчлах, багийн төвшинд аюулт үзэгдэл,
ослоос урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангуулах, эмзэг байдал, эрсдэлийг бууруулах,
ард иргэдийн мэдлэгийн түвшинг сайжруулах зорилгоор Баруун-Урт сумын 5 дугаар багийн
иргэд, айл өрхүүдийг хамруулан 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 14:00 цагт “Хүүхдийн
тоглоомын талбай”-д зохион байгууллаа. Нэгдсэн арга хэмжээний үеэр тусгай албаны
автомашины чанга яригчаар ард, иргэдэд аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх
ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан 120 иргэнд санамж, гарын авлага тараан
орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд хүргэн ажиллалаа. Мөн тусгай албаны
автомашин очих боломжгүй мухар гудамж, өндөр хүчдэл, үерийн аманд буусан айл
өрхүүдийн судалгааг гаргасан бөгөөд мухар гудамжинд буусан 15 айл өрхийн судалгааг
гарган ГТУХБайцаагчид нэгтгэн өгсөн байна. Тус өдөрлөгийн хүрээнд ГТУА-15 дугаар ангийн
салааны захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч, ахлах ахлагч Г.Ууганбилэг захирагчтай 3 дугаар
салааны бүрэлдэхүүн Баруун-Урт сумын 5 дугаар багийн иргэн н.Амаржаргалын гэр бүлд
сэтгэлийн дэм хүргэсэн юм.
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
удирдах бүрэлдэхүүний гамшгийн үеийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, аюулт үзэгдлээс
урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, аливаа гамшиг ослын үед хариу арга хэмжээг
авах, аврах, эрэн хайх, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд анхны болон сэтгэл зүйн
дэмжлэг үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг чиглэл бүрээр хийсэн бөгөөд
Команд штабын сургууль: 2 удаа, 32 цаг 132 хүн
Удирдах бүрэлдэхүүний сургалт: 3 удаа 24 цаг, 35 хүн
Мэргэжлийн ангийн сургалт: 3 удаа, 24 цаг, 188 хүн
Оюутан сурагчдын сургалт: 7 удаа, 8 цаг, 250 сурагч
Сайн дурын иргэдийн сургалт: 3 удаа 24 цаг 60 хүн
Ангиллын сургалтад нийт: 19 удаа 112 цаг, 1186 хүн хамрагдсан байна.
Стандарт хэмжилзүйн чиглэлээр:
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс, Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимтэй хамтран худалдагч касс
нярвын хосолсон сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар худалдааны газрын стандарт, стандартын
хэрэгжилт, стандартын бодлого, стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн танилцуулга зэрэг мэдээллээр ханган
81 иргэнийг шинэ үнэмлэхтэй болгон ажиллалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн
хэрэгжилт, МУЗГ-ын 291 дүгээр тогтоол, Стандартчилал хэмжилзүйн газрын тогтоол, журам, дүрэм,
Аймгийн засаг даргын захирамж, Хэлтсийн даргын үүрэг даалгавар зэргийг хэрэгжүүлэх үүднээс 2019
оны хаврын ээлжит баталгаажуулалтаар 70 гаруй аж ахуй нэгжийн худалдаа үйлчилгээний газар
тохирлын үнэлгээнд хамрагдсанаас: хүнсний дэлгүүр-24, минимаркет-25, Зоогийн газар- 7, пав
караоке-8, Зочид буудал-1 тус тус тохирлын гэрчилгээ олголоо.

ДБЭХС-ийн Сүхбаатар аймаг дахь салбартай хамтран Баруун-Урт сумын айл өрхийн 1 фазын
цахилгаан тоолуурын ажлыг графикийн дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Уг ажлын хүрээнд айл өрхийн 1
фазын 567 ширхэг цахилгаан тоолуурыг шалгаснаас 561 тоолуур баталгаажуулалт олгож ажилласан.
13 суманд үйл ажиллагаа явуулж буй хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлыг
хийжээ. Баталгаажуулалтаар худалдаа үйлчилгээний жин-157, эрүүл мэндийн салбарын жин-92,
автомашины жин-4, цусны даралтын аппарат-80, ШТС-ын 43 ширхэг түгээгүүрт баталгаажуулалт
олгосон.
Онгон сумын хилийн цэргийн 0184-р ангийн дотоодын хэрэгцээний 7 ширхэг электрон жинг
улсын баталгаажуулалтад хамруулж, Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Цайрт минерал
ХХК-ны дотоодын хэрэгцээний хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулалтад хамруулан
ажилласан. Уг баталгаажуулалтаар Электрон жин-7, бункерийн жин-2, дүүжин жин-1, автомашины
жин-1, шатахуун түгээгүүр-2 ширхгийг тус тус баталгаажуулсан.

ХОЁР. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД
5 дугаар сарын 30-ны байдлаар аймгийн төсөвт 3184.6 сая төгрөгийн орлого орж
4563.9 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг улсаас авсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн
сангийн орлогын шилжүүлгээр 1141.9 сая төгрөг хуваарилагдаж ирсэн байна. Орон нутгийн
төсөвт нийт 7219.3 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийгдсэнээс сумдад санхүүгийн
дэмжлэгээр 1842.9 сая төгрөг, Засаг даргын нөөц санд 205,0 сая төгрөг, Засаг даргын
мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардалд 69.6 сая төгрөг, Удирдлагыг хэрэгжүүлэх зардалд
501.5 сая төгрөг, орон нутгийн төсөвт байгууллагуудад 1475.8 сая төгрөгийн зарлага
санхүүжилтийг мөн Улсын төсвөөс Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын
шилжүүлгээр 3148.3 сая төгрөг, Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр
6272.6 сая төгрөг, Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын
шилжүүлгээр 95.9 сая төгрөг, ГХБХБГ-ын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 145.9 сая төгрөг,
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 1701.0
сая төгрөгийн зарлага санхүүжилтийг олгоод байна.
ГУРАВ. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОДЛОГЫН
ХҮРЭЭНД
Байгаль орчин, уул уурхайн чиглэлээр:
Энэ сарын 21-22-нд Түвшинширээ сумын Дэлгэрхаан уул, Малгарын уулын
Сувираагийн бууц, их бага өвөлжөө, хавцал Эрдэнэцагаан сумын Бударын хад зэрэг
газраар Аргаль хонины төлөлтөд мониторинг хийлээ.
Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Мөнххаан, Түмэнцогт,
Сүхбаатар, Эрдэнэцагаан, Дарьганга сумдад нийт 100 толгой Монгол тарвага сэргээн
нутагшуулах ажлын тендерийг 3-р сард зохион байгуулж Авралын эрэлд ХХК шалгарсан.
Биологийн хүрээлэн болон БОАЖЯамнаас тарвага нутагшуулах зөвшөөрлөө авч барих газар
болох Хустайн БЦГазарт мониторингийн ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа талаар мэдээлэл
өгсөн. 6-р сард нутагшуулах тарвагаа аймагт авчирхаар төлөвлөн ажиллаж байна. Уулбаян
сум Монгол тарваганы тооллогыг идэвхтэн байгаль хамгаалагчтай хамтран зохион
байгуулагдсан дурангаар 17 тарвага харж, 25 дош тоологдсон . Мөн 3 тарвага зүй бусаар
хорогдсон бөгөөд мал эмнэлгийн тасагтай хамтран ариутгал халдваргүйтэлийг хийж,
тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар тарвага нутагшдаг сумдад үүрэг чиглэл өгч
тайлан мэдээг нэгтгэж ажиллалаа.
Энэ сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 3-н удаагийн хээрийн түймэр гарсан ба ой,
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг түймрийн эрсдэл бүхий 6-н сумын хэмжээнд

арга хэмжээг байгаль хамгаалагчаараа дамжуулан авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Өнөөдрийн байдлаар Түмэнцогт, Дарьганга, Эрдэнэцагаан, Наран, Онгон, Баяндэлгэр зэрэг
сумдын нутгаар хур тунадас орсон газар чийгтэй түймрийн эрсдэл бага ангилалд байна. Мөн
түймрийн мэдээ, мэдээллийг БОАЖЯамны түймрийн жижүүрийн 93028004 тоот утсанд сард
20 удаа холбогдон цаг агаар болон орон нутгийн мэдээллийг хүргэн ажиллаж мөн түймрийн
жижүүрийн дэвтрийг өдөр бүр хөтлөн ажиллаж байна.
“Хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд иргэн таны оролцоо” болзолт уралдааныг
Баруун-урт сумын нийт ААНБ-ын дунд
2 сарын хугацаатай зарлаад байгаа бөгөөд
уралдааны гол зорилго нь хог хаягдлын хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, иргэд, ААНБ-ын
оролцоог хангах явдал юм. Аяны хүрээнд хог хаягдлын хуулийн хэрэгжилт болон Засгийн
газрын 2018 оны 189 тоот тогтоолын хэрэгжилтийг шалгаж заавар зөвлөмж, хугацаатай үүрэг
өгөөд байна.
БОАЖГ-ын санхүүжилтээр Баруун-урт сумын төвлөрсөн хогийн цэгийг цэгцлэх,
аюултай хог хаягдлын байгууламж, хашаа хамгаалалтыг хийх, мөн 5 сумын хог хаягдлыг
цэгцлэх ажлыг хийгээд байна. Уг ажлын хүрээнд Баруун-Урт сумын төвлөрсөн хогийн цэгийн
10 газрыг түрж цэгцлэх, аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийг тохижуулж, хашаа
хамгаалалт шинээр хийгээд байна. Бусад 5 сумын хувьд ажлын гүйцэтгэл 2-5га газрын хог
хаягдлыг түрж цэгцэлж байгаа бөгөөд 40-60 хувьтай явж байна.
Газрын дарга Х.Төмөрхуяг иргэдэд Байгаль орчны бодлого үйл ажиллагаа, сумдад
тулгамдаж байгаа асуудлын талаар мэдээлэл хийж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
Иргэдийн хувьд бэлчээрийн зориулалттай худаг гаргах, бэлчээрийн даац, хог хаягдал,
цөлжилт, уул уурхай, авто замын тоосжилтын талаар асуулт асууж хариултаа авч байсан.
Хэлэлцүүлгийн дараа иргэдийн дунд байгаль орчны талаарх танин мэдэхүйн АХА
тэмцээнийг зохион байгуулж Асгат сум- 33, Халзан сум-30 иргэн оролцсоноос:
“Өлзий Гоо Цэцэгс“ цэцгийн дэлгүүртэй хамтран 9 төрлийн 30 гаруй тасалгааны цэцэг,
зүлэг, үрсэлгээгээр худалдаа гаргалаа.
Асгат сумын цэцэрлэгийн 60 хүүхдэд “Хог хаягдал”, “Ногоон амьдралын хэв маяг”,
Усны хэрэглээ”-ний талаар сургалтыг зохион байгууллаа. Асгат, Халзан сумын ЕБС-ын нийт
1-9 дүгээр ангийн 261 сурагчдад “Хог хаягдлын менежмент”, “Экологийн ул мөр”, “Ногоон
амьдралын хэв маяг”, “Даавуун торны хэрэглээ” зэрэг сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгуулж
үр дүнг тооцон Алтан хонх тэмцээнийг Асгат сумын 8-9 ангийн, Халзан сумын 7-9 ангийн
сурагчдын дунд зохион байгууллаа.
Албан байгууллага,айл өрхийг тарих мод суулгацаар хангах зорилгоор “Тарьц
суулгац”-ын үзэсгэлэн худалдааг Баруун-Урт суманд 5-р сарын 09 нд зохион байгуулсан.
Орон нутагт тарьц суулгацын нөөц хангалтгүй учир БОАЖЯ-ны Ойн бодлого
зохицуулалтын газар, Монгол-Солонгосын “Ногоон хэрэм” төслийн газарт хүсэлт тавьсан.
Хүсэлтийн дагуу БОАЖЯ-ны Ойн бодлого зохицуулалт газар, Монгол-Солонгосын “Ногоон
хэрэм” хөтөлбөрийн
газраас аймгийн ногоон байгууламж,мод үржүүлгийн газрын үйл
ажиллагаанд дэмжлэг болгож 5000 ширхэг 6 настай нарс, 5000 ширхэг 5 төрлийн суулгацыг
олгосон. Суулгацыг төрийн байгууллага болон мод тарих сонирхолтой иргэдэд зөвлөмж
гарын авлагын хамт жагсаалтаар олгосон.
Баруун-Урт сумын төвийн 5 сургуулийн дунд “ Сургуулийнхаа орчинд мод тарцгаая”
болзолт уралдааныг зарласан.Сургуулийн сурагчдад Мод тарих технологи,түүний ач
холбогдол”-ын талаар сургалт зохион байгуулсан.
Манай газар нь "Сүхбаатар-Нэг Мөрөөдөл" Залуусын Нэгдэл аймаг орон нутгаа
ногоон хот болгох зорилгоор "Манай мод" аяныг зохион байгуулж Баруун-Урт хотын

Боловсрол, Ургах Наран хорооллын айл өрхөд 1100 орчим модыг хандивлав. Модыг эзэнтэй
болгож өгснөөр илүү сайн арчилгаа, тордлогоотой болж аймгийн төвийн А бүс ногоон бүс
болох боломж нэг шатаар ахих юм.
“Сүхбаатар-ойжуулалт” СДОАнгийн Мод үржүүлгийн газрыг стандартын дагуу
ажиллуулах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга
хэмжээний зардлаас 38 сая төгрөгөөр “Мод үржүүлгийн талбайд тарьц суулгац нийлүүлэх,
услалтын систем байршуулах, хамгаалалтын тор татах” ажлын тендерийг зарласан.
Гүйцэтгэгчээр “Бадмаараг гэрэл” ХХК-тай гэрээ байгуулан мод үржүүлгийн талбайд 2 багц
ажлыг 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 15-ны хугацаанд гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэгчийн ажлыг
аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2019 оны А/22 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг
актаар ажлыг хүлээн авсан.Үүнд:
4 га талбайд хөрс боловсруулалт хийж эх ургамлын талбайд 7 төрлийн 350 ш суулгац,
жимсний планцад чацаргана, үхрийн нүд, монос, интоор, бөөрөлзгөнө зэрэг 300 ш суулгац,
бойжуулах талбайд хайлаас, гүйлс, шархуайс, агч, голтбор зэрэг 1400 ширхэг буюу нийт
2050 ширхэг суулгацыг стандартын дагуу тарьсан.
4 га талбайн хашаанд мэрэгч амьтнаас хамгаалах торыг татаж ажлыг гүйцэтгэсэн.
Цаашид мод үржүүлгийн талбайг стандартын дагуу ажиллуулах боломжтой болсон.
Баруун-Урт сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжид тарьж ургуулж
байгаа 18126 ширхэг мод сөөгний усалгаа арчилгааны ажлыг гүйцэтгэдэг “Сүхбаатаройжуулалт” СДОАнги, “Ойжуулалт-Хайлааст”ХХК, “Шаргын модод цэцэрлэг” ХХК-иудтай
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Усалгаа, арчилгааны зардлын 30% болох 17085.053
төгрөгийг олгож арчилгааны ажил хийгдэж байна.
Аймгийн хэмжээнд “Бүх нийтээр мод тарих сарын ажил”-ын хүрээнд 98 байгууллагын
2009 иргэд оролцож 38218 ширхэг мод тарьж 228.188.000 төгрөгийг зарцуулсан байна.
Уул уурхайн чиглэлээр:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/147 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын
хэсэг 5 дугаар сарын 03, 20-ны өдрүүдэд “Цайрт минерал” ХХК, “Петрочайна Дачин Тамсаг”
ХХК-ийн удирдлагуудтай бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн зам засвар ажлыг гүйцэтгэх, нутгийн
захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах талаар ээлжит хэлцэл
уулзалтыг зохион байгуулж холбогдох шаардлагыг тавьсан.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/62 дугаар захирамжаар зохион байгуулагдсан
“Байгаль орчинд ээлтэй хариуцлагатай уул уурхай ба орон нутгийн хамтын ажиллагаа 2019”
уул уурхайн зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж, холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг
хангах ажлын хүрээнд уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн чиглэлийг батлах тухай
зөвлөлдөх уулзалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын
хурлын зааланд зохион байгууллаа. Уулзалтад “Олгой булаг” ХХК, “Нагааранз” ХХК, “Алаг
тогоо” ХХК, “Дорнын чулуулаг” ХХК, “Эрдэнийн босго” ХХК, “Андын илч” ХХК, “Говьмастер”
ХХК, “Адаэ” ХХК-иудын удирдлагууд оролцож 6 дугаар 1-нээс өмнө бүтээгдэхүүн
тээвэрлэлтийн зам засварын ажлын төсөв тооцооллыг хамтран гарган ажлын хэсэгт
танилцуулахаар тохиролцож, цаашид тээвэрлэлтийн чиглэлийг батлуулж ажиллахаар
болсон.
Засгийн газрын 179 дүгээр тогтоолын дагуу Нутгийн захиргааны байгууллага ашигт
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Олгой булаг” ХХК-тай Хамтран
ажиллах гэрээг байгуулах, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан.
Аймгийн ИТХТ-ийн 2019 оны 5 дугаар сарын 06 өдрийн хуралдаанаар ТТАМ-ын тухай
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх заалтын дагуу хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 2 аж
ахуйн нэгжийн өргөдлийг танилцуулан хэлэлцүүлж холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас зарласан “Иргэдийн оролцоотой байгаль
орчны хяналт”, “Эрүүл аюулгүй орчин-Таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд Баруун-Урт
суманд 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг

эрчимжүүлж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
талаарх хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтыг Аймгийн
иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар,
Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай
хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэл, уурхайн
хаалтын төлөвлөгөө, Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн өнөөгийн байдал, анхаарах
асуудлууд, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, зөрчлийн хэрэг бүртгэл, Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар мэдлэг, мэдээлэл өгч ажилласан.
Тус сургалтад аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын үйл
ажиллагаа явуулж буй 13 аж ахуй нэгж, компанийн 27 инженер техникийн ажилтнууд
хамрагдсан байна.
Зам тээврийн чиглэрээр:
Аймгийн ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
газрын холбогдох мэргэжилтнүүд хамтран аймгийн Засаг даргын 2019оны А/147 дугаар
захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу 5 дугаар сарын 24ны өдөр “Цайрт минерал” ХХК-ийн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт батлагдсан замын маршрут,
чиглэлийн дагуу явж холбогдох хяналт шалгалтыг хийж ажиллалаа. Гарсан зөрчил дутагдлыг
ажлын хэсэгт танилцуулна.
Баруун-Урт сумын 2,3-р багт баригдах 1,2 км хатуу хучилттай авто замын барилгын
техникийн тодорхойлолт боловсруулсан.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:

5 сарын 3-ны өдөр "Ашиг шим өндөртэй эрүүл мал, экологийн цэвэр эрүүл
хүнс үйлдвэрлэгчдээрээ дэлхийд танигдана" зорилгын хүрээнд Хүнс хөдөө аж ахуйн
салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Тус өдөрлөгт Засгийн
газрын гишүүн, УИХ-ын гишүүн Ч. Улаан ХХААХҮ-ийн сайдын зөвлөх, ХХААХҮЯ-ны
ЖДҮ, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, ХХААХҮЯ-ны
Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, ХХААХҮЯ-ны
Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, ЖДҮ-ийг
дэмжих сангийн захирал, МУ-ын Гавьяат малын эмч, МУ-ын Тэргүүний тариаланч,
Улсын тэргүүний хоршоо, “Сүхбаатар хөгжил ҮТП”, Мерси кор ОУБ, Швейцарийн
хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт эрүүл мэнд” төсөл жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч,
иргэн аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл оролцсон.
Өдөрлөгөөр ХХААХҮ-ийн сайд Газар тариалангийн зориулалтаар бага оврын
дундын үйлчилгээний трактор, тоног төхөөрөмжийг ХХААГ, Сүхбаатар сумын ЗДТГ-т
гардуулсан.
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч нар бүтээгдэхүүнээрээ үзэсгэлэн худалдаа
гаргаж, байгууллагын мэргэжилтнүүд жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, аж ахуйн
нэгжийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилж, “ХХАА-н салбарын 2018 оны
ажлын тайлан, 2019 оны зорилт” мэдээ мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэж , санал
хүсэлтийг авч ажилласан.
Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай, Малын генетик нөөцийн тухай хууль болон
үндэсний хөтөлбөрүүдийг сурталчилах ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 150-200
иргэдийн мэдээллээр ханган ажилласан.

Мөн иргэдийг идэвхжүүлэх ардын уламжлалт тоглоом шагай шүүрэх, хүнсний
ногооны үр таалгах, хууль сурталчлах АХА тэмцээнд 40 гаруй иргэн оролцож байр
эзэлсэн хүмүүст гарын бэлгээр урамшуулсан.
Улсын Их Хурал, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, Швейцарын
хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт, Малын эрүүл мэнд төсөлтэй хамтран “Бэлчээрийн
ашиглалт, хамгаалалтын эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь” сэдэвт үндэсний
хэлэлцүүлэгт 13 сумын 24 малчинтай оролцсон.
ОНХС-гийн төлөвлөлтийн шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор
“Нэг цэгийн үйлчилгээ”-г багуудад хүргэх “Хөгжлийн түлхүүр таны гарт” дэд төслийг
Эрдэнэцагаан, Наран сумдад хэрэгжүүлэхээр 2019.05.01-05.10-ныг дуустал
“Тогтвортой амьжиргаа -3” төслийн нэгжээс дэмжлэг авч хамтран ажилласнаар
Эрдэнэцагаан сумын 8 баг, Наран сумын 2 багийн нийт 868 иргэнд ХХААГ-ын
бодлого 2019 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар танилцуулж ажилласан.
Онцгой байдал зарласан өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж бэлэн
байдалд сумдтай харилцаа холбоо тогтоож тухай бүр цаг уурын мэдээ тогтмол
шуурхай авч ажилласан.
Аймгийн Засаг даргын А/ 821 тоот захирамжийн дагуу 2-3 хүний
бүрэлдэхүүнтэй 10 ажлын хэсэг энгийн механик биологийн аргаар 9 суманд 50,0 га,
микро биологийн аргаар 11 суманд 30,0 га нийт 80,0 га талбайд, оготно устгалын
ажлыг зохион байгуулж, албан байгууллагуудад 3 хүний дунд 1 шувууны үүр,
суултуур хийх заавар хүргүүлж авсан. Үүний дагуу ХХААХҮЯ-ны МАА бодлогыг
хэрэгжүүлэх газрын ажлын хэсэгтэй Мөнххаан, Баруун-Урт, Халзан, Уулбаян сумдад
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын хяналтыг тавьж ажилласан.
Түвшинширээ, Уулбаян, Түмэнцогт, Асгат, Мөнххаан сумдын бог малын нийт
2000 гаруй хээлтүүлэгчид ангилалт хийж ажилласан.
Мал төллөлт, хорогдлын мэдээг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр сумдаас авч
нэгтгэн яаманд явуулж ирлээ. Үүнд: 1633,3 мянган мал төллөхөөс 77,6 хувь буюу
1268,2 толгой мал төллөсөн байна. /Ингэ 909, гүү 44908, үнээ 48739, эм хонь 715483,
эм ямаа 422035 төллөж гарсан төлийн 97 хувь нь бойжиж байна.
ХХААХҮЯ, Дорнод аймгийн ЗДТГ, ХХААГ, НҮБ -ын FAO, SECIM тѳслийн
газраас зохион байгуулж буй Эрчимжсэн МАА эрхлэгчдийн бүсийн сургалт,
зѳвлѳгѳѳнд газар тариалан, сүү, махны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчид, мал
үржлийн мэргэжилтнүүдийн хамт оролцсон.
“Малын чанар сайжруулах хөтөлбөр” боловсруулан ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн
хурлаар оруулж хэлэлцүүлэхээр ХОХБТ-ийн хэлтэст хүргүүлсэн.
ХХАА-н салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2019.05.03-нд Сүхбаатарын
талбайд зохион байгуулагдлаа. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ХХААХҮ-ийн сайд
Ч.Улаан, МЭЕГ-ийн мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах хэлтсийн дарга Т.Тунгалаг,
Аймгийн Засаг Дарга Ж.Эрдэнэбаатар,
ХХААГазрын дарга Э.Өлзийтогтох,

МЭГазрын дарга М.Молорчимэг нар оролцож
өдөрлөгийн үйл ажиллагаатай
танилцан ХХАА-ийн салбарт амжилт гаргасан хүмүүст улс, аймгийн шагнал, , мал
эмнэлгийн газрын улсын байцаагч нарт үнэмлэх тэмдгийг гардуулсан. Иргэдэд мал
эмнэлгийн үйл ажиллагааг сурталчилан, үйлчилгээ үзүүлсэн.
Eguur.mn, juliya juliya juliya зэрэг олон нийтийн сувгаар өвчтэй адуугаа нядалж
аймагт ажиллаж буй мал нядалгааны цэгүүд худалдаалж байна гэсэн мэдээллийн
дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Баруун-Урт сумын ЗДТГ-тай хамтарсан
үзлэг, шалгалтыг хийлээ. Шалгалтаар аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй мал
нядалгааны цэгүүдэд өвчтэй адуу орж ирээгүй, тухайн нэр заан мэдээлэл өгсөн
малчны адуу эрүүл болох нь тогтоогдлоо.
Мөн мах боловсруулах цэгийн
удирдлагууд болон малын эмч нартай уулзаж мал нядалгааны цэгүүдэд ажиллах
заавар журам, цаашид үүсэж болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллах талаар
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Аймгийн Засаг даргын захирамж болон ОК-ын шийдвэрээр МЭГ-ын дарга
М.Молорчимэг, Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга, улсын байцаагч
Ж.Сундуй , ХХААГ-ын Мал аж ахуйн мэргэжилтэн Бадралдулам, мал эмнэлгийн
газрын мэргэжилтэн Н.Сувдчимэг нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Баяндэлгэр
суманд 5 хоног ажиллаж, үлийн цагаан оготнын тархалтыг судалж тогтоон, оготно
устгах ажлыг зохион байгуулах. Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
вакцинжуулалтын ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын захирамжаар томилон,
вакциныг хуваарилан заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан.
Дарьганга сумын сумын нутаг Гурван хүрээт, Шилийн богд, Бичигтийн шахаа
зэрэг газруудад нутаглаж байгаа айл өрхөд үхэр ихээр хорогдож байгаа мэдээллийг
малчин М.Батхүрэл өгсний дагуу аймгийн мал эмнэлгийн газрын 4 малын эмч,
тагнуулын ажилтан нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг явж 7 өрхөөр орж өвчилсөн
шалтгаан нөхцөлийг тодруулж, өвчтэй үхрийг үзэж эмчилгээ болон дээж материал
авч, малчдад заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан.
2019 онд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 8 төрлийн
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 1,5 сая толгой малыг
хамруулахаар төлөвлөснөөс шөвөг яр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 190 серийн
220,0 мянган тун, сахуугийн 551, 552 серийн 900 л, дууд хавдар өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх 321 серийн 175,0 л, галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 222 серийн 42,0
мянган тун, цусан халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 1260 серийн 300 л вакцин
аймагт нийлүүлэгдсэн.
Сумдад олгох вакцины хуваарийг гарган газрын даргаар батлуулан сумдад
хуваарийн дагуу олгоод байна. Одоогоор 366,0 мянган тун галзуугийн вакцин, 1417,2
л цусан халдвартын вакцин, ДХХ энтериобактериоз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
2019,0 л вакцин аймагт нийлүүлэгдээгүй байна.
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2-р ээлжийн вакцинжуулалт үлдсэн
сумын бүх өвчлөмтгий мал сүргийг хамруулахаар аймгийн Засаг даргын 2019 оны
А/282 тоот захирамжаар 7 сумын 1670082 мал хамруулахаар вакцинжуулалтын ажил
эхлээд байна.

