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УДИРТГАЛ 

Сэлэнгэ аймгийн Цагаануур сумын ЗДТГ нь  Монгол улсын Засгийн газар, 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2018 оны 

эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтуудыг орон 

нутагтаа хэрэгжүүлэх, сумын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх, байгууллага аж ахуйн 

нэгжүүд, багуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад удирдлага, арга зүйгээр хангах, 

иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх олон талт ажлыг 

зохион байгуулан ажиллаа.  

Сумын засаг даргын 2016-2020 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

эрхэм зорилгоо “Төрийн бодлого 

зохицуулалт ард иргэдийнхээ 

бүтээлч оролцоонд тулгуурлан 

тэдний ая тухтай амьдрах бүхий л 

боломжийг бүрдүүлсэн жишиг сум 

байна” гэсэн уриатайгаар тодорхойлж  

- Цагааннуур сум нь өндөр бүтээмж бүхий  газар тариалан, эрчимжсэн мал 

аж ахуйг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

- Иргэнд ээлтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

- Бүтээлч төрийг бий болгоно гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн “Эдийн 

засгийн хөгжлийн бодлого”, “Хүн амын хөгжил нийгмийн бодлого”, 

“Төрийн  захиргаа удирдлагын бодлого” гэсэн 3 үндсэн бодлогын 
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хүрээнд 106 зорилтыг тусгаж сумын ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө гарган ажиллаа.   

 Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага ИТХ, төрийн захиргааны 

байгууллага ЗДТГ, Засаг захиргааны анхан шатны  нэгж / Оргих, Тийрэг, Хуурч/  3 

багтай, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, соёлын төв, спорт цогцолбор, сум дундын ойн 

анги зэрэг төсвийн байгууллагууд төрийн ажил үйлчилгээг иргэдэд хүргэж, 81 аж 

ахуйн нэгж  үйл ажиллагаагаа явуулж ард иргэддээ үйлчилж байна. 

 

 

Сумын хэмжээнд газар тариалан, 

мал аж ахуй, аж үйлдвэрийн салбарын 

хэмжээнд жилд 10,0-22,0 тэрбум 

төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах 

зээлд борлуулдаг. Нийт аж ахуйн 

нэгжүүдээс 34 аж ахуйн нэгж, 24 иргэн 

газар тариалангийн үйлдвэрлэл 

эрхэлдэг.  

Сумын хэмжээнд 52.2 мянган  га тариалангийн  эргэлтийн талбайтай ба 

үүнээс жилд 24.0-35.0 мянган га-д үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн болон 

тосны ургамал тариалж, 17.0-28.0 мянган га-д сайн чанарын уринш бэлтгэж 1 га-аас 

10.0-17.0 цн буюу 26.0-45.0 мянган тн ургац хураан авч аймгийн нийт ургацын 20-

30%, улсын нийт ургацын 10 гаруй хувийг дангаараа үйлдвэрлэж байна.  Жилд 

дунджаар 10000 гаруй тн хадлан, 6000 гаруй тн дарш бэлтгэдэг. 

2018 онд нийт 38226 га талбайгаас 57565 тн ургац хураан авсан бөгөөд 

Үүнээс: Үр тариа 26929 га-аас 48676 тн 18,1 цн, улаан буудай 24598 га-аас 46788 тн 

буюу 19,0 цн, гурвалжин будаа 840 га-аас 1183 тн буюу 14,1 цн, арвай 361 га-аас 

345 тн буюу 9,6 цн, овъёос 1130 га-аас 360 тн буюу 3,2 цн, тосны ургамал 3120 га-
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аас 2036,3 тн буюу 6,5 цн, тэжээлийн ургамал 8177 га-аас 6853,6 тн буюу 8,3 цн, 

Төмс,хүнсний ногоо 602 га талбайгаас 7470 тн ургац тус тус хураан аваад 

байна.Сумын дүнгээр нийт 12,0 мян.тн хадлан бэлтгээд байна. 

 

   Сумын хэмжээнд 350 гаруй малчин өрхтэй. 2018 оны 12 сарын 07-ний өдөр 

сумын мал тэжээвэр амьтан хашаа худгийн тооллогын ажлыг 16 хэсэг 75 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй эхлүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж ажиллаа.  
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НЭГ. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ Э,РХ ЗҮЙН ТАЛААР: 

1.1. Төрийн захиргааны ажил үйлчилгээ, удирдлага зохион байгуулалт: 

Монгол улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль 

тогтоомжийн хүрээнд УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, аймаг, сумын  ИТХ-ын 

тогтоол,  Засаг даргын албан даалгавар,  захирамж шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, сумын 

байгууллага иргэдэд сурталчилах, биелэлтийг тооцон ажиллах, аймгийн ЗДТГ 

болон ТАЗСЗөвлөлөөс зарласан “Соёлтой харилцаа-Шуурхай үйлчилгээ” жилийн 

ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааныхаа талаар тайлагнаж байна.  

 

№ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: Биелэлт 

1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

   84,9% 

2 Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр 

   81,2% 

3 Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 

  84,5% 

 

Сумын Засаг дарга аймгийн Засаг даргатай бүтээгдэхүүн нийлүүлж 

санхүүжилт авах тухай гэрээг оны эхэнд байгуулан гэрээний дагуу төсөвт 

байгууллагын удирдлагуудтай төсвийн ерөнхийлөн  захирагч үр дүнгийн гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 52 тоот захирамж, МУ-ын Засгийн газрын 

2010 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдрийн 223 тоот тогтоолын дагуу сумын ЗДТГ нь 

үндсэн 22, гэрээт 4 орон тоотойгоор төрийн ажил үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.  

 ЗДТГ-ын дарга төрийн захиргааны албан хаагчидтай төрийн албан хаагчийн 

үр дүнгийн гэрээг оны эхэнд байгуулан хагас болон бүтэн жилээр гэрээний 

биелэлтийг дүгнэж үнэлгээ өгөн цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар харилцан 

ярилцаж ажлын чиглэл өгөөд байна. Ажилтнуудын нийгмийн баталгаа, сургалтын 

хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарч 

ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар 13,9 сая төгрөгийн өртөг бүхий  компьютер, тоног 

төхөөрөмж, худалдан авч ашиглаж байна. 
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2018 онд сумын ЗДТГ-т удирдах дээд байгууллагуудаас ирсэн 559  албан 

тоот, эрх зүйн баримт бичиг ирсэнийг бүртгэж, иргэд байгууллагад сурталчилан 

хэрэгжүүлж, биелэлтийг тооцон 227 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь явуулж 

ажиллалаа. Үүнд:  Аймгийн ИТХ-ын тогтоол-4, Засаг даргын захирамж -22, албан 

даалгавар- 10,  сумын ИТХ-ын тогтоол- 2 , ОБГ-ын даргын тушаал-1, ТАЗСЗ-ийн 

тогтоол-2 тус тус ирсэн байна. Ирсэн бичгийг ЗДТГ-ын архив, бичиг хэргийн ажилтан 

бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэж Засаг дарга, удирдлагуудаар цохуулан ажилтнуудад 

тарааж хариутай албан бичгийн хариуг холбогдох албан тушаалтнуудаар гаргуулж 

хугацаанд нь явуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа.  

Мөн сумын Засаг даргын  А дугаартай захирамж 137, Б дугаартай захирамж 

14,  албан тоот 401, ЗДТГ-ын даргын тушаал 43, үүнээс А дугаартай 14, Б дугаартай 

29,  албан тоот 156 гарсныг бүртгэж биелэлтэнд хяналт тавин ажилласан. Сумын 

Засаг даргын гаргаж буй эрх зүйн актуудын хууль эрх зүйн үндэслэлийг хангахад 

анхааран ажиллаж, ТЗХЭЗАХМэргэжилтнээс “Захирамжийн виз”-ийг олгож 

хэвшсэн.   

2018 оны  сумын 1, 2, 3 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлуудыг  2018 оны 

05-р сард хуралдуулж,  хурлаар багийн Засаг дарга нарын 2017 онд хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, 2018 онд сумын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх 

ажлын санал асуулга, сумын ЗДТГ-ын 2017 оны жилийн эцсийн ажлын тайланг тус 

тус хэлэлцүүлэн  ажиллав. 

 

 

 

 

 

 

  Сумын Засаг даргын Тамгын газар  тайлант онд  албан байгууллага,  аж ахуйн 

нэгж байгууллагын удирдлагуудын цугларалтыг 8 удаа зохион байгуулж цаг үеийн 

мэдээлэл өгөн ажиллав. Сумын ИТХ-ын 2018 оны 05-р сард хуралдсан ээлжит 

хуралдаанаар  2017 оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, 2018 оны төсвийн тодотгол 

зэрэг асуудлыг  өргөн барьж хэлэлцүүлэн төсвийн зардлыг хэмнэх, зарцуулалтын 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын тамгын газар  
 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 7 

 

үр ашгийг дээшлүүлэх, ажлын сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай үүрэг 

даалгаврыг төсвийн шууд захирагч нарт   хүргүүлэн ажиллаж байна.         

 Сумын ЗДТГ-ын даргын 

тушаалаар 2018 онд хийх “Нээлттэй 

өдөрлөг”  нээлттэй арга хэмжээг 

төлөвлөн ажилласнаас 4-р сард 

нийгмийн даатгал, халамж, нийгмийн 

бодлогын ажилтны хамтарсан 

өдөрлөгийг зохион байгуулав. Энэ 

өдөрлөгөөр 62 иргэнд үйлчлэв.  

Сумын ЗДТГ-ын ёс зүйн хорооны хурлыг 3 удаа хийж,  2018 онд 1 төрийн 

албан хаагчийг ажлаас халах, 4 төрийн албан хаагчид сахилгын шийтгэл 

оногдуулав.  