Түвшинширээ суманд 05 дугаар сарын 11 зохион байгуулсан малчдын
зөвлөгөөнд оролцож
мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гоц
халдварт, халдварт өвчний өнөөгийн нөхцөл байдал, мал амьтны эрүүл мэндийн
тухай хуулийн талаар малчдад мэдээлэл өгч ажилласан.
05 дугаар сарын 13-нд зохион байгуулсан 13 сумын мал эмнэлгийн улсын
байцаагч нарын сургалтад гоц халдварт, халдварт өвчний мэдээ тайланг ирүүлэх,
вакцинжуулалтын явцад хяналт тавих, баримт бичгийн бүрдлийг хянах, улсын
байцаагчийн тамга, тэмдгийг хэрэглэх талаар зааварчилгаа өгч үнэмлэх тэмдгийг
гардуулан өгсөн.
Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад хийгдэх оролцооны эпидемиологийн судалгааны
ажлыг тухайн орон нутагтаа үр дүнтэй явуулах талаарх сургалтыг Улаанбаатар
хотод зохион байгуулагдахад мал эмнэлгийн газрын дарга, нар мэргэжилтнүүд
оролцсон.
Аймгийн өрхийн эмнэлэг байгуулагдсаны 20 жилийн хүрээнд зохион
байгуулсан эмэгтэй гар бөмбөгийн тэмцээнд мал эмнэлгийн газрын баг амжилттай
оролцсон.
Сүхбаатар аймагт 2019 оны 05 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд зохион
байгуулагдсан “Аймгийн аварга хүлэг шалгаруулах” морины уралдаанд эмч нар
морины комисс ажиллаж, морь шүдлэх болон дуудлага үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.
Уралдааны үед гүү худалдах дуудлага худалдаа зохион байгуулахад дуудлага
худалдаагаар зарагдах гүүнээс дээж авч шинжилгээ хийхэд 6 гүүнд ям өвчний үүсгэгч
илэрсэн тул шинжилгээний дүнг эздэд нь танилцуулж заавар, зөвлөмжийг өгсөн.
Аймгийн хэмжээний бүх хээлтүүлэгч малыг бруцеллёзын шинжилгээнд
хамруулах төлөвлөгөөт шинжилгээг хийх зорилгоор мал эмнэлгийн газрын даргын
баталсан удирдамжаар Мөнххаан, Түвшинширээ, Уулбаян, Түмэнцогт сумдад малын
эмч нарыг томилон ажиллуулж 3000 гаруй хээлтүүлэгчээс цусны дээж авч
шинжилгээг хийгээд байна.
Улсын мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 01 тоот албан даалгаврын дагуу
13 сумаас авах бэлэн байдал, шилжилт хөдөлгөөн, гарал үүслийн гэрчилгээ олгосон
байдал, малчдад өгсөн зөвлөх үйлчилгээ, сүүлийн 30 гарсан халдварт, гоц халдварт
өвчний нэрчилсэн судалгаа 9 сумын мал эмнэлгийн тасгаас авч нэгтгэн Мал
эмнэлгийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн.
УМЭЕГ-ын даргын 2019.04.15-ны өдрийн 416 тоот “Эрсдэлийн үнэлгээ хийх
тухай” хугацаатай албан бичгийн дагуу аймгийн хэмжээнд сүүлийн 10 жил гарсан гоц
халдварт өвчний судалгааг өрхөөр гарган мэйл хаягаар явуулсан.
Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл болох цаг уурын урьдчилан сэргийлэх
сэрэмжлүүлэг болон аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн
“Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай”
захирамжийн дагуу хариуцлагатай жижүүрийг томилон ажиллуулж сумдад ажиллаж

байсан ажлын хэсэг болон вакцинжуулалтад ажиллаж байгаа эмч нарыг татан
оруулж, сэрэмжлүүлэх мэдээлэл, зөвлөмжийг малчдад өгч ажилласан.
Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр:

ХХААХҮЯ , МХЕГ, ШӨХТГ-ын хамтарсан удирдамжийн дагуу "Алсыг харьяОрганикийг сонгоё" сарын ажлын хүрээнд Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг,
тэмдэглэгээ, мэдэгдэл бүхий дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүнд тандалт судалгаа
хийх, хяналт тавих ажлыг аймгийн МХГ-тай хамтран зохион байгуулж байна.
Органик хүнсний тухай хуулийн дагуу баталгаажуулалт хийлгээгүй, бүртгэлгүй
хүнсний шошгод монгол болон гадаад хэлээр "органик" , " байгалийн цэвэр" ,
"байгалийн гаралтай цэвэр" гэсэн үг, органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг,
тэмдэглэгээ хэрэглэсэн хуурамч бүтээгдэхүүнийг нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэхээс
урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тандалт судалгааны явцад
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авч, дүнг нийтэд мэдээлэх, сурталчлах
замаар холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор энэхүү
ажлыг 5 дугаар сарын 20-24 ны хугацаанд аймгийн төвийн хүнсний худалдааны
томоохон төвүүдэд хийж эхэлсэн.
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоог хүн амд
харьцуулан норматив тогтоох тухай ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалын төсөлд санал
авах хэлэлцүүлгийг аймгийн ЗДТГ- ын Хууль эрхзүйн хэлтэс , Хүнс хөдөө аж ахуйн
газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газар,
Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны Сүхбаатар аймаг дахь холбоо, Монголын
үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Сүхбаатар аймаг дахь салбар танхим ,
Хүнсчдийн холбоо, Монголын тогоочдын холбооны Сүхбаатар аймаг дахь салбар
холбоо гэх мэт төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын удирдлага, холбогдох
мэргэжилтнүүд, худалдаа үйлчилгээний салбарын 50 гаруй иргэдийг хамруулан
зохион байгуулж, худалдаа эрхлэгчдийн саналыг нэгтгэж, хурлын протокол үйлдэн
ХХААХҮЯаманд хүргүүлэн ажилласан.
ХХААХҮЯ-аас холбогдох төрийн бус байгууллагатай хамтран 2019 оны 6
дугаар сарын 5-9 ны хооронд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах “Чингис-2019”
олон улсын тогооч нарын ур чадварын уралдаан, хоолны фестивальд оролцох
тогоочдын бэлтгэл ажлыг хангуулах зорилгоор МУ-ын мастер тогоочдын холбооны
зөвлөх багшаар
сургалт зохион байгуулж, энэхүү арга хэмжээнд оролцох 6
тогоочийн мэдүүлгийг ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
Монгол Улсад атар газар эзэмшиж, газар тариалангийн салбар бие даан
хөгжсөний 60 жилийн ойн
арга хэмжээний хүрээнд төрийн дээд шагналд
тодорхойлсон 10 гаруй хүний тодорхойлолтыг хянаж, дэмжих бичиг үйлдэн аймгийн
Засаг даргад уламжилсан ба ХХАА-н салбарын тэргүүний ажилтан, жуух бичгээр
шагнуулахаар сумдаас ирүүлсэн тодорхойлолтуудыг тухай бүр нь хянаж
дээд
шатны байгууллагад хүргүүлж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 156 дугаар тогтоолоор баталсан
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилтын
хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны А/41, А/119 дугаар

тушаалаар “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй
зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ыг баталж, 20,0-200,0 сая төгрөгийн
зээл олгох эрхийг аймагт шилжүүлсэн.
Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороог аймгийн Засаг даргын захирамжаар
баталж журмын дагуу төсөл хүлээн авах зарыг 05-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн
сумдад албан бичиг хүргүүлж, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр төсөл
хүлээн авах зар мэдээллийг хүргүүлэн ажиллаж байна.
Мөн ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн зээлийн мэдээллийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн
газрын фэйсбүүк хуудас, аймгийн Sukhbaatar.mn веб сайт, орон нутгийн SB, BBS TВийн зар мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. Төсөлд тавигдах шаардлагыг хангасан
жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуй нэгж, иргэдийн төслийг 2019 оны 05 дугаар
сарын 27-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 17 цаг хүртэл аймгийн Хүнс,
хөдөө аж ахуйн газарт хүлээн авч байна.
ХХААХҮ-ийн сайд, Сангийн сайд нарын хамтран баталсан Сум хөгжүүлэх
сангийн улсын үзлэгийг удирдамж, Засаг даргын 2019 оны А/217 тоот захирамжийн
дагуу 13 суманд 5 сарын 6-ны өдрөөс 5 сарын 27-ныг хүртэл ажиллалаа.
-Сум бүрд сангийн 2011-2018 оны орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалт,
төлөвлөлтийн байдал,
-Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын сангийн чиглэлээр
явуулсан үйл ажиллагаа,
-Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хяналт тавих зөвлөлийн
үйл ажиллагаа,
-Сангаас олгосон зээлийн болон санхүүгийн анхан шатны баримт материалын
бүрдүүлэлт,
-Сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан
-Зээлийн мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг бүртгэх, түүнтэй холбоотой
мэдээллийг зээлдэгчдэд хүргэх зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзлэгийн удирдамжийн дагуу тогтоосон хугацаанд
мэдээллийг нэгтгэн, дүгнэлт хийж, үр дүнг тайлагнахаар ажиллаж байна.
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл олгох
төслийг сонгон шалгаруулах дэд хороог аймгийн Засаг даргын 5 дугаар сарын А/299
тоот захирамжаар байгуулсан. Хэнтий аймагт Орон нутагт байгуулагдах Дэд хорооны
гишүүд, жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтад
аймгийн дэд хорооны гишүүд хамрагдлаа.
Хаврын тариалалтын ажил энэ оны 05-р сарын 10 ны өдрөөс эхлэн тариалалт
хийгдэж байна. Тариалалтад нийт 13 сумын 15 трактор дагалдах хэрэгсэл, 21 техник
тоног төхөөрөмж ажиллаж байна. Нийт хаврын тариалалтад 150 хүн ажиллаж байна.
05-р сарын 27 ны байдлаар төмс 34,6 га, Хүнсний ногоо 12,5 га Улаанбуудай
1450, Овъёос 250 га, Арвай 1 га, Рапс 150 га-д тус тус тариалаад байна.

Энэ онд үр Түмэнцогт сумын “Хэрлэн Алтай” ХХК, Эрдэнэцагаан сумын “Номин
богд” ХХК, Хос далбаа ХХК зэрэг компани тариалалт хийх ба Сүхбаатар суманд
тариалалт хийх боломжгүй байна.
Атар газар эзэмшсэний түүхт 60 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд
Сүхбаатар сумын Найрын дэнжийн 13 га тариалангийн талбайг бүрэн ашиглах
зорилгоор “Жавхлан шарга хан” хоршоог байгуулж, үйл ажиллагаа нь эхэлсэн
бөгөөд тус талбайд 10 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалах зорилт тавин
ажиллаж байна.
ХХААХҮ-ийн сайдын багцаас 4*8 харьцаатай 32 м2 бүхий 5 ширхэг нийлэг
хальсан хүлэмжийг татан авчирч түүнийг
газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн
сургалтад ашиглахаар ажиллаж байна. Мөн хүнсний ногооны үрийг татан авчирч
сумдад хуваарь гарган хүлээлгэн өгөөд байна.
Дэд бүтцийн чиглэлээр:
Эрчим хүчний чиглэлээр: 110/35/10кв-ын Баруун-Урт дэд станцад хийгдсэн ажил
1. 110кВ-ын систем шин -1, систем шин-2 болон 110, 35кВ-ын тоноглолын чангалгаа
хийгдсэн.
2. 110кВ-ын систем шинийн дамжуулагч солих ажил хийгдсэн. АС-95 байсныг АС-120
болгон шинэчилсэн.
3. Тоноглолын төмөр хийц болон фазын дараалал будах ажил хийгдсэн.
4. Кабелийн тунель, лоткины цэвэрлэгээ хийгдсэн
5. 35кВ-ын Т2 хүчдлийн трансформаторын А фазын тос гоожилтыг засварласан.
6. 110, 35, 10кВ-ын оролт, гаралтын таслууруудын ажиллагааг шалгаж реле
хамгаалалтын туршилт, тохируулга хийсэн.
7. 110, 35, 10кВ-ын оролт, гаралтын таслууруудын приводын цэвэрлэгээ хийгдсэн
8. 10кВ-ын ХХБ-н ячейкний дотор талын цэвэрлэгээ хийгдсэн.
9. 10кВ-ын оруулганы таслуурын привод халсан байсныг сольж засварласан.
10. 10кВ-ын оруулганы шинийн бүрээс хийсэн.
11. 110, 35, 10кВ-ын хуурай салгууруудын контактын эсэргүүцэл хэмжиж цэвэрлэгээ
хийгдсэн.
12. Цахиурт гаргалганы 110кВ-ын ШУС-д тохиргоо хийсэн.
13. Халзан, Онгон, Эрдэнэцагаан, Уулбаян, Асгат дэд станцад тоноглолын чангалгаа
хийгдсэн.
14. Уулбаян дэд станцын 35кВ-ын гүйдлийн трансформаторыг чөлөөлж тулгуур изолятор
суурилуулах ажил хийгдсэн
Өндөрхаан-Баруун-Уртын 110 кВ-ын ЦДАШ-нд доорх засварыг хийж гүйцэтгэсэн.
№

Тулгуурын дугаар

Илэрсэн гэмтэл

Тайлбар

1

645,576,553,551,578,483,
380,375,280,273,225,216,
197,104,95,85,81,78,71,47

Хөндлөн трайверс дээр
хогтой, шувууны үүртэй

Цэвэрлэгээ хийсэн

2

637,617,519,55

Чичиргээ дарагч гүйсэн

Чангалгаа хийсэн

Чичиргээ дарагчийн хажуугаар
дамжуулагч утасны жил
тасарсан

Оруулга хийсэн

3

674-В, А, С, 669-А, 657-А

4

313-А, 478-С, 10-В

Бохирдол ихтэй элемет

Солиж хийсэн

5

428-А, 01-В

Элемент хагарсан

Нөхөж хийсэн

6

600, 10

Газардуулга хэмжилт хийх

Тулгуур №600 газардуулгын
эсэргүүцэл 19,9ом
Тулгуур №10 газардуулгын
эсэргүүцэл 19,6ом

5

445

Газардуулга байхгүй

Тулгуур №445 газардуулгын
эсэргүүцэл 16,3ом

Баруун-Урт болон сумдын 15/10/0,4 кВ-ын дэд станцуудад доорх засварыг хийж
гүйцэтгэсэн.
№

Дэд станц болон ЦДАШ-ын
дугаар

Илэрсэн гэмтэл

Тайлбар

Баруун-Урт сумын 10/0,4 кВ-ын дэд станц
1

ТП№14, 88, 109, 06

Трансфоматорын тос
гойжсон

Арчиж цэвэрлэгээ
хийсэн

2

Төв-2, Талбулаг 10 кВ-ын
эхлэлийн 1-р анкер, АТП№05,
КТП№26

5 ширхэг цэнэг шавхагч
дутуу байсан

5 ширхэг цэнэг
шавхагч нөхөж
хийсэн

3

АТП№05

0,4 кВ-ын зүүн гаргалгааны
дамжуулагч утас сул
татагдсан

Дамжуулагч утсыг
чангалаж, дээш
болгсон

ТП№07,13,04,93

0,4 кВ-ын рубильник, гал
хамгаалагч, автомат, шин
ачаалал даахгүй болсон

Шинээр тоноглол
солиж, чангалгаа,
засвар үйлчилгээ
хийсэн

5

КТП№88, 24

А,В фазын өндрийн гал
хамгаалагч стандарт бус
хийгдсэн байсан

Стандарт болгож
солиж хийсэн

6

КТП№26, ТП№124

10 кВ-ын хуурай салгуур
тохиргоо алдагдсан

Тохиргоо хийсэн

7

Төв-1, Төв-2, Хойд-Өндөр-1,
Эрчим-ТАА, 11 сум

4

Трансформаторуу
дын анцапын
судалгаа авсан

Сумдын 15/10/0,4 кВ-ын дэд станц
1

Түвшинширээ сум АТП№101

2

Мөнххаан сум АТП№111, 46

3

Онгон сум АТП№54

10 кВ-ын хуурай салгуур
тохиргоо алдагдсан
Трансфоматорын тос
гойжсон
Трансфоматорын тос
гойжсон

Тохиргоо хийсэн
Арчиж цэвэрлэгээ
хийсэн
Арчиж цэвэрлэгээ
хийсэн

4

Баяндэлгэр сум АТП№66,87

Трансфоматорын тос
гойжсон

Арчиж цэвэрлэгээ
хийсэн

5

Эрдэнэцагаан сум
АТП№132,135

Трансформаторын тос
гойжсон

Арчиж цэвэрлэгээ
хийсэн

6

Дарьганга сум АТП№54

1 ширхэг цэнэг шавхагч
шатсан байсан

7

Мөнххаан сум АТП№46

250А-ын автомат шатсан

8

Түвшинширээ сум АТП№40

200А-ын автомат ачаалал
даахгүй болсон

Шинээр 250А
болгож сольсон

9

Онгон сум АТП№55

160А-ын автомат ачаалал
даахгүй болсон

Шинээр 200А
болгож сольсон

Асгат сум АТП№34

0,4 кВ-ын урд гаргалгааны
2,3-р тулгуурын дамжуулагч
утас дундын баригчаас
мултарч унсан

Дамжуулагч утасыг
дундын баригчинд
хийж чангалав

10

12

1 ширхэг цэнэг
шавхагч нөхөж
хийсэн
Шинээр сольж
хийсэн

15/10/0,4 кВ-ын
тоноглолд
чангалгаа,
цэвэрлэгээ хийсэн

Баруун-Урт болон сумдын
дэд станц

Уулбаян сумын 35 кВ-ын ЦДАШ-нд доорх засвар үйлчилгээ хийж гүйцэтгэсэн.
№

Тулгуурын дугаар

Илэрсэн гэмтэл

Тайлбар

1

44-С, 328-С

Элемент хагарсан

2 ширхэг элемент
нөхөж хийсэн.

2

369-372-А,В,С

Дамжуулагч утас чанга
татагдсан

Оруулга хийж
дамжуулагч утасыг
сулласан.

3

56-С, 78-А, 241-А, 159-С,
346-С

Дамжуулагч утсанд төмөр
утас тохогдсон

Цэвэрлэгээ хийсэн

4

232

Газардуулгын төмөр ил гарсан

Булсан.

№

Дэд станцын дугаар

Хийгдэх ажил

Тайлбар

1

АТП№95 дэд станц

Хялбар хийцтэй

Дэд станцыг
шинэчилсэн

Уулбаян сум

Мөнххаан сумын 15 кВ-ын ЦДАШ-нд доорх засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн.
№

Тулгуурын дугаар

Илэрсэн гэмтэл

Тайлбар

1

39, 87, 129

Бетон тулгуур суурь хэсгээрээ
хагарсан.

Шинээр 3 ширхэг
бетонон тулгуур
сольж хийсэн

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:

05-р сарын 25- ны байдлаар хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн
санд бүртгэлтэй ажил хайгч 886 иргэнээс эмэгтэй 427, бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 684
иргэнээс , эмэгтэй 330 иргэн байна. 175 ажлын байрны захиалга бүртгэгдэж, 167
иргэнийг ажилд зуучилсан байна. Ажилд зуучлагдсан иргэдийн 43 иргэн буюу 25,7%
нь байнгын ажлын байртай болсон байна. Шинээр бий болсон 122ажлын байрны
мэдээллийг хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн.
Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 10 аж ахуй нэгж байгууллагын
376 гадаад/хятад/, 1 Солонгос ажилтныг Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл
олгоход байгуулгын зүгээс дэмжих саналыг олгож ажилласан.
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулж буй “Ирээдүйн
эзэд” мэргэжил сонголтын аяны хүрээнд сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох
зөвлөгөө, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн талаар 04 дүгээр сарын 25ны өдөр Баруун-Урт сумын 3-р БДС-ийн 9 дүгээр ангийн 50 сурагчдад мэдээлэл өгч
ажиллалаа. 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт хариуцсан ажлын чиглэлээр 27 иргэнд
мэдээлэл өгсөн. 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Дорнод аймагт цэрэг алба
хааж ирсэн 100 орчим залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг
танилцуулж ажиллалаа.
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах
үйлчилгээний хүрээнд 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Баруун-Урт сумын 1-р
БДС-ийн Ц.Уянга багштай 10г ангийн 18 сурагчийг аймгийн Ус цаг уур орчны
шинжилгээний төвийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа. Сурагчдад УЦУОШТ-ийн
мэргэжилтнүүд байгууллагын үйл ажиллагаа, автомат станц, ажиглалтын талбай,
байгаль орчны лаборатори зэргийг танилцуулж цаг агаарт зориудаар хэрхэн
нөлөөлдөг, цаг агаарын мэдээг ямар давтамжтайгаар гаргадаг зэрэг мэдээллийг
өгөв. Мөн сурагчдад тус төвд ямар мэргэжлийн мэргэжилтнүүд ажилладаг,
мэргэжилтнүүдийг ямар их дээд сургуулиуд бэлтгэдэг, ямар хичээлийн суурь мэдлэг
шаарддаг талаарх мэдээлэл өгсөн юм. Хамрагдсан сурагчдын мэдээллийг
хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд бүртгэсэн.
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах
үйлчилгээний хүрээнд 6 иргэнд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч хөдөлмөрийн зах зээлийн
мэдээллийн нэгдсэн системд бүртгэв. Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг
хөгжүүлэх хөтөлбөр болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих
хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийг ажлын хэсгээр хэлэлцэн 12
ахмадад 21,0 сая төгрөг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 11 хүнд 40,0 сая төгрөгийг тус тус
олгоод байна.
Мөн 13 суманд нийтийг хамарсан ажлын чиглэлээр хийгдэх төслүүдийг батлан
Сүхбаатар, Наран, Мөнххаан зэрэг сумд эхлүүлээд байна. Ажлын байрыг дэмжих
хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдахаар
төсөл өгсөн
иргэдийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх ажлыг сум бүр өөрсдийн төсөл ирүүлсэн

иргэдэд хийж үнэлгээний хамт ирүүлээд байна. Төслийг тухайн сардаа багтаан
хэлэлцэх болно.
Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах 7 сумын 8 бүлэгт
үр бордоо, шаардлагатай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг өгч тариалалтыг
эхлүүлсэн ба хүнсний ногоо тариалах
Халзан, Баруун-Урт, Түмэнцогт,
Мөнххаан,Онгон сумдад ахмад мэргэжилтнээр зөвлөгөө өгүүлэхээр гэрээ байгуулан
ажиллаж байна. Баруун-Урт, Түмэнцогт, Халзан сумдад шинээр хүлэмж авч өгсөн.
Мөн Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх сургалт болон нярвын сургалтад хамрагдах
иргэдийг бүртгэн
сургалтыг
ирэх
долоо хоногоос эхлүүлэхээр сургалтын
байгууллагуудтай нь ярилцаад байна.
ХАБЭА-н сарын аяны тайланг боловсруулан зөвлөлийн даргаар хянуулан
ХАБЭМ-ийн төвд файлаар болон цаасаар хүргүүлсэн. ХАБЭА-н үндэсний чуулганд
аймгаас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож орон нутгийн ХАБЭА-н зөвлөлийн үйл
ажиллагааг сайжруулахад анхаарах асуудал цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаарх
ажлын хэсэгт оролцож өөрсдийн санал хүсэлтээ илэрхийллээ. Мэргэжлийн хяналтын
газар, НДХ, ҮЭ-ийн холбоотой хамтран ҮОМШӨ-ийн талаар болон цалин хөлсний
үзлэгийг хийхээр удирдамж боловсруулаад байна.
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний чиглэлээр:
05-р сард 13 сумын 70 иргэний

нийгмийн халамжийн тэтгэмж, 18 иргэний
тэтгэвэр, 83 иргэний ахмадын хөнгөлөлт, 14 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний
хөнгөлөлт, 0-3 насны хүүхдээ асарч байгаа эхийн 94 хувийн хэрэг, 150 иргэний
жирэмсэн эхийн хувийн хэргийг хүлээн авч хянан баталгаажуулж нийгмийн халамж
үйлчилгээний мэдээллийн системд
баталгаажуулсан. 238 иргэний тэтгэвэр
тэтгэмжийн нөхөн олголтын жагсаалтыг баталгаажуулан авч /WAIS/ программд нэмж
баталгаажуулсан.
Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой 6 өргөдөл,
хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээтэй холбоотой 5 өргөдөл тус тус ирсэн. Ирсэн
өргөдлийг програмд шивж жагсаалтыг судалгаа хариуцсан мэргэжилтэнд гаргаж өгч
судалгаанд хамруулсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол,
нийгмийн хамгааллын салбар комисс нь 05 сард 2 удаа хуралдаж 11 хүүхэд орж 7 хүүхэд асаргаа сунгагдаж, 4 - хүүхэд асаргаа шинээр тогтоосон байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн 2019
оны 01 дугаар тогтоолоор “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг”-ийг
шалгаруулах журам батлагдан гарсан. Уг журмын дагуу холбогдох байгууллагын
мэдээллийг хүргүүллээ.
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жил, Хөдөлмөрийн асуудал
хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага бие даан байгуулагдсаны 60 жилийн
ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан нийгмийн хамгааллын салбарын харъяа
байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион
байгуулагдаж 116 иргэнд нийгмийн халамжийн тухай хууль, ахмад настны тухай
хууль, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн
гаргасан тогтоол, шийдвэрүүдийн талаар мэдээллийг хүргэсэн.

Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд шаардлагатай байгаа 4
ширхэг тэргэнцэр, хөтөвч суултуур 2 ширхэг, алхуулагч 1ширхэг, суга таяг 3ширхэг ,
гар таяг 2 ширхэг зэрэг тусгай хэрэгслийг захиалгаар аван иргэдэд хүлээлгэн өгсөн.
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дэргэдэх ахмадын амралтад 5
дугаар сард 48 – н ахмад настанг хүлээн авч үйлчилсэн.
Биеийн тамир, спортын чиглэлээр:

Хүн амын бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын аяны
хүрээнд аймгийн 5676 иргэнийг сорилд хамруулсан.
Монголын өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн холбооны үүсэж
хөгжсөний 20 жилийн ойн эмэгтэйчүүдийн волейболын тэмцээнд 16 багийн 110
гаруй тамирчид оролцсон.
Жавхлант дэвжээний “Сайн үйлс аяны хүрээнд” Биеийн тамир спортын газрын
секц дугуйлангийн 100 тамирчин хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулсан.
Эрүүлийг хамгаалах тэргүүний ажилтан их эмч А.Сүхбаатар агсны нэрэмжит
кросс гүйлтийн тэмцээн 5 насны ангиллаар зохион байгуулагдаж 60 гаруй тамирчид
оролцсон.
Софт волейболын ААШТ 3 насны ангиллаар зохион байгуулагдаж 16 багийн
90 гаруй тамирчид оролцсон.
Аймгийн болон зүүн бүсийн аварга шалгаруулах нийтийн бүжгийн тэмцээн
амжилттай зохион байгуулагдаж аймгийн аваргын тэмцээнд 6 багийн 48 тамирчин,
хосын төрөлд 23 хос, бүсийн тэмцээнд хамтлаг төрөлд Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар
аймаг, Багануур дүүргийн 9 баг, хосын төрөлд 22 хос оролцсон.
Улсын аварга, Бүсийн нэрэмжит , ААШ шалгаруулах тэмцээн
Сурагчдын шатрын дэлхийн аварга шалгаруулах 33 орны 392 тамирчин
оролцсон тэмцээнд 3 тамирчин оролцож Н.Наран-эрдэнэ мөнгөн медаль, /шатрын
холбооны дэд мастер/, Э.Энх-Од шагналт 6-р байранд орсон амжилт үзүүлсэн.
Улаанбаатар марафон 2019 олон улсын гүйлтийн тэмцээнд 11 тамирчин
амжилттай оролцож Д.Ууганбилэг 15-18 насны ангилалд 5 км-ын марафонд 3-р байр
хүрэл медаль , Н.Баяржаргал 21 км-ын марафонд 6-р байр эзэлж хүрэл медаль,
Б.Сарангуа 42 км-ын марафонд 6-р байр хүрэл медаль авсан.
Аймгийн хурц арслан Г.Гунаасүрэнд хүндэтгэл үзүүлэх 2019 оны насанд
хүрэгчдийн аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний бөхийн барилдааныг Баяндэлгэр
сумын үндэсний бөхийн холбоо, Аймгийн Үндэсний бөхийн холбоо , БТСГ хамтран
зохион байгуулж аймаг сумын цолтой нийт 15 бөх тойргоор барилсан.
Монголын Хөнгөн атлетикийн Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит УАШТ-д 3 мөнгөн
медаль, 1 хүрэл медаль авч амжилттай оролцсон.

2019 оны 04 сарын 27, 28-нд зохион байгуулагдсан хөл бөмбөгийн өсвөр үеийн
ААШТ-нд нийт 42 багийн 350 гаруй тамирчид 7 байгууллага 3 насны ангиллаар
өрсөлдсөн.
“Хүч cup” Азийн жудо бөхийн тэмцээнд амжилттай оролцож алт 1, мөнгө 1,
хүрэл 2 медаль авч амжилттай оролцсон.
Самбо бөхийн өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд алт 1, мөнгө
2, хүрэл 3 медаль авч, багийн дүнгээр 3-р байранд орсон.
Хэнтий аймагт зохион байгуулсан Жүдо бөхийн насанд хүрэгчдийн УАШТ-д
оролцож, 3 хүрэл медаль авч амжилттай оролцсон.
Ховд аймагт болсон Жүдо бөхийн өсвөр үеийн УАШТ-ээс Э. Мөнх-Оргил
алтан медаль, Б. Амармөнх мөнгөн медаль, Ү.Гандөл хүрэл медаль, Т.Төгсбаяр
хүрэл медаль авч амжилттай оролцсон .
Цайрт Минерал ХХК-ны нэрэмжит насанд хүрэгчдийн ААШ волейболын
тэмцээнд эрэгтэй 5 эмэгтэй 7 нийт 12 багийн 100 гаруй тамирчин амжилттай
оролцсон.
Өсвөр үеийн ААШ хөнгөн атлетикийн тэмцээнд Онгон, Эрдэнэцагаан,
Баяндэлгэр, МСҮТ, 1-р БДС , 2- р БДС нийт 8 багийн 110 гаруй тамирчид
амжилттай оролцсон.
Өсвөр үеийн ААШ дугуйн тэмцээнд Онгон, Асгат, Баяндэлгэр, 1-р БДС, 2-р
БДС нийт 7 багийн 70 гаруй тамирчид амжилттай оролцсон.
Боловсрол, соёл, урлагийн чиглэлээр:

Үндэсний бичиг соёлын өдрийг тохиолдуулан Аймгийн засаг дарга сум
агентлагуудад чиглэл өгч, Төрийн албан хаагчдын сургалт, монгол бичгийг
сурталчлах өдрүүдийг аймаг орон нутагтаа зохион байгууллаа. Аймгийн Засаг
даргын захирамжаар Монгол бичгийг дээдлэгч сум, байгууллага иргэдийг
шалгаруулах болзолт уралдаан зарлаж шалгарууллаа. Үүнд Монгол бичгийг
дээдлэгч сумаар Дарьганга сум, байгууллагаар Орон нутгийн өмчийн газар тус тус
шалгарлаа. Мөн зөв бичигтэн иргэн, сайхан бичигтэн иргэн, уран бичигтэн иргэдийг
шалгаруулсан. Үндэсний бичиг үсгийн барыг тохиолдуулан Хүмүүн бичиг хүн бүрийн
бичиг нэгдсэн арга хэмжээг төрийн албан хаагчдын дунд 4 дэхь жилдээ амжилттай
зохион байгуулж тэмцээнд төрийн байгууллагын эхний 10 баг оролцлоо. Тэргүүн
байр эзэлсэн аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын Жаахан шарга багийг Монгол
бичгээр бичсэн гэрлэн хаяг хийлгэх эрхээр аймгийн Засаг дарга шагнаж, дээрх арга
хэмжээнүүдэд 2440000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.
Мөн Тус өдрүүдээр
байгууллагын албан хаагчдын дунд монгол бичгийн сургалтыг зохион байгуулж
аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчдыг бийрийн бичлэгийн сургалтад
хамрууллаа.
Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх хийсэн ажлаа сурталчлах үр
хойчдоо үлдээх зорилгоор улсын физикийн олимпиад зохион байгуулсан тухай болон

физикийн бодлого, бодолттой ном гаргаж боловсролын байгууллагуудын номын
санд, ахмад багш Д.Сэнгэдоржийн бичсэн Сүхбаатар аймгийн ард иргэдийн ахуй
амьдрал, зан заншлын талаар бичсэн номуудыг хэвлэн гаргахад аймгийн Засаг дарга
4,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж ард иргэдийн хүртээл болгосон.
Боловсролын байгууллагын нээлттэй хаалганы өдрийг БСУГ, 4 сургууль, 11
цэцэрлэг, Насан туршийн боловсрол төв, Боловсрол өргөө нэгдсэн дотуур байр гэсэн
18 байгууллага зохион байгууллаа. Нээлттэй хаалганы өдөр 1-р ангийн сурагчдын
бүртгэл, элсэлтийн шалгалтын мэдээлэл өгч, санал хүсэлт судалгаа авч, багш
сурагчдын бүтээл, хүүхдийн хоолны үзэсгэлэн зэргийг гаргаж иргэдэд үйлчиллээ.
“Би - Багш” шоуны 1-р шатыг зохион байгуулж, 2-р шатанд аймгаа төлөөлөн
оролцох 5 багшийг шалгаруулж материалыг хүргүүлэв. Үүнд: Бага ангийн байгалийн
ухааны багш нарыг төлөөлөн улсын уралдаанд оролцох боллоо.
Улсын төрөлжсөн олимпиадын 3-ын даваанд аймгаа төлөөлөн оролцох багш
сурагчид амжилттай оролцож аймгийн хэмжээнд Алтан медаль 1, Мөнгөн медаль 3,
Хүрэл медаль 3, тусгайбайрыншагнал 4 тус тус хүртлээ. Мөн 6-7 дугаар ангийн
Монгол хэлний масс, 2-12 дугаар ангийн Математикийн массын олимпиадууд зохион
байгуулагдлаа.
Баруун Урт сумын соёлын өв тээгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн зохион
байгуулагдсан ба зөвлөгөөний үеэр Угсаатны зүйн музей, Нийтийн номын сангаас
үзэсгэлэн гаргаж, ардын урлагийн тоглолт зохион байгуулсан.
Үндэсний бичиг үсгийн баярыг тохиолдуулан “Хүмүүн бичиг хүн бүрийн бичиг”
нэгдсэн арга хэмжээг 4 дэх жилдээ зохион байгуулж 10 баг оролцсоноос Хөгжимт
жүжгийн театрын “Жаахан шарга” баг тэргүүн байр эзэлж Монгол бичгээр бичсэн
гэрлэн хаяг хийлгэх эрхээр шагнагдсан.
Монгол улсын Боловсрол соёлын тэргүүний ажилтан, цуглуулагч, судлаач
Д.Дугарсүрэн, зураач Б.Энхмаа нарын “Домог амилсан Дарьганга” уран бүтээлийн
үзэсгэлэн 1 сарын хугацаатай зохион байгуулагдсан.
Баяндэлгэр суманд “Дарьгангын үлгэрч өвөө, эмээ” арга хэмжээ зохион
байгуулагдаж 7 сумын 16 үлгэрч оролцсон.
“Босоо бичиг минь” бийрэн бичлэгийн уралдаан зохион байгуулж үзэсгэлэн
гаргасан.
Үлэг гүрвэлийн төв музейтэй хамтран “Монгол орноос олдсон үлэг гүрвэлүүд”
нэртэй үзэсгэлэн зохион байгуулагдсан.
Үлэг гүрвэлийн төв музейтэй хамтран Угсаатны зүйн музейгээс гаргасан
боловсролын багц хөтөлбөрийн хүрээнд 4 сургуулийн 4 ангид “Бяцхан
палеонтологич” сургалт зохион байгуулж, 9-р цэцэрлэгийн 4 бүлэгт “Өндөг” сургалтыг
зохион байгуулсан.

Үлэг гүрвэлийн төв музейтэй хамтран сумдын бүртгэл мэдээллийн санчдад
сургалт зохион байгуулсан.
Домог амилсан дарьганга үзэсгэлэн дэглэгдэж зураач Б.Энхмааг биет бус өв
тээгчээр алдаршуулсан.
“Дарьганга өв соёл” 1990 оны бичлэгийг цахим тээгчид хадгалан Аймгийн
бүртгэл мэдээллийн сангаа баяжуулсан.
2019 оны үйл ажилгааны жилийн төлөвлөгөөнд тусгасаны дагуу 2019 оны 04-р
сарын 25-аас 5 дугаар сарын 1-ны хооронд “Жаахан Шарга” театрын цахилгаан
хөгжмийн хамтлаг, “Жаахан Шарга” театрын ерөнхий найруулагч З.Далайн найруулга
“Золиос” жүжгийг Дорнод аймгийн 5 суманд амжилттай тоглон орлогын төлөвлөгөөг
50 хувь биелүүлсэн.
Улаанбаатар хотын малчин ТV-тэй хамтран 5 дугаар сарын 9,10 ны өдрүүдэд
“Малчин дуулж байна” дууны тэмцээний 1 дүгээр шатыг амжилттай зохион
байгуулсан.
Гэр бүл, хүүхэд залуучууд чиглэлээр:
2019 оны 04-дүгээр сарын 22- 25-ны өдрүүдэд Баруун-Урт сумын Ерөнхий
боловсролын сургуулийн 9-р ангийн сурагчдын дунд “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын
аяныг аймгийн Залуучуудын хөгжлийн төвөөс зохион байгууллаа.
Энэхүү аяны зорилго нь хүүхэд залуучуудыг мэргэжлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, тэдний хөгжил, хамгааллын асуудлыг
бүрдүүлэхийн зэрэгцээ өсвөр үе залуучуудын хөгжих, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин,
нөхцөлийг хангахад чиглэгдсэн.
Мэргэжил сонголтын аян тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдаж, Залуучуудын хөгжлийн
төв”-ийн нарийн бичгийн дарга Ц.Ганзориг “Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа”,
ЗХТ-ийн оролцоо хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан Э.Насанжаргал “Мэргэжил
сонголтын сэтгэл ханамжийн байдал”, ХХҮГ-ын мэргэжилтэн М.Хүрэлтогоо “Мэргэжлийн чиг
баримжаа олгох” зөвлөгөө, МСҮТ-ийн Нийгмийн түншлэлийн ажилтан Х.Одончимэг
“Байгууллагын онцлог, нарийн мэргэжил”, цагдаагийн газрын Гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Ариунтуяа “Гэмт хэрэг
болон хорт зуршил түүнээс урьдчилан сэргийлэх” арга зам, Энхжин өрхийн эмнэлгийн Эрүүл
мэндийн нийгмийн ажилтан Г.Энхзул “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бэлгийн эрүүл ахуй, ЗХТийн сургалт хариуцсан ажилтан А.Магадцэцэг “Мэргэжлээ зөв сонгох нь” сэдвүүдээр сургалт
зохион байгууллаа. Баруун-Урт сумын 3 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 9а, 9б бүлгийн 50
сурагч хамрагдаж мэргэжил сонголтын талаарх чиг баримжаа мэдээлэлтэй болж, хамтран
ажиллаа.
2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр аймгийн төв талбайд байгууллагынхаа “Нээлттэй
хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгийн үеэр “Миний гэр бүлийн
аз жаргал” ил захидал болон “Гэр бүлдээ үүнийг хүснэ” гар зургийн уралдаан тус бүрийн
шагналт байранд шалгарсан хүүхдүүдэд шагналыг гардуулж, оролцогчдын бүтээлийг олон
нийтэд сурталчлав. Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, Залуучуудын хөгжлийн төв, хамтарсан
багийн гарын авлагууд тус бүр 300 ширхгийг хэвлүүлж, иргэд олон нийтэд түгээсэн.
Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн тогтоолоор
баталсан “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Дорнод аймгийн Гэр бүл,
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Нарны хүүхдүүд” сурагч солилцооны
төслийн арга хэмжээг 2019 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 04-ний

өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү төсөлд тус аймгийн 3 дугаар бүрэн дунд
сургуулийн 9-11 дүгээр ангийн 10 сурагч, Дорнод аймгийн Хан-Уул цогцолбор сургуулийн 1011 дүгээр ангийн 10 сурагчид 7 хоногийн хугацаатай солилцон суралцлаа. Төслийн зорилго
нь газар нутгийн байршил, яс үндэс, хэл соёл, зан заншил, амьдралын хэв маягийн хувьд
өөр өөр орчин нөхцөлд амьдардаг хүүхдүүд тухайн орон нутгийн онцлог, үндэстэн ястны
соёл, өв уламжлалаас суралцан, амьдрах ухаан, бүтээлч хөдөлмөрч сэтгэлгээ, эх түүхээ
мэддэг Зөв Монгол иргэнийг төлөвшүүлэх улмаар хүүхдийг багаас нь багаар ажиллах
чадварыг эзэмшүүлж, тэдний хүсэл сонирхол, хэрэгцээнд тохирсон хөгжлийн шаталсан
хөтөлбөрт үйл ажиллагаанд хамруулан, мэдээллийг хот, хөдөөгийн хүүхдэд адил тэгш хүртэх
боломжийг нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн.
“Нарны хүүхдүүд” сурагч
солилцооны төслийн ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж аймгийн Засаг дарга хүндэтгэл
үзүүлж 242000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.
Хурдан морины хорио тавигдсантай холбогдуулан аймгийн “Жавхлант Шарга” морин
спортын уяачдын холбооноос зохион байгуулсан “Аймгийн аварга хүлэг” шалгаруулах
уралдаан болон бүсийн уралдаанд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, наадамчин олон
нийтэд хүүхэд хамгааллын нөлөөлөл, сурталчилгааны ажил, уралдаанч хүүхдүүдийг нэгдсэн
бүртгэлд бүртгэх зорилгоор тус гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргаар
ахлуулсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг газар дээр нь очиж ажиллаж уралдаан
хүүхдийн бүртгэл, хурдан морины уралдааны замд ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй,
хүүхэд мориноос унаж, бэртэж гэмтсэн тохиолдол гараагүй.
2019 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан
жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг гэр бүлийн зөвлөгөөн, “Шилдэг гэр бүл”
шалгаруулах хүндэтгэл ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнд олон нийт,
иргэдийн дунд нэр хүндтэй, бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, ажилсаг, хөдөлмөрч байдлаараа
үлгэр дуурайлал болохуйц, үр хүүхдээ хөдөлмөрч, шударга ёс суртахуунтай иргэн болгон
төлөвшүүлж хүмүүжүүлсэн, нийгэмд сайн үйлс бүтээсэн, хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд
оролцсон, үр хүүхэд нь хүмүүжилтэй, ажил төрөлтэй, сайн сайхан амьдарч байгаа, мөн угийн
бичиг хөтөлдөг тус аймгийн 13 сумаас шалгарсан 50 шилдэг гэр бүл оролцсоноороо онцлог
юм.
Эрүүл мэндийн чиглэлээр:

Дархлаажуулалтын 10 хоногийг тохиолдуулан сумдын ЭМТ-ийн эрхлэгч,
вакцинатор, сургуулийн эмч, нийгмийн ажилтнуудад Улаанбурхан Улаануудын эсрэг
нэмэлт дархлаажуулалтыг сургалтыг зохион байгуулагдаж хамруулж 50 хүнийг
хамрууллаа. Нэмэлт дархлаажуулалтыг аймгийн хэмжээнд 5 сарын 15-25 ны
хооронд 10-18 насны хүүхдүүдэд хийж хамрагдалт 93 хувьтай байна.
“Эрүүл мэнд –Эрхэм баян” уриан дор зохион байгуулагдаж буй гүйлтийг 4
удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 101 байгууллагын 998 албан хаагч иргэд
хамрагдаж 539400 төгрөгийн витаминжуулалт хийгдлээ.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг сумын ЭМТ-үүдэд
шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийг зохион байгууллаа.
“Монос таныг зориод ирлээ”- Экспо өдөрлөг, сургалтыг 2 хоногийн хугацаанд
хамтран амжилттай зохион байгуулж, нийт 65 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг
сургалтанд хамруулан нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг шинжилгээ, оношилгоонд
250 иргэнийг хамрууллаа.
Тамхи татахгүй дэлхийн өдрийн арга хэмжээний хүрээнд албан байгууллага
аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтан албан хаагчдын дундах тамхины хэрэглээний түвшин
тогтоох судалгааг 26 байгууллагын ажилтан албан хаагчдаас авч нэгтгэн дүгнэж
байна.
Эх,нярай, өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах,
эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор НҮБ-ын хүн амын сангаас Нэгдсэн
эмнэлэгт "Эх барихуйн яаралтай тусламж " эмнэлзүйн ур чадварын өрөөг тохижуулж

ЭХЭМҮТөвөөс хүнд үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө авах алсын зайн оношлогооны тоног
төхөөрөмжийг суурилуулж нийт 46 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангалаа.
Сумдын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоотой хамтран 5 суманд сүрьеэгийн
сорьц тээвэрлэлт, тусламж үйлчилгээнд үнэлгээ хийж, “Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө
хамтдаа” 1 өдрийн сургалтыг анхан шатны эрүүл мэндийн төвүүдийн багийн бага
эмч нарыг хамрууллаа.
Дэлхийн артерийн даралт ихсэлттэй тэмцэх өдрийг тохиолдуулан “Даралтаа
хэмжихийг дадал болгоё” уриан дор хүн амын дунд даралт ихсэлтийн эрсдэлт хүчин
зүйлсийг таниулах, түүнээс сэргийлэх, эрт илрүүлж, иргэдийг артерийн даралт
хэмжих, хянах аргад сургах, цаг алдалгүй эмчилгээнд хамрагдах дадлыг эзэмшүүлэх
зорилгоор 14 хоногийн аяныг зохион байгуулж байна.
Явуулын амбулаторийн үзлэгийг Асгат, Эрдэнэцагаан , Наран , Уулбаян,
Мөнххаан сумдад зохион байгуулж давхардсан тоогоор 7173 хүнийг үзлэг
шинжилгээнд хамруулж хавдрыг илрүүлэн эрүүлжүүлэх, БЗДХ-ын шинжилгээг 4567
хүнд хийж зорилтот бүлгийн хүн амын 70 хувийг хамруулсан байна.
Өрхийн ЭМТ-ийн эмч нарт Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын
үзүүлэлтэд дүгнэлт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа.
Нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан Нээлттэй
хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж иргэдэд хөдөлмөрийн дэвтэрийн үзлэг хийж
эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж ажилласан жил нөхөн
тооцох тухай хуулийн дагуу уг үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдэд баталгаажилтын
хуудсыг олголоо. Мөн энэ үеэр уул уурхайн ажил олгогчдын зөвлөгөөнийг зохион
байгуулж Нийгмийн даатгалын талаар мэдээлэл хийлээ.
ТАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо нь гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн гэж
сэжиглэгдэж, мөрдөн шалгагдаж байгаа, гэмт хэргийн гэрч, хохирогч болсон, ял
шийтгүүлсэн, албадлагын арга хэмжээ авагдсан, зөрчил үйлдэж шийтгэгдсэн хүүхдэд
үйлчилгээ үзүүлэх, дахин гэмт хэргийн хохирогч болох мөн гэмт хэрэг зөрчил
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа
явуулж байна. ХЭХЗХороо нь 2019 оны 5 сарын байдлаар 2 удаа хуралдсан. Анхдугаар хурлаараа 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн баталсан ба
гишүүдтэйгээ “Нууцлалын гэрээ”-г байгуулсан. - 2-р хурлаар ажлын албанаас 6
хүүхдийн асуудлаар кейс хэлэлцүүлэг хийж холбогдох талуудад шилжүүлж үүрэг,
чиглэл өгч ажиллаж байна.
Малын хулгайн гэмт хэрэг жилээс жилд өсөж, хулгайлах арга техник нарийсч
бүлгийн зохион байгуулалтад орж байгаатай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй хамтран
тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд хил залгаа аймаг, сумдын хэсгийн төлөөлөгч,
эрүүгийн мөрдөгч нарын уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах талаар заалт
оруулсан. Үүний хүрээнд
Түмэнцогт суманд уг арга хэмжээг зохион
байгууллаа. Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулсан уг
зөвлөгөөнд зүүн бүсийн гурван аймаг болон Багануур, Налайх дүүргийн цагдаагийн
хэлтсийн хорь гаруй хэсгийн төлөөлөгч, эрүүгийн мөрдөгчид оролцон энэ төрлийн
гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаа шалтгаан нөхцөл, төв магистрал зам дагуу малчид
өөрийн малаа бэлчээрт хараа хяналтгүй орхидог, ял шийтгэлийн бодлого, хууль

эрхзүйн орчин хангалтгүй зэргийг ашиглаж Улаанбаатар хот болон зэргэлдээ
аймгийн иргэд, урьд ял шийтгэгдсэн этгээдүүд хоорондоо бүлэг сүлжээ үүсгэж, гэмт
хэрэг үйлдэх болсон талаар харилцан ярилцан туршлага солилцлоо.
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлж, түүний хор уршгийг
иргэд, олон нийтэд ойлгуулан таниулах зорилгоор мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа
явуулах ажлыг эрчимжүүлэх / Сумдын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилдэг аж ахуй нэгжүүдэд аймгийн Засаг
даргын Цагийн хуваарь батлах тухай 2016 оны А/80 дугаар захирамжийн хангуулж
ажиллах / 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-наас 05 дугаар сарын 01-ны хооронд
хөдөөгийн сумдад ажиллах хугацаанд дээрх захирамжийн хэрэгжилттэй танилцан
давхардуулан захирамж гаргаж цагийн хуваарийг өөрчилсөн захирамж гаргасан
сумдын Засаг дарга нарт тухайн захирамжийг хүчингүй болгох талаар зөвлөмж
чиглэл өгсөн болно.
2019.05.01-ны өдөр Баруун-Урт хотын төвд “Хуульчийн про боно-2019
өдөрлөг”-ийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж хууль, шүүх эрх мэдлийн
байгууллагуудын алба хаагчид хамрагдсан.
Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчтэй хамтран 2019.04.17-ны
өдөр Баруун-Урт сумын ЗДТГ-аас санаачилсан “АЗ ЖАРГАЛЫН ДАРХЛАА’ хүүхэд
хөгжлийн хөтөлбөрийн II ээлжийн үйл ажиллагаанд хамтран оролцож, 2 дугаар бүрэн
дунд сургуулийн Дуламдорж багштай 11а ангийн 21 сурагчдад “ Хүүхдийн эрхийн
тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-ийн талаар мэдээлэл хийсэн.
Архивын тасгийн хэвийн үйл ажиллагаа, архивын хадгалалт хамгаалалтын
аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор галын
болон хөдөлгөөн мэдрэгч дохиоллын системын 5 сая төгрөгийн хөрөнгийг аймгийн
ЗДТГазраас шийдвэрлэн суурилуулсан.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, шалган туслах ажил зохион байгуулах
тухай” А/193 дугаар захирамжийн дагуу батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн
шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, авлигатай тэмцэх
газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг танилцуулах зорилгоор нийт сумдын ЗДТГ, төсөвт
байгууллагууд, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагааг шалган
тусалж, сумдын төрийн захиргааны албан хаагчид болон төрийн үйлчилгээний
удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын дараах сэдвүүдийн хүрээнд сургалт зохион
байгууллаа.
Үүнд:
1. Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн
танилцуулга
2. Эрх зүйн мэдээллийг бэлтгэх, түгээх аргачлал, анхаарах асуудал
3. Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилт ба анхаарах асуудал
4. Төрийн албаны тухай хууль, шинээр батлагдсан журмуудын танилцуулга,
анхаарах асуудал
5. Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 2017, 2018, 2019 оны зөвлөмжүүд, түүний
хэрэгжилтэд анхаарах зарим асуудал / сум бүр дээр тодорхой зөвлөмж өгөх /

Шалган зааварлах ажлын чиглэлээр:
§ Төрийн албаны тухай хууль, шинээр батлагдсан журмуудын хэрэгжилт, зохион
байгуулсан арга хэмжээ, төрийн албан хаагчийн томилгоо, хувийн хэрэг
бүрдүүлэлт, албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах талаар зөвлөмж
чиглэл өгөх
§ Захиргааны ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлийн хэрэгжилт, хэм хэмжээний акт
батлан гаргахад анхаарах асуудал
§ Орон нутгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулж байгаа эрх зүйн сургалт,
сурталчилгааны ажлын хүртээмж, үр дүн
§ Сумдын Засаг даргын захирамжийн хууль зүйн үндэслэл, захиргааны ерөнхий
хуулийн хэрэгжилт, ЭБАТ-ын үйл ажиллагаатай танилцах
§ “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах хяналт тавих чиг үүрэг бүхий салбар хорооны үйл ажиллагаатай тус
тус танилцаж, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” 46 дугаар тогтоолын дагуу Хүнс хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн
тоо, төрлийг тогтоох нормативыг шинэчлэн боловсруулах төслийн хэлэлцүүлгийг
2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр Баруун-Урт суманд зохион байгууллаа.
Хэлэлцүүлэгт : Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн хурлын Ажлын алба, аймгийн Засаг
даргын Тамгын газар, Цагдаагийн газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Гэр бүл хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн газар, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Статистикийн хэлтсийн
холбогдох мэргэжилтэн, мөн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилдэг аж
ахуй нэгжийн 46 төлөөллийг хамруулан зохион байгууллаа.
ЗУРГАА.СУМДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН АРГА ХЭМЖЭЭ
Баяндэлгэр сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:
ИТХ-ын дарга Б.Ганбат аймгийн Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын

газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12- ны өдрийн 1/12 тоот хүсэлтийн дагуу
тулгамдаж буй асуудлаар аймгийн засаг дарга, ИТХ-ын даргатай харилцан
ойлголцож нэгдсэн шийдэлд хүрэх сургалтад хамрагдлаа.
Мөн 2019 онд улсын хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн
байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын чиглэлээр улсын үзлэг болохтой
холбогдуулан аймгийн архивын тасгаас хийсэн шалгалтад хамрагдлаа.
Сумандаа анх удаа аймгийн
барилдааныг зохион байгууллаа.

аварга

шалгаруулах

үндэсний

бөхийн

Тухайн сард дээд газраас 37 албан бичиг ирсний 8 нь хариутай. Үүнээс: 5 –
нь хугацаандаа, 3 –нь хугацаа болоогүй байна.
Удирдлагын баримт бичгийн хувьд сумын засаг даргын А\захирамж 16 гарч
хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 45,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдсэн ахмадын
өргөөний барилгын ажлын гүйцэтгэл дууссан тул сумын засаг даргын 2019 оны 05
дугаар сарын 03-ны өдрийн А/49 тоот захирамжаар хүлээн авах комисс томилон
хүлээн авч 05 дугаар сарын 23-ны өдөр нээлтээ хийлээ.
Аймгийн өмнөд бүсийн аварга хүлэг шалгаруулах 5 насны хурдан морины
уралдааныг 05 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар сумын засаг
даргын 2019 оны А/53 тоот захирамж гарч амжилттай зохион байгууллаа.
2019 оны А/54 тоот захирамжаар “Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-ийн
хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж хайлаас, улиас, агч, гүйлс зэрэг 4
төрлийн 300 ширхэг модийг шинээр тарьж 1.050.000 төгрөгийг зарцууллаа.
2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/55 тоот захирамжаар “Үлийн цагаан
оготнын устгалын ажлыг зохион байгуулж, 4970 кг хорыг 2485 га-д 66 хүний
бүрэлдэхүүнтэй 8 машин, 6 мотоцикл ажиллаж 3301180 төгрөгийг зарцуулсан.
2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/56 тоот захирамжаар шүлхий
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2 дугаар ээлжийн вакцинжуулалт хийх ажлыг зохион
байгуулж байна.
Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:

Багийн иргэдийн нийтийн хурлыг 05 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд зохион
байгуулж нийгмийн даатгалын тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль,
нийгмийн халамж, иргэний бүртгэлийн чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийж гарын
авлага тараан ажиллаа.
Мөн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн төв, засаг даргын тамгын газартай
хамтран нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж ажиллаа.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:
5 дугаар сард үзлэг шинжилгээнд 1436 хүн хамрагдсан. Үүнд: Гэрийн
идэвхитэйэргэлт-29, Идэвхтэй хяналт-123, Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт-825
Амбулаториор 438, Больницод хэвтэн эмчлүүлсэн нийт 42 хүнээс хүүхэд 12, алсын
дуудлага-23 ирснээс 0-5 насны хүүхдийн дуудлага 3 байна. Ирсэн дуудлага бүрийг
хугацаа алдалгүй шийдвэрлэж түргэн тусламжийг үзүүлж ажилласан. Жирэмсний
хяналтад нийт 13 эх орсноос эрт хяналтанд 10 эх орсон байна. Аймгийн нэгдсэн
эмнэлэгт 6 эх төрсөн. Эх хүүхдийн эргэлт- 4, Эсийн шинжилгээ-12, Хөхний үзлэгт-40
байна. Товлолт вакцинд-65 хүүхэд хамрагдахаас 63 буюу 96,9%-тай хамрагдсан.
-Ультразавок-14
-Нил улаан туяа – 13
-Парафен лаа -1
-Бумба-7
-Зөгийн балтай татлага-3
-Бариа засал-17
Лабораториор нийт 245 хүн үйлчлүүлсэн. Үүнд:
ЦЕШ-13
ШЕШ-40
Үе мөч-24
Бруцеллёз-24
Хеликобактери тодорхойлох- 5
Серилог- 14

ВС- 21
Сахар – 7
Цусны бүлэг тодорхойлох- 5
Элэгний хавдрын маркер-1
5дугаар сарын 15- 30-ыг хүртэл улаан бурхан улаануудын
нэмэлт
дархлаажуулалт хийгдсэн. Сумын хэмжээнд нийт 718 хүүхэд хамрагдахаас 709
хүүхэд буюу 98,7% хамруулсан.
05 дугаар сарын 30-нд “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы
өдөрлөгийг зохион байгуулав. Өдөрлөгөөр: -Иргэдээс эрүүл мэндийн төвийн үйл
ажиллагаатай холбоотой сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан.
Лаборант Б.Гантулга лабораторийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч
шинжилгээний талаар гарын авлага тараав.
Хүүхдийн хоолны амталгаа явуулж, гарын авлага зөвлөгөөг өгч ажилласан ба
аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх 6 төрлийн гарын авлага, архи тамхины хор
уршгийн талаарх гарын авлагыг тус тус бэлтгэн тарааж мэдээлэл арга зүйгээр
ханган ажиллаа. Өдөрлөгт нийт 62 хүн хамрагдсан.
Ѳсвѳр үеийнхний шүдний ѳвчлѳлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо дэд
тѳслийн хүрээнд эрүүл мэндийн элч бэлтгэх сургалт амжилттай зохион
байгуулагдаж, 10 иргэн 20 cурагч эрүүл мэндийн элчээр бэлтгэгдлээ.
05 дугаар сарын 06-07 өдрүүдэд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж Ерөнхий боловсролын багш ажилчдад төрийн албаны
тухай хууль, ёс суртахуун, багшийн ёс зүйн харилцаа, ухаалаг харилцаа сэдвүүдээр
сургалт зохион байгууллаа.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 105 дугаар, 2018 оны 46 дугаар
зарлигийг хэрэгжүүлэх, эх хэлээ эрхэмлэн дээдлэх, бичиг соёлын дурсгалаа
сурталчлах, “Үндэсний бичиг соёлын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд
Монгол бичгийг сонирхон судлах хүсэл эрмэлзлийг төрүүлж идэвхжүүлэх зорилгоор
“Сайхан бичигтэн” тэмцээнийг жил болгон албан байгууллага, аж ахуй нэгж иргэдийн
дунд зохион явуулж байна.
Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан "Миний гэр бүлийн аз жаргал "
сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаанд 98 бүтээл оролцсоноос насанд хүрэгсдийн
ангилалд ЕБС-ын Баярсайхан багшийн эсээ шалгарч тусгай байр эзэллээ.
Тухайн сард урлаг соёлын 5 үйл ажиллагаа явагдаж давхардсан тоогоор 1800
гаруй хүн хамрагдлаа
05 сарын 02 -нд Монголын бүжгийн холбоотой хамтран зохион байгуулсан
нийтийн бүжгийн сургалтын хаалтад зориулсан цэнгээнт бүжгийн үдэшлэг
05.03-нд Хүүхэд залуучуудын “Гэгээн театр”-ийн тоглолт, 05.06-нд Онгон
сумын ХЦ-ийн ахмадын “Дурсамж аялгуу” тоглолт зэрэг үйл ажиллагаанд Соёлын
төв хөгжим техник хэрэгслээр хангаж хамтран ажиллаа
Соёлын төвийн номын сан нь 5 дугаар сард 98 хүнд гэрээр болон танхимаар
359 ш ном олгож уншигчдад карт нээж лавлагаа мэдээлэл өгч ажиллалаа.
ЕБС-ийн сурагчдын дунд Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан хэл
бичгийн ухааны доктор А.Лувсандэндэвийн Дарьганга номонд орсон Дарьганга
үлгэрүүдийг уншиж судлах 14 хоногийн уншлагын аян өрнүүлж үлгэрүүдийг сумын
болон ЕБС, Соёлын төвийн группүүдээр нийтэлж ажиллаа
05 сарын 23-24-ны өдрүүдэд "Уншлагыг дэмжих жилийн хүрээнд Соёлын биет
бус өвийг түгээн дэлгэрүүлэх , өвлүүлэн уламжлуулах өв тээгчдийг нээн илрүүлэх