 Сумын 2, 3 дугаар багийн байгаль хамгаалагч, ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн, 

ТЗХЭЗДАХМэргэжилтэний ажлын байрны сул орон тоон захиалгыг явуулж төрийн 

жинхэнэ албан хаагчийн нөөц бүрдүүлэх шалгалтанд 4 албан хаагч хамрагдаж 

шалгалтанд 2 албан хаагч тэнцээд байна. 

  ЗДТГ-ын ажилтнуудын ажлын цаг 

ашиглалтыг сайжруулах, өдөр тутмын үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулж иргэдэд төрийн 

үйлчилгээг чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай хүргэх 

үүднээс цагийн бүртгэлийг цахимжуулан 

ажилтнуудын ажлын шуурхайг 7 хоног бүрийн 

Даваа гаригт хийж 7 

хоногийн ажлын үр дүнг 

хэлэлцэн цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл өгөн ажиллаж 

байна. 

Сум орон нутгийн ажлын явцын талаархи мэдээ 

мэдээллийг иргэдэд шуурхай хүргэх талаар сумын албан 

ёсны цахим хуудас www.tsagaannuur.se.gov.mn цахим 

хуудсаар болон, улирал тутам “Нуурын мэдээ” сонинг 

http://www.tsagaannuur.se.gov.mn/
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эрхлэн гаргахын  хамт зарын самбар, нүүр номын нийтлэл хэлбэрээр иргэдэд хүргэн 

тэдний санал санаачлагыг авч хэрэгжүүлж байна.  

  2018 оны 1 дүгээр ээлжийн 

цэрэг татлага явагдаж цэргийн насны 130 

иргэн хамрагдсанаас 12 иргэн, 2 дугаар 

ээлжийн цэрэг татлагад 84 иргэн 

хамрагдсанаас 10 иргэн тус тус хугацаат 

цэргийн албаа хааж байна.  

 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж Сумын Засаг даргын  2017 

оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/62 тоот захирамжаар өрөнхий зориулалтын 

мэргэжлийн ангийг 84 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 

Мэргэжлийн ангийн шинэчилсэн 

дүрмээр сургалт зохион байгуулав. 

Энэ сургалтанд 62 иргэн хамрагдав. 

Сумын Засаг даргын 2018 оны 04 

дугаар сарын 16-ны өдрийн А/29 тоот 

захирамжаар Гамшгаас хамгаалах 

штаб, мэргэжлийн ангийн 

бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн штабын бүрэлдэхүүн, мэргэжлийн ангийг томилгоожуулж 

2018 оны 04 дугаар сарын 21-ны өдөр зарлан мэдээллийн дохиогоор цугларах 

дадлага сургалтыг зохион байгууллаа.  

 Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн улсын үзлэгийг 2018 оны 05-р сарын 23-

25 өдрүүдэд  зохион байгуулж нийт 522 тээврийн хэрэгсэл оношилгоонд хамрагдаж  

20 гаруй сая төгрөгийн орлого төвлөрүүллээ.  

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2017 

îíû 01 ä¿ãýýð ñàðûí 14-íû À/19 òîîò 

çàõèðàìæ,  Õèëèéí 0101, 0234 äóãààð 

àíãèóäûí õèëèéí ñàëáàð, õèë÷äèéã 

óíàëãûí òîîã íýìýãä¿¿ëýõ àæëûí 

хүрээнд “Нэг баг – Нэг агт” аяныг 

çîõèîí áàéãóóëàí 1 ä¿ãýýð áàãèéí 
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èðãýí Ì.Ãàíòºìºð, 2 äóãààð áàãèéí èðãýí Á.Ñýëýíãýñàéõàí, 3 äóãààð áàãèéí èðãýí 

Ä.Íýðã¿é íàð õèë÷äýä òóñ á¿ð 1, íèéò 3 óíàëãûí ìîðü ãàðäóóëàí ºãëºº. Óëñûí õèë 

õàìãààëàëòàä îðóóëñàí õóâü íýìðèéã  үнэлж “Хилийн төлөө” тэмдгээр Н.Цэнд, 

Ã.Õ¿ðýëòîãîî, Ì.Ãàíòºìºð, Á.Ñýëýíãýñàéõàí, Ä.Íýðã¿é, Н.Батэрдэнэ íàðûã øàãíàæ 

óðàìøóóëñàí þì. 

1.2. Хууль эрх зүйн сурталчилгаа, мэдээлэл лавлагааны талаар: 

Сумын хэмжээнд хууль эрх зүйн ажлын төлөвлөгөөг сар улирал бүрээр үр 

дүнд хүрэх зорилгоор боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж 

байна. 

Сумын хэмжээнд 2018 онд төр, төсвийн байгууллага, ТББ, албан газрууд, 

хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран  нийт 31 удаагийн сургалт, зөвлөгөөнийг 

зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 131 гаруй хүн хамрагдсан байна. 

2018.02.08-нд “Хуулиа мөрдье-21” хоногийн аяны хүрээнд 14 иргэнд “Архины 

хор хөнөөлийн тухай”, “Халамжийн үйлчилгээний тухай”, “Нийгмийн даатгалын 

үйлчилгээний тухай”, “Төсөл арга хэмжээ”-ий тухай сургалтуудыг зохион 

байгууллаа. 

Монгол Улсын “Үндсэн Хууль”-

ийн өдрийг угтан  2018.12.05 –нд  сумын  

ХААТ-ийн дарга Ч.Алтанхуяг, НБМТАХМ 

А.Алтансугар  нартай хамтран  “Үндсэн  

хууль” хэлэлцүүлгийг   ерөнхий    

боловсролын   сургуулийн  12  ангийн  

сурагчдын  дунд явуулан АХА тэмцээнийг 

зохион байгуулан ажиллаа.   
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2018 оны 03 сарын 07-ны өдөр 

сумын Иргэдийн төлөөлөгчидийн 

хуралтай хамтран зохион байгуулсан 

эмэгтэйчүүдийн зөвлөлгөөн, сургалт, 

сурталчилгаагаар “Эмэгтэйчүүдийн 

талаарх нийгмийн оролцоо” 

судалгааг  50 эмэгтэйчүүдийн дунд 

түүврийн аргаар  явуулсан. Үүний гол 

зорилго бол сумын эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал хэр зэрэг байгааг тогтоох болон 

тэдний зөрчигдөж буй эрхийн талаар тогтоох, түүний шалтгааныг судлахыг  зорьсон 

болно. Энэ судалгаагаар нийгмийн оролцоо сайн гэж үнэлсэн нь нийт санал өгсөн 

хүний  40%, дунд зэрэг гэж үнэлсэн -38,2, сайн мэдэхгүй гэж үнэлсэн 21,8%-ийг тус 

тус эзэлж байна. 

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг 

чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулж,  12-р 

сарын байдлаар давхардсан тоогоор 36 

төрийн албан хаагч  аймгаас зохион 

байгуулсан сургалтанд, ажлын байран  

дахь  сургалтанд  давхардсан тоогоор 

нийт 66 албан хаагч хамрагдсан. Эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл хүссэн 

22 иргэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүллээ.  

 

5

38
28 24

19
11

36

22

Эрх зүйн сургалт Эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл 
хүссэн иргэн 

Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлууд төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус хуваарийн дагуу 

2015 2016 2017 2018
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1.3. Санал, өргөдөл гомдол, мэдээллийг  авч үзэхэд: 

2018 онд сумын ЗДТГ болон харьяа байгууллагуудад нийт 84  санал, өргөдөл, 

гомдол ирснийг бүртгэн авч холбогдох дээд шатны удирдлагад танилцуулан 84 

өргөдөл, санал, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж шийдвэрлэлтийн хувь 

100%-тай байна. 

1.4. Гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл: 

              2018 оны  жилийн эцсийн  байдлаар 12 гэмт хэрэг , захиргааны зөрчил 94 

тус тус гарч, урьд оны мөн үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 40,0%-иар буурч, 

захиргааны зөрчил 59,3%-иар өссөн дүн мэдээтэй байна.  

Сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн өргөтгөсөн  

хурлыг 2017 оны 2-р сард хийж уг хуралдаанаар “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хууль”, “Архидалтай тэмцэх” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Аймгийн Засаг 

даргын 2016 оны сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай 05 тоот албан даалгаврыг 

авч хэлэлцэн,  сумын бүх аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, төрийн албан хаагч 

нарыг хамруулан ажиллав. Аймгийн Засаг даргын 05 тоот албан даалгаварт 

тусгагдсан ажлын цаг ашиглалтыг төр төсвийн байгууллагын хэмжээнд 7 хоногт 2 

удаа удирдамжийн дагуу шалган илэрсэн зөрчлийг арилган ажиллаж байна. Мөн 

байгууллага, төрийн албан хаагчийн явуулж буй ажил үйлчилгээтэй холбогдуулан 

иргэд үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авч доголдсон ажил 

үйлчилгээний талаар холбогдох албан тушаалтан, албан байгууллагын дарга 

эрхлэгч нарт үүрэг даалгавар өгөн ажиллав.  

1.5. Иргэний  улсын бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, Хуулийн 

этгээдийн улсын бүртгэл мэдээллийн талаар  

Иргэний гэр бүлийн бүртгэл гэрчилгээ олголтын мэдээ: 

д\д Мэдээллийн үзүүлэлтүүд  Өссөн дүнгээр 

1 Цагааннуур сумын иргэний 

тоо 

Нийт 5011 

Эрэгтэй 2539 

Эмэгтэй 2472 

2 Төрсний бүртгэл Нийт 114 

Эрэгтэй 53 

Эмэгтэй 61 
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Иргэний 

улсын бүртгэлийн 

үйлчилгээг 

сүүлийн 3 жилийн 

тоон үзүүлэлтийг 

графикаар 

харуулбал. 