алдаршуулах зорилгоор "Дарьгангын үлгэрч эмээ өвөө" уралдааныг Сумын засаг
дарга, Соёлын төв, Өв соёл-Орчин үе ТББ, Ахмадын хороотой хамтран аймгийн
хэмжээнд амжилттай зохион байгууллаа.
Уралдаанд 7 сумын 58-78 насны 16 үлгэрч оролцсоноос Тэргүүн байрыг
Баяндэлгэр сумын үлгэрч Г.Төмөрхуяг, дэд байрыг Баруун-Урт сумын үлгэрч
Б.Баянжаргал, Гутгаар байрыг Баяндэлгэр сумын үлгэрч Ж.Өлзийбат, тусгай байрыг
Баяндэлгэр сумын үлгэрч Г.Даамаа, Онгон сумын оролцогч Г.Даваадорж нар
эзэллээ.
Мөн хамгийн ахмад настай Баяндэлгэр сумаас оролцогч Гончигжавын
Гунаасүрэн 78 настай, Асгат сумаас оролцогч Жамсрангийн Ичинхололоо 76 настай
2 үлгэрч шүүгчдийн нэрэмжит шагналаар шагнагдлаа. Мөн нийт оролцогчид болон
ахмадуудаа сайн зохион байгуулан оролцсон 7 сумын ахмадын хорооны дарга нарт
ивээн тэтгэгчийн гарын бэлгийг гардууллаа.
Дарьгангын үлгэрч эмээ өвөө уралдааныг МУБТА ахмад багш Тэрбиш агсаны
хүү Амарбаатар, ивээн тэтгэж Сумын засаг дарга Л.Аваадорж, Н.Ичинхорлоо
даргатай Ахмадын хороо, Өв соёл-Орчин үе ТББ-ийн тэргүүн МУСТА Г.Энхцэцэг,
Аймгийн БСУГазар, МУБТА Т.Мажигсүрэн захиралтай ЕБС-ийн хамт олон, хамтран
ажиллалаа.
“Дарьгангын үлгэрч эмээ өвөө” уралдааны нээлт хаалт болон уралдааны
явцыг сум сумаас ирсэн зочид төлөөлөгчид болон сумын ард иргэд ахмад настан,
хүүхэд багачууд нийт 800 гаруй хүн 2 өдрийн турш үзэж сонирхлоо.
Мөн энэ үеэр сумын Ахмадын хорооны шинэ байрны нээлтийн үйл ажиллагаа
зохион байгуулагдаж ахмадууд “Заллага” тоглолтоо толилуулж 400 гаруй хүн
хамрагдлаа
Ард иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх үдшийн цэнгүүний үйл
ажиллагаа нийт 5 удаа явагдлаа
Олон нийтийг хамарсан хурал цуглаан, сургалт, авто техникийн улсын үзлэг
зэрэг үйл ажиллагаа 4 удаа явагдаж 400 гаруй хүн хамрагдлаа
5 сарын 01-нд “Хүмүүн бичиг – хүн бүрийн бичиг” уралдааныг анхан болон
дунд шат гэсэн 2 ангилалтай зохион байгуулж угаагч, эмч, багш гээд нийт 21 багш
ажилчдыг хамрууллаа. Анхан шатны сайхан бичигтнээр Ц.Алтанцэцэг, Д.Сарангэрэл
нар шалгарсан бол дунд шатны сайхан бичигтнээр А.Гантуяа, Д.Амаа,
Д.Хишигдүүрэн хурдан уншигчаар Б.Бибиш, А.Гантуяа, Д.Хишигдүүрэн, Д.Амаа нар
хамт олноо манлайллаа.
Бүрэн дунд сургуулиас зохион байгуулсан “Сайхан бичигтэн” тэмцээнд
байгууллагаа төлөөлөн 7 багш оролцож А.Гантуяа 3-р байр, Т.Мөнхзул тусгай байр
эзэллээ.
5 дугаар сарын 14-нд Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан “Хүүхдийн
аз жаргал гэр бүл”- ээс сэдэвт өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгөөр
талбайн зураг, “Миний хайртай гэр бүл” эсээ бичлэг, ханын зураг зэрэг үйл
ажиллагааг явуулж нийт 170 эцэг эх, хүүхдүүд хамрагдлаа. Мөн энэ үеэр сургалт
зохион байгуулж 150 ширхэг гарын авлага хэвлэн тараалаа.
5 дугаар сарын 15–17-ны хооронд “Сайн хичээл” үйл ажиллагааг бүлгийн багш,
туслах багш нарын дунд зохион байгууллаа.
Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн чиглэлээр:

Сумын төвийн ухаалаг худагт энгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож, хашаа,
гэрэлтүүлгийг хийж гүйцэтгэн, байгаль хамгаалах сангаас 3,0 сая төгрөгийг
зарцууллаа.
Ерөнхийлөгчийн 63 тоот зарлигийн дагуу сумын засаг даргын 05 дугаар
сарын 10 -ны өдрийн А/54 тоот захирамжаар бүх нийтийн мод тарих ажлыг зохион
байгуулж хайлаас, улиас, агч, гүйлс зэрэг 4 төрлийн 300 ширхэг модыг шинээр тарьж
1.050.000 төгрөгийг зарцууллаа.
Аймгийн Цайртмениараль ХХК-ны хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн нэгдсэн
хогийн цэгийн цэгцэлж, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 2.000.000 төгрөгийн
санхүүжилтээр хийгдэх харуулын байрыг барих ажлыг тус сумын иргэн Г.Батболдтой
ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажиллаж байна.
Мал төллөлт бойжилт малын хорогдлын мэдээг 7 хоног бүрийн 3 дах өдөр
аймгийн ХХААГазарт, мөн статистикийн газарт сар бүр хугацаанд нь хүргүүлсэн.
05 дугаар сарын 6-7 өдрүүдэд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын ажлын
хэсэг тус сумын аж ахуй нэгж худалдаа үйлчилгээний газарт төлөвлөгөөт шалгалт
хийж хадгалах хугацаа дууссан болон сав баглаа боодлын битүүмж алдагдсан 8 нэр
төрлийн 58 ширхэг 131900 төгрөгийн хүнсний зүйлийг хураан авч акт үйлдэж
хүлээлгэн өгснийг 05 дугаар сарын 17-ны өдөр устгалын комисс нэгдсэн хогийн цэгт
устгасан.
Аймгийн мал эмнэлгийн газраас дуутын вакцин 18,6 литр, санхүүгийн вакцин
54,6 литр, шүлхийн вакцин 435 литрийг авчирч орон нутгийн болон гоц халдварт
шүлхий өвчний тарилгад малын эмч нар 05 дугаар сарын 22-нд гарч, үхэр
14201,хонь 141570, ямаа-95000 нийт 250771 толгой мал хамрагдаж тарилгын явц 57
хувьтай байна.
Баруун-Урт сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:

5 дугаар сард орон нутгийн болон төвлөрүүлэн захирагчийн харьяа төсөвт
байгууллагуудын 866.729.9 мянган төгрөгийн 473 ширхэг мөнгөн зарлагын
гүйлгээнд хяналт тавин баталгаажуулсан.
Шилэн дансны хуулийн дагуу мэдээллийг тогтмол хугацаанд нь байршуулж,
харъяа төсөвт байгууллагуудад арга зүйн зөвлөгөө өгч, хяналт тавьж ажиллалаа.
Төрийн сан 18-н байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хянан хүлээн авч,
нэгтгэн сумын төсвийн гүйцэтгэлийн өр авлагын мэдээг
хуулийн хугацаанд
freebalance программд оруулж ажиллалаа.
Статистикийн хэлтсээс ирүүлсэн мал тооллогын хагас жилийн түүвэр
судалгаанд хамрагдах малчин өрхийн судалгааг баг тус бүрд гаргаж хуваарилсан.
Төлбөр тооцооны өдөр тутмын ажил гүйлгээний баримтуудыг бүрэн бүрдүүлж,
НББ-ийн журналын дагуу тулган шалгаж, улирлын төрийн сангийн харилцах, кассын
мемориалын баримтуудыг үдэж архивын нэгж үүсгэсэн.
Сум хөгжүүлэх сангаас хэрэгжиж буй төслүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт
тавьж, зээлийн эргэн төлөлтөд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хурал хуралдаж нийт ирсэн
55 төсөл хэрэгжүүлэгч нартай биечлэн уулзаж төслийг хэлэлцсэн. Хуралд хяналтын
зөвлөлийн 3 гишүүн сууж хяналт тавин ажилласан. Нийт 29 төсөл буюу 357,0 сая
төгрөгийн төсөл дэмжигдсэн.

Төсөл нь дэмжигдсэн иргэдтэй цаашид гэрээ байгуулахад болон төслийг
хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч уулзалтыг зохион
байгуулсан.
Худалдан авах ажиллагааны хүрээнд:
Зууны мэдээ сонин, Tender.gov.mn цахим сайтаар доор тендерүүдийг зарласан. Үүнд
Ø Агропарк шинэчлэн байгуулах 60,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажил /ХА/
Ø Гүн өрмийн худаг гаргах ажил 20,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажил /ХА/
Ø Зам засварын ажлын тендер 100,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлуудыг нээлттэй
тендер шалгаруулалтын журмаар зарлаад байна.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:
2019-2020 оны хичээлийн жилд сургуульд орох 6-н настнуудын судалгааг 9-н
багаар нэрчлэн гарган нийт 576 хүүхдийн бүртгэлийг аймгийн БСУГазрын даргын
тушаалаар батлагдсан тойргийн дагуу бүртгэсэн. Бүртгэл 76 хувьтай явагдаж байна.
Тамхигүй–Орчин сарын аяны төлөвлөгөөг аймгийн ЭМГ, МХГ-тай хамтран
боловсруулан батлуулж төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаануудыг зохион
байгуулан ажиллаж байна. “Тамхи бидний сонголт биш” өсвөр насны хүүхдүүд
9,10,11-р ангийн сурагчдад сургалтуудыг зохион байгуулж байна.
Баруун-Урт сумын боловсролын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг
зохион байгуулж 2018-2019 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг
тавилаа.
“Нүүдэлчдийн соёл” сумын анхдугаар зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.
Зөвлөгөөнд тус суманд амьдарч буй соёлын биет болон биет бус өв тээгч 70 иргэн
оролцож төрөөс болон орон нутгаас
соёлын талаар хэрэгжиж буй бодлого
шийдвэрүүд цаашид хэрэгжих ажил арга хэмжээнүүдтэй танилцан өөрсдийн санал
бодлоо солилцлоо. Мөн зөвлөгөөний үеэр Сүхбаатарын талбайд соёлын өв
тээгчдийн үзэсгэлэн, урлагийн тоглолт, Монгол бичгийн уран бичлэгийн үзэсгэлэн
зэрэг арга хэмжээнүүд зохиогдлоо.
Зөвлөгөөнөөр Баруун-Урт сумын соёлын хөгжлийн хөтөлбөр гарган сумын
ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх мөн соёлын биет болон биет бус өв тээгчдийн
зөвлөгөөнийг 2 жил тутамд зохион байгуулж байх, өв тээгчдийг алдаршуулах, өвлөн
уламжлагч шавь сургалтуудыг зохион байгуулах зэрэг олон ажлуудыг төрийн
байгууллага болон иргэдтэй хамтран зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.
Угийн бичиг хөтлөх ажлын хүрээнд 5-р багийн ажлын албатай хамтран
цахимаар сургалт мэдээллийг хийлээ. Нийт 1600 гаруй иргэд үзэж мэдээлэл авлаа.
Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн чиглэлээр:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/281 тоот, сумын Засаг даргын А/82 тоот
“Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх” захирамжийн дагуу тэмцлийн арга хэмжээг микро
биологийн аргаар тус сумын малчдын нутагладаг Голын-Эх, Эрдэнэ-Ус, Шар худаг,
Чандмань, Энх-Амар, Өлгий шанд, Дунд-Урт, Говь, Чулуут зэрэг газруудад нийт 5000
га талбайд 05-р сарын 23, 24-ний өдрүүдэд “Шим” ХХК-ий үйлдвэрлэсэн
Бактобромадиолон бэлдмэлийн хорийг машинаар болон явганаар оготно хамгийн их
тархсан талбайд цацсан. Тус ажлыг Баруун-Урт сумын Тамгын газрын нийт албан
хаагч, сургууль, цэцэрлэг, олон нийтийн бүлэг, тухайн нутаг дэвсгэрийн малчид
хамтарсан 200 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажилд
оролцсон малчид иргэдэд бактобромадиолон бэлмдэлийн талаар мэдээлэл өгч,
хөдөлмөр хамгаалал аюулгүйн ажиллагааны зааварчилгаа өгч ажилласан.

Хотын төвөөс мал гаргах талаар аймгийн Цагдаагийн газар, МХГ, Баруун-Урт
сумын ЗДТГазар хамтран 1-р баг 17, 2-р баг 7, 3-р баг 9, 4-р баг 7, 5-р баг 27, 6-р баг
3, 7-р баг 2, 9-р баг 15 өрх нийт 87 малтай өрхөд мэдэгдэл хүргүүлэн ажилласан. Мөн
цаашид байнгын хяналт хийгдэж хотын төвөөс малыг бүрэн гаргах ажлыг зохион
байгуулж байна.
Золбин нохой устгах ажлыг 7 хоногт 2 удаа буюу сард 14 удаа устгалд гарч
байна. Энэ сард 40 нохой устгаад байна.
Гялгар уутны хэрэглээнээс татгалзах аяны хүрээнд 4 сургуулийн хүүхэд тус
аянд нэгдэж 1500 ш уутыг оёж даавуун уутыг хэрэглэж байна. Тус аяны хүрээнд 11
цэцэрлэг 1500 ш, 4 сургууль 1500 ш нийт 3000 ш уутыг өөрийн хэрэглээнд
нэвтрүүлсэн нь нийт өрхийн 30 % нь даавуун уутыг ашиглаж байна.
Хээрийн түймэр Салаагийн геологийн орчимд гарсан ба тус түймрийг унтраах
ажилд ОБГ-н 1 бүлэг тамгын газрын 3 албан хаагч Сүхбаатар ойжуулалт сум дундын
ойн анги 1 усны машин дайчлагдан ажилласан.
Хогийн цэгт үүсээд байсан малын гаралтай бүтээгдэхүүний хаягдлыг цэвэрлэж
цэгцлэх ажлыг Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-тай хамтран хийж
гүйцэтгэж байна. Тус ажилд шаардлагатай 6.0 сая төгрөгийг 6 мах нядалгааны
газруудаас бүрдүүлсэн. Хогийн цэгийн гадна талбайд үүссэн 2 га газрыг цэвэрлэсэн.
Хогийн нэгдсэн цэгт эмнэлгийн аюултай хогийн цэгийн 30 м газрыг
хашаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Бүх нийтээр мод тарих ажлыг хүрээнд 5-р сарын 12-ны ням гаригт зохион
байгуулсан. БОАЖГ-с мод тарих сонирхолтой иргэдэд мод тараасан. Сумын
хэмжээнд 181 өрх 3245 ш, 17 аж ахуй нэгж байгууллага 5876ш мод тарьж мод тарих
ажилд 807 иргэн оролцсон байна.
4,5-р тойргийн дагуу модны нөхөн тарилгыг хариуцсан байгууллагууд хийж
гүйцэтгэсэн.Шаргын модод ХХК хариуцсан талбайд 230ш, Ойжуулалт Хайлааст ХХК
хариуцсан талбайд 1100 ш, Сүхбаатар ойжуулалт сум дундын ойн анги ОНӨААТҮГ-н
хариуцсан талбайд 1600 ш модыг нөхөн тарьсан байна.
Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
Жавхлант бөхийн дэвжээний дэмжлэгээр зорилтот бүлгийн 5 өрхөд гэр
бэлэглэлээ.
1-р багийн ажлын алба 5 сарын 9нд гал түймэрд өртсөн тус багийн 2 өрхөд
хандивын аян зарласан. Тус аянд АИТХ-н Б.Дүүрэнбилэг 400мянга, Оргил мини
маркет 400 мянга, БУЗДТГ 2 сая, Прокурорын газар 1сая 500 мянга зэрэг олон
байгууллага, хувь хүмүүс хандив өргөсөөр байна.
2-р багийн ажлын алба Аймгийн аврага шалгаруулах спорт өрөлтийн тэмцээнд
СӨБ-д хамрагдаж буй Мандарваа 8 цэцэрлэгийн 4-5 настны төрөлд оролцож Алт ,
Мөнгө , Хүрэл медаль хүртсэн 5 хүүхдэд тус бүрд нь 20000 төгрөгийн Алтан түлхүүр
хадгаламж - /Голомт банк/ -ны дэвтэр нээн шагнаж урамшуулав. Мөн шатрын
спортоор өндөр амжилт гаргаж аймгийн бүсийн тэмцээнд алт, мөнгө медаль хүртсэн
Б.Номинцэцэгт 50000 төгрөгний Алтан түлхүүр хүүхдийн хадгаламжийн дэвтэр
гаргуулж шагнаж урамшуулав.
8 цэцэрлэгийн Ахлах бүлгийн төгсөлтийн эрдмийн баярт нь зориулан 72
хүүхдэд тус бүрт нь 2500 төгрөгийн гарын бэлэг гардуулав. Тус багийн ажлын алба
нь нийт 330000 төгрөгний дэмжлэгийг 78 хүүхдэд өгсөн байна.
Зорилтот бүлгийн өрх З.Учралын гэр бүлийг орон сууцны барилгын манаач,
барилгын ажилд тус тус зуучилж түр ажлын байраар хангасан.

Нэг гэр бүлийн бүтэн өнчин 2 хүүхдэд 2-р цэцэрлэгтэй хамтран гарын бэлэг, эд
материалын тусламж үзүүлсэн.
Ардчилсан Залуучуудын холбоотой хамтран бага насны 22 хүүхдэд тус бүр
30ш памперсны тусламж үзүүлсэн.
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудыг цэвэрлэдэг 4 иргэнд бэлэн хувцасны
тусламж үзүүлсэн.
9-р багийн ажлын алба ахмадын төлөөлөлтэй уулзалт хийн санал хүсэлтийг
сонссон. Энэхүү уулзалтаар багийн ахмадууд долоо хоног бүрийн 3 дах өдрийн 10
цагт уулзаж байх тогтмол цагтай болох саналыг дэмжиж 3 удаа уулзалтаа хийсэн.
Уулзалтаар ахмадууд дасгал хийх, хөзөр тоглох, ахмадуудынхаа дунд уралдаан
тэмцээн зохион байгуулах асуудлыг хэлэлцдэг болсон.
Энэрэл өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан Г.Энхзултай хамтран
4-р багийн 20 иргэнээс бие бялдрын түвшин тогтоох сорил авч, иргэдийн эрүүл
мэндэд анхаарч ажиллалаа.
3, 5, 6, 7, 9-р баг 5 удаагийн уулзалтаар нийт 120 гаруй ахмадуудтай уулзалт
хийж, санал хүсэлтийг нь сонсож, баг бүрийн ахмадын зөвлөл байгуулан цаашид
хамтран ажиллахаар тогтоод байна.
Баруун-Урт сумын залуучуудын салбар зөвлөлийн санаачилгаар 4-р багийн
иргэн, зорилтот бүлгийн өрх Д.Батхүрэлийнд өрхийн тариалалт эрхлэн, амьжиргааны
төвшингөө дээшлүүлэх, орлоготой болох боломжийг олгон иж бүрэн хүлэмж, ус
хадгалах сав, бор шороо, бордоо, үр, үрсэлгээ зэрэг нийт 1.2 сая төгрөгний дэмжлэг
үзүүллээ.
АДЗХурлаар шинэ асаргаа-5, хугацаа дуусч дахин сунгагдсан-10 асаргааг
сунгаж тэтгэмжид оруулахаар, хүнсний эрхийн бичигт хамрагдах 7 өрхөөс 3 өрхийг
шинээр хамруулахаар хэлэлцэж баталсан.
НХТХуулийн дагуу 47 ахмад настан хөнгөлөлтөд хамрагдаж, 8579750
төгрөгний санхүүжилт зарцуулагдсан байна
НХТХуулийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхэд хөнгөлөлтөд нийт 83 иргэн хамрагдаж 3133050 төгрөгний санхүүжилт
зарцуулагдсан.
ХЭБ-ийн үйлчилгээ авч байгаа 2,4,6-р багийн нийт 173 өрхөд бичилт хийн
иргэний үнэмлэхний хугацаа дууссан 3 болон төрсний гэрчилгээний лавлагааны 1
хуулбарыг авсан мөн ажлын газрын тодорхойлолтыг авч хувийн хэргийн баяжилтыг
цаг тухай бүрт хийж байна.
Цалинтай ээж”-ийн 987 эхийн хувийн хэргийг программд хүн тус бүрээр нь
тулгалтыг хийж, Нийгмийн даатгал төлөгдсөн болон ажилд орсон 15 эхчүүдийн
үйлчилгээг зогсоож, шинээр 43 иргэний хувийн хэрэг нээн баталгаажуулж илүү, дутуу
олголтгүй ажиллаж байна.
Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:
1-р Багийн ажлын алба аймгийн төв номын сантай хамтран тус багийн Мандал
хорооллын иргэдэд “Сүхбаатарчууд уншиж байна” номын өдөрлөг зохион байгуулж,
явуулын номын сан ажлуулж, 57 иргэнд үнэгүй карт нээж, иргэдийн дунд АХА, Номын
хожил тэмцээн зохион байгуулж, Хүүхдээ хэрхэн номонд дуртай болгох вэ? зэрэг
яриа хийж, боршур тарааж ажилласан.
Цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагч Б.Ариунтуяатай хамтран 1-р багийн
Ногоон хотхоны дээвэр дээгүүр 3-р сургуулийн ахлах бүлгийн хүүхдүүд хаалга цонх

эвдэн гарч, гүйж харайж, тамхи татдаг асуудлаар яриа хийж, санал солилцож дахиж
дээвэр дээгүүр гарахгүй гэсэн шийдэлд хүрсэн.
“Архигүй Сүхбаатар” хэлэлцүүлэгт багийн дарга, зохион байгуулагч, 30
иргэний хамт оролцлоо. Хэлэлцүүлгээр архигүй аймаг болох Аймгийн засаг даргын
захирамж, бусад төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй үйл
ажиллагаатай танилцсан.
“Нүүдэлчдийн соёл” өв тээгчдийн анхдугаар зөвлөгөөний зохион байгуулалтад
ажиллаж зөвлөгөөнд оролцогчдыг бүртгэх, цайллагын ширээ засах зэрэг ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн
3-р багийн ажлын алба АНЭ-ийн сургалт сурталчилгаа хариуцсан сувилагч
Г.Мөнхгэрэлтэй хамтран багийн 15 иргэнд “Бидний эрүүл мэнд-Давсны зохистой
хэрэглээ” сургалтыг Баруун-Урт сумын Иргэний танхимд зохион байгууллаа.
Ингэснээр багийн иргэд зүй зохистой давсны хэрэглээ, хооллолтын талаар мэдлэг
мэдээлэлтэй боллоо
Хариуцлагатай залуу үе дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 9-р багийн ажлын албаны
дэргэдэх Хайлаастын залуус клуб-ын залуусыг идэвхжүүлж, клубийн манлайлагч
залуучуудын онлайн уулзалтыг хийлээ. Үүгээр олон улсын хүүхдийн эрхийг
хамгаалах өдрөөр багтаа хийх ажлын санал санаачлагын талаар ярилцсан.
Эмэгтэй хүний үнэ цэнэ, гэр бүл элэг бүтэн амьдралд бүсгүй хүн танаас юу
хамаарч болох, үг гэдэг ямар хүчтэй, амьд байдгийг өөрийнхөө амьдралаас сурсан
мэдсэнээ 9-р багийн иргэдтэй сэтгэл-зүйч, гэр бүл судлаач Л.ЭНХСАРУУЛ
хуваалцлаа. Мөн уулзалтад ирсэн иргэдэд гарын бэлэг, хамгийн хамгийныг
шалгаруулан сонирхолтой бүтээлчээр уулзалтыг зохион байгуулсан.
Аймгийн насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран "Гэр бүлийн үнэ цэнэ, аз
жаргал", сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад хүнсний эрхийн бичгийн
үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн 40 гаруй иргэд хамрагдаж гэр бүлийн санхүүгийн
боловсрол, харилцааны соёл, бусад сэдвээр олон сонирхолтой сэдвийн хүрээнд
илтгэл хэлэлцүүлж харилцан ярилцсанаараа онцлог байлаа.
ХХҮГазартай хамтран хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 9
багийн 500 орчим өрхтэй уулзалт хийж цаашид багийн ажлын алба өрхийн
үнэлгээний хуудсыг хөтлөн, хамтран ажиллах талаар ярилцаж, орон нутгийнхаа
хөгжилд тэднийг хувь нэмрээ оруулахыг уриаллаа.
"Ундны усны сав ба эрүүл мэнд, усаар дамжих халдварт өвчин, усны
бохирдол" сэдэвт сургалтыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-нд Буйр нуур - Мэнэнгийн
талын сав газрын захиргаатай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад 5-р багийн 70
гаруй иргэд хамрагдаж ундны усны савны хэрэглээ, хадгалалтын талаар мэдлэг
мэдээллээ дээшлүүлсэн.
Онцгой байдлын газартай хамтарсан "Гал түймрээс урьдчилан сэргийлье"
ѳдѳрлѳг амжилттай зохион байгуулагдлаа. өдөрлөгт багийн 60 гаруй иргэд
хамрагдаж галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл авсны зэрэгцээ
багийн зорилтот бүлгийн иргэн Д.Амаржаргалын гэр бүлд ОБГ-с эд материалын
тусламж үзүүллээ.
Улаанбаатар хотод болсон уяачдын зөвлөгөөнд сумын харьяалалтай 10 уяач
оролцууллаа.
Эртэч уулзалт байгууллагын дотоод өглөөний уулзалтыг багийн зохион
байгуулагч нар зохион байгуулж албан хаагчидтай чин сэтгэлийн яриа өрнүүлж, хамт
олонч уур амьсгалыг сайжрууллаа.