 

 

 

3 Гэрлэлтийн бүртгэл  Нийт 26 

Анхны  22 

Дахин  4 

4 Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл Нийт 7 

Захиргааны 1 

Шүүхийн  6 

5 Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт  6 

Эрэгтэй 3 

Эмэгтэй  3 

6 Эцэг тогтоосны бүртгэл Нийт  23 

Эрэгтэй 10 

Эмэгтэй  13 

7 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр 

өөрчилсний бүртгэл 

Нийт  3 

Эрэгтэй - 

Эмэгтэй  3 

8 Нас баралтын бүртгэл Нийт  24 

Эрэгтэй 13 

Эмэгтэй  11 

Нийт бүртгэлийн тоо 203 

2016 2017 2018

Төрсөн 102 138 114

Гэрлэсэн 27 38 26

Эцэг тогтоолт 17 13 23

Үрчлэлт 5 3 6

Овог,эцгийн нэр, нэр 
өөрчилсөн

2 2 3

Гэрлэлт цуцлалт 3 2 7

Нас барсан 30 30 24
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Иргэний цахим үнэмлэх олголт: нийт 

322 үүнээс: шинээр – 68, сунгалт – 170, дахин-

84 байна.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэний 

биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийг 

гэрээр нь очиж бүртгэл хийлээ.  

Иргэний баримт бичиггүй амьдралын түвшин доогуур орлоготой өрхийн 2 

иргэнийг бичиг баримттай болгох, төлбөрийг холбогдох 

ААН, байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх ажлыг 

хийж гүйцэтгэхэд 2-р багийн иргэн Д.Баторших, 3-р 

багийн иргэн С.Баатар нарийн иргэний үнэмлэхний 

төлбөрийг сумын “Бүтээлийн нуур” ХХК-ны захирал 

Х.Төмөрочир, Нарийн шүрэн” ХХК-ны захирал 

Д.Батцогт нар тус тус шийдвэрлэж өглөө. 

Шилжилт хөдөлгөөн сүүлийн 3 жилийн тоон үзүүлэлтийг графикаар 

харуулбал. 

 

  

XVII жарны гал нохой жилийн сар 

шинийн босгон дээр МУ-ын Засгийн 

газрын тогтоолоор Цагааннуур сумын 

Товхонхан ХХК, Ургацын хишиг ХХК 

Монгол улсын “Тэргүүний тариаланч 

хамт олон”-оор, 2018 оны 02 сарын 11-

нд гардууллаа.      

158
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2018 оны 02 сарын 13-нд сар шинийн баярт зориулсан хүчит бөхийн 

барилдааныг зохион байгуулан сумын ЗДТГ-аас 2017 оны ажлаа дүгнэн 

хөдөлмөрийн аваргуудаа тодруулсан.  

ХОЁР. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР: 

1.6.  Төсөв, санхүү:  

Сумын санхүүгийн алба нь Санхүү, төрийн сангийн хэлтэсээс зохион явуулж  

байгаа  “ Манлайлагч санхүүгийн алба ” аян зарласаны дагуу жилийн ажлын  дүнгээр 

аймагт 2-р байр эзэлсэн ба 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн  нэгтгэсэн тайланг 

хуулийн хугацаанд аймгийн Аудитын байгууллагаар шалгуулж  баталгаажуулан                    

“Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авсан. 

Санхүүгийн дэмжлэг 333987,2, ОНХСан 94008,6 мян/төг ирсэн байна. 

Татварын  орлого 77245,6 мян/төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс  12 дугаар сарын 10 

байдлаар 75091,6 мян/төгрөгний гүйцэтгэлтэй буюу  97,2 хувийн биелэлттэй байна. 

Сумын төсөвт байгууллагуудад шилэн дансны хяналт хийх ажлын төлөвлөгөө 

гарган сумын засаг даргаар батлуулан төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьж 

байгууллагын дутуу мэдээллэсэн мэдээллийг нөхөн оруулах даалгаварыг нягтлан 

бодогч нарт өгөн ажилласан байна. Ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу 

байгууллага бүр мэдээллийн самбарыг байршуулан сарын төсвийн гүйцэтгэл 

холбогдох хөрөнгө оруулалт бусад цаг үеийн мэдээллийг тавьж байна.Нягтлан 

бодогч нар улирал бүр хариуцсан байгууллага бүрт нийт ажилчин ажиллагсадад 

төсвийн орлого зарлагыг зардал бүрээр гүйцэтгэлийг танилцуулав. 

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлаар 2018 оны төсвийг батлуулсан ба 2 

удаагийн төсвийн тодотголын төслийг 

оруулан хэлэлцүүлэн батлуулж тогтоолын 

дагуу  сумын засаг даргын захирамжаар 

сар улирлын хуваарилалт гарган  аймгийн 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэн 

ажилласан байна. 

2018 оны сумын төсөвт байгууллагуудад дотоод хяналтын ажлын төлөвлөгөө 

гарган сумын засаг даргаар батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажилласан байна. 

Хяналтаар ажилласаны үр дүнд байгууллагуудын   төсвийг хэмнэлттэй зөв 
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зохистой, зарцуулалтыг гүйцэтгэлээр нь үнэн бодитой үр ашигтай, өр авлага нэмж 

үүсэхгүй, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна.Бүх төсөвт 

нягтлан бодогч,эд хариуцагч нарт дотоод хяналт хийсэн ажлын талаар цаашид авах 

арга хэмжээ ,гарсан алдаа зөрчлийн талаар ,одоо мөрдөгдөж байгаа хууль журмын 

дагуу мэдээлэл хийсэн болно. 

Сумын 2018 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт , төсөл 

арга хэмжээ , төсөв шийдвэрийн хамт хавсарган программд шивж мэдээллийг 

оруулан мэдээлэлийн самбарт гүйлгээ 

хийсэн нөхцөл бүрт ил тод мэдээлэн 

ажиллаж байна. Тогтвортой амьжиргаа 3 

төсөл , Сангийн яамнаас 2017 оны 

ОНХСангийн бодит гүйцэтгэлтэй 

уялдуулан сумдад урамшуулал олгохоор 

батлагдсаны нэгэнд манай суманд  

53436,0  мян/төг олгогдсон байна. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээ 

хийхтээ холбогдон төсөвт байгууллагууд бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Төсвийн 

байгууллагуудын эд хариуцагч , нягтлан бодогч  нарт Төсвийн тухай хууль , Төрийн 

сангийн үйл ажиллагааны журам, холбогдох дүрэм журмуудын талаар сургалтыг 

зохион байгуулан хийхэд нийт 12 хүн оролцсон байна.  

2018 оны сумын төсөвт 

байгууллагуудад дотоод хяналтын ажлын 

төлөвлөгөө гарган сумын засаг даргаар 

батлуулан төлөвлөгөөний дагуу 

ажилласан байна.Хяналтаар ажилласаны 

үр дүнд байгууллагуудын   төсвийг 

хэмнэлттэй зөв зохистой, зарцуулалтыг 

гүйцэтгэлээр нь үнэн бодитой үр ашигтай, өр авлага нэмж үүсэхгүй, зөрчил 

дутагдлаас урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна.  

Бүх төсөвт байгууллагын дарга эрхлэгч,нягтлан бодогч,эд хариуцагч нарт 

дотоод хяналт хийсэн ажлын талаар цаашид авах арга хэмжээ ,одоо мөрдөгдөж 

байгаа хууль журмын дагуу мэдээлэл хийсэн болно. 
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Аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлтэсээс зохион байгуулсан                          * 

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг дээшлүүлэх * сэдэвт 2 хоногийн сургалтанд сумын 

санхүүгийн албаны дарга , төрийн сангийн мэргэжилтэн , төсөвт байгууллагын 4 

нягтлан бодогч хамрагдав. 

1.7. Татвар:  

ÒÅÃ-ын даргын ¹443 дугаар тоот тушаал “ Татварын байцаагчдын үндсэн 

үйл ажиллагааны чиг үүрэг”, ТÅГ-ын даргын тушаал ¹102 “Зохион байгуулалтын 

бүтэц, үйл ажиллагааны чиг үүрэг шинэчлэн батлах тухай”, ТÅГ-ûí äàðãûí ¹231 

тоот тушаал “Татвар хураах үйл ажиллагааны дүрэм”-èéã àæèëäàà ¿¿ðýã áîëãîí 

áàðèìòëàí àæèëëàæ áàéíà. 

А.Татвар төлөгчийн хөдөлгөөний бүртгэлийн мэдээ /хариуцлагын хэлбэрээр/ 

  

Төрөл Хариуцлагын 

хэлбэр 

2018.01 .01-

ны 

байдлаар 

Нэмэгд

сэн 

Хасагд

сан 

2018 онд 

ААН ХХК 67 3  70 

ЗБН 1  1  

ББН 7   7 

Хоршоо  12  1 11 

Салбар 8   8 

ОНӨҮГ 1  1  

Төсөвт 

болон ТБ 

Төрийн бус 

байгууллага 

5 1  6 

Төсөвт 7   7 

Бүгд 108 4 3 109 

 

 Татвар төлөгч нийт аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, төрийн бус байгууллага 

болон салбарын  хувийн хэргийн баяжилт хийж 2018 онд тайлангийн ирц мөн 

нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн сар бүрийн ирцийг 100% хүргэж 

ажиллав. 

Татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар: 

2018 оны өссөн дүнгээр òàòâàðûí îðëîãûí òºëºâëºãººíèé áèåëýëò: 
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 Улсын төсөвт 78 790.0  ìÿíãàí òºãðºã îðóóëàõààñ 180 051.4  

ìÿíãàíòºãðºã áóþó 228.5  хувь                                                                                                      

 Аймгийн төсөвт 237 500.0 мянган төгрөг орууëàõààñ 234 538.5 ìÿíãàí 

òºãðºã áóþó 98.8  хувь  

 Сумын төсөвт 77 245.6 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 82054.4 мянган 

төгрөг буюу 106.2 хувь  

Íèéò 393 535.6  ìÿíган òºãðºã òºâëºð¿¿ëýõýýñ 496644.3 ìÿíган òºãðºã áóþó 

126.2 хувиар биелүүлээд байна. 

 

1.8. Сум хөгжүүлэх сан:  

2018 оны СХС-ын зээлийн чиглэл, хэмжээ, төсөл хүлээн авах тов, хүүгийн 

зарцуулалт, сонгон шалгаруулах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг тус тус сумын ИТХ, 

ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр батлуулан ажиллаж байна  

2018.04.26 оны 30 дугаар тогтоолд заасан үндсэн 5 чиглэлийн дагуу 

2018.05.11-25-ны өдрүүдэд нийт 10 иргэний төслийг хүлээн авч, иргэдийн төсөл, 

ажлын байр тоног төхөөрөмжтэй газар дээр нь танилцаж 2018.6.18-ны өдөр СХС-

ийн сонгон шалгаруулах зөвлөл хуралдаж 10 төслөөс “Тэжээлийн үйлдвэрлэл ” 

чиглэлээр 3 иргэнд нийт 18,000,000, мах боловсруулах чиглэлээр 1 иргэнд 

20,000,000 төгрөг, хогны менежментийн чиглэлээр 1 иргэнд 20,000,000 төгрөг, 

чацарганы өтгөрүүлсэн шүүс чиглэлээр 1 иргэнд 5,000,000 төгрөгийг нийт 

63,000,000 төгрөгийн зээлийг 6 иргэнд олгож одоогийн байдлаар 14 ажлын байр 

шинээр бий болоод байна.  

10 дугаар сарын 09-ны өдөр сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг хугацаандаа 

төлөлт хийгээгүй графикт зөрчилтэй болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлтэй 17 

104.5 103.1 111.4

228.5

90.3 95.2

0

50

100

150

200

250

Улсын төсөвт Аймгийн төсөвт Сумын төсөвт
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иргэний хүү, үндсэн зээл, алдангийн нийт 108,137,905 төгрөгийг шүүхийн 

эвлэрүүлэн зуучлахад шилжүүлэн эвлэрлийн гэрээг хийж эхлээд байна. 

СХСангийн дансны үлдэгдэл урд оны үлдэгдэл 45.318.120 төгрөг, 2018 оны 

төлөлт 61.230.603 төгрөг нийт 106.548.723 төгрөг байсанаас 2018 онд 63,000,000 

төгрөгийн зээл 6 иргэнд, бичиг хэргийн зардалд 281,000 төгрөг шатахууны зардалд 

279,300 төгрөгийг тус тус зарцуулж 2018,12,10-ны байдлаар дансанд нийт 

42.988.423 төгрөгийн үлдэгдэл байна.  

 

2018 онд 52,3 сая төгрөгийн төлөлт төвлөрөхөөс 10 иргэний 13,0 сая 

төгрөгийн төлөлт төвлөрөөд байна. 

 

1.9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ:  

Нэг.Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн, ажлын хэсэг 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 

авах” тухай хуулийн дагуу сумын тамгын газрын  даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 

14-ний  А\13 тоот захирамжаар үнэлгээний хорооны гишүүдийг томилох, сумын 

тамгын газрын  даргын 2018 оны 01 дугаар сарын 02-ны  А\01 тоот захирамжаар 

ХАА-ны ажлын хэсгийг тус тус томилсон байдаг.  

Сумын үнэлгээний хороо нь ХАА-ны 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 

а.ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар 

Урд оны 
үлдэгдэл

2018 оны төлөлт Зээлээр Зардалд
Дансны 

үлдэгдэл

2018 45.3 61.2 63 0.5 42.9
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¹ ТШ-ын нэр 

Т
ө

р
ө

л
 

Санхүүжилт Гүйцэтгэсэн 

дүн 

1 1.3 км зам дагуу явган 

хүний зам 

А
ж

и
л

 

20,000,000 20,000,000 

2 Хонхорт гүний худаг 

гаргах А
ж

и
л

 30,000,000 29,909,188 

3 Сумын төвийн 1.3 км 

хатуу хучилттай авто 

замын арчилгаа засвар А
ж

и
л

 

3,272,600 3,272,600 

4 баяр наадамын зардал 

Б
а
р
а

а
 

5,000,000 5,000,000 

5 Хороололд шинээр 

гэрэлтүүлэг тавих А
ж

и
л

 35,000,000 34,444,966 

 

   

Б. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил    

¹ ТШ-ын нэр Төрөл Санхүүжилт 

Төсөвт 

өртөг 

1 Сумын усан сангийн засвар Ажил ӨХөрөнгө 10,000,000 

2 ЗДТГ-ын байрны засвар Ажил ӨХөрөнгө 10,000,000 

3 

2,3 дугаар багийн автозамын 

дагуу камержуулах Ажил ӨХөрөнгө 20,000,000 

4 

ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж 

худалдан авах Бараа ӨХөрөнгө 13,929,900 
 

   

   

   

 Төлөвлөгөөний дагуу ТШОЖ-ын дагуу цахимаар тендер зарлаж худалдан авах 

ажиллагааны журмын дагуу бараа ажил үйлчилгээг амжилттай зохион 

байгуулсан. 
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.Хоёр.Зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, 

гүйцэтгэлийн явц 

1.Усан сангийн засварын ажлыг  ХАА-ны журмын дагуу ШХАвалтаар “Сүлдханба 

ХХК”-тай гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэл 100%-ийн гүйцэтгэлтэй, 60%-ын 

санхүүжилт шилжсэн байдалтай байна.10,000,000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 

ажил байна. 

 

 

2. ЗДТГ-ын байрны урсгал засварын ажлыг СЭАЦНСЗДТГ\201801007 тоот 

гэрээний дагуу “Сэлэнгэ Ундрам ХХК” гүйцэтгэсэн бөгөөд 10,000,000 төгрөгийн 

төсөвтэй гэрээ шууд байгуулах аргаар гүйцэтгэсэн. Уг ажлын техникийн нөхцөл 

шаардлагын дагуу хийсэн бөгөөд үүдэндээ ХБИргэний шатыг стандартын дагуу 

хийлгэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100%тай, санхүүжилтийн 100%-ийг шилжүүлээд 

байна. 
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Өмнө нь: 

 

 

Дараа нь:  

 

3.Сумын төвийн 1.3км хатуу хучилттай замын арчилгаа, засварын 

СЭАЦНСЗДТГ\201801004тоот ажлыг гүйцэтгүүлэхээр Ноён-Уулын хишиг ХХК-

тай шууд гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд замыг өвлийн цагт цас орж 

мөстөх, шороог зайлуулж цэвэрлэх зэрэг арчилгаа цэвэрлэгээг хийлгэхээр 
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гэрээлсэн.  Орон нутгийн төсөвөөс 3,272,600төгрөгийг улиралаар төлөвлөсөн, 

ажлын гүйцэтгэлийг тайлангийн хамтаар дүгнэн санхүүжилтийг шийдвэрлэж 

байна. 

 

 

4.Баяр наадмын зардал СЭАЦНСЗДТГ\201801001 тоот дугаар бүхий ажлыг 

сумын засаг даргын захирамжаар Ноён-Уулын хишиг ХХК-иас шууд худалдан 

авалтаар зохион байгуулж ажилласан. 

 

 

 

 

 

 

 

5  2,3-р багийн авто замын дагуу 

камержуулах СЭАЦНСЗДТГ\201801006  

ажлыг ХАА-ны журмын дагуу цахимаар 

зарлаж Хайя тек ХХК – 17.903.232 

төгрөгийн үнийн санал,Локусмонгол ХХК – 

18.969.734 төгрөгийн үнийн санал 

,Сальхачау ХХК – 18.653.534 төгрөгийн 

үнийн санал тус тус  ирүүлсэнээс “Хайя Тек” ХХК хамгийн сайн үнэлэгдсэн 

тендерээр шалгарч гэрээ байгуулан ажилласан. Гүйцэтгэгч компани нь техникийн 

нөхцөл, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу ажлаа чанартай сайн гүйцэтгэсэн бөгөөд 

чиглэлийн 8 камер, 1 эргэдэг камерыг 7 цэгт байрлуулан, сумын цагдаагийн 
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хяналтанд хүлээлгэн өгсөн. 19,903,232 төгрөгийн гүйцэтгэлээр сумын хөрөнгө 

оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн, нэг жилийн чанарын баталгаа гаргасан. 

 

 

6.Хороололд шинээр гэрэлтүүлэг тавих ажил СЭАЦНСЗДТГ\201801008 тоот 

ажилын цахим тендерт   1.”Эс Жи Эм” ХХК – 32.905.002 төгрөгийн үнийн санал, 

”Цац эрчис” ХХК – 32.454.792 

төгрөгийн үнийн санал,”Нарсан 

цамхаг” ХХК – 30.044.966 төгрөгийн 

үнийн санал тус тус ирүүлсэн байдаг. 

ХАА-ны журмын дагуу хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн оролцогч нь Нарсан 

цамхаг ХХК шалгарч, ажлыг 100%-ийн 

гүйцэтгэлтэйгээр 38 ширхэг лед 

гэрлийг 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 

байрлуулан хийж хүлээлгэн өгсөн. 

Санхүүжилт  бүрэн шилжиж дууссан. 

Мөн нэмэлт гэрээгээр төвийн 1.3 км 

автозам дагуу 20 ширхэг гэрлийн 

толгойг ЛÅД-ээр солих, хуучин 26 гэрэл 

засах, 1 гэрлийн шонгийн байршил солих, 1 гэрлийн шонг засварлах зэрэг 

ажлуудыг хийсэн. 