ОНХСангийн хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагааны гарын авлага буюу
модуль 3-ын сургалт зохион байгуулагдаж сургалтад 2 хүн хамруулсан.
Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Мерит төслөөс зохион явуулсан “Үр дүнд
суурилсан, төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний уялдаа холбоо” сэдэвт 2
өдрийн сургалтад Тамгын газраас 5 албан хаагч хамрагдсан.
Сангийн яам болон Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл хамтран орон нутагт
худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгуулж тус
сургалтад 3-н албан хаагч, 2 иргэн хамрагдсан. Шалгалтад 2 албан хаагч тэнцэж А3
гэрчилгээтэй болсон.
ХХААХҮ-ийн яамнаас 2019 оны 05-р сарын 24-нд Дорнод аймагт зохион
байгуулагдаж буй “Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгч нарыг сургалтад өөрийн сумын
эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгч 4 иргэнийг хамруулсан.
Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан “Бэлчээрийн тухай хуулийн
хэлэлцүүлэгт” тус сумын 8-р багийн 3-н малчин өрх оролцож санал бодлоо
хуваалцсан.
1-р Багийн засаг дарга BBS tv-н ажлын 1 өдөр нэвтрүүлэгт оролцон багийн
ажлын албаны ажлыг танилцуулж, төрийн бодлого шийдвэр, шинээр гарсан хууль
тогтоомжийн талаар ард иргэдэд мэдээлэл хүргэлээ.
Тайлант сард "Угийн бичиг хѳтлѳхийн ач холбогдол" сэдвээр сургагч багш
Ш.Бадарчинтай хамтран Фокус цахим телевизээр иргэдэд мэдээлэл хүргэж
ажиллалаа. Тус лайвыг 1600 иргэн үзэж, угийн бичгийн талаар мэдлэг мэдээллээ
дээшлүүлсэн байна.
9-н багийн ажлын алба фэйсбүүк хуудсыг тогтмол хөтөлж, иргэдэд төрийн үйл
ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэж ажиллахын зэрэгцээ байгууллагын
албан ёсны сайтад мэдээ, мэдээлэл өгч байна.
Дарьганга сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:

Сумын ИТХ-ын дэргэдэх хяналтын хорооны 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын
хэсэг нь сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтөд хяналт шалгалт хийлээ. Энэ
оны байдлаар 220 сая төгрөгийн зээл олгоод байна. Үүнээс хугацаа хэтэрсэн 26
иргэнд мэдэгдэл өгсөн ба 16 зээлдэгчийг Шүүхэд шилжүүлээд байна.
Аймгийн ИТХ-ын ажлын албатай хамтран “Агтана хүрээт” төслийн хүрээнд
Дарьгангын өв соёлыг хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Дарьгангын тойрон
бүжиг” тэмцээнийг 500000 төгрөгийн шагналын сантайгаар суманд зохион
байгууллаа. Тус тэмцээний 1-р байрт шалгарсан баг аймгийн аварга шалгаруулах
тэмцээнд оролцохоор боллоо.
Сумын Засаг даргын 2019.05.17-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжаар “Ажлын
байрны дүн шинжилгээ, албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах” ажлын хэсгийг
Тамгын газрын даргаар ахлуулан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилон, 10 зорилт бүхий
ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж , төрийн албан хаагчдаас санал асуулгаа
аваад байна.
Сумын засаг даргын нөөц сангаас дараах зардлуудыг 5-р сард шийдвэрлэн
ажиллалаа. Үүнд: 2019.05.06-ны өдрийн А/36 дугаар захирамжаар “Нийтийн

цэвэрлэгээ зохион байгуулах” арга хэмжээг авч, сумын Засаг даргын нөөц сангаас
1,140,000 / нэг сая нэг зуун дөчин мянган/ төгрөг,
А/37 дугаар захирамжаар “Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг тэмдэглэж,
нийтээрээ мод тарихад 892500 / найман зуун ерэн хоёр мянган/ төгрөг,
Золбин нохой устгалд 720000 / долон зуун хорин мянган/ төгрөг
“Домог амилсан Дарьганга нутаг” уран бүтээлийн үзэсгэлэнд 1000,000 / нэг
сая/ төгрөг
Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардлаас: “Хоггүй хот айл”
уралдаанд тэргүүн байрт шалгарсан 4 өрхийн тэргүүнийг манжуурт аялуулахад
1000000 / нэг сая / төгрөг буюу нийтдээ 4,752,500 / дөрвөн сая долоон зуун тавин
хоёр мянга дөрвөн зуун/ төгрөгийг шийдвэрлэлээ.
Орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр /5 сая/ оготно устгалын ажлыг зохион байгуулах
ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын захирамжаар томилон, аймгийн ХХААГ-тай
хамтран ажиллахаар бэлтгэл хангагдаад байна.
Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд
аймгийн Улаан Загалмайн хороотой хамтран ажиллаж, Олон улсын “Улаан
загалмай”, “Улаан хавирган сар” нийгэмлэгийн холбооны 100 жил, Монголын УЗНийн 80 жилийн ойг угтсан “Хүүхэд бүр хүмүүнлэг үйлс бүтээцгээе” уриан дор зохион
байгуулагдах “1000 ТӨГРӨГ-1000 ҮЙЛС” уламжлалт аяныг сумын Ерөнхий
боловсролын сургууль, Цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгуулж, аянд 282 багш,
сурагчид хандив өргөж, хандивын мөнгийг ХААН банкны 5630003644 тоот дансанд
төвлөрүүлсэн.
2019.05.15-нд цаг агаарын аюултай үзэгдэл буюу шороон шуурга 16 м/с -24 м/с
хүрч шуурахтай холбогдуулан V/14-ний өдөр сумын онцгой комиссыг хуралдуулан
Хариуцлагатай жижүүрүүдийг томилж ажилласан. Энэ үеэр нийт 15 малчин иргэд
төөрлөө, малтайгаа алга гэсэн мэдээг цаг тухайд нь бүртгэж, холбогдох арга хэмжээг
авч, аймгийн ОБГ-тай хамтран ажилласан бөгөөд нийтдээ төөрсөн иргэдийн араас
эрэлд гарсан ажлын хэсгийн шатах тослох материалд ДТ-120 л буюу 301200 төг, А80-ыг 35 литр буюу 67725 төг, А-92-ыг 40 л буюу 80200 төгрөг нийт 449125 төгрөг
зарцууллаа.
2019.05.18-наас 20-ны өдрүүдэд цаг агаарын аюултай үзэгдлээс урьдчилан
сэргийлж, хариуцлагатай жижүүрийг 24 цагаар томилон ажиллаж, анхаарал
сэрэмжтэй ажилласан.
Сумын Засаг даргын зөвлөл хуралдаж, ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл
арга хэмжээний санхүүжилт, сумын “Нью-Дарьганга” ОНӨҮГ-ыг шинээр байгуулж,
удирдлагыг томилох зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргав.
Хууль, эрх зүйн чиглэлээр:

ЗДТГ-ын мэргэжилтэн Удирдлагын академид 4 хоног, аймагт А-3
сертификатын сургалтад 5 хүн 2 хоног, Онгон суманд 5 хүн 2 хоног “Үр дүнд
суурилсан төлөвлөлт, ХШҮ-ний уялдаа холбоо” сургалтад тус тус хамрагдлаа.
Бандицэрэн лекторын “Эцэг эхээ хайрлах нь, багшаа хүндэтгэх”, “Стрессээ
тайлах нь”, “Амьдралын үнэ цэнэ” зэрэг лекцэнд Онгон суманд очиж 2019.05.22 нд 40
сурагч, 26 багш, 20 гаруй төрийн албан хаагчид буюу архины хамааралтай 7,
зорилтот өрхийн 5 иргэн хамрагдлаа. Энэхүү оюуны хөрөнгө оруулалтад ЗДТГ-аас
дэмжлэг үзүүлж, ЕБС-д 100000 төгрөгийн шатахуун, бусад байгууллагад 50000
төгрөгийн шатахууны дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.
Аймгийн ГХУС-лэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн О.Ариунтуяаг урьж
ирүүлэн “Гэр бүлийн харилцаа” “Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Фэйсбүүк
орчны зохистой хэрэглээ”, “Архи, тамхины хор хөнөөл” сэдвээр 6-9-р ангийн 126
сурагч, иргэд төрийн албан хаагчид 20 гаруй хүнийг хамруулан сургалт зохион
байгууллаа.
Хөдөөгийн багуудад “Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа”-ны ажлын хүрээнд
“Гэрээр зочлох” үйлчилгээ хэлбэрээр очиж мэдээ, мэдээлэл өгч, ЭМД, НД-ын
шимтгэл төлөлтийг төвлөрүүлэх, НД-ын апплекейшныг Төрийн албан хаагчдын
утсанд нь суулгах ажил зэрэг арга хэмжээг хамтатган зохион байгуулж байна.
“Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь байгаль орчны хамгаалал, аялал
жуулчлал” сэдэвт зөвлөгөөнд Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны дарга
Д.Ариунцэцэг, Мэргэжилтэн Г.Ганжаргал нар оролцлоо. Энэхүү зөвлөгөөнөөр тусгай
хамгаалалттай газар нутаг дахь аялал жуулчлалын чиглэлээр баримтлаж буй
бодлого, хог хаягдлын менежмент, ариун цэврийн байгууламжийн технологи зэрэг
байгаль орчинтой холбоотой олон асуудлуудыг хэлэлцлээ.
Хаврын байгаль хамгаалах сарын ажлын хүрээнд түймэр гарах эрсдэл ихтэй
газарт нутагладаг айл өрх, амралтын газруудад ой хээрийн түймрээс урьдчилан
сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2, 4 дүгээр багийн 50 орчин айл өрхүүдээр явж
сурталчилгаа хийлээ.
Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн лэнд менежер програм хангамжийн
сургалтад Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Г.Ганжаргал
хамрагдлаа.
Алтан овооны энгэрээс түүхийн дурсгал болох тогоо алдагдсан хэрэг, Шилийн
богдод түймэр гарсан хэрэг шалгагдаж байна. 1 иргэн бусдад зодуулсан, 1 иргэний
12 тооны хонь нь дутсан зэрэг хэргийг Шүүхэд шилжүүлсэн. 1 иргэн бусдад
хутгалуулсан хэргийг ахмад Ц.Буянтогтоход шилжүүлсэн.
Монгол улсын Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дах зүйлээр 7 иргэний зөрчилд
1,800,000 /нэг сая найман зуун мянган/ төгрөгийн торгуул тавьж, Зөрчлийн тухай
хуулийн 6.8 дахь зүйлээр 1 иргэний гомдлоос татгалзсан.

Шөнийн эргүүл болон нэгдсэн шалгалтад сумын хэсгийн цагдаа төлөөлөгч нар
нь 15 удаа 65 цаг ажиллаж үүрэг гүйцэтгэж, алсын дуудлагад 1 удаа ажилласан.
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон Авто тээврийн
улсын үзлэгийн комиссын гишүүдтэй хамтран 2019.04-27-04.29-ны өдрүүдэд авто
техникийн улсын үзлэгийг зохион байгуулж, ачааны машин – 182, суудлын машин –
102, мотоцикл-8,нийт 292 авто машин хамрагдаж : - АТБӨЯХ-н албан татвараар –
11.328.045 - Агаарын бохирдол – 828590 Нийт 12.156.635 төгрөгийн татварыг хураан
авч аймгийн татварын дансанд төвлөрүүллээ
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:
Сумын Засаг даргын ивээл дор “ХҮҮХЭД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” сэдэвт
хүүхдийн II дугаар чуулганыг 2019.05.10 нд зохион байгуулж 240 сурагч, бусад
төлөөлөгч нийт 260 гаруй хүн оролцсон бөгөөд уг үйл ажиллагаанд 256200 төгрөгийн
зардал гарсан. II чуулганыг угтаж хүүхдүүдийн зунд гар зургийн болон зохион
бичлэгийн уралдаан зарлаж дүгнэхэд 6 сурагч шалгарсан, спортоор тэргүүний 2
сурагч нийт 8 сурагчийг урамшууллаа.
Сумын Засаг даргын 2019.05.17 ны өдрийн А/46 дугаар захирамжаар “Алтан
Дарь овооны хаврын тэргүүн сарын шинийн 15 ны тахилга ёслолыг тэмдэглэх” ажлын
хэсгийг томилж, тахилгын үеэр 3 насны морь уралдуулж, 32 бөх барилдууллаа.
Их насны 67 морь уралдааны замд гарч, ивээн тэтгэгчээр “Дөрвөн гэгээн
эрдэнэ” хоршооны захирал Б.Гөлөгсайхан, Соёолон насны 46 морь буюу сумын 4
дүгээр багийн малчид ивээн тэтгэж, даага 27 уралдаж, сумын алдарт уяачид, 2018
оны сумын сайн малчид тус тус ивээн тэтгэсэн. Уралдааны үеэр зэргэлдээх сумдын
цагдаагийн хэсгийн бие бүрэлдэхүүн 5 цагдаа хамгаалалт хийж, мотоциклийн
хөдөлгөөнийг өглөөний 6:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэл түр хязгаарлан ажиллав.
Сургуулийн захиргаанаас санаачлан жил бүр уламжлал болгон зохион
байгуулдаг “Хаврын спартакиад-2019” арга хэмжээг энэ хичээлийн жилд “16 тоот
дасгал” хөдөлгөөнөөр амжилттай зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээнд 2-8-р ангийн
360 сурагч хамрагдаж, хөдөлгөөний эвсэлтэй болох анхны алхмаа хийсэн.
Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар анги дэвших болон улсын шалгалтыг
зохион байгуулах комиссыг 2019 оны
05-р сарын 02-ны өдөр Комиссын дарга:
Сургалтын менежер Х.Ууганцэцэг, гишүүд: Б.Батзаяа, А.Цэрмаа, Ж.Шичрмаа,
С.Базаргордоо, Г.Ууганбаяр, Г.Ичинхорлоо гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, анги
дэвших болон улсын шалгалтын хуваарийг гарган батлуулсан.
2019 оны өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах унадаг дугуй, хөнгөн
атлетикийн тэмцээнд Х.Эрдэнэбаатар дасгалжуулагчтай баг хамт олон амжилттай
оролцож, багаараа 3-р байр эзэлсэн. Энэ тэмцээнд нийт 14 тамирчин сурагч
оролцож, 10 медаль хүртсэн.
ЕБС-ийн Нийгмийн ухааны заах аргын нэгдлээс “Үндэсний бичиг үсгийн өдөр”-т
зориулан сургуулийнхаа багш нарын дунд “Сайхан бичигтэн”, төрийн албан хаагчдын
дунд “Хурдан уншигч” уралдааныг амжилттай зохион байгуулсан. “Сайхан бичигтэн”
уралдаанд ЕБС-ийн 14 багш, “Хурдан уншигч” уралдаанд 47 төрийн албан хаагч
оролцсон.
Анги дэвших даалгаврын санг нэгдсэн, нээлттэй байдлаар үүсгэх зорилгоор
багш нараасаа даалгаврын санг бэлтгүүлэн авч, нэгтгэсэн. Нийт 12 хичээлийн 1024
даалгавар бүхий даалгаврын санг үүсгэн, багш сурагчдадаа түгээсэн.

2019-2020 оны хичээлийн жилд шинээр 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдыг
сургуульд бэлтгэх зорилготой 10 өдрийн 20 цагийн бэлтгэл хөтөлбөрийн сургалтыг 5
сарын 06-17 өдрүүдэд зохион байгуулсан. Үүний үр дүнд цэцэрлэгт тогтмол
хамрагддаггүй 6 хүүхдийг бэлтгэл хөтөлбөрт хамруулсан. 1-р ангид орох хүүхдүүдийг
100% бүртгэж дууссан. Тус бэлтгэл хөтөлбөрийн сургалтад нийт 44 хүүхэд
хамрагдсан.
БСШУСЯ-аас зохион байгуулж буй “Би багш” шоу тэмцээний 1-р шатыг 5
сарын 10-ны өдөр сургууль дээрээ зохион байгуулсан. 1-р шатнаас бага ангийн багш
Батсүхийн Байгалмаа шалгарч, 2-р шатандаа амжилттай оролцсон. Б.Байгалмаа
багшийн 2-р шатанд оролцож буй бичлэгийг youtube.com-д байршуулсан.
https://www.youtube.com/watch?v=QSRy4T1Yf3Y
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 105 дугаар зарлигийн хүрээнд “Үндэсний бичиг
соёлын өдөр”-ийг жил бүр амжилттай зохион байгуулж хэвшсэн бөгөөд 2019 онд
тусгай удирдамжийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Үүнээс “Монгол
бичгийн-хичээнгүй бичигтэн” уралдааны эхний 3 байрыг шалгаруулж урамшууллаа.
“Үндэсний бичиг соёлын өдөр”-ийг тохиолдуулан аймгийн ЗДТГ-ын даргын
үүрэг гүйцэтгэгч П.Мөнхжаргал өөрийн биеэр “Монгол бичгийг дээдлэгч сум”
өргөмжлөл, мөнгөн шагналыг гардууллаа.
Сүхбаатар аймагт зохиогдсон “Малчид дуулж байна” уралдаанд сумын
Соёлын төвийн хөгжмийн багш Ч.Ганхүү нь 9 оролцогчийг удирдан оролцуулснаас 7
оролцогч II шатанд шалгарч, эдгээрээс 3 дугаар багийн малчин Ч.Цэцгээ, 4-р багийн
малчин Б.Нямдорж нар УБ хотод зохиогдох улсын уралдаанд оролцох эрх авлаа.
Сумын Ахмадын хороотой хамтран ажиллаж ахмадуудын дунд “Бүжгийн
тэмцээн”-ийг зохион байгуулж, эхний 3 байрыг шалгаруулан урамшуулсан.
Боловсролын тэргүүний ажилтан, Соёлын тэргүүний ажилтан, хөдөлмөрийн
гавьяаны улаан тугийн одонт ахмад багш Д.Дугарсүрэн, Соёлын тэргүүний ажилтан
соёлын төвийн музейн эрхлэгч Б.Энхмаа нарын “Домог амилсан Дарьганга” чулуун
цуглуулга болон уран зургийн үзэсгэлэн Сүхбаатар аймгийн Баруун –Урт хотноо
амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Эрүүл мэндийн чиглэлээр:
Түмэнцогт суманд зохион байгуулагдсан “Эх баригчдын тусламж
үйлчилгээний сайн туршлага нэвтрүүлэх нь” цугларалт уулзалтад ахмад эх баригч,
салбарын эрхлэгч эх баригч нар амжилттай оролцоод ирлээ.
“Улаан бурханд цэг тавья” уриатайгаар улаан бурхан улаануудын нэмэлт
дархлаажуулалт 2019 оны 5 сарын 15- 25 ны хооронд улс орон даяар нэгэн зэрэг
эхэллээ. Зорилтот насны буюу 10-18 насны 290 хүүхдэд хамрагдахаас 279 хүүхэд
хамрагдаж
96 хувьтай байна. Мөн явуулын дархлаажуулалтаар 10 хүүхдийг
дархлаажуулсан.
Жил бүрийн 5 сард 6- 59 сартай хүүхдүүдэд А аминдэмийн дархлаажуулалтыг
хийдэг бөгөөд хүүхдийн цэцэрлэгийн 122 хүүхдэд уулгаад байна.
Эрүүл мэндийн төвийн шинэ байрны нээлтэд зориулж ард иргэдээс хандив
цуглуулах ажлыг эхлүүлээд байна.
Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд байнгын 2 ажлын байр буюу
гэрээт малчин 2 өрхийг дэмжин ажиллаж байна.
Ажилгүйдлийн түвшингийн суурь үзүүлэлт 4,5 % тай байгааг 4,0% тай болгох
буюу 0,5 % иар бууруулах зорилтыг дэвшүүлсэн.
ХАА, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн чиглэлээр:
Бог малын хээлтүүлэгчийг төрийн мэдэлд авч, сумын сайн малчныг
шалгаруулах журамд заасны дагуу улсын аварга малчин, аймаг, сумын сайн малчид
нийт 6 малчин хурган хуц 30, ишгэн ухна 15 -ыг нийлүүлж, нийтдээ сумын
хэмжээгээр 98 хурган хуц, 45 ишгэн ухна тавиулаад байна.
Сумын тэмээн сүргийг өсгөх бодлогын хүрээнд журам боловсруулж, сумын
ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулахаар ажиллаж байна.
Сумын “Усалгаатай ногооны талбай”-д ногоо тариалах ажлыг эхлүүлж,
“Мөнгөн хуримтлалын бүлгүүд”-ийн 16 гишүүнийг дэмжин сумын ЗДТГ-аас төмс,
сонгинын үрийг үнэгүйгээр өгөхөөр шийдвэрлэж, одоогоор нийт 680 кг төмсийг өгч,
газраа хагалан, үрээ суулгаж байна.
Аймгийн Статистикийн хэлтэст төл болон том малын зүй бусын хорогдлын
мэдээг 7 хоногийн 3 дахь өдөр тогтмол мэдээлж, сарын эцсийн мэдээг хугацаанд нь
өгч, одоогоор сумын хэмжээнд нийтдээ ботго 32, унага 3460, тугал 4751, хурга 39613,
ишиг 21167 бойжиж, 78 % тай байна.
Том малын хорогдол тэмээ-1, адуу 231, үхэр 155, хонь 582, ямаа 524, нийт
1493 толгой мал хорогдсон мэдээтэй байна.
“НЭГ АЛБАН ХААГЧ-НЭГ МОД” уриан дор бүх нийтээр мод тарих өдрийг
2019.05.10 нд зохион байгуулж нийт 1200 гаруй модыг Алтан дарь овооны
хамгаалалтын хашаанд суулгаж, арчилж тордох арга хэмжээг авч эхэлсэн.
Мод тарих өдрөөр сумын Засаг даргын нөөц сангаас 892000 төгрөгийн 205
улиас, ЗДТГ-ын 19 албан хаагч 95000 төгрөгийн 5 настай улиас, ЕБС-ийн 33 албан
хаагч 11 ангийн нийт 348000 төгрөгийн 87 улиас, Цэцэрлэгийн 20 багш 70000
төгрөгийн 20 улиас, ЭМТ-ийн 14 албан хаагч 14 ширхэг 56000 төгрөгийн улиас,
“Хүүхэд харах үйлчилгээ” ний байгууллагын 3 ажилтан 10500 төгрөгийн 3 ш улиас,
ХААН банк, Цаг уур, Цагдаагийн хэсгийн 14 ажилтан 14 улиас 37500 төгрөгөөр
захиалан суулгасан. Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны ажилчид
хамгаалалтын захиргааны хашаандаа улиангар, арц зэрэг 100 гаруй мод тарилаа.
Мод тарих өдрөөр сайн дурын үндсэн дээр Очирбат багштай “хатан зул” ТББ
нь 200 ш улиас, Оюун багштай “мяндарт” ХХК 300 ш хайлаас, 400 ш бургас, нийт 900
ширхэг модыг Алтан овооны хашаанд суулгасан.
Сумын төвийн 10 иргэн хашаандаа 2 төрлийн улиас, голт бор гэх мэт 20
модыг захиалан авчруулж тарилаа.

Уул овоогоо тахихтай холбогдуулан нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулж,
мөн хур хог, үхсэн малын сэг зэмийн цэвэрлэгээг 4 өдөрт зорилтот бүлгийн 7
иргэнийг өдрийн 30000 төгрөгийн цалинтайгаар ажиллуулж 12 тн хогийг түүж
цэвэрлэн, тээвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт буулгах ажилд нийт 1048000 / нэг сая дөчин
найман мянган/ төгрөгийн зардлыг гаргаж ажиллалаа.
ЗДТГ-ын албан хаагчид нийтийн эзэмшлийн “Ногоон байгууламж”-ийн талбайн
хашаа хайсыг гагнаж, янзлах ажлыг хийлээ.
Дарьгангын БЦГ- ын хамгаалалтын захиргааны даргын баталсан удирдамжийн
дагуу мэргэжилтэн байгаль хамгаалагч нар биологийн төрөл зүйлд мониторинг
судалгааны ажлыг сонгогдсон дээж талбайдаа батлагдсан судалгааны арга зүйг
ашиглан хийснээс гадна эргүүл, хяналт шалгалтын ажлыг давхар хийж
гүйцэтгэлээ. Судалгаагаар 16 Аргал, 500 орчим Цагаан зээр, 8 Цэн торгуу, 16 тоодог
шувуу болон Гангар хун, хошуу галуу, хондон ангир гээд нуурын болон эргийн
шувууд бүртгэгдсэн.
Хяналт шалгалт болон судалгааны ажлын явцад 4 цэгт цагаан зээр үхсэн
байсныг илрүүлж устгал хийлээ. Мөн Шилийн богд жуулчны баазаас дорго ирж хүн
малруу дайраад байна гэсэн дуудлагын дагуу очиж ажиллахад 2 дорго галзуурсан
болохыг сумын малын их эмч тогтоон устгаж ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ
Наран сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:

Энэ сард 52 өргөдөл гомдол ирүүлж, хугацаанд нь шийдвэрлэж, шийдвэрлэлт
100 хувьтай байна.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 02 сарын 14-ны өдрийн А/58 тоот
захирамжийн дагуу тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явагдаж Сумын
хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн санд бүртгэлтэй 272 тээврийн хэрэгслээс
86,7% буюу 236 тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэгт хамрагдлаа.
05 дугаар сарын 18-20-ны өдрүүдэд цаг агаарын гамшигт үзэгдэл тохиолдож
болзошгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх, тухайн нөхцөл байдлыг эрсдэл багатай
даван туулах үүднээс аймгийн Засаг даргын “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн
бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А\291 дүгээр захирамж, сумын Засаг даргын
А\32 дугаар захирамж гарч Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт
шилжүүлэн шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллалаа.
Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг сайжруулах зорилгоор “МУ-ын
Үндсэн хууль”-иар төрийн албан хаагчдаас сорил авахад 67 албан хаагч 61.2%-тай
дүгнэгдсэн. 05-р сарын 20-ны мэдээллийн цагаар бататгах сургалтыг зохион
байгууллаа.
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр БНХАУ-д 2018 онд
үйлдвэрлэсэн FORLAND маркийн 5 тонны ус зөөврийн автомашин худалдан авсан.
Үүний үр дүнд сумын төвийн 240 гаруй өрх, 5 албан байгууллага, 12 аж ахуйн нэгж,
төрийн бус байгууллагыг ундны усаар хангах боломж бүрдсэн ба 1 литр ус 10

төгрөгөөр иргэдэд хүргэдэг байсан бол 2 ус зөөврийн машинтай болсноор 1 литр
усыг 5 төгрөгөөр иргэддээ түгээж байна.
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэний хүсэлтийн дагуу тасралтгүй хүргэж
ажиллаж байна.
·
Төрсний бүртгэлд - 6 иргэн
·
Эцэг тогтоолгосон – 2 иргэн
·
Гэрлэлт – 1 иргэн
·
Нас барсны бүртгэл – 2 иргэн
·
Иргэний үнэмлэх олголт –8 иргэн
·
Иргэний үнэмлэх захиалга ИУБ-31 –6 иргэн
·
Иргэний үнэмлэх хаяж гээгдүүлсэн – 1 иргэн гэх мэт нийт 25
иргэний бүртгэлийг холбогдох бичиг баримтыг хүлээн авч хүсэлтийн дагуу
шийдвэрлэж аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүллээ.
Санхүү, төрийн сангийн чиглэлээр:
Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийн гишүүдтэй 5 сарын 5,6-нд тус
сангаас зээл авсан 18 зээлдэгч нартай уулзаж зээлийг зориулалтын дагуу
хэрэгжүүлж байгаа эсэх, хийсэн бүтээсэн зүйлс, ажлын байртай танилцаж зээлийн
хугацаа хэтрэлтэй байгаа зээлдэгч нарыг зээлээ төлж барагдуулахыг шаардаж
ажилласан. Хугацаа хэтрэлтэй зээл 10, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд
шилжүүлсэн зээл 1, хэвийн төлөлттэй зээл 7 байна. Хяналтын зөвлөлийн тайлан,
дүгнэлтийг хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.
5 дугаар сарын 7-нд Сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзлэгтэй холбоотой
аймгийн урьдчилсан үзлэг суманд ажилласан.
Хувь хүний орлогын албан татварын төлөгч 16 иргэний тайланг хүлээн авч
шивсэн.
Төрийн болон төрийн бус 8 байгууллагын нягтлан бодогч нарт “Татварын
удирдлагын нэгдсэн систем” талаар газар дээр нь очиж зөвлөгөө өглөө.
Үнэт цаасны тооцоог хийж тайланг илгээсэн.
Хаан банк, Төрийн банк, ЕБС, ЗДТГ-ын 2019 оны 1-р улирлын мөнгөн
хадгаламжийн хүү, цалингийн ашгийн тайланг тулгаж буруу бүртгэгдсэн орлогыг
засварлаа.
2019 оны Авто техникийн үзлэг тооллогоор 213 тээврийн хэрэгслийн 7740,5₮ийн татварыг төсөвт төвлөрүүлсэн.
“Татвар төлөгчдийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөө
боловсруулан хэрэгжүүлж тайланг хүргүүлж ажилласан.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:

БСШУСЯ, БОЛОВСРОЛ телевиз хамтран бага ангийн багш нарын дунд зохион
байгуулж байгаа "БИ БАГШ" зорилтот шоуны 1-р шатны шалгаруулалтыг явуулж бага
ангийн 5 багш нар оролцлоо.
“Бичиг үсгийн өдөр”-ийг тохиолдуулан нийт албан байгууллага, иргэдийн дунд
монгол бичгээр минутын уншлага, монгол бичгийн цэвэр бичигтэн шалгаруулах
уралдааныг зохион байгууллаа.
Цэцэрлэгийн бүлгүүд хүүхдийн “Хөгжлийн ахицын үнэлгээ”-ний гараа, ахицыг
харьцуулан нарийвчилсан бүтэцтэй ажиглалтын судалгааг хийлээ. Мөн Эрүүл
мэндийн төвтэй хамтран цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн “Өсөлт хөгжил”-ийн талаар
урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгууллаа.
“Хөдөлгөөн эрүүл мэнд” уриан дор аймгийн нийтийн бүжгийн холбооны багш
нартай хамтарч “Нийтийн заавал зурах 16 бүжгийн сургалтыг 7 хоногийн хугацаатай
өдрийн 3 ээлжээр явуулж 64 иргэн хамрагдсан.
“Малчид дуулж байна” улсын уралдааны 1, 2-р шатанд 7 ардын авьяастанг
бэлтгэн оролцуулж 2 авьяастан улсын уралдаанд оролцох эрхийн авлаа.
“Хамтарсан баг”-ийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж Хамтарсан багийн
ахлагчтай багийн гишүүд нууцлалын гэрээг байгуулж, Олон улсын “Гэр бүлийн өдөр”ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан. “Аймгийн
шилдэг гэр бүлийг алдаршуулах” ёслолын арга хэмжээнд сумаас 2 гэр бүлийг
шалгаруулан оролцууллаа. Архины хамааралтай айл өрхүүдийг хамтарсан багийн
гишүүдэд хуваарилан хариуцсан гишүүд тухайн өрхөд хяналт тавих, тандалт хийж,
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж ажиллаж байна.
“Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын сарын аяныг зарлаж хүүхэд өсвөр насны
хүүхдүүдэд ирээдүйн эзэмших мэргэжлээ зөв сонгох, мэргэжлийн чиг баримжаа
олгох, ажил мэргэжлийн онцлог шинжийг харуулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг
зохион байгууллаа.
Суманд Эрүүл мэндийн төвийн шинэ барилга баригдаж байгаатай
холбогдуулан ХАБЭА-ын зөвлөлийн дарга, нарийн бичиг хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа хангаж ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавьсан.
1, 2-р багийн иргэдийн нийтийн хурлын үеэр 80 иргэнд “Хөдөлмөр эрхлэлтээс
хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, “Гэрээт малчин өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөр”-ийн талаар мэдээлэл хийж 8 малчинд зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Мөн
малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдах малчдын нэрсийг
танилцуулан хэлэлцүүлсэн.
Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 2 удаа хийж асаргааны тэтгэмж
сунгуулах-1, ОНОТХҮ-ий төсөл хөтөлбөрт хамрагдах 1-р бүлгийн асуудлыг
хэлэлцсэн.

Олон улсын “Гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан 05 дугаар сарын 08-нд
зорилтот 15 өрхөд өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний сургалт явуулж өрхийн үнэлгээг
хийж өрхийн дэвтэрт бичилт хийлээ.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт зорилтот
өрхийн 22 иргэнийг хамруулсан.
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:
Мал төллөлт болон хорогдлын мэдээг программд шивж хүргүүлсэн.
Оготно устгалын 100 кг хорыг утагч багажтай аймгаас татаж авсан.
Байгаль орчны чиглэлээр:
Аймгийн засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны “Бүх нийтээр мод тарих
сарын ажлыг зохион байгуулах тухай А\254 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэн
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хашаанд улиас, хайлаас, монос 22 ширхгийг
шинээр тарьсан. Мөн сумын соёлын төвийн хунцэцэг, алаг нүдэн, голт гэсэр зэрэг 3
төрлийн цэцгийн мандлаас 8 ширхгийг тарьсан. Сумын 2-р багийн малчин иргэд
өөрийн санаачлагаар “Сайнбулаг”-ийн ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.
05 сарын 08-нд “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-ний ажлыг зохион байгууллаа.
Цэвэрлэгээнд ААН, албан байгууллага, айл өрхүүд идэвхтэй хамрагдсан бөгөөд
давхардсан тоогоор 50 гаруй хүн их цэвэрлэгээнд гарч 600 га газраас 3 тонн хог
хаягдал цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт хаясан.
Сумын нэгдсэн хогийн цэгийг цэгцлэх ажил 50%-тай хийгдэж байна. Одоогийн
байдлаар нийт 1300м2 талбайн хог хаягдлын түрж цэгцэллээ. Мөн сумын төвийн ойр
орчмын малын сэг зэмийг цэвэрлэж устгах ажлыг зохион байгуулж, 6 бод, 1 богийн
сэг зэмийг цэвэрлэсэн.
Сумын 1-р багийн малчин өргөдөл гаргасны дагуу өвөлжөөний нутагт нь
буусан 3 айлд “Бэлчээрийн газар нутгийг чөлөөлөх тухай” мэдэгдлийг өгсөн.
“Галба өөш долоодын говийн сав газрын захиргаа” суманд ажиллаж төрийн
албан хаагч, иргэдэд усны тооллого судалгааны дүн мэдээг танилцуулан ус, байгаль
орчинтой холбогдолтой хууль тогтоомжийн гарын авлага 200 ширхгийг тарааж ЕБСийн 38 сурагчдад “Байгаль орчноо хайрлах, ус хэмнэх” сэдэвт сургалт зохион
байгуулсан. Сумын төвийн ундны ус, хогийн нэгдсэн цэгтэй танилцсан.
Сүхбаатар сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/193 тоот захирамжаар байгуулагдсан 5
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 05 дугаар сарын 03-нд суманд ажиллаж хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, шалган туслах ажлыг зохион байгуулсан.
05.06-нд Аймгийн УЗХ-ноос 20 гаруй сая төгрөгийн өртөг бүхий гал түймэр
унтраах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг сумын ЗДТГ-т хүлээлгэж өгсөн.
05.07-нд Дарханхаан уулын тахилгыг өргөн дэлгэр зохион байгуулсан.
Тахилгын хүрээнд 2 насны морь уралдах, бөхийн барилдаан, сур болон шагайн
харваа зохион байгуулагдсан.