7.Сумын төвийн хатуу хучилттай замын дагуу 650 метр явган хүний зам тавих 

ажлын цахим тендерээр зарласанч  төсөвт өртөгтэй ажил нь багтахгүй  
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үндэслэлээр тендерт оролцогч олдоогүй бөгөөд аймийн ХАА-ны зөвлөсний дагуу 

ажлын даалгаврыг багасган зарлаж, 490 метр явган хүний зам тавих ажлыг 

зарласан. 3 удаа зарласан ч тендерт оролцогч ирээгүй тул Сумын үнэлгээний 

хорооноос шууд худалдан авалтаар СЭАЦНСЗДТГ\201801003 тоот гэрээт ажлыг 

ЭГЭНД ХХК-тай гэрээ байгуулан ажилласан. Уг ажил зураг төсөв, ажлын 

даалгаврын дагуу хийгдсэн бөгөөд илүү гүйцэтгэлтэй болсон. Учир нь замын 

өндөр хэсгүүдэд, үерийн даланг эко хавтангаар хийж, хашлагатай шат нэмэлтээр  

гүйцэтгэсэн мөн төсөвтөө багтаан Ойн анги руу орох гарцанд явган хүний зам 

тавьж гүйцэтгэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100%  хийгдэж, аймгийн барилга захиалга 

хүлээн авч, санхүүжилтийг бүрэн шилжүүлж дууссан. 

 

8. Сумын шинэ суурьшлын бүс болох Хонхорт 

гүний худаг гаргах ажил 

СЭАЦНСЗДТГ\201801002 тоот ажил нь ХАА-

ын журмын дагуу ТШОЖ-ын харьцуулалтын 

аргаар зарлахад Экогео ХХК – 29.909.188 

төгрөгийн үнийн санал, Сүлдханба ХХК – 
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29.301.141 төгрөгийн үнийн саналыг тус тус ирүүлж Эко гео ХХК ажилласан 

туршлага, эрэл хайгуулын тоног 

төхөөрөмж зэрэг давуу байдал 

ихтэй тул хамгийн сайн тендерээр 

үнэлэгдэж шалгаран гүйцэтгэсэн.  

Уг ажлыг зургийн дагуу гүйцэтгээгүй 

гэж үзэн аймгийн барилга 

захиалгачийн газраас гүйцэтгэгч 

компанитай зөвшилцөн сумын засаг 

даргын захирамжаар дотооддоо 

дутуу ажлуудыг гүйцээн хүлээж авах зөвлөмж өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 90% 

хийгдэж, санхүүжилт 70% нь шилжсэн байна. 

9. ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж худалдан авах 13,929,900төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 

тендерт оролцогч байгууллага байгаагүй тул шууд худалдан авалтаар 

“Саммит”ХХК-тай гэрээ байгуулан  Мотоцикль – 1ш, Notebook  - 5, ПРИНТÅР 3 

үйлдэлтэй – Samsung 3400 -1ш, 1 үйлдэлтэй – Саnon -3050 -2 ш  тоног 

төхөөрөмжүүдийг худалдан авсан. 

 

 

10. “Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ үзүүлэх түүгээр бүтээгдэхүүн нийлүүлэх”  

ажлын харьцуулалтын цахим тендерийг 2 дугаар сарын 9, 3 дугаар сарын 05, 4 

дүгээр сарын 6-ны өдрүүдэд зарлан нээхэд тендерт оролцогч байхгүй, 

тендерийн шалгуур үзүүлэлт хангасан тендер ирүүлээгүй тохиолдол байсан. 5 

дугаар сарын 7-нд  /Нээлттэй ТШЖ/ нээхэд 2 дугаар багийн 316 иргэнд үйлчилгээ 

үзүүлэх: 
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Ноён уулын хишиг  ХХК – 45.741.400 төгрөгийн үнийн санал, үнийн хөнгөлөлт 

5.835.300 төгрөг, Атарнуур ХХК- 40.822.000 төгрөгийн үнийн санал, үнийн 

хөнгөлөлтгүй, Хуурчийн гол  47.000.000 төгрөгийн үнийн санал, үнийн хөнгөлөлт 

470.000  төгрөг,  1 болон 3 дугаар багийн 259 иргэнд үйлчилгээ үзүүлэх: 

Ноён уулын хишиг  ХХК – 37.490.600 төгрөгийн үнийн санал, үнийн хөнгөлөлт 

2.793.049 төгрөг, Атарнуур ХХК- 33.153.400 төгрөгийн үнийн санал, үнийн 

хөнгөлөлтгүй, Хуурчийн гол  80.000.000 төгрөгийн үнийн санал, үнийн хөнгөлөлт 

800.000 төгрөг  гэсэн үнийн санал ирүүлсэн байдаг. Ингээд 4 дэх удаагаа дахин 

тендер зарлах боломжгүй гэсэн үнэлгээний хороонын шийдвэрийн дагуу 

ирүүлсэн 3 дэлгүүрийн бараа материалын үнийн судалгааг хийж үзэн 83,232,000 

төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын  гэрээ байгуулан ажиллах шийдвэрийг өгч 

ажилласан.  Энэ ажил нь Аймгийн хөдөлмөр халамжийн газраас эрх шилжиж 

ирсэн. 

11.Аймгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Цагааннуур сумын зам засвар, 

тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг хийх СЭАОНӨГ\201801072\ цахим 

тендерт Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК шалгарч 8 дугаар сарын 10-ны өдөр гэрээ 

байгуулан ажилласан.  19,978,001төгрөгийн үнийн саналтайгаар шалгарч, 420 

метр шинэ хайрган хучилттай замыг бий болгож, ган хоолой суурилуулан хийсэн 

ажлын гүйцэтгэл 100% дуусаад байна. 

 

1.10. Газар тариалан:  

 “Газар тариалангийн тогтвортой хөгжил-2018” Улсын тариаланчдын 

зөвлөгөөнд 11 үр тариа эрхлэгч, 1 ногоочин, 1 жимс, жимсгэнэ тариалагчийн 

төлөөллийг хамруулсан. 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр сэлэнгэ аймгийн 
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тариаланчдын зөвлөгөөнд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэд аж ахуйн 

төлөөлөл 13 иргэнийг зөвлөгөөнд хамруулсан. Хаврын тариалалтанд шаардагдах 

улаан буудайн 1252 тн үрийн захиалга, 41000 га талбайд тариалах тариалалтын 

төлөвлөгөөг гаргаж ХХААГазарт хүргүүлсэн, ТЭДСангаас суманд нийт 556,5 тн 

улаан буудайн хувиарлалт ирсэн. Тариалалтанд нөөцөлсөн 11 аанэгж, 6 иргэний 

нийт  2440 тн улаан буудайн үрнээс дээж аван МХГазарт шинжилгээнд  хамруулсан 

байна.  

 2018 оны 04 дүгээр сарын Засаг дарга, газрын даамалтай хамтран сумын 

ногоочидтой  хэлэлцүүлэг зохион байгуулж төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, 

дэмжлэг туслалцааг танилцуулж, тулгамдаж буй асуудал хэрхэн шийдвэрлэх 

талаар ярилцаж  Гацуурт ХХК-иас иргэдэд төмсний 4,2 тн элит үрийг төмс, хүнсний 

ногоо тариалагч 24 иргэнд олгосон, мөн монгол төмс хөтөлбөрөөс олгосон 13 

төрлийн өрхийн үйлдвэрлэлд зориулагдан савлагдсан 220 м2 талбайд тариалвал 

зохих нарийн ногооны үрийг 2-р багийн 3 иргэнд хүлээлгэн өгсөн.            

 Сумын засаг даргын 2018.5.25-ны өдрийн А/45 тоот “Хохирол тооцох комисс 

томилох тухай” захирамж , 2018.06.07-ны өдрийн А/52 тоот “Соёололтын үзлэг 

явуулах тухай” захирамж, Аймгийн засаг даргын 2018.01.09 өдрийн 06 дугаар тоот 

албан даалгаварын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

2018 онд нийт 38226 га талбайгаас 57565 тн ургац хураан авсан бөгөөд 

Үүнээс:Үр тариа 26929 га-аас 48676 тн 18,1 цн, улаан буудай 24598 га-аас 46788 тн 

буюу 19,0 цн, гурвалжин будаа 840 га-аас 1183 тн буюу 14,1 цн, арвай 361 га-аас 

345 тн буюу 9,6 цн, овъёос 1130 га-аас 360 тн буюу 3,2 цн, тосны ургамал 3120 га-

аас 2036,3 тн буюу 6,5 цн, тэжээлийн ургамал 8177 га-аас 6853,6 тн буюу 8,3 цн, 

Төмс,хүнсний ногоо 602 га талбайгаас 7470 тн ургац тус тус хураан аваад 

байна.Сумын дүнгээр нийт 12,0 мян.тн хадлан бэлтгээд байна. 

1.11. Мал аж ахуй:  

2018 онд мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ эрхлэх МЭ-ийн нэгжүүдийн гэрээ, 

жагсаалтыг хянан, 2017 оны гэрээний биелэлтийг МЭ-ийн нэгж бүрээр гаргуулж, 

сумын Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, ХХААГ-т хүргүүллээ. 

05-р сарын 03 –нд сумын малчдын зөвлөгөөнийг сумын бэлчээрийн даац, 

малын тоо толгойн өсөлт, байгаль орчныг хамгаалах, бэлчээр ашиглалтын хэсэг 

байгуулах шаардлага сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлэн зохион байгуулав. 
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Суманд  мал эмнэлэг халдваргүйжүүлэлтийн сарын аяныг зохион байгуулах 

ажлын хэсгийг ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүд, багуудын засаг дарга нар, БОХ-ын 

улсын байцаагч, Мал эмнэлгийн хувийн хэвшлийн малын эмч нарыг оролцуулсан 9 

хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллуулснаар үхсэн, хорогдсон малын тоо 

толгойг бүртгэж, усттгал хийх газар эзэнгүй малын сэг зэмийг тогтоов.  Эзэнгүй  

малын эзнийг тогтоох ажлыг малчдын мэдээлэл, малын ээмэг, им тамгын 

тусламжтайгаар явуулж, 21 малын сэг зэмийг хогийн нэгдсэн цэгт хаяуулах арга 

хэмжээ авав. 

 

Тийрэг 3-р багийн Тийрэг, Агьт-Ухаа, Нүхтийн чиглэлийн 84 өрхийн малчдад 

бэлчээр ашиглалтын хэсэг  байгуулах 

тухай сургалтыг 4 удаа хэсэгчлэн зохион 

байгуулж, бэлчээр ашиглалтын хэсэг  

үүсгэн байгуулах 2 хэсгийн хуралд 

оролцон, хэсэг  байгуулсан тухай бичиг 

баримтуудыг боловсруулахад дэмжлэг 

үзүүлж, одоогийн байдлаар 

“Цагааннуур-1”, “Тийрэг” бэлчээр 

ашиглалтын хэсгүүд багийн ИНХ-аар асуудлаа хэлэлцүүлэн цаашид Сумын ИТХ-д 

оруулахад бэлэн болоод байна. Малын эрүүл мэнд, генетик нөөцийн тухай 

хуулиудыг сурталчлах гарын авлагуудыг бэлтгэн  малчдад хүргүүлэв. 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын тамгын газар  
 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 29 

 

Өвөлжөө, хаваржааны эмх цэгц муу, 

ахуйн  хог хаягдал их байгаа гэсэн мэдээллээр 

2 удаа хяналт хийж, 4 малчинд албан 

шаардлага өгөв. Сумдын ХАА-н тасгийн 

Сэлэнгэ аймгийн ХААХГ-тай байгуулсан гэрээг 

дүгнэх, малын эрүүл мэнд, генетикийн нөөцийн 

хуулиудыг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах тухай сургалтуудад оролцов. 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2018 оны 06 тоот албан даалгаврыг 

хэрэгжүүлэх ХААТ-ийн төлөвлөгөө гарган, ЗДТГ-ын даргаар батлуулан холбогдох 

мэргэжилтнүүдэд танилцуулан ажиллаж байна. 

Гадагш худалдаалагдаж буй мал амьтан, малын гаралтай түүхий эдийн гарал 

үүслийн гэрчилгээг хянан баталгаажуулж, бүртгэн, ХХАА-н газарт тогтоосон 

хугацаанд хүргүүлснээс гадна сумын нутаг дэвсгэрээс гадагш худалдаалагдаж буй 

өвсөнд хяналт тавьж, тухайн иргэн, ААН-ээс өргөдөл гаргуулан авч, гарал үүслийн 

гэрчилгээ олгож байна. Тус суманд үржүүлэгдэж буй Хангай үүлдрийн хонин сүрэгт 

2018 оны 05-р сарын 25-наас 06-р сарын 08-ныг хүртэл Сумын Засаг даргын 

Захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг Сэлэнгэ тариа, Номун хан ХХК болон 

Хангай үүлдрийн хонь үржүүлж буй 20, баяд үүлдрийн хонь үржүүлж буй 17 малчныг 

хамруулан төлийн үзлэг, зусаг хонинд хувьсын, хээлтүүлэгч болон эм хонинд ангийн 

ангилалтыг явуулав. 2018 оны ангилалт үзлэг нь шинээр батлагдан 06-р сарын 01-

нээс эхлэн үйлчилж буй “Мал амьтны генетик нөөцийн тухай” хуулийн удам зүйн 

төлөв тогтоох ажлын эхлэл болж явагдсанаараа онцлог байв. Тухайн  үүлдрийн 

үүлдэрлэг чанар, тоо толгой, нас хүйс, хээлтүүлэгч хээлтэгчийн харьцаа, төлийн 

үүлдэрлэг чанар зэргийг бодитой тогтоох нь ангилалт, үзлэгийн үндсэн зорилго 

болж, малчдын хонины тоо толгойг бүртгэх, ашиг шимийн үзүүлэлтийг тогтооход 

ихээхэн анхаарч ажиллав.  
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 Сумын “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” дэд хөтөлбөрийг сумын ИТХ-аар 

хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан 

Гацуурт ХХК-тай хамтран 2017 онд 7 өсвөр бух сайжруулагчаар ашиглуулахаар 

малчин өрхүүдтэй гэрээ байгуулан ажиллаж, байгаагаас гадна Гацуурт ХХК-тай 

нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сумын үхрийн үүлдэрлэг чанарыг сайжруулах 

зорилгоор 2018 онд махны үүлдрийн 11 ангус хээлтүүлэгчийг 2 сарын 

хугацаатайгаар малчид, иргэдэд гэрээгээр ашиглуулан 80 үнээ хээлтүүлсэн байна. 

2019 онд хээлтүүлэгчээр ашиглахаар 

ангилалт үзлэгт хамрагдсан 25 

хээлтүүлэгчийг  бүртгэж ажилласан. 

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажлын хүрээнд сумын засаг даргын А/18 

тоот захирамжын дагуу хөдөөгүүр 

малчдаар явж идэвхгүй тандалт хийн 

сэрэмжлүүлэг хүргэж төлийн мэдээг авсан. Мөн МХГ-аас болон аймгийн хөдөө аж 

ахуйн газруудаас ирсэн хариутай бичгийн хариуг цаг тухай бүрт нь хүргүүлсэн.Энэ 

сараас 7 хоног болгон төлийн мэдээг багийн дарга нараас авч нэгтгэн  аймгийн 

хөдөө аж ахуйн газарт мэйлээр хүргүүлж байна. Мал эмнэлгийн урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай аймгийн засаг даргын 2018 оны 04-

р сарын 26-ны өдрийн А/132 захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах ажлуудыг 

зохион байгуулав. Малчдын зөвлөгөөн багийн иргэдийн нийтийн хуралд оролцсон 

малчид мал бүхий иргэдэд халдварт өвчин, мал эмнэлгийн шинэ хууль, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн талаархь мэдээ мэдээллийг хүргэсэн. Сумын хэмжээнд 

устгасан хүүр сэг зэм 45 ариутгасан хашаа байр 212, бууц 90, худаг уст цэг 8, нийт 

талбай 18017м2 талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ. Мөн пайз гэрчилгээ 
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олгосон нохой 445, туулгалтанд хамруулсан 624 нохойг бүрэн хамрууллаа. Монгол 

Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 

дүгээр зүйлийн 29.1.3 дахь хэсгийн “а” заалт “Малын удмын сан, эрүүл мэндийг 

хамгаалах тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлийн 15.1.1, 15.1.2, Улсын онцгой комиссын 

даргын 2018 оны Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

тухай 08 тоот тушаал Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын А/240 тоот захирамж 

Цагааннуур сумын засаг даргын А/62 тоот захирамжуудын дагуу ажлын 4 хэсэг 

гарган  Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөнгөн цагааны усан исэлд шингээсэн 

А.О хэвшлийн 37 серийн вакциныг 2018 оны 05-р сарын 17- ны өдрөөс 2018 оны 06-

р сарын 18 хүртэл хугацаанд засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу хийж 

гүйцэтгэлээ. Сумын хэмжээнд : 437 өрхийн 19284 үхэр 3406 тугал 470 гахай, нийт 

23160 толгой мал амьтныг бүрэн хамрууллаа. 

 

2018 онд МЭҮН-үүд нь энэ оны байдлаар 50 удаа дуудлагаар үйлчилсэн ба 

11 сард 2 удаа рапсын хордлогын шинж тэмдэгтэйгээр  30 бог, 10 бод хорогдлоо. 

Мал эмнэлэг, хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр гарсан хууль, тогтоомж, 

хөтөлбөрийг Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын нэгдсэн групп facebook хуудсаар 

сурталчилан ажиллаж байна. 

Монгол улсын “Малын эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль”, “Малын генетик 

нөөцийн тухай хууль” 2018  оны 06-р сарын 01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан 2018 оны 05 дугаар сарын 20, 21, 22-ны өдрүүдэд мэдээлэл бэлтгэж, 

3 багуудын иргэдийн нийтийн хуралд танилцууллаа.  

Ангилалт үзлэгт нийт 823 үхэр хамрагдсанаас хээлтэгч-489, хээлтүүлэгч-203, 

хэрэглээний эр сувай, үржилд тэнцэхгүй-131 хамрагдав. 

Таван хишиг Сэлэнгэ 
Буянхишиг

Дэвжих дөл Дөрвөн бүдүүн

235

146
116 110

4 4 1 0

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРГЭЖ МЭҮН

ӨРХ ААН
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Ангилалтын дүн үзлэгээс үзэхэд ангус үүлдрийн хээлтүүлэгчийг 

сайжруулагчаар ашиглаж төлийн арчилгаа маллагааны дэглэмийг барьж \төлийг 

эхлээр болон нэмэгдэл тэжээлтэйгээр\ үржүүлэхэд ашиг шимийн үзүүлэлт 18 хувиар 

нэмэгдсэн байна. 

 2017 онд Франц улсаас импортлон Сэлэнгэ тариа ХХК-ны оруулж ирсэн 

Лимузин үүлдрийн 59 хээлтэгч, 1 хээлтүүлэгчийн арчилгаа маллагааны горимыг 

сайн мөрдсөн, тэжээллэгийн найрлага, жорыг сайн баримталснаар төлөө бүрэн 

хүлээж авсан  

Харин бэлчээрийн мал аж ахуйн адил сүүн ашиг шимийг хэт их ашиглах, 

тугалыг хөхүүл үед нь өлсгөлөнгийн байдалд удаан хугацаагаар оруулсан нөхцөлд 

ашиг шимийн үзүүлэлт буурч байна.  

1980-аад оноос сүү үйлдвэрлэлд ашиглаж буй үндсэн үүлдэр болох 

сементаль үүлдрийн үхрийн үүлдэрлэг байдал ихээхэн алдагдсанаас нутагшсан 

байдалтай, бэлчээрийн маллагаа зонхилсон хэвшил болж хувирсан гэсэн дүгнэлт 

хийж болохоор байна. 