Мөн 05.13-нд Баянцагаан уулын тахилгыг, 05.24-нд Дэлгэр овооны тахилгыг,
05.25-нд Баян Хундар уулын тахилгыг тус тус сумын ЗДТГ-аас ажлын хэсэг
томилогдон зохион байгуулсан.
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргаар ахлуулсан ажлын
хэсэг 2019.05.11-ний өдөр суманд ажиллаж төрийн албан хаагч болон малчин
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулсан. Үүнд: 31-н
төрийн албан хаагч 25-н эмэгтэй, нийт 56-н иргэн хамрагдсан.
Аймгийн Засаг даргын 2019.05.17-ны өдрийн А/291 тоот “Гамшгаас хамгаалах
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” захирамжийн дагуу сумын
Онцгой комисс мөн өдрийн 15 цагт хуралдаж мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг
үүрэгжүүлэн, хүн хүч, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган, штабын үйл
ажиллагааг 24 цагийн горимд шилжүүлэн 17-20-ны хооронд байгууллага бүр дээр
хариуцлагатай жижүүр, сумын эргэн тойронд 6-н хөдөлгөөнт эргүүл томилон
ажиллуулж мэдээг аймгийн ОБГ-т цаг тухай бүрт нь мэдээлж ажилласан ба аймгийн
Засаг даргын 2019.05.20-ны өдрийн А/292 тоот захирамжийн дагуу өндаржүүлсэн
бэлэн байдлын зэргийг цуцалсан. Энэ хугацаанд гарсан зөрчилгүй.
“Зуд, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх чадавхийг бэхжүүлэх” төсөлтэй хамтран
аймгийн ОБГ-аас гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг суманд 05.23-нд
зохион байгуулсан.
Санхүү, төрийн сангийн чиглэлээр:
05.22-нд аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон сум хөгжүүлэх
сангийн улсын үзлэг ирж суманд ажилласан ба уг ажлын хэсэгтэй сумын сангийн
хяналтын зөвлөл хамтран ажиллаж зээлдэгч нартай уулзаж зээл яриа таниулга хийж
зээл төлөх талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:
Аймгийн ИТХ-аас “Агтана хүрээт” төслийн хүрээнд зохион явуулж буй
“Дарьгангын тойрон бүжиг” уралдааныг 05 дугаар сарын 16-нд зохион байгуулж
шалгаруулсан.
Сумын Эрүүл мэндийн төв нь өмнө нь 4-н жилээр магадлан итгэмжлэгдсэн
бөгөөд хугацаа дуусаж сунгуулах хүсэлтээ өгсөний дагуу энэ оны 5 дугаар сарын 2425-ны өдрүүдэд ЭМЯ-аас 4, аймгийн ЭМГ-аас 1, нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
шалгалтын ажлын хэсэг ирж ЭМС-ын 2014.01.08-ны 07 тоот тушаалын дагуу
ажилласан ба “МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ” шалгалтанд амжилттай шалгагдсан.
ХАА, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн чиглэлээр:
05.05-нд сумын хэмжээнд их цэвэрлэгээг “Нэг өрхөөс нэг иргэн нийтийн
цэвэрлэгээнд” уриан дор зохион байгуулсан.
МУ-н ерөнхийлөгчийн 63-р зарлигын хүрээнд 05 дугаар сарын 20-21-ний
өдрүүдэд мод тарих ажлыг зохион байгуулж сумын хэмжээнд 8-н төрлийн 700 ширхэг
мод тарьсан. Үүнд:
Хайлаас-200 ш
Улиас-75 ш
Бургас-75 ш
Шар хуайс-100 ш
Тэхийн шээг-100 ш
Гүйлс-50
Монос-50 ш

Голт бор-50 ш
Улсын тусгай хамгаалалттай Баянцагаан тал болон аймаг, орон нутгийн отрын
бүс нутгийг чөлөөлөх ажлын хэсгээс 2019.04.23-нд өгсөн албан мэдэгдлийн дагуу 05
дугаар сарын 15-аас 17-ны өдрүүдэд сумын Засаг даргаар ахлуулсан 10 хүний
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 5-р багт ажиллаж 7-н гүний худаг, 3-н гар худгийг
лацдаж отрын бүс нутгийг чөлөөлөх арга хэмжээг авч ажилласан.
Сумын ойр орчмын булаг шандны үхсэн малын сэг зэм цэвэрлэх ажлыг зохион
байгуулсан.
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/281 тоот захирамжийн дагуу үлийн цагаан
оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.
Аймгаас 500 тн хорыг татан аваад байна.
Түвшинширээ сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:

5 дугаар сарын 10 ны өдөр Малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж уг
зөвлөгөөнд 5 багийн 68 малчин хүрэлцэн ирж оролцсон. Зөвлөгөөнд аймгийн ХХААГийн дарга болон МЭГ-ийн мэргэжилтэн, Улсын хүний эрхийн комиссын дарга
Бямбадоржоор ахлуулсан ажлын хэсэг ирж хүний эрхийн талаар илтгэл тавж,
малчин эмэгтэйчүүдээс түүвэр судалгаа авах ажлыг зохион байгуулж ажилласан
байна.
Зөвлөгөөнд оролцсон иргэдэд цай 2 удаа , хөнгөн зууш 1 удаа оруулж
зөвлөгөөнд сумын бүх албан газар, ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд холбогдох чиглэлүүдээр
хуулийн талаар мэдээлэл өгч оролцсон байна. .
Үлийн цагаан оготно устгах ажлыг Дэлгэрхаан багт нийт 5,0 тн микро
биологийн бэлдмэл хорыг өгч сумын онцгой комиссын 66 албан хаагч болон
Дэлгэрхаан багийн 32 малчинтай хамтран 8200 га талбайд хорыг цацаж ажилласан.
Уг дайчилгаанд 25 машин, 10 мотоцикл, нийт 92 хүн дайчлан 6 хэсэг болгон
хуваарилж ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдээр ахлуулан ажилласан байна.
Дайчилгаанд хамрагдсан иргэдийг Дэлгэрхаан багт 1 хонуулахаар бэлтгэл ажлыг
хангаж багийн төв болон ойролцоох айлуудад бүлгүүдийг хуваарилсан. Уг онц
байдлын үед үйл ажиллагааны зардалд 3 793 000 төгрөгийг зарцуулсан. Үйл
ажиллагааны зардалд хоолны зардал, шатахууны зардал, аюулгүй ажиллагааны
зардал зэрэг багтсан. Тухайн бүс нутгийг авч үзэхэд оготны тархалт их бага байгаа
учраас тархалт ихтэй газраа багийн дарга өөрөө хариуцаж ажилласан байна.
Шатахууныг савлаж хүргэх ажлыг зохион байгуулж, хоол хүнсийг урьдчилан бэлтгэх
ажлуудыг зохион байгуулсан байна.
Сумын ногоон бүсэд нийт ..... га-д үлийн цагаан оготно устгах ажлыг зохион
байгуулсан байна.. Уг ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн даргаар Засаг даргын
орлогч, багийн Засаг дарга
Д.Баярсайхан, Г.Түвшинбаяр нар ажиллахаар
томилогдсон байна. Энгийн механик аргаар устгал хийх ажлыг зохион байгуулна. Уг
ажиллагаанд 10 ачааны машин, 6 суудлын машин ажилласан байна. Үйл
ажиллагааны санхүүгийн зардалд 1 154 000 /нэг сая нэг зуун тавин дөрвөн мянга/
төгрөг гаргасан. Бүх төрийн албан хаагчдыг хамруулсан үзүүлэх сургалтыг зохион
байгуулсан байна.

Аймгийн хэмжээнд цаг агаарын аюултай байдал үүссэнтэй холбогдуулан
төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага хуулийн этгээд иргэдийг 2019 оны 05
дугаар сарын 18-ны өдрийн 18:00 цагаас 05 дугаар сарын 22-ны 08:00 цаг хүртэлх
хугацаанд аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын А/291 тоот захирамжийн
дагуу сумын Засаг даргын А/40 тоот захирамж гарган дараах арга хэмжээнүүдийг
шуурхай авч ажилласан байна.
Сумын гамшгаас хамгаалах албанд тусгай болон ерөнхий зориулалттай
мэргэжлийн анги бүлгүүдийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж бэлтгэл,
бэлэн байдлыг хангуулан ажиллаж байна.
Сумын онцгой комиссын гишүүдэд 05 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 05 дугаар
сарын 22-ыг хүртэлх хугацаанд хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган 24 цагаар
2 цаг тутамд мэдээг аймгийн Онцгой комисст өгч ажиллаж байна.
Үүрэн телефоны операторуудаар гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийг ард
иргэдэд шуурхай хүргэж цагийн байдлын мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх
ажлын хүрээнд бүх багийн Засаг дарга нар малчдын утасны жагсаалтын дагуу
мэдээллийг шуурхай хүргэж байна.
Сумын хэмжээнд туулах чадвар сайтай машин техникийн судалгааг гаргаж
шаардлагатай тохиолдолд дайчлан гаргах бэлтгэлийг хангуулан бэлэн байдалд
шилжүүлсэн. Мөн жагсаалтыг Засаг даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 17 өдрийн А/40
тоот захирамжийн гуравдугаар хавсралтаар баталсан.
Малчид өөрсдийн аюулгүй байдлыг ханган малаа ойрын бэлчээрт байлгаж
шаардлагатай нөхцөлд хашаа саравчиндаа ойр байлгах тал дээр багийн Засаг дарга
нар малчдад мэдээллийг хүргэсэн.
Цахилгаан эрчим хүч тасарсан нөхцөлд ААНБ-ууд ашиглах нөөц эх үүсгэврийг
шатах тослох материалын хамт бэлтгэсэн.
Онцгой комиссын гишүүд харилцаа холбоог тасралтгүйгээр зохион байгуулах
тал дээр онцгой анхаарч үүрэг даалгавар өгсөн.
2019 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цагаас эхлэн олон нийтийг
хамарсан үйл ажиллагааг зохион байгуулахгүй байх нөхцөл байдал хүндэрсэн үед
сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хаахаар төлөвлөж байна.
Хөдөө тарилга, цусны шинжилгээнд явж буй малын эмч, мэргэжилтнүүдийг
буцаан татаж төв суурин газарт ирүүлсэн.
2019 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цагаас эхлэн архи, согтууруулах
ундааг худалдан борлуулахгүй байх. Мөн шатахууны түгээлтийг түр хязгаарлаж
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавьж эргүүлийн хөдөлгөөнт пост
ажиллуулж сумын цагдаагийн хэсэг хяналт тавин ажиллаж байна.
Үлийн цагаан оготны хорыг татан авч хадгалалтын горимын дагуу битүү
хадгалах арга хэмжээг авч сумын ЗДТГ-ын складад хадгалсан.

ЕБС-ийн дотуур байранд байгаа 25 суралцагчдыг сургуулийн 2-р хичээлийн
байранд
шилжүүлж
аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Мөн бүх
байгууллагуудад хариуцлагатай жижүүр гарган ажиллаж байна.
Багийн дарга нар үүрэн телефоны сүлжээгүй малчдад мэдээлэл хүргэх арга
хэмжээний хүрээнд бүх багийн Засаг дарга нарт 30 литр шатахуун өгч мэдээллийг
түгээх ажлыг зохион байгуулсан.
Шаардлагатай шатахууны нөөцийг бэлтгэн нөөц цахилгааны эх үүсгэврийн
бэлэн байдлыг хангасан.
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж
байгууллагууд ард иргэд галын аюулгүй байдлаа ханган ажиллах тал дээр анхаарч
ААН, албан байгууллагуудаар БОХУБайцаагч Г. Одончимэг, цагдаагийн хэсгийн
төлөөлөгч нар явж мэдээллийг хүргэж хяналт тавьж ажилласан байна.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн
чиглэлээр:
05 дугаар сарын 21-нд аймгийн ГБХЗХГ-аас зохион байгуулагдсан гэр бүл
алдаршуулах ёслолд сумын 2 гэр бүлийн төлөөллийг багийн дарга нартай хамтран
тодорхойлж, танилцуулгыг аймгийн гэр бүлийн хэлтэст хүргүүллээ. Ахмад настны гэр
бүлийн төлөөллөөр С.Даваадоржийн гэр бүл, дунд насны гэр бүлийн төлөөллөөр
Д.Бат-Эрдэнийн гэр бүлийг тус тус тодорхойлж алдаршуулах ёслолд оролцууллаа.
Гэр бүл хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдсан 12 өрхөд багийн Засаг дарга нартай
хамтран нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлээ. Энэ хөтөлбөрт сумаас 15 өрх сонгогдсон
байснаас 1 өрх шилжиж, 1 өрх өөрөө татгалзаж, 1 өрх удаан хугацаагаар эмчилгээнд
явсан учраас авах боломжгүй, 12 өрхөөс авагдсан байна.
2019 оны 05 дугаар сарын 21-нд Үнэгд багийн иргэд нийтийн хуралд “Гэр
бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”, мөн “Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг
сэдвээр мэдээлэл өгч ажиллалаа.
2019 оны 05 дугаар сарын 06-нд Өлзийт багийн төвийн нээлтийн үйл
ажиллагааны 2 насны хурдан морины уралдааны үеэр хүүхэд хамгааллын чиглэлээр
ажиллалаа. Уралдааны үеэр уралдаанч хүүхдийн бүртгэл хөтөлж, хүүхдийн нас,
гэнэтийн ослын даатгал, хамгаалалтын хувцас хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдалд ЕБСийн нийгмийн ажилтны хамт хяналт тавьж ажиллалаа. Нийт 38 хурдан морь уралдаж,
24 уралдаанч хүүхэд морь унаж уралдсан. Уралдаанч хүүхэд бүр гэнэтийн ослын
даатгал, хамгаалалтын хувцас хэрэгсэлтэй уралдаанд оролцлоо. Уралдааны үеэр
ойчиж, гэмтэж бэртсэн хүүхэд байхгүй байна.
Өлзийт уулын тахилга 05 сарын 14 өдөр зохион байгуулагдсан 2 насны
хурдан морины уралдааны үеэр уралдаанч хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгааллын
чиглэлээр ажиллалаа. Уралдааны үеэр уралдаанч хүүхдийн бүртгэл хөтөлж,
хүүхдийн нас, гэнэтийн ослын даатгал, хамгаалалтын хувцас хэрэгслийн бүрэн бүтэн
байдалд ЕБС-ийн нийгмийн ажилтны хамт хяналт тавьж ажиллалаа. Хоёр насны
нийт 41 хурдан морь уралдаж, 23 уралдаанч хүүхэд морь унаж уралдсан. Уралдаанч

хүүхэд бүр гэнэтийн ослын даатгал, хамгаалалтын хувцас хэрэгсэлтэй уралдаанд
оролцлоо. Шүдлэн насны уралдааны үеэр морь бүдэрсний улмаас 2 хүүхэд ойчсон.
Хүүхдүүдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг газар дээр нь үзүүлж, эмчийн үзлэгт
оруулж, хүүхэд гэмтэж бэртсэн зүйлгүй учир, 30 минутын дараа асран хамгаалагчдад
нь хүлээлгэж өгсөн.
3-4-р ангийн анги дэвших шалгалтыг Монгол хэл, Математик, Хүн орчин, Хүн
байгалийн хичээлийн даалгаврын санг боловсруулж БСУГ-т явуулсан байна.
Захирлын тушаалаар батлагдсан шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүн хуралдаж
анги дэвших шалгалтын хуваарийг хэлэлцэж гаргасан. Мөн анги дэвших болон
төгсөх шалгалтанд бэлтгэж байна.
“6 настанг зугаатай сургая” СӨБ, Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш
нарын хамтарсан үйл ажиллагаа хөтөлбөрийн дагуу амжилттай явагдаж байна. .2019
онд 1-р ангид 82 сурагч элсэн орохоос одоогийн байдлаар 50 хүүхэд бүртгүүлээд
байна. 2019 онд сургуульд орох хүүхдүүдийн эцэг эхэд “Танай хүүхэд сургуульд
ороход бэлэн үү” сургалтыг хийлээ. Мөн 1-р ангид элсэн орох хүүхдүүдэд “Урилга”
гардуулсан байна.
Онлайн олимпиадын дүн гарч 2а ангийн сурагч Б.Насанбуян, П.Тэмүүлэн,
П.Дарь-Эх, 3-р ангийн сурагч Н.Чингүндорж, 5-р ангиас 5б ангийн сурагч Өлзийтогтох
нар алтан медаль, 4б ангийн сурагч Энхзолбоо, 4б ангийн сурагч Эгшиглэн нар
диплом хүртсэн байна.
“Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн
дөрөвдүгээр шатны төсөлд бид нарын бичсэн " Багшийн хөгжил -Бидний амжилт",
"Мэдлэгийн эх-Миний дотуур байр " төсөл шалгарч 32,642,000₮-ний
санхүүжүүлэлтийг авах боллоо. Мөн сургуулийн номын сандаа нийтдээ 499500
төгрөгний номыг шинээр авч номын баяжилт хийсэн байна.
Улаан бурхан нь дэлхий дахинд хамгийн хурдан халдварладаг өвчнүүдийн нэг
юм. Тиймээс вакцинжуулах аяны хүрээнд 10-18 насны хүүхдүүдээ улаан бурхан,
гахай хавдар, улаануудын вакциныг нийт 283 хүүхэд хамрууллаа..
Сүхбаатар аймгийн ЕБоловсролын 1-р сургуулиас 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй
багш нарын "Түгээн дэлгэрүүлэлт"-ийн баг ажиллаж физик, нийгмийн ухаан,
газарзүй, монгол хэл, дизайн технологи, мэдээллийн технологи, англи хэл, биеийн
тамир, бага ангийн монгол хэлний 9 хамтын хичээлүүд заагдаж мэргэжил тус бүрээр
ахлах ангийн цөм хөтөлбөрийн боловсруулалт, хэрэгжүүлж буй арга зүй технологиор
зөвлөн тусалж "Илтгэл, эсээ бичих арга зүй", "АМЧБО болон ХГҮА-г зохион байгуулах
арга технологи", "Ахлах ангийг удирдах арга", "Цахим тест боловсруулах арга зүй
технологи", "Байгалийн ухааны хичээлүүдэд интерактив файл ашиглах нь", "Ахлах
ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хичээл сонголтыг зохион байгуулах" сэдвүүдээр
илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг зэрэг ажлыг зохион байгуулсан байна.
Малчдын баярыг угтаж "Ёс заншлын өргөөндөө"
хуваарийн дагуу хичээл орж байна.

бага ангийн цагийн

Түвшинширээ сумын хэмжээнд 2017-2018 онд
хөтөлбөрт хамрагдсан 19
иргэнээс 2 иргэн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн төслийн эргэн төлөлтийг
хугацаанаас өмнө төлж хаасан, 5-р сард 17 өрх иргэнийг сар бүр Хаан болон Төрийн
банкинд төслийн эргэн төлөлтийг хийж байгаа ба 2019 оны 05-р сарын байдлаар 19
иргэний 6,270,000 төгрөгийн ХЭДС-ийн 100120037010 тоот дансанд төвлөрүүлсэн.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2019-2020 онд Хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр "Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн
малчин өрхийг малжуулах арга хэмжээнд шаардлага хангасан малчин өрхийг багийн
нийтийн хурал, сумын амьжиргаа дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн
малчин өрхийн нэрсийг 5-р сарын 01-ний дотор хүргүүлэх аймгийн ХХҮГ-ын даргын
2019 оны 04-р сарын 18-ны 1/183 тоот албан бичгийн дагуу сумын хэмжээнд
малжуулах төслийн зарлалыг зарласан ба 5-н багийн 15 малчин өрхийн төслийг 5-р
сарын 01-ны дотор шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хүлээн авсан. сумын багийн иргэд
нийтийн хурал одоо хүртэлх хугацаанд зарлагдаагүй, сонгон шалгаруулалтыг сумын
амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийн саналаар шийдвэрлэсэн.5-н өрхөд 2019
онд амьжиргааг дэмжихээр сонгогдсон 2 өрх хамрагдсан.
"Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн гэрээт малчин өрхийн
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд мал маллах сонирхолтой аймаг сум,
төвлөрсөн төв суурин газарт амьдарч буй өмнө нь мал маллаж байсан болон шинээр
мал маллах сонирхолтой 18-59 насны хөдөлмөрийн чадвартай 2-оос доошгүй
гишүүнтэй өрх, мөн бог малд шилжүүлснээр 600 болон түүнээс дээш тооны малтай
гэрээт малчин авч ажиллуулах сонирхолтой малчин 2 өрхийг бүртгэсэн.
"Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн
залуучуудын гарааны бизнесээ эхлүүлэх хүсэлтэй 15-34 насны залуучууд,
мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг хамруулан гарааны
бизнесийг дэмжих зорилгоор төслийн зарлалыг зарласан ба одоогоор 3 бүлгийн
залуучууд бүртгүүлсэн, удахгүй болох зарыг хүргэсэн.
2019 оны 05-р сарын 10-ны өдөр аймгийн ХХААГ, сумын ЗДТГ-тай хамтран
малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээнд оролцсон малчдад
хүүхдийн мөнгө, аймгийн ХХҮГ-ын дэргэдэх ахмадын амралт, Малчдын хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр болох малчин өрхийг малжуулах арга хэмжээ, гэрээт
малчин талаарх мэдээллийг хүргэж ажилласан байна.
2019 оны 05-р сарын байдлаар
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж
хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд хамрагдсан 5 иргэнд 426,000 төгрөгийн
мэдээллийг "Нөхөн олголтын" жагсаалтаар, "Бүртгэсэн" төлөвтэй 4
иргэдийн
мэдээллийг жагсаалтаар гарган 05-р сарын 8-ны дотор мэргэжилтэн Д.Батцэцэгт
өгч WAIS программд баталгаажуулсан.
"Шинэ төрсөн хүүхэд"-ийн бүртгэлийг сар бүр маягтаар бүртгэж байгаа өрхийн
мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх 3 хүүхдийн баримт бичгийг хүлээн авч
жагсаалтаар бүртгэсэн.
Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлж буй
гэрээт дэлгүүр
"Оргилширээт"ХХК-д
2019 оны 04-р сарын "Худалдан авсан бүтээгдэхүүний
жагсаалт"ыг бэлтгэн өгч өрхүүдэд зээлээр олгуулж байна. 5-р сард шинэ төрсөн
хүүхэд-1, нас барсан иргэн-1 нийт 2 хөдөлгөөний мэдээг гарган өгсөн.

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлыг 2 удаа хийж уг хурлаар нийт 2
өргөдлийг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Үүнд: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр
"Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр"-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга
хэмжээний хүрээнд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулж 36
сарын хугацаатай 5,0 хүртэлх төгрөгийн дэмжлэг олгох төслийг сумын хэмжээнд
зарласан. Энэ зарлалын дагуу 35-аас дээш насны иргэний "Ажлын байрыг дэмжих
хөтөлбөрт 1-р багийн иргэн Б.Батзориг "Хэрчсэн гурил" төсөл, 4-р багийн иргэн
В.Дамбасүрэн "Модон эдлэл" төсөл, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг
дэмжих хөтөлбөр"-т 3-р багийн иргэн "Хүнсний ногоо" төсөл нийт 3 иргэний төслийн
талаар хэлэлцэж дэмжигдсэн хурлын тэмдэглэлийг хүргүүлсэн.Мөн байнгын асаргаа
шаардлагатай ахмад настан-1, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн-1 нийт 2 иргэний
асаргааны тэтгэмжид сунгалт хийгдсэн баримт бичгийг бүрдүүлэн мэдээллийг WAIS
программд
бүртгэсэн
хувийн хэрэг,
хурлын тэмдэглэлийн хамт ХХҮГ-т
баталгаажуулахаар хүргүүлсэн байна.
Цалинтай ээж хөтөлбөрийн 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарч буй 211
эхчүүдийн 5-р сарын нийгмийн даатгалын төлсөн, төлөөгүй төлөвийн тулгалтыг
хийж 1 иргэний үйлчилгээг зогсоож мөнгийг буцаасан, энэ сард шинээр тэтгэмжид
хамрагдах 4 иргэнд хувийн хэрэг нээн аймгийн ХХҮГ-ын дэд даргаар батлуулан
129030 төгрөгийн тэтгэмжид хамруулсан.
Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид 2 иргэнд 37420 төг нийт иргэдийн хувийн хэргийг
нээж батлуулан WAIS программд бүртгэн иргэдийг цаг тухай бүрд тэтгэмжид
хамруулсан.
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн төсөл
хэрэгжүүлэх өрх, бүлэг нь сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн зорилтот бүлгийн 2 ба
түүнээс дээш иргэнтэй хамтарч
төсөл хэрэгжүүлэгчид 1,5 сая төгрөгийн
санхүүжилтэд хамрагдах 4-р багийн ахмадын бүлгийн ахлагч Б.Санжаа "Суран
эдлэл" төсөл, 1-р багийн нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй
шаардлагатай иргэн А.Алтансувд "Гутал засвар" нарын бүлгийн 2 төслийг сонгон
шалгаруулж,шалгарсан 2 өрхийн иргэнтэй гэрээ хийж, төсөл баримт бичгийг
бүрдүүлж хүргүүлсэн.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн дагуу
Нийгмийн
халамжийн тэтгэвэр авагч иргэн
хугацаа дуусч сунгалт хийгдсэн 1 иргэн,
мэдээллийг программд шивж батлуулан 116,000 төгрөгийг нэмэлт жагсаалтаар өгч
иргэдийн тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгосон.

·
·
·
·
·

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд багийн Засаг дарга нартай хамтран дараах
баяжуулалтыг хийлээ.
Нас барсан 3 хүний бүртгэлийг сангаас хасав.
Шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн 8 өрхийн 18 иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг
хийсэн.
Шинээр мэндэлсэн 4 хүүхдийг нэмж бүртгэсэн.
Хувь хүний алдаа гарсан 2 өрхийн 4 иргэний алдааг зассан.
ХАӨМС-д ургийн овог буруу орсон 4 хүний мэдээллийг засуулахаар аймгийн
статистикийн хэлтэст хүргүүллээ.

·
·

·

Аймгийн статистикийн хэлтсээс ирүүлсэн өрхийн бүртгэлийн шинэчлэгдсэн
дэвтрийг багуудад өрхийн тоогоор хувиарлан өгөөд байна.
Улаан бурхан, улаанууд өвчний нэмэлт дархлаажуулалтад хамрагдах 10-18 насны
хүүхдүүдийн судалгааг гаргаж холбогдох албан байгууллагуудад хүргүүлсэн. Уг
судалгаагаар манай суманд дээрх вакцинд хамрагдвал зохих 473 хүүхэд гарсан
байна.
6 дугаар сард ажиллах хүчний судалгаанд хамрагдах Өгөөмөр, Сэргэлэн багийн
нийт өрхийн жагсаалтыг ХАӨМС-аас татаж, хаягандаа амьдардаггүй, түр эзгүй
өрхүүдийг тэмдэглэн аймгийн статистикийн хэлтэст хүргүүлсэн.
Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн чиглэлээр:
2019 оны 5 дугаар сарын 13-нд аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга, газрын
дарга, мэргэжилтнүүд 2019 онд хийсэн ажлаа танилцуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх
ажлын талаар хэлэлцсэн байна.
Сургалтын үеэр сумдын мал эмнэлгийн тасгийн байцаагч нарт улсын
байцаагчийн үнэмлэх, тамгыг гардуулан өгсөн. Мөн гоц халдварт шүлхий, сахуу, дуут
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгыг хуваарилан өгсөн ба эдгээр вакциныг татан
авсан.
Мөн ХААГ, МЭГ-аас ажлын хэсэг ирж хуц ухнын суурьт үзлэг, ангилалт хийж,
цус авч бруцеллёзын шинжилгээнд хамруулсан. Сумын хэмжээнд хуц, ухнын 5
суурийн 1300 хээлтүүлэгч мал уг арга хэмжээнд хамрагдсан байна.
Сумын засаг даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн А 41 тоот Шүлхий
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийх тухай захирамжаар сумын
хэмжээнд 7 ажлын хэсэг гарч вакцинжуулалтыг 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс
эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар бод 400, бог 47500 толгой мал хамрагдаж
вакцинжуулалт 16 %-тай байна.
2019 оны 05 дугаар сарын 2-ны өдөр Өгөөмөр багийн 15 өрхөөр багийн засаг
дарга Түвшинбаяртай хамт төл малын тоо мэдээ, орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр 2020 онд хийгдэх ажлын саналыг авч мөн хээрийн болон ахуйн түймрээс
урьдчилан сэргийлэх нүүхдээ хуучин буйр, үхсэн малын сэг зэмийг хогийн цэг дээр
ачиж авч ирж хаяхыг мэдээлэлж ажилласан.
2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр ЗДТГын байгаль орчны тасаг хуралдаж
энэ хаврын их цэвэрлэгээний үеэр хйигдэх ажлын талаар хэлэлцэж албан
байгууллага болон ард иргэдийг хэрхэн хамрагдуулж ажиллах талаар хэлэлцсэн.
2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр Сүхбаатар аймгийн МХГ-ын
төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдсэн. Шалгалтаар сумын унд ахуйн усны эрүүл
аюулгүй байдал буюу, хогийн цэгийн байдалтай танилцаж ажилласан. Шалгалтын үр
дүнд сумын унд ахуйн усны эрүүл аюулгүй байдал хангалтгүй цаашид анхаарч
ажиллахыг сануулсан мөн хогийн цэгийн га талбайг багасгаж цэгцэлж ажиллахыг
зөвлөж ажилласан.

2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-ын аудитын
Ариунбаяр, ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн С. Төмөр, Сумын газрын даамал Ш. Аюушсүрэн,
5-р Багийн дарга Түвшинбаяр, БОХУБ Г. Одончимэг нар Гаррисон Ази, ЭБНЭ гэсэн 2
уурхайгаар орж газрын зөрчлийг арилгуулах, зөвшөөрөл нь дууссан газрыг хүчингүй
болгох ажлаар хамтарч ажилласан. Ажиллах явцад Гаррисон Ази компаний 2 газрын
газар эзэмших эрх дууссаныг илрүүлсэн ба цаашид хүчингүй болгох эсвэл газар
эзэмших эрхийг сунгуулахыг мэдэгдсэн. ЭБНЭ ХХК-ны хувьд зөвшөөрөлтэй талбайн
хэмжээнээс хэтрүүлэн хашаажуулсан ба цаашид зөвшөөрөлтэй талбайн
хэмжээгээрээ хашаажуулахыг мэдэгдэж ажилласан байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлээ хугацаанд төлөөгүй зээлдэгч нартай холбогдож
2 иргэний зээлийг бүрэн төлүүлж хаасан. Үүнд Д.Өнөрцэцэг 11,9 сая төгрөг, Г.Норов110,0 мянган төгрөг.
Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан Ш.Азажаргал, Ц.Алтанцог, Ц.Нэргүй,
Ж.Жамсран, Н.Лхагважамц, Д.Алтанцэцэг, Г.Амарбаатар нарын 7 иргэний материал
хүргүүлснээс Ш.Азжаргал төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулж бусад 6 иргэнд шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх газарт явуулсан байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн байдалд улсын үзлэг хийгдэж уг үзлэгээр нийт
64 зээлдэгчийн материал бичиг баримт болон төлөлт үлдэгдэлд хяналт шалгалт
хийж ажилласан байна.
2015 онд зээл авсан 5 иргэн зээлээ бүрэн төлж дуусгаагүй байгааг эвлэрүүлэн
зуучлах төвд хандахаар материал бүрдүүлээд байна.
Үлийн цагаан оготно тархсан газрын судалгааг гаргаж үүний үр дүнд улсаас
үлийн цагаан оготнын устгах ажилд 5,0 тн микро биологийн бэлдмэл хорыг өгч сумын
онцгой комиссын 66 албан хаагч болон Дэлгэрхаан багийн 32 малчинтай хамтран
8200 га талбайд хорыг цацаж ажилласан.
Хор цацах ажлыг 5 дугаар сарын 20-ноос 22-ны өдрийн хооронд ажлын 6 хэсэг
болон хуваагдаж ажилласан.
2019 оны 5 дугаар сарын 10 ны өдөр малчдын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж
уг зөвлөгөөнд 5 багийн 68 малчин хүрэлцэн ирж оролцсон. Зөвлөгөөнд аймгийн
ХХААГ-ийн дарга болон МЭГ-ийн мэргэжилтэн, Улсын хүний эрхийн комиссын
гишүүд ирж мэдээлэл хийсэн.
Зөвлөгөөнд оролцсон иргэдэд цай 2 удаа , хөнгөн зууш 1 удаа оруулж
зөвлөгөөнд сумын бүх албан газар, ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд илтгэл тавьж оролцсон.
Сарын бүрийн статистик мэдээнүүдийг авч мэдээллийн санд нэгтгээд байна.
Түмэнцогт сумын сарын ажлын товч мэдээ:

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын
улсын үзлэгт бэлтгэх, зохион байгуулах салбар комиссийг Засаг даргын А/39 тоот
захирамжаар томилж улсын үзлэгт бэлтгэн ажиллаж байна.
Засаг даргын А/36 тоот захирамжаар Гамшгаас хамгаалах команд штабын
сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний
зарим хэсэгт тодотгол хийж мэргэжлийн анги 62 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдож,
мэргэжлийн ангийн дайчилгаанд бэлэн байх техник-23, тоног төхөөрөмж-47 бэлтгэн
судалгааг гаргасан.
Үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай Засаг даргын
А/45 тоот захирамжаар албан газруудын 2 албан хаагч тутмын дунд 1 шувууны үүр
суудал хийх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн үлийн цагаан оготно
устгах хор цацах ажлыг багийн зохион байгуулалтаар хийж ажиллаж байна.
Санхүү, төрийн сангийн чиглэлээр:
Шилэн дансны тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5,3 дах заалтыг хэрэгжүүлэх
үүднээс 2019 оны 5-р сарын мэдээг шилэн дансны вейб сайтад байршуулсан
Аймгийн засаг даргын захирамжаар томилогдсон Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
дэмжих сангийн зээлийн эргэн төлөлтөд шалгалт хийн хамтран ажиллаж, 10
иргэнтэй уулзаж заавар зөвлөгөө өгч эргэн төлөлтөд хяналт тавин ажилласан
Аймгийн засаг дарга болон сумын засаг даргын цаг агаарын гамшиг болон
аюултай үзэгдлээс болж өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж тухай бүрт нь
мэдээллээр ханган ажилласан.
Орон нутгийн орлогын биелэлт: /5 сар өссөн дүнгээр мян.төг /
Үйл ажиллагааны орлого 510.3
Шууд бус орлого 30.1
Хөрөнгө борлуулсан орлого 9623.4
Улсын тэмдэгтийн хураамж 285.1
Хүү торгуулийн орлого 4659.0
Дүн 15107.9
Орон нутгийн болон төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаа,
төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг байнга өгч ажиллаж
байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу төсөвт байгууллагуудын 5сарын
цалин бусад зардлын гүйлгээг хийсэн.
Статистикийн хэлтэст сарын мэдээг хуулийн хугацаанд дамжуулан
ажиллахаас гадна хагас жилийн малын түүвэр судалгааны бэлтгэл ажлыг ханган
ажиллаж байна
Орон нутгийн өмчийн газарт төсөвт байгууллагуудад бүртгэлтэй авто тээврийн
судалгааг гарган ажилласан
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:

Энэ сард эрүүл мэндийн төвийн амбулаториор
ойрын дуудлага үйлчлэгч үйлчлүүлсэн байна.

435 иргэн, алсын дуудлага

0 -5 насны хүүхдүүдийг товлолт вакцинд 34/34 бүрэн хамрууллаа.
Умайн хүзүүний хорт хавдрын эсийн шинжилгээнд 10 иргэн , Хөхний хорт
хавдрын эрт илрүүлэгт 25 иргэн , Артерийн гипертензи , чихрийн шижингийн эрт
илрүүлэгт 96 - иргэн хамруулаа.
10-18 насны 310/310 хүүхдэд улаан бурхан улаануудын эсрэг урьдчилан
сэргийлэх дархлаажуулалтад бүрэн хамруулан урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийлээ. .
Эх барихын тусламж үйлчилгээнд сайн туршлага нэвтрүүлэх нь үзүүлэх
сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс 3 мэргэжилтэн, ЭМГ –аас 1 мэргэжилтэн нар
магадлан итгэмжлэлийн шалгалтыг хийлээ.
Эрүүл мэндийн төвийн гадна талбай болон бүх нийтийн их цэвэрлэгээг хийсэн.
Мэргэжлийн хяналтын газрын хяналт шалгалтад 4 чиглэлээр хамрагдлаа.
БЦЖ сорилыг 58 сурагчдад тавьж хариу эерэг гарсан сурагч байхгүй
Соёлын төвийн дэргэдэх бүжгийн дугуйланг хичээллэн тогтмолжуулан бага
бүлэг, ахлах бүлэг гэсэн 2 насны ангилалаар монгол ардын бүжгийн дасгал
хөдөлгөөнийг зааж байгаа ба дугуйланд бага бүлэгт 20, ахлах бүлэгт 10 сурагчид
хамрагдаж байна.
Насанд хүрэгчдэд зориулан хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, чөлөөт цагийг
зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор “Эрүүл мэнд-Идэвхитэй хөдөлгөөн” бооцоот
тураах Зумба бүжгийн тэмцээнийг 21 хоногийн турш зохион явуулж, уг тэмцээнд 8
иргэн хамрагдсан байна.
“Бүх нийтээрээ бүжигчин болцгооё” уриан дор 5-р сарын 3аас 5-р сарын 12-ныг
дуустал Сүхбаатар аймгийн Нийтийн бүжгийн холбооны сургагч багш нарын урин
төрийн болон төрийн бус байгууллага, багийн иргэдийг хамруулан “Заавал сурах 16
бүжиг”-ийн сургалтыг зохион явууллаа. Уг сургалтанд 100 гаруй иргэн хамрагдсан
байна.
Нутгийн бахархал болсон бүжгийн багшийг алдаршуулах Монгол ардын
бүжгийн сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх,
бүжгээр дамжуулан урлагийн боловсрол олгох зорилгоор 10 дахь жилдээ монгол
улсын соёлын тэргүүний ажилтан, бүжиг дэглээч Балжирын Жаргалсайханы
нэрэмжит “БИД БҮЖИГЛЭХ ДУРТАЙ”-2019 хүүхдийн бүжгийн наадмыг 5/3 нд зохион
байгууллаа. Гоцлол, Цөөхүүл, Хамтлаг төрлөөр Түмэнцогт сумын ЕБС-ийн 17 ангийн
150 гаруй авьяаслаг бүжигчид оролцоо. Тэмцээнийг Шилдэг ангиар 11-р анги
шалгарч цомын эздээр тодорсон бол энэ тэмцээнийг Б.Жаргалсайхан багшийн үр
хүүхдүүд, ач зээ нар ивээн тэтгэн оролцлоо.

Олон улсын музейн өдөр тохиож уг өдрийг тохиолдуулан 5-р сарын 6-22-ныг
хүртэлх хугацаанд ЕБС-ийн 1-5р ангийн сурагчдын дунд “Музей бол хүн төрөлхтний
агуу их ном юм” уриан дор орон нутаг сурталчлах музейгээс мэдээ мэдээлэл авах,
орон нутгаа судлах зорилгоор ЕБС-ийн сурагчид болон төрийн байгууллагын нийт
ажилчид үнэ төлбөргүй үйлчлүүллээ. Аяны хүрээнд 233 сурагч, төсөвт 5
байгууллагын 67 албан хаагч үйлчлүүлсэн байна.
Олон улсын музейн өдөрт зориулсан ЕБС-ийн 6-11-р ангийн сурагчдын дунд
“Би музейн тайлбарлагч” тэмцээнийг зохион явуулж уг тэмцээнд 12 сурагчид
хамрагдан өрсөлдлөө.
Мөн музейн өдрийг тохиолдуулан ЕБС-ийн 1-6р ангийн сурагчдын дунд “Миний
музей” гар зургийн уралдааныг явууллаа.
Мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан Орон нутаг судлах музейн гадаах
талбайд 8 ш гүйлс модыг тарилаа.
Номын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, энэ сард нийт 54
иргэнд 75 ш ном ,насанд хүрэгчдэд 17 иргэнд 23 ш, 37хүүхдэд 52 ш ном олгож
үйлчиллээ.
5-р сарын 2-7-ны өдрүүдэд Үндэсний бичиг үсгийн өдрийг тэмдэглэн
өнгөрүүлж, төрийн албан хаагчдын дунд “Сайхан бичигтэн” монгол бичгийн
тэмцээнийг зохион явуулж нийт 17 албан хаагч хамрагдсан бол, “Уншлагын цаг”арга
хэмжээг явуулж 32 албан хаагч хамрагдсан байна. Мөн эдгээр өдрүүдэд Үндэсний
монгол бичгийн Хүмүүн бичиг сониноор үзэсгэлэн гаргаж иргэдэд үндэсний бичгийг
сурталчиллаа.
Сүхбаатар аймгийн Нийтийн номын сангаас 5-р сарын 7-ны өдөр зохион
байгуулагдсан “Номын сангийн бүтээлч орон зай” сургалтад номын санч
Х.Минжинсор хамрагдлаа.
Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан зүүн аймгийн англи хэлний багш нар
болон Олон улсын Энхтайвны корпусын сургагч багш нарын нэгдсэн “2019 Eastern
Aimags TEFI /Tesol/ Conference” сургалтад номын санч хамрагдан “Номын сангийн
хөгжил” сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо.
Сүхбаатар аймгийн Нийтийн бүжгийн холбооноос зохион явуулж буй аймгийн
аварга шалгаруулах бүжгийн тэмцээнд бүжгийн хамтлаг бэлтгэн оролцууллаа.
Байгууллагын дотоод бичиг баримт цэгцлэлт, ажилчдын хувийн хэрэг хавтас,
үйл ажиллагаа бүрийн товч тайлан зэрэг дотоод ажлыг цаг тухай бүр хийж байна.
Монгол улсын засгийн газрын 143-р тогтоолын биелэлтийг хангах үүднээс
байгууллагын ил тод байдлын самбар, байгууллагын ажилчдын самбар байршуулан
нээлттэй цаг үеийн мэдээллээр шуурхай иргэдэд мэдээлж ажиллаж байна. Мөн
иргэдээс авах санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах саналын хайрцгийг байнга
ажиллуулж байна.

“Сэтгэх чадварын улсын” 17 дугаар
оролцож ирсэн.

уралдаанд багаа бэлтгэн амжилттай

“Үндэсний бичиг соёлын өдөр”-ийг тохиолдуулан ЕБС-иас зохион байгуулсан
"Тэргүүний уншигч - Тэргүүлэх удирдагч " тэмцээнд тэргүүн байр, " Хүмүүн бичиг Хүн бүрийн бичиг" тэмцээнд амжилттай оролцон дэд байранд шалгарсан
Японы ЭСЯ-ны дэргэдэх “Өвсний үндэс” төсөлд их засварын зураг төсөв
хүлээлгэн өгч, тендерт оролцох 3 компанийн санал хүргүүлэв.
"ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН" уриан дор зохион байгуулагдах бүх нийтийн
Өглөөний гүйлтийг Соёлын төвтэй хамтран зохион байгуулж, ирсэн бүх иргэдийг
витаминжуулан өглөөний дасгал хийлгэв.
Аймаг сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр биелэлтийг хангах зорилгоор
"Нийтийн бүжгийг хөгжүүлэх" тухай заалтын хүрээнд нийтийн бүжгийн сургалтад
эрхлэгчийн томилсон хосууд хамрагдаж заавал сурах 13 бүжгийг сурав.
2-6
насны нийт хүүхдүүдээс 2 дах ээлжний хүүхдийн хөгжлийн ахицын
судалгааг бүрэн авч дуусган анализ дүгнэлт хийж, нэгтгэн дүгнэв.
2-7
Архив, бичиг хэргийн ажлын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийж
гүйцэтгэж архивын өрөөтэй болон тавиур бусад зүйлсийг архивын өрөөний дүрэм
журмын дагуу байрлуулав.
Бэлтгэл бүлгийн нийт 52 хүүхэд таван жилийн хугацаанд сурсан мэдсэн
зүйлсээ
эцэг эх асран хамгаалагчиддаа “ХҮҮХЭД ХӨГЖИЛ” сэдэвт тайлант
өдөрлөгөөр тавьж сургуулийн 1-р ангид бүртгүүлэв.
Ерөнхийлөгчийн зарлигаар батлагдсан мод тарих үндэсний хөтөлбөрийн
хүрээнд “Хүүхэд бүр нэг мод” тарих аяныг өрнүүлэн МУГ- багш Ш.Оюунаас 150
хайлаасны суулгац авч ногоон байгууламжаа хамгаалах хамгаалалтын зориулалтаар
суулгав.
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 8 дугаар сарын
02-ны өдрийн А/487 дугаар тушаалаар батлагдсан "Бага насны хүүхдийг гэр бүлийн
орчинд хөгжүүлэх хөтөлбөр"-ийн хүрээнд сумын хэмжээний 2-5 настай нийт 224
хүүхдээс ердийн бүлэгт хамрагдаж чадаагүй үлдсэн 43 хүүхдээс 20 хүүхдийг нь
алслагдсан хөдөөгийн малчдын хүүхдийн явуулын багц сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр
дамжуулан гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлдэх хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж
байна.Явуулын багшийн сургалтаар хөдөөгүүр явах хугацаанд харьяаллын бус 2
айлын 5 хүүхэдтэй таарч аль сум багийнх хаана харьяалагддаг болохыг тогтооход
Мөнххаан сумын харьяат 2 настай 1, 3 настай 1, 4 настай 2, 6 настай 1 хүүхэдтэй
малчин өрхөөр орж явуулын багц сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангаж харьяалалтай
баг, сумтайгаа холбогдож бүртгэлдээ хамрагдах, боломжтой бол оршин суугаа
газраа хаяг бүртгэлээ хийлгэж сургуульд хамрагдах хүүхдээ СӨБ-д хамруулах,
завсардуулахгүй байхыг зөвлөж ажилласан.
Мэргэжлийн хяналтын шалгалтын баг ирж зөвлөн тусалж, шалгалт хийж
ажилласан бөгөөд 86% тай В үнэлгээтэй шалгагдлаа.

Сургуулийн захирлын нэрэмжит "Тогтвортой хөгжил-Зөв ирээдүй" уралдаант
хэлэлцүүлэгт хичээлийн I шат 05.06-05.10-ны өдрүүдэд амжилттай зохиогдлоо.
Хичээлийг ТХБ-ыг сургалтад интегралчлах арга зүйг дээшлүүлэх, шинийг
эрэлхийлэх, судалгаа шинжилгээ хийх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой зохион
байгуулж, хэлэлцүүлэг хийн, багш нар санал бодлоо солилцож, хамтарч ажиллалаа.
Нийт 31 багш 100% оролцож 1-3 байр эзлүүлэн шагнаж урамшууллаа.
"Улаан бурхан өвчинд цэг тавья" дархлаажуулалтын 10 хоногийн аянд 10-18насны суралцагчид 100% хамрагдлаа.
Үндэсний бичиг үсгийн баяраар Бага ангийн 10 багшийн дунд цуварч уншуулах
зорилгоор “Цуврал уншлага” сэдвийн хүрээнд 1 минут саатаач уншлага санаачлан
зохион байгуулж, 500 орчим үгийг уншууллаа.
Улсын шалгалтын нарийн бичиг, бага боловсролын ñургалтын менежер нар
хамтарч 5-р ангийн монгол хэлний сэдвийг блюпринтийн дагуу боловсруулж 44
суралцагчдын шалгалтын бэлтгэлийг хийñýí.
Дэлхийн номын өдрөөр давхардсан тоогоор 135 суралцагч соёлын төвийн
номоос авч уншсан. Бага ангид ангийн номын сангийн ном ашиглах журам
боловсруулан 5 ангийн 10 бүлгийн 251 суралцагч журмыг мөрдөн ажиллаж байна.
Мөн номын сангийн уншигчийн эрх үүргийг 9 зүйл заалтаар тусгаж боловсруулан
батлуулсан.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:
Сумын хөдөлмөрийн насны ажилгүй 7 иргэний ажил хайгчийн анкетыг
холбогдох баримт бичгийг хавсарган авч бүртгэлийг мэдээллийн санд бүртгэж 21
иргэний мэдээллийг шинэчилсэн.
Ажлаас халагдаж Нийгмийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж авах
гэж байгаа 5 иргэнийг мэдээллийн санд бүртгэж тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт
хамрагдан авлага үүсгэсэн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч малчдын эргэн төлөлтийг
барагдуулах сарын аяны хүрээнд “Малжуулах хөтөлбөр”-т хамрагдсан 2 иргэнтэй
холбогдож 5 сарын эргэн төлөлтийг хийлгэсэн.
Бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тарих төсөлд хамрагдсан
иргэдэд мэдээлэл өгч талбайгаа хагалан бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.
Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд “Ногоон байгууламж”-ны төсөл хэрэгжүүлэх
ажлыг ЗДТГазартай хамтран зохион байгуулж ажиллах талаар удирдлагуудтай
зөвлөлдөн хэлэлцэж 05.27-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх эхэлнэ.
Шинээр гаргасан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийн сэтгүүл болон гарын
авлагыг мэдээллийн самбар болон гарын авлаганы тавиур дээр байршуулсан.

Мөн иргэдэд зориулан хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаар гарын
авлага хийж байршуулсан.
Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:
Хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой ӨАТТСудалгаанд дахин хамрагдах хүсэлт
гаргасан 1 өрхийн судалгааг авсан.
ХЭБҮ-нд хамрагдсан 51 өрхийн 4 болон 5сарын Хүнсний эрхийн бичгийг олгож
эхлээд байна.
04 сард дутуу олгогдсон болон шинээр үйлчилгээнд хамрагдсан, сунгалт
хийгдсэн иргэдийн баталгаажуулалт болон нэмэлтийн жагсаалтыг хариуцсан
мэргэжилтэнд баталгаажуулж өгсөн.
0-3 настай хүүхдээ асарч байгаа эхийн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт гаргасан 8
эхийн болон жирэмсэн амаржсан эхийн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт гаргасан 4иргэн,
хиймэл шүдний хөнгөлөлт 1 иргэн, бусад амралт, рашаан сувилалд амарсан 1
иргэний материалуудыг бүрдүүлж баталгаажуулалт хийсэн.
Сүхбаатар аймгийн ХХҮГазрын дэргэдэх ахмадын амралт сувилалд нийт 2
ахмад настан амраасан. 4-р багийн БИТХурлын дарга тус багийнхаа зорилтот
бүлгийн 1 ахмад настанг үнэ төлбөргүй амраасан.
Сумын АДЗөвлөлөөр Байнгын асаргааны тэтгэмжид хамрагддаг хөгжлийн
бэрхшээлтэй 1 иргэний сунгалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 хүүхдийн асаргааны
сунгалт, 1 ахмад настны асаргааны сунгалтуудыг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.
ХАА, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн чиглэлээр:
Сумын ЖДҮйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авсан 10 иргэнтэй уулзсан.
Мөн ЖДҮйлдвэрлэлээс зээл авсан иргэдийн судалгааг гарган нэгтгэж аймгийн
ХХААГазарт хүргүүлсэн.
Суманд хүнс худалдаа хоол, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг 14 ААНэгж дэлгүүрүүдэд аттестатчилалын шалгалт хийгдэж 5 ААНэгжийн
тохирлын гэрчилгээг олгосон.
Сумын засаг даргын А/42 тоот захирамжаар өндөржүүлсэн бэлэн байдал
зарлагдаж Цагдаагийн тасагтай хамтран тусгай зөвшөөрөлтэй 9 ААНэгжид албан
шаардлагыг хүргүүлж архи согтууруулах ундааг лацдаж А/43 тоот захирамжаар
өндөржүүлсэн бэлэн байдал цуцлагдаж архи согтууруулах ундааны лацыг тавьсан.
Аймгийн МХГазарт тариалалтын мэдээ болон үр тарианы ХХК-уудын
судалгааг хүргүүлсэн.
Мөн үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай сумын
засаг даргын А/45 тоот захирамжаар албан газруудын 2 албан хаагч тутмын дунд 1
шувууны үүр суудал хийх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Уулбаян сумын сарын ажлын товч мэдээ:

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:

5 сарын байдлаар орон нутгийн орлого төлөвлөгөөгөөр 12904.1 мянган төгрөг
орохоос 17330.3 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй орлогын төлөвлөгөө 134.3 хувийн
биелэлттэй байна.
Орон нутгийн татварын орлогын гүйцэтгэл
1-4 сарын санхүүгийн дэмжлэг 116600,0 мянган төгрөг ирэхээс 116600.0
мянган төгрөг ирж 100 хувийн гүйцэтгэлтэй.
Тогтвортой амьжиргаа 3 төслөөс зохион байгуулсан худалдан
ажиллагааны сургалтад 5 хүнийг суулгаж А-3 сертификаттай болсон.
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7000 га-д оготно устгалын 10080,0 мянган төгрөгний 70 хувь болох 7056,0
мянган төгрөг Тамгын газрын нэмэлт санхүүжилтийн дансанд орж ирсэн. Мөн 5000
га-д цацах 10 тн хорыг улсын нөөцийн газраас татаж авч оготно устгалыг зохион
байгуулж байна.
Жаргалант, Баян багийн ИНХурал болж 2020 онд ОНХСангаар хийж хэрэгжүүлэх
ажлын саналуудыг авч, асуулгыг эрэмбэлсэн.
Тэгш багийн төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай, Дэлгэр багийн
төвийн барилга 30 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Түүх, соёлын архивын судалгааг
9000,0 мянган төгрөгөөр хийж гүйцэтгүүлсэн.
2019 оны 5 сарын байдлаар төрөлт 20, нас баралт 12, гэрлэлт 1, иргэний
үнэмлэх сунгалт 30, шинээр олгосон 10, шилжин ирсэн 23 бүртгэгдсэн байна.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:
Хүн бүрийг Угийн бичигтэй болгох зорилгоор ахмад багш Бадарчинтай
хамтран “Угийн бичиг хөтлөх арга зүй” сургалтыг зохион байгуулсан.
Монгол бичгийн сургалтыг хичээллүүлсний үр дүнд төсвийн байгууллагуудын дунд
зохион байгуулсан Монгол бичгийн тэмцээнд 1–р байр эзэлсэн амжилт үзүүлсэн.
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран 132 хүүхдийг шүдний үзлэгт хамруулж,
өвчлөлттэй хүүхдүүдийн шүдийг бүрэн эмчлүүллээ. Мөн сумын ЭМТ-тэй хамтран
хаврын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 128 хүүхэд хамруулж витаминжууллаа.
Цэгээр наадъя, Багачуудын зургийн дэвтэр, Дүрсээр наадъя дэвтрүүдийн үзэсгэлэнг
зохион байгуулж шалгарсан бүтээлүүд болон дэвтрүүдийг аймгийн БСУГ-т
хүргүүлсэн.
“Сайн хичээл-Үйл ажиллагаа”-г зохион байгуулж тайланг БСУГ-т илгээсэн байна.
Хүн ардын эрүүл мэнд, гоо зүйд хөрөнгө оруулалт ажлын хийж “Нийтийн
цэнгээнт” бүжгийг 7 хоногийн 1 дэх өдөр тогтмол зохион байгуулж байна.

Инээдмийн баярын өдрийг тохиолдуулан явуулсан хөтөлбөрт арга хэмжээнд 120
гаруй иргэн хамрагдлаа.
Шинэ Соёлын төв баригдах болсонтой холбогдуулан хуучин барилгыг буулгаж
газар чөлөөлөх ажлыг гүйцэтгэж байна.
Наран сумын авьяаслаг дуучны тоглолт, хүүхдийн цэцэрлэгийн “Шувуухай”
наадмыг тус тус амжилттай зохион байгуулж 200 гаруй үзэгч, авьяаслаг багачууд
оролцжээ.
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт-1, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр-1, байнгын
асаргаанд-1, жирэмсэн хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмж-6, цалинтай ээж8, шинэ төрсөн хүүхэд-2, ахмад настаны рашаан сувиллын хөнгөлөлт-1 нийт 20
иргэний өргөдлийг шийдвэрлэн тэтгэвэр,тэтгэмжид хамруулсан. Хүнсний эрхийн
үйлчилгээ авч буй өрх иргэдийн эрхийн бичгийг 5 сарын 10-ны өдрөөс 3 хоногийн
дотор олгож бичилт хийсэн.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр батлагдсан Малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан 3
өрхийн 2 өрхөд 10 сая төгрөгийн мал зах зээлийн ханшнаас 10000-20000 төгрөгөөр
хямд авч өгсөн. Хийдийн явган хүний зам тавих ажилд 3 иргэнийг холбон зуучлан
ажиллуулж байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн LMIS-д ажил хайгч-45 бүртгэлийг шинэчлэн сэргээж, ажлын
байранд зуучлалаар 3 иргэний мэдээллийг бүртгэн баталгаажуулсан байна.
05 сарын 14-ний өдөр Баянмөнх уулын тахилгад зориулсан 3 насны хурдан
морины уралдаанд Хамтарсан багийн гишүүд 35 хүүхдийн хамгаалалтын хувцас,
даатгалыг шалган уралдааны замд гаргасан. Энэ үеэр мориноос унасан хүүхэд
байхгүй.
Аймгийн шилдэг гэр бүл шалгаруулах ёслолд сумаасаа 1 гэр бүлийг
оролцуулсан.
Нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт
147186.3 мян төгрөгийн шимтгэл
төвлөрүүллээ.
Үүнээс:
Ажил олгогчоос шимтгэлд -104339.7 мян төг
Сайн дурын даатгалын шимтгэл- 27590.3 мян төг
ЭМДаатгалын шимтгэлд- 15256.3 мян төг
Хэлтсээс 374.0 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 387 тэтгэвэр авагчдад 483697.6 мян
төгрөгийн тэтгэврийг олголоо.
СДД-д 138 даатгуулагчидтай шинээр гэрээ байгуулан 27590.3 мян төгрөгийн
шимтгэл, Эрүүл мэндийн даатгалд 134 даатгуулагчийг даатгаж 15256.3 мян
төгрөгийн шимтгэл төвлөрүүлсэн.
ХЧТА тэтгэмж – 8 даатгуулагчдад-698.9 мян төг, оршуулгын тэтгэмж – 9 тэтгэвэр
авагчдад -9000,0 мян Ж.А тэтгэмж 9
даатгуулагчдад -6610.1мян төгрөгийн
тэтгэмжийгг тус тус олгоод байна.