1.12. Газар зохион байгуулалт: 

 Сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий  төлөвлөгөөний төслийг иргэд аж 

ахуйн нэгжүүдээс ирсэн хүсэлт өргөдлүүдийг үндэслэн эзэмшүүлж ашиглуулж 

өмчлүүлэхээр   төлөвлөсөн  нийт газруудыг  хүснэгтэн мэдээлэл болон  болон 

автокад программ дээр зургаар боловсруулж  ИТХ –н  2017  оны 12 сарын 18-ны 39 

тоот тогтоолоор  батлуулж  зориулалтынх дагуу эзэмшүүлж, ашиглуулж, 

өмчлүүлэхээр олгож байна. Аж ахуйн нэгжийн 6 нэгж талбар, иргэний 9  нэгж 

талбарт газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ олгож 2018 оны хагас жилд 57 нэгж 

талбарыг барьцаа бүртгэлд бүртгэж 30 нэгж талбарыг барьцаанаас чөлөөлөх 

бүртгэлийг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. 2018 оны газрын төлбөрийн төлөвлөгөөг 

татварын байцаагчтай хамтран гаргаж  ГХБХБГазарт хүргүүлж,мэргэжлийн 

хяналтын газрын ээлжит шалгалтанд газрын төлбөр болон өмчлөлийн газрын  

олголт албан татварын ноогдуулалтыг гарган МХГ-н байцаагчтай хамтран  

ажилласан.  

Газар  өмчлөхөөр 59  иргэний газрын өргөдөлийг хүлээн аваад 12 иргэнд 

12828,5 м2 буюу 10262800 төгрөгийн үнэ бүхий газрыг засаг даргын 2018-03-29-ны 

өдрийн А/24 тоот захирамжаар  олгосон. 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын тамгын газар  
 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 33 

 

 Мөн  иргэний 10 нэгж талбар аж ахуйн нэгжийн 9 нэгж талбар буюу нийт 19 

нэгж талбарт мэргэжлийн байгууллагаар кадастрын зураглал хийлгэж мэдээлийн 

санд суулгасан.  

Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах зорилгоор сумын засаг даргын 

захирамж гаргуулан 1000м2 газрын фото зураг болон байршилын цэгийг авч хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгсэлд зар өгч, цахим дуудлага худалдаа амжилттай болсон байна.          

Тус сумын нутаг Сангалтайд оршин сууж байгаа 30 өрхийн хашааны газрыг 

өмчлүүлэх захирамжын дагуу хувийн хэргийн бүрдүүлэлт хийж кадастрийн 

мэдээлийн санд суулгаж газрын кадастрийн зургыг мэдээлийн сангаас нийт 70 

иргэнд гаргаж үйлчилсэн. 

1.13. Байгаль орчин: 

Хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар төрийн 

байгууллага, төрийн бус байгууллага, нөхөрлөл, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр зөрчлийн тухай хуулийг сурталчилан таниулсан. Сургалтанд 12 аж ахуйн 

нэгж, төсвийн 6 байгууллага, 50 иргэн оролцсон. 

2018 онд бэлтгэх модны хуваарь гаргахдаа сумын Засаг дарга болон 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд мэргэжлийн байгууллагуудын ойжуулалт болон 

2017 оны модны гүйцэтгэлийн дүн мэдээг танилцуулсан. Үүнийг үндэслэн 2018 оны 

01 сарын 30-ны өдөр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 05 

тоот бэлтгэх модны дээд хэмжээг тогтоох тухай тогтоол гарсан. Мөн тогтоолыг 

үндлэслэн сумын Засаг даргын 

2018.02.09-ний өдрийн А/09 тоот 

үйлдвэрлэлийн болон ахуйн 

зориулалттаар хэрэглээ, түлээний мод 

бэлтгэх, ойжуулалт хийх ажлын хуваарь 

батлах тухай захирамж гарсан. 

БОХУБайцаагч, Ойн анги, байгаль 

хамгаалагч нар хамтран 2018 оны 01 

сарын 12-нд зэрлэг амьтдын 
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биотехнологийн аргаар мараан дээр 30 ш өвс, 40 кг хужир тарааж идэш тэжээлийн 

талбай бэлдэх ажлыг зохион байгуулсан. 

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг сумын хэмжээнд нийт 10 удаа зохион 

байгуулан ажилласан. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын сумын төвлөрсөн 

хогийн цэгийг “Бүтээлийн нуур” ХХК-тай хамтран нийт 5 удаа түрдэг техник ашиглан 

түрж, тэгшилж хог асгах талбай бэлдсэн. 

 

 

 2018.04.18-ны өдөр ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчид тус сумын Атар-50 

цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайд их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулж 

ажиллаласан. Их цэвэрлэгээний ажлаар цэцэрлэгт хүрээлэнгийн доторх ил задгай 

хогийг түүж, усан оргилуурын дотор хуримтлагдсан хог, шаврыг цэвэрлэн, 

хуримтлагдсан хогийг тээвэрлэсэн. Цэвэрлэгээнд нийт ЗДТГ-ын 14 ажилтан 

хамрагдан ажилласан болно. 

 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-19-ны өдрүүдэд иргэн Ц.Батхүүтэй гэрээ 

байгуулан сумын нутаг дэвсгэрт эзэнгүй золбин нохой устгах ажлыг зохион 

байгуулж, нийт 151 золбин нохой буудаж, хогийн нэгдсэн цэгт булж устгасан. 

 

2018 оны эргүүл, шалгалтын төлөвлөгөөг 15 зүйл, заалтын хүрээнд гарган 

сумын ЗДТГ-ын даргаар батлуулан ажиллаж байна. Суманд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа “Бүтээлийн нуур” ХХК, “Шинэ бадрах” ХХК-уудын үйлдвэрлэлийн болон 

арчилгааны огтлолт хийж байгаа талбайд болон доод агуулахын талбайд нийт 5 

удаа хяналт тавин ажилласан. Хагас жилийн байдлаар:  



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын тамгын газар  
 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 35 

 

1.“Шинэ бадрах” ХХК нь үйлдвэрлэлийн огтлолын хувиараар авсан 550 м3 нарс – 

үүнээс 380 м3 гуалин, гарал үүслийн бичгээр 80 м3 Улаанбаатар, бэлэн зүсмэл 

материал 112 м3 байна. Мөн 2017 оны үлдэгдэл үйлдвэрлэлийн огтлолоор шинэс 

742 м3, үүнээс 487 м3 нь гуалин, гарал үүслийн бичгээр 87 м3 Улаанбаатар, зүсмэл 

материал 8 м3 байна. 

2.”Бүтээлийн нуур” ХХК үйлдвэрлэлийн огтлолын хувиараар авсан 260 м3 шинэс – 

үүнээс 124 м3 гуалин, зүсмэл материал 23 м3 байна.  

3.УБТЗ МБҮйлдвэр үйлдвэрлэлийн огтлолын хувиараар авсан 270 м3 шинэс – 

үүнээс гуалин (хэрэглээ) 100%, түлээ 134 м3-100%, арчилгааны огтлолтоор 

(хэрэглээ) 200 м3 шинэс-100%, түлээ 90 м3-100%, нарс үйлдвэрлэлийн огтлолтоор 

500 м3 – үүнээс 190 м3 одоогоор бэлтгэгдсэн байна. "Ногоон төглийн эзэн" шилдэг 

ногоон байгууламжтай айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах ажлын 

хүрээнд Цагааннуур сумын ЗДТГ-ын гадаах болон Атар-50 цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 

мод, бутыг засаж янзаллаа. 

 

 2018.03.21-ний өдөр Цагааннуур суманд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг болж өнгөрсөн.Тус өдөрлөгөөр Сэлэнгэ 

аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Жигүүрцэцэг, 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын хуулийн зөвлөх Э.Бат-Оргил нар иргэдэд 

зөрчлийн тухай хууль болон УЦУОШГазрын талаар мэдээлэл хийсэн. 

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг, 

Олон улсын ойн өдөр, Дэлхийн усны өдөрт зориулж зохион байгуулсан “Ой ба ус” 

сэдэвтэй ханын сонингийн уралдаан зарласан. 

 Байгальд ээлтэй усны шийдэл уриан дор зохион байгуулагдаж байгаа 

Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд "Ус чандмань эрдэнэ" сэдвээр СББСДОАнгийн дарга 

У.Баярсүрэн ÅБС-ийн сурагчдад мэдээлэл хийв. 
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 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын нээлттэй өдөрлөг, Олон улсын 

усны өдөр, Дэлхийн усны өдөр арга хэмжээнд тус сумын 12 аж ахуй нэгж 

байгууллага, 5 ХЭОНөхөрлөл, 3 Ойн мэргэжлийн байгууллага,130 иргэн, ÅБС-ийн 

10-12-р ангиуд оролцсон. 

 

 2018.03.22-2018.03.23-ний өдрүүдэд ИТХурлын дарга Х.Нацаг, 3-р байгаль 

хамгаалагч Ж.Ганцэцэг, 3-р багийн их эмч Э.Батхишиг нартай хамт тус сумын 3-р 

багийн Далт, Баянхангай, Тийрэг, Агьт ухаа овоо, Гүүрний ар нэртэй газруудын нийт 

38 өрхийн насанд хүрсэн нийт 77 гишүүдэд ой хээрийн болон, ахуйн гал түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх тухай санамж тараан, гарын үсгийн баталгааавч, Сумын засаг 

даргын А/18 тоот Урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай захирамжийг 

танилцуулж, мөн малчин өрхүүдээс төлийн мэдээ болон, орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын саналын хуудсыг бөглүүлж, цаг үеийн байдлыг 

танилцуулан ажилласан болно. 

 

1, 2, 3-р багийн байгаль хамгаалагч нар “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх, түүнтэй тэмцэхэд хамтарч ажиллах хариуцлагын гэрээ”-г Сумын засаг 

дарга, СББСДОАнгийн дарга, хариуцсан нутаг дэвсгэрийнхээ ХЭОН-ийн ахлагч 

нартай хамтран байгуулж хуурашилтын үед ажиллах хөдөлгөөнт морин болон 

мотоциклот эргүүлийн хуваарь гарган, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. 