Сайн дурын даатгалд 15 иргэнийг шинээр даатган 3144,4 мян төг, Эрүүл
мэндийн даатгалд 158 иргэнийг даатгаж 8108,0 мянган төгрөгийн шимтгэлийг
нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэв.
“Нийгмийн даатгал” аппликейшнийг сурталчлах таниулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх
2019 оны 03 сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 04 сарын 20 өдөр хүртэл нэг сарын аяныг
зохион байгуулж, аппликейшнийг 15 ажил олгогчийн 163 даатгуулагчдад сурталчлан
таниулан 125 даатгуулагчдын гар утсанд аппликейшнийг суулган бүртгэлжүүлж,
баталгаажуулалт хийгээд байна.
Нийт 442 хүн эмнэлгийн үзлэгт хамруулсны дотор амбулаторид 273
урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр 151 хүн, идэвхтэй диспансерийн хяналтад 6, гэрийн
идэвхтэй хяналтад 26, гэрийн дуудлагаар 37 хүн үзэж, 37 хүн хэвтүүлэн эмчилж
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүллээ.
Эмнэлэгт 37 өвчтөн шинээр хэвтүүлэн эмчилж, алсын болон ойрын
удаа, явж үйлчилсэн.
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Жирэмсний хяналтад 26 эхийг тогтмол хянаж, 0-5 насны 95 хүүхдийг хяналтад үзэж
жинлэж, 0-2 насны 22 хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамрууллаа.
Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр:
Монгол тарваганы тооллогыг идэвхтэн байгаль хамгаалагчтай хамтран зохион
байгуулж дурангаар 17 тарвага харж, 25 дошоо тоологдсон . Мөн 3 тарвага зүй
бусаар хорогдсоныг Мал эмнэлгийн тасагтай хамтран ариутгал халдваргүйтэл
хийсэн.
Сунхунгоулд ХХК –ний Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтэд
үнэлгээ дүгнэлт өгч ажилласан.
Дэчинчойнхорлин хийдэд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахаар 1,2 км хашаа, 2200
улиас, нарс, гацуур, гүйлс, нохойн хошуу тарьж, 235 иргэн модны нүх ухахад
ажилласан. Мөн гүний худаг, усалгааны дуслын систем, 1,1 км явган зам, авто
машины зогсоол зэрэг ажлуудыг 200 гаруй сая төгрөгийн хувийн хөрөнгө
оруулалтаар гүйцэтгэж байна.
Сумын төвийн ундны усны дээжийг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын
лабораторийн шинжилгээнд хамруулж, ус түгээгч нарыг аймгийн Эрүүл мэндийн
газарт үзлэгт хамруулсан.
Золбин нохой устгах ажлыг зохион байгуулж /38 нохой/ 304000 төгрөгийг зарцууллаа.
Идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг ажиллах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс
мотоцикл авахад нь 1 сая төгрөгийн, тарваганы тооллого зохион байгуулахад нь 20 л
шатахууны дэмжлэг үзүүлсэн.

Сумын төвийн ногоон байгууламжийг хашаажуулахад байгаль хамгаалах сангаас 10
сая төгрөг зарцуулсан. Усалгаа болон модны нүхний элс шороог 6а, 6б эко ангийн
сурагчдын тусламжтайгаар хийж гүйцэтгэж байна.
Нийтийг хамарсан 3 төсөл хөтөлбөр бичиж явуулснаас ногоон байгууламж, булгийн
эхийг засварлах хаших төслүүд нь дэмжигдэн 17 хүнийг түр ажлын байраар ханган
цалин урамшуулалд 4,760,000 төгрөгний санхүүжилтийг Хөдөлмөр, халамж
үйлчилгээний Хэлтсээс шийдвэрлэсэн.
Зүүнбулгийн эхэнд үхсэн малын сэг зэмийг Mал эмнэлгийн тасагтай хамтран
цэвэрлэж, дэрсний хог хаягдлыг ЕБСургуулийн 3,4,5 дугаар ангийн багш, сурагчдаар
цэвэрлүүлж 6 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт зайлууллаа.
Мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөт болон зөвлөн туслах шалгалтад
хамрагдаж байгаль орчны эрсдэлийн үнэлгээ дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэж, үйл
ажиллагаа хангалтгүй аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөгөө өгч, төлөвлөгөөт хяналт
шалгалтаар их эрсдэлтэй 1 аж ахуйн нэгжид 2,5 сая төгрөгийн торгууль ногдуулсан.
Халзан сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:
5 дугаар сарын 27-ноос 29 ны өдрүүдэд 1,2,3,4-р багийн иргэдийн нийтийн хурлыг
зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/95 тоот “Гамшгаас хамгаалах сургууль,
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг, гамшгаас хамгаалах, гал түймрийн улсын
хяналтыг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулах” тухай захирамж, Сүхбаатар аймгийн
Онцгой байдлын газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03 –ны өдрийн 32/124 дугаар албан тоот
“Халзан суманд гамшгаас хамгаалах, иж бүрэн сургууль зохион байгуулах” ажлын удирдамж,
халзан сумын Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ний өдрийн А/39 тоот захирамжаар
Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай захирамжаар
халзан суманд 13,14- ны өдрүүдэд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн
ажиллав.
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль дадлагын орон нутгийн удирдлагын гамшгаас
хамгаалах менежментийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, томилгоот бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг
дээшлүүлэх, үүссэн онцгой нөхцөл байдлын хор уршгийг шуурхай арилгах төлөвлөгөөний
бодит байдлыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний аврах ажлын ур
чадварыг дээшлүүлэх, бүх түвшний төрийн захиргааны болон мэргэжлийн байгууллага,
гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын ажлын уялдаа, харилцан
ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилготойгоор амжилттай зохион байгуулж сумын
гамшгаас хамгаалах орон нутгийн албаны бэлтгэл бэлэн байдал 91, сумын онцгой комисс,
гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдал 92,
штабын дадлага 86,3, гамшгаас хамгаалах дадлага сургууль 97,7, нүүлгэн шилжүүлэх
дадлага сургууль 92, сургуулийн ерөнхий үнэлгээ 91,8 буюу А үнэлгээтэй дүгнэгдсэн бөгөөд
сургууль дадлагад идэвхтэй оролцсон онцгой комиссын гишүүд, мэргэжлийн анги, ард
иргэдэд Халзан сумын Засаг даргын Тамгын газрын зүгээс талархал илэрхийлэв. ОБГ-ын
орлогч, УСТ-ийн дарга, ГХУХБ, дэд хурандаа Д.Бат-Эрдэнэ сумын онцгой комисс, гамшгаас
хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн, хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагын
дарга эрхлэгч нарт амжилт хүсэн сургуульд идэвхтэй оролцсонд талархал илэрхийллээ
ажиллалаа.
05 дугаар сарын 16-17 ны өдрүүдэд аймгийн архивын хэлтсийн дарга М.Төрбаяраар
ахлуулсан ажлын хэсгийг сумандаа урин, 6 дугаар сарын 19 ны өдөр улсын архивын үзлэг
болохтой холбогдуулан бэлтгэл ажлыг ханган, зөвлөгөө тусламж авч ажиллалаа.

05 дугаар сарын 23-24 ний өдрүүдэд “Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, хяналт
шинжилгээ ба үнэлгээ” сэдэвт бүсийн сургалтыг манай суманд МЭРИТ төсөл болон
Аймгийн ХШҮДАХ-ээс зохион байгуулан ажиллав. Тус сургалтад Түвшинширээ болон
Баяндэлгэр сумдын 10 төрийн албан хаагч, сумаас 15, нийт 25 албан хаагч тус тус сургалтад
амжилттай хамрагдлаа.
Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:
Аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэгээр 24.5 сая төгрөг, татварын орлогоор 2.3 сая
төгрөг орж төсөвт байгууллагуудад 26.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олголоо.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан
авах ажиллагааны сургалтад нягтлан бодогч, мэргэжилтэн 2 сууж сертификат авлаа. Мөн
Тогтвортой амьжиргаа -3 –аас зохион байгуулж байгаа модуль-3 сургалтад санхүү
албанаас 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй суулаа.
Хууль эрх зүйн чиглэлээр:
Зорилтот бүлгийн иргэдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Татвар төлөгчдийн
өдрөөр НАӨТ талаар, Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг тус тус зохион байгуулан
гарын авлага тараалаа. Байгаль орчны нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр Байгаль орчны тухай
хууль болон галын аюулгүй байдлын тухай хуулиар иргэдэд байгаль орчны мэргэжилтэн
мэдээлэл хийв. Мөн Архивын улсын үзлэг болохтой холбогдуулан Архивын тухай хууль
болон Төрийн албаны тухай хуулиар бичиг хэргийн эрхлэгч мэдээлэл хийж ажиллав.
Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр:
5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн анги дэвших болон улсын шалгалтын бэлтгэлийг
хангах үүднээс давтлагын хуваарийг гаргаж АУБ нар болон мэргэжлийн багш нараар
хуваарийн дагуу давтлагыг өдөр бүр хийлгүүлж байна.
1-р анги болон 5,9-р ангийн сурагчдын эрдмийн баярыг тайлант өдөрлөг хэлбэрээр
зохион явуулж төгсөх ангийн сурагчид “Уяхан цэнхэр хавар” тоглолтыг хийж эцэг эх, ард
иргэдэд толилуусан.
5-р сарын эхний долоо хоногт бичиг үсгийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж төрийн албан
хаагчдын дунд “Журамласан үгээр цээж бичиг, “Хүмүн бичиг-Хүн бүрийн бичиг, Минутын
уншлага, Сайхан бичигтэн хамт олон шалгаруулах уралдаан зэргийг зохион байгуулан
ажиллалаа.
Улаан бурхан өвчинд цэг тавья аяныг нээж энэ ажлын хүрээнд 4-9 дүгээр ангийн
сурагчид, тэдний эцэг эх, удирдлагуудад “Улаан бурхан “ өвчний талаар товч мэдээлэл хийж
сурагчдыг вакцинд хамруулсан.
Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих малжуулах хөтөлбөрт хамрагдах 3 малчин
өрхийн төслийг хөдөлмөр халамжийн газарт хүргүүллээ. Халуун усны байнгын ажлын
байранд зорилтот бүлгийн 1 өрхийн иргэнийг ажлын байранд зуучлан, Бүлгээр хүнсний ногоо
тариалах хөтөлбөрт зорилтот бүлгийн 6 өрхийн иргэнийг хамрууллаа. “Ажил мэргэжил зөв
сонголт” , “Ажлын хөтөч” номуудыг төгсөх ангийн хүүхдүүдэд эрдмийн баярын тайлант
урлагийн тоглолтын арга хэмжээ дээр гардууллаа. Ахмад мэргэжилтний зөвлөх
үйлчилгээгээр 1 ахмад 1500000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан. ХАБЭАхуйн
сарын аяны ажлаараа аймагтаа түрүүлэн өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан.
Хүнсний эрхийн бичгийн 4,5 сарын цаасан талоныг олгож ХХҮГазарт бараа олгосон
бүртгэлийн жагсаалт, талоны мэдээ тайлан, нэхэмжлэх, тооцоо нийлсэн актыг хүргүүлж,
Зорилтот өрхийн 2 хүүхдийг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлдэг дэлгүүрт санал
хүсэлт тавин баярын гарын бэлэг гардуулан, 1 хүүхдийг ЗДТГазар өргөмжлөл, баярын
бэлгээр шагналаа. Олон улсын гэр бүлийн өдөрт зориулсан Буухиа тэмцээн зохион
байгуулан 3 байр шалгаруулан өргөмжлөл дурсгалын зүйлээр шагнаж урамшууллаа.
Зорилтот өрхийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн сарын аяны

хүрээнд зорилтот бүлгийн иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоо,
шинжилгээнд хамруулан витаминжуулан, Хүүхдүүдийг нь шүдний үзлэгт хамруулсан.
Тэтгэвэр ,тэтгэмжийн олголт:
№ Тэтгэвэр, тэтгэмжийн төрөл

Хүний тоо

1

Халамжийн тэтгэвэр

29

Мөнгөн дүн
/мян.төг
5104000

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Байнгын асаргаа ХБИ тэтгэмж
Байнгын асаргаа ХБИ асрагч тэтгэмж
Байнгын асаргаа ахмад тэтгэмж
Байнгын асаргаа ахмад асрагч тэтгэмж
Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тэтгэвэр
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асрагч
Цалинтай ээж хөтөлбөр
Хэл яриа, харааны бэрхшээлтэй иргэний харилцаа
холбооны зардал

9
9
17
17
13
3
3
87
6

540000
666000
1020000
1258000
520000
528000
222000
4350000
120000

Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр:
4 дүгээр 30 ны өдөр аймгийн Байгаль орчны газартай хамтран нээлттэй хаалганы
өдөрлөг зохион байгуулж ажиллалаа. Энэ ажлын хүрээнд модны талбайд 100 ширхэг мод
тарьж, иргэдийн дунд АХА болон Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа.
Жарын овооны хогийг цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт 1,5 тонн хогийг төвлөрүүллээ.
3-р багийн нутагт Цагаан бухт гэдэг газар хууль бусаар худаг гаргаж байсан “Их
чандмань” ХХК ны үйл ажиллагааг зогсоож 150,000 төгрөгийн хураамжийг орон нутгийн
төсөвт төвлөрүүллээ.
05-р сарын 23-ны байдлаар нийт 25 зээлдэгч байгаагаас 14 хүнээс 6,427,147 мянган
төгрөгний орлого Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд төвлөрүүлсэн байна. Хугацаа хэтэрсэн
зээлдэгч 1 иргэн 1,024,300 мянган төгрөгийг Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд төлж зээлээ
хаасан.
Эрдэнэцагаан сумын сарын ажлын товч мэдээ:
Төрийн удирдлагын чиглэлээр:
Цаг агаарын нөхцөл байдал өөрчлөгдөж хур тунадас орох нь багасаж хуурайшилттай
байгаа энэ нөхцөл байдлаас үүдэн Аймгийн ЦУОШГ-тай хамтран ажиллаж Үүлэнд зориудаар
нөлөөлөх шарга бороо3, экспедицүүдийг байгуулж 2 албан хаагчийг сургаж ажилласнаар
2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр үүлэнд зориудаар нөлөөлж сумын нутаг дэвсгэрт хур
бороо орууллаа. Тус ажлын хүрээнд ЗДТГ-аас 2 сая төгрөгний зардлыг гаргаж ажиллалаа.
АНУ-н элчин сайдын яамнаас зохион байгуулж буй төслийн хүрээнд Сумын Бичигт
боомтод 75-100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг барих үйл ажиллагаатай танилцах
судалгааг хийх ажлын хэсэг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж бичигт боомтод 1 хоног ажиллалаа.
Тус ажлын хүрээнд хамгийн сүүлийн судалгаа дүгнэлт хийх ажлын хэсэг бөгөөд уг төслөөр
бичигт боомтод цэцэрлэг баригдах магадлал өндөртэй байгаа талаар танилцууллаа.
2019 оны 05 дугаар сарын 02-ноос 05 дугаар сарын 9-ны хооронд багийн иргэдийн
нийтийн хурлыг зохион байгуулж тус хурлаар төр засгийн цаг үеийн мэдээ мэдээлэл болон
2020 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийх ажлын санал хүсэлтийг иргэдээс авч
ажиллалаа.

2019 оны 05 дугаар сарын 04-нөөс 08-ны хооронд явагдсан Эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээг хүн амд хүргэх Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой үзлэгт
Аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран Нарийн мэргэжлийн 11 чиглэлээр явуулан
амбулаторийг зохион байгуулж хамрагдвал зохих 15-39 насны 3368 иргэнээс 2100 иргэнийг
хамруулж 74 хувьтай хамрууллаа. Тус ажлын хүрээнд Сумын ЭМТ-өөс эргэн 1 сарын
хугацаанд үлдсэн 1000 гаруй иргэнээ хамруулахаар зорин ажиллаж байна.
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулснаар шинээр 52 өвчтөнийг оношлон 41 иргэнийг
холбогдох эмчилгээнд хамруулаад байна.
2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр МУ-н Хүний эрхийн комиссын дарга н.Бямбадоржоор
ахлуулсан ажлын хэсэг ирж Сумын Малчин эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудлаар Төрийн зохих
шатны удирдлага болон мэргэжилтнүүдтэй уулзаж найман багийн 45 малчин эмэгтэйтэй
уулзаж 3 гарын авлага боршур тарааж санал асуулга авч 13 эмэгтэйгээр ярилцлага авч
ажиллалаа.
Сумын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд Улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалттай 200 хүүхдийн багтаамжтай хүүхдийн цэцэрлэг баригдаж ажлын явц 20
хувьтай
2018 оны ОНХС-ийн 10 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдсэн хүүхдийн 1-р цэцэрлэгийн
барилгын дээврийн засвар үйлчилгээг эргэн засварлаж шувуун дээвэр хийх ажлын явц 60
хувьтай
2019 оны ОНХС-н 9 сая төгрөгийн хөрөнгөөр хийгдэх Ундны усны худагт автомат худаг
суурилуулах ажил 15 хувьтай явагдаж байна.
Улсын төсвийн 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хилийн торон саадыг шинэчлэх
ажлыг зохион байгуулж 32 км торон саадыг шинэчилж ажиллалаа. Үүний хүрээнд Хил
хамгаалах туслах хүчний зөвлөлөөс Хилийн торон саадыг шинэчлэх ажилд тус нэмэр
үзүүлэх үүднээс Мянгат малчдын зөвлөгөөнийг Хилийн 0146-р ангитай хамтран 5 дугаар
заставт зохион байгуулж сумын 87 мянгат малчин болон хил орчим ойролцоо байгаа
малчдыг татан оролцуулж нэг өдрийн хөтөлбөрт үйл ажиллагааг зохион байгуулж
ажиллалаа. Үүнд 120 малчин оролцож 45 сая төгрөгийн хандивыг цуглуулж хилийн торон
саадыг шинэчлэх ажилд хувь нэмрээ оруулсан.
Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:
Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сургалт сурталчилгаа , ажилгүйдлийн тэтгэмж
хариуцсан байцаагчтай хамтран Хөдөөгийн 5-н баг, сумын төвийн 3-н багийн иргэдэд
Нийгмийн даатгалын шинэчлэгдсэн хууль, малчны тэтгэврийг сурталчлах, сайн дурын
даатгалд хэрхэн хамрагдах, тэтгэвэрт 12 иргэний ажилласан жилийн материалыг үзэж харж
зөвлөгөө өглөө. Зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн нийт иргэдийн тоо 600 гаруй. Сурталчилгаа
мэдээлэл хийж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж ажилласны үр дүнд шинээр 5 иргэний
материалыг хүлээн авч дээд газарт хүргүүлж, сайн дурын даатгалд 8 хүн хамруулсан.
Тэтгэврийн хувийн хэргийг нэг бүрчлэн тооллого хийж ажиллалаа. 05 дугаар сарын 30-ны
өдөр Бичигт боомтод Нийгмийн даатгалын чиглэлээр Нээлттэй хаалганы өдөрлөг хийхээр
ажиллаж байна.
Аймгийн татварын хэлтсээс ажлын хэсэг ирж Уул уурхай болон албан байгууллага аж
ахуйн нэгжээр шалгалт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ. 2019 оны 05 сарын 01-15
хооронд “Татвар төлөгчдийн баяр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэхүү арга хэмжээний
хүрээнд сумынхаа нийт татвар төлөгчдөд баярын мэндчилгээ хүргэж, ЕБС-ийн 4 ангид
хичээл орж , “Татвар хөгжлийн үндэс” сэдэвт гар зураг, эсээ бичлэгийн уралдааныг бага
болон ахлах ангид зарласан. Бүтээлийг 06 сарын 01-нд шалгаруулж шагнал гардуулна. 3-р
багийн нутагт гадны 100 ямаа байгаа талаар мэдээлэл авч газар дээр нь очиж холбогдох
арга хэмжээг авч ажиллалаа.

Энэ сард сумын засаг даргын А/74-р захирамж гарсантай холбогдуулан 5-сарын 1921-нийг хүртэл өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин байгууллага дээрээ ажилчид жижүүрт
гарч ажиллалаа. Энэ үеэр дээвэр дээр гарч хар цаасыг янзалж дэлгэж шороо асгалаа.
Олон нийтийг хамарсан 10 үйл ажиллагаа болж өнгөрсөн. Томоохон ажлуудаас дурдвал:
Номын өдөр, Музейн өдрийг угтуулан тусгай хөтөлбөр төлөвлөгөө гарган ажилласан. Энэхүү
ажлын хүрээнд “Үндэсний бичиг соёлын өдөр-“ийг тохиолдуулан байгууллагынхаа бүх өрөө
тасалгааг монгол бичгээр хаягжууллаа. Мөн ЕБС-тай хамтран Бичиг үсгийн баяр арга
хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. “Сайхан бичигтэн”, “Хурдан уншигч” Уйгаржин монгол
бичгийн үзэсгэлэн гэсэн уралдаан тэмцээнүүдийг зохион байгуулж нийт төрийн албан хаагч
иргэд хамрагдлаа.
Нутаг нутгийн ард түмний дунд яригдаж өнөөг хүртэл уламжлагдан ирсэн яригдаж
ирсэн үлгэрүүд, эртний сайхан үлгэрүүдийг сэргээх, хүүхэд багачуудыг хүмүүжүүлэх
боловсрол олгох гэрийн хүмүүжлийг сэргээх, СББӨ тээгчийг илрүүлэх зорилготой “Үлгэрч
эмээ өвөө” тэмцээнийг 1-р цэцэрлэгийн захиргаатай хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү
тэмцээнд 7 үлгэрч эмээ оролцсоноос Чимэд багш түрүүлж тэргүүн байр эзэлсэн.
Дарьганга үндэсний өв соёлыг харуулсан “Дарьганга тойром”-бүжгийн тэмцээнийг
ИТХ-тай хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү тэмцээнд нийт 4 баг оролцсоноос ЕБС 1-р байр,
Ахмадын хамтлаг 2-р байр, Соёлын төв-ИТХ тай хамтарсан баг 3-р байр эзэллээ.
Сүхбаатар аймагт Угсаатны зүйн музей, Үлэг гүрвэлийн музейтэй хамтарсан “Үлэг
гүрвэлийн олдворууд” үзэсгэлэнд Бүртгэл мэдээллийн ажилтан 1 хоногийн сургалтад
хамрагдаж мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө авсан. Мөн нийтийн номын сангаас зохион
байгуулсан сургалтад Номын санч нярав Ц. Отгонтөгс хамрагдаж мэргэжил аргазүйн
зөвлөгөөг тус тус авч ажиллалаа.
Баянцагаан, Цагаан овооны нээлт, Егүзэрийн хүлэг аварга хүлэг шалгаруулах
уралдааны нээлтийн үйл ажиллагаа техник аппаратураар ханган ажилласан.
5-р сарын 18 бол Олон Улсын музейн өдөр тохиодог. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан
Егүзэр хутагт хатгины хар сүлд тахилгын өргөөг цэвэрлэж шороо тоосыг нь авч албан ёсоор
нээн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилсэн. Нийт 59 хүн үйлчлүүлснээс том хүн 19, хүүхэд
40 хүн тус тус үйлчлүүлсэн байна. Мөн үзмэр эд өлгийн зүйлийн хаяга шошгыг шинэчилж
байрлуулсан. Соёлын өв-Бидний бахархал гар зургийн уралдааныг ЕБС-ийн сурагчдын дунд
зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнд 10 гаран бүтээл ирсэнээс эхний 3 байрыг шагнаж
урамшуулсан.
Номын сангаар нийт 30 хүн үйлчлүүлснээс 15 байнгын үйлчлүүлэгч шинээр 20 хүн
үйлчлүүлсэн. Уншлаганд 21 ном гарсан байна.
Улаанбаатар хотод Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн мэргэжил
дээшлүүлэх 5 хоногийн сургалтанд эрхлэгч И.Мөнгөнцэцэг, бүлгийн багш М.Хандсүрэн,
Г.Алтанзаяа нар, Сүхбаатар аймгийн Онгон суманд “Merit” төслийн хүрээнд зохион
байгуулагдсан “Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ” сэдэвт 2 хоногийн
сургалтад бичиг хэрэг Г.Алтанчимэг, Сумын насан туршийн боловсролын нэгжээс зохион
байгуулж буй “Угийн бичиг хөтлөх аргачлал” сэдэвт сургалтад 17 багш ажилтан, ЕБС-с
зохион байгуулсан “Монгол бичиг”-н сургалтад нярав М.Эрдэнэтуяа, бичиг хэрэг
Г.Алтанчимэг, Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулан багш ажилчдад
“Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар мэдээлэх сургалтад 17 багш тус тус хамрагдлаа. Наран
сумын “Нархан” цэцэрлэгийн 12 багш ажилтан манай цэцэрлэгт ирж туршлага солилцлоо.
Туршлага солилцох арга хэмжээний үеэр 2 цэцэрлэгийн дунд нөхөрсөг гар бөмбөгийн
тэмцээнийг зохион явууллаа. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион явууллаа. Өдөрлөгийн
хэмжээнд
бэлтгэл бүлгийн “Дэгдээхий нас” тайлан тоглолт, эцэг эхчүүдэд зориулан
“Долоодойгоор тоглонгоо хөгжих нь”, “Тоглоомын ач тус” зэрэг зөвлөмжийг тус бүр 200ш
тарааж, 5 асуулгаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авч ажиллалаа. Дотоод хяналт шалгалтын
нэгж энэ сард 3 удаа удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж 2 удаа заавар зөвлөмж өгч
ажиллалаа. Байгууллагын өрх толгойлсон эмэгтэй туслах тогооч Ц.Ариунцэцэгийн оюутан
хүүгийн эрдмийн баярт зориулан багш ажилчид 700.000 төгрөг, 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн

үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байсан Ц.Болорчимэгийн охины эмчилгээний зардалд зориулсан
хандивын тоглолтод 240.000 төгрөг тус тус хандивлаж сэтгэлийн хандив өргөлөө. Энэ сард
чөлөө хүссэн өргөдөл 4 ирснээс 3 албан хаагчдад 1-4 хоногийн цалинтай чөлөө 1 ажилтанд
цалингүй 8 хоногийн чөлөө олгож шийдвэрлэсэн байна.
Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, чиглэлээр:
Ундны усны цэвэршүүлэх төхөөрөмж, ухаалаг худгийг Баялаг Говь ХХК-тай холбогдож
гэрээ байгуулан ажлуулахаар тохирч ажил эхлүүлсэн. Аймаг, сумын засаг даргын
захирамжаар бог малд ангилан ялгалтыг 6000 малд хийж байна. Зорилтот бүлгийн иргэдийг
ажлын байртай болгох зорилгоор Аймгийн Хөдөлмөр Халамжийн газраас хэрэгжүүлж буй
Нийтийг хамарсан ажилд газар тариалангийн чиглэлээр төсөл бичиж зөвшөөрөгдсөн. Тус
ажлын хүрээнд газар хагалах талбайг бэлтгэн зорилтот 10 өрхийг хамруулж хүнсний ногоо
тариалалтын ажлыг эхлүүлсэн. Тус төслийн хүрээнд Сумын 1 өндөр настанг газар
тариалангийн ажилд зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэхээр цалинжуулаад байна.
Мэрэгч амьтны тархалтын судалгааг аймагт хүргүүлэн ажилласнаар 6000 га газарт
бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажлын хүрээнд 6 сая төгрөгийн
санхүүжилтыг Тамгын газрын дансанд төвлөрүүлж ажиллалаа. МҮОНРТелевизтэй хамтран 2
малчин өрхөд Төл 5 эрдэнэ нэвтрүүлэг, Хөдөө аж ахуй тасгийн хүрээнд Цайдамд 100 ш мод
суулгаж байгаа иргэдтэй уулзуулан Эргэх дөрвөн улирал нэвтрүүлэг хийлээ.
Сүхбаатар аймгийн Мал эмнэлгийн газарт сумдын мал эмнэлгийн байцаагч нарын
сургалт зохион байгуулагдаж байцаагчийн тамга, тэмдгээ гардан авлаа.
Орон нутгийн тарилга:
Дуут хавдраас сэргийлэх вакцин –12.4л,
Цусан халдвараас сэргийлэх вакцин – 186л
Сахуугаас сэргийлэх вакцин -67,4л мал эмнэлгийн газраас авч хувийн мал
эмнэлгүүдэд хувиарлан өгсөн.
Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас ирсэн ажлын хэсэгтэй хамтран сумын иргэдээс
Цагаан зээрийн талаарх судалгааг авч ажиллалаа. Тус судалгаанд 70 иргэнийг хамруулсан.
05 сарын 18,19-нд хуучин хогийн цэг дээр үүссэн хогийн тархай бутархай байдлыг ковшоор
цэгцэлж 2.5 сая төгрөгийг зарцуулж хамгаалалтын хашаа буюу файз 10 ш байршууллаа.
05 дугаар сарын 25-нд Цэвэрлэгээний өдөр уриатай бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг
зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд 10 албан байгууллагын 200 төрийн албан хаагч, 32 аж
ахуй нэгжийн төлөөлөл, Зорилтот бүлгийн 88 иргэн, ЕБС-н ахлах дунд ангийн 600 хүүхэд
нийт 920 хүн хамрагдаж 40 тн хогийг зайлуулж ажилласан тус ажлын хүрээнд ЗДТГ-аас 1.5
сая төгрөг, Хамтын ажиллагааны хүрээнд Бадмаараг Хаш ХХК-наас 1 сая төгрөгний
санхүүжилтийг гаргаж ажилласан. Энэ жилийн хог цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд
хүүхдүүдийн хандлагыг өөрчлөх аяныг зохион байгуулж өргөн хамруулснаар азтан
шалгаруулах сугалаат үйл ажиллагааг хог цэвэрлэгээнд хамрагдсан хүүхдүүдийн дунд
зохион байгуулж 600 хүүхдийн дундаас 50 ширхэг супер сугалааг сугалуулж урамшуулж
ажиллалаа.
МУ-н Ерөнхийлөгчийн 63 дугаар зарлигийн дагуу энэ жил сумын албан байгууллагууд
нийлээд 600 ширхэг улиас тарьж ажиллалаа.