 2018.04.04-2018.04.06-ны өдрүүдэд Байгаль хамгаалагч Ж.Ганцэцэг, 

СББСДОАнгийн инженер А.Нямхүү, Зүүнбүрэн сумын байгаль хамгаалагч 

н.Нямдорж нартай хамтран сумын 3-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Бүдүүний 
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гүүрний хяналт шалгалтын нэгдсэн цэгт байрлаж эргүүл, хяналт шалгалт хийн 

ажилласан болно. Тус хяналт, шалгалтаар Бүдүүний гүүрээр зорчсон нийт 23 

тээврийн хэрэгсэлийг шалгасан. 

 

"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийн хүрээнд Цагааннуур сумын 

ЗДТГазрын хамт олон гадаа талбайдаа 8 ширхэг хайлаас, 100 ширхэг шар хуайс 

тарьлаа. Мөн Цагааннуур Баялаг-Ирээдүй ХЭОНөхөрлөлийн талбайд 250 ширхэг 

монос модыг ЗДТГ-ын хамт олонтой хамтран тарьсан. 

 

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд төсвийн байгууллагууд 

болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хийх тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын 

судалгааг нэгтгэж гаргасан.Мөн “Бүх нийтээр мод тарих өдөр” сумын хэмжээнд 

иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тарьсан модны дүн мэдээг гаргаж ,аймгийн 

БОАЖГ-т хүргүүлсэн. 

“Ус” үндэсний хөтөлбөрийн 2.2.6, 3.6.11 дэх заалтуудыг хэрэгжүүлэх, байгаль 

хамгаалах хаврын сарын ажлын хүрээнд Цагааннуур сумын Байгаль орчин, Сэлэнгэ 

бэлчирийн бүсийн сум дундын ойн анги нар хамтран 2018.05.04-ний өдөр Сэлэнгэ 

голын сав газар дагуу газар болон булаг шанд, уст цэгүүдийн ойр орчимд 

цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулж ажиллалаа. Тус цэвэрлэгээний ажилд 

Цагааннуур сумын ЗДТГ, СББСДОАнги, Åрөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэг, 

Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв, Спорт цогцолборын нийт 120 гаруй ажилтан, албан 

хаагчид оролцож 10 га талбайд хуримтлагдсан 2 тонн хогийг цэвэрлэж ажиллалаа. 
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2018.05.11-19-ний өдрүүдэд 2-р багийн Хуурч гэх газарт УБТЗ МБҮйлдвэр 

Ойжуулалтын ажил 32 га-д, нөхөн тарилт 20 га-д хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Шинэ 

Бадрах ХХК ойжуулалтын ажил 15 га-д, нөхөн тарилт 5 га-д хийж гүйцэтгэсэн 

байна. Бүтээлийн нуур ХХК 32 га талбайд ойжуулалтын ажил хийсэн. 

         

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын мод, модон материалын гарал 

үүслийн гэрчилгээнд тогтмол хяналт тавин ажилласан. Мод бэлтгэлийн гүйцэтгэлд 

хэрэглээний болон түлээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээний 

зарцуулалтын дэлгэрэнгүй тайланг Сум дундын ойн ангид гаргаж өгсөн.  

Төрийн санд 17.111.528 төгрөгний (мод бэлтгэх эрхийн бичиг-ААН, иргэдээс) 

орлого оруулсан. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орлого 500.000 төгрөг 

оруулсан. 

Цагааннуур 

сумын 1-р багийн нутаг 

Бургастайн давааны ар, 

өвөр гэх газарт Залуу 

төгөл ХХК 2300 га 

талбайд хортон 

устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус ажилд БОХУБайцаагч И.Наранбаатар, 

Байгаль хамгаалагч Ц.Мөнхтөр, СББСДОАнгийн дарга У.Баярсүрэн, инженер 

А.Нямхүү нар хяналт тавьж ажилласан болно. 
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     Өдөр тутмын бүх ажил үйлчилгээний мэдээлэл болон иргэдэд хууль 

сурталчлах ажил, хүрээлэн буй орчинтой холбоотой санамж сэрэмжлүүлгийг олон 

нийтийн цахим сүлжээгээр(“Цагааннуур сум Байгаль орчин” пэйж хуудас) 

дамжуулан иргэдэд байнгын ил тод мэдээллэн ажиллаж байна. 

Сэлэнгэ бүсийн сум дундын ойн анги,Цагааннуур,  БОАлбатай хамтран 

Зэрлэг ан амьтаныг идэш тэжээлийн хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

Агнуурын бүс нутгуудад биотехникийн зарим арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ажлыг 

Цагааннуур сумын Харгистай баян бүрд БГБХНөхөрлөлтэй хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулан.2018 оны 11 дүгээр сарын 06-аас 2018 оны 11 дүгээр сарын 18-ны 

өдрүүдэд хйиж гүйцэтгэсэн. 

 

 

Мөнх ногоон жодоо ХХК Цагааннуур сумын 1 дүгээр багийн Нарийн шүрэн, 

Гүн шүрэн, Өгөөмөр, Салхит, Хооронд, Товхонхан уулын орчимд хортонгийн 

тэмцлийн ажлыг 8000 га талбайд хийж дууслаа. Уг ажилд сумын иргэдээс 5, ААН-

ээс 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй нийт 13 хүн ажилласан.Уг ажилд хяналт тавин 

ажилласан. 

 

1.14. Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ:  

Суманд  худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй  18 аж ахуйн нэгж , 5 

төсвийн байгууллага,  хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй 68 иргэн үйл ажиллагаа 
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явуулж байна. Сумын засаг даргийн захирамж, албан даалгавар болон ИТХ-ын 

тогтоолын биелэлтийг хэрэгжүүлэн суманд худалдаа үйлдвэрлэл эрхэлж буй иргэн, 

аж ахуйн нэгжүүдэд сурталчилан ажилав. Мөн худалдаа үйлчилгээний газруудад 

холбогдох стандартыг сурталчилж биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна. 

   2018 оны байдлаар төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, зөвлөн туслах 

үйлчилгээ, тандалт судалгаа, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг   хүнсний 

худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж, иргэн, нийтийн хоолны 

газруудад хийсэн. МХÅГ-ын даргын нэгдсэн удирдамжаар  тандалт судалгаа 1, 

төлөвлөгөөт 3,  удаа  хяналт шалгалт хийсэн.  

Сумын засаг  даргын баталсан  удирдамжийн 

дагуу,  шинэ жилийн баяр,   сар шинийн 

баярыг угтаж, хүнсний үйлдвэрлэл, 

худалдаа, нийтийн хоолны газруудын 

технологи үйл ажиллагаа, хүнсний түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, 

хадгалалт, тээвэрлэлтийн нөхцөлд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилган 

ажиллав.  

2018 оны 03 дугаар  сарын 13-ны өдөр 

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын 

газрын  төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 

тандалт судалгаа суманд зохион 

байгуулагдсан. Төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалтанд “Чулуун сондор “ХХК-ний “ Усан 

болор бар”, “Шинэ амт  зайрмагны цех”, 

“Баялаг цайны газар “хамрагдсан. Төлөвлөгөөт зөвлөн туслах шалгалтанд Шинэ 

нуур ХХК-ны Элгэмсэг -2 мини маркет,  “Нуурын хишиг” талх нарийн боовны цех, 

хамрагдсан. Тандалт судалгаанд Баян-Сэлэнгэ ХХК-ний Цагааннуур кафе, Хэт 

тамгат ХХК-ний Амуу бар,  Ноён  уулын –хишиг ХХК-ний Ноён –Уул мини маркет, 

Хуурчийн гол ББН-ийн Тосон –Уул мини маркет, Болор цайны газар, 

ÅББДСургуулийн гал тогоо, Нарлаг цэцэрлэгийн гал тогоо зэрэг хамрагдсан.   

 Хяналт шалгалтын явцад нийт   давхардсан тоогоор 19 аж ахуйн нэгж, иргэн 16 

хамрагдсан. Шалгалтын явцад нийт 65 зөрчил илрүүлж 62 зөрчлийг арилгуулж  3 
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зөрчлийг арилгуулахаар ажиллаж байна. Шалгалтаар хаяг шошгийн зөрчилтэй 95 ш 

бүтээгдэхүүн 147300 мян/төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүн,   хадгалах хугацаа нь 

дууссан 328.0мян/ төгрөнгий хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байсныг 

илрүүлж газар дээр нь 256.6мян/ төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүнийг устгасан. Мөн 

лангуунаас 328.0 мян/ төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүнийг лангуунаас татуулж  

буцаалт хийлгүүлэв.Шалгалтаар зөрчлийг арилгуулах зорилгоор улсын 

байцаагчийн албан шаардлагыг 2 аж ахуйн нэгж 3 иргэнд зөвлөмжийг 1 аж ахуйн 

нэгж,1 иргэнд өгч  хяналт тавин ажиллаж байна. 

 Суманд “Хуулиа мөрдье -21”сарын аяныг 

2018 оны 01 дүгээр сарын 22 ноос 2018 

оны 02 дугаар сарын 15-ыг хүртэл зохион 

байгуулав. Аяны хүрээнд ажлын 

төлөвлөгөө гарган засаг даргын 

орлогчоор батлуулж төлөвлөгөөний дагуу 

дараах ажлуудыг зохион байгуулж 

ажиллаа.Үүнд: 

 “Хуулиа мөрдье-21” сарын аяны зорилго үйл ажиллагааг мэдээлэлийн самбар 

Цагаануураар сонин юу байна, нуурын мэдээ, Цагааннуур зар мэдээ болон албан 

ёсны цахим хуудас Facebook-ээр сурталчилав. 

Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрөлтэй 7 аж ахуйн нэгжийн 2 бар, 

1кафе, 4 мини маркетийн захирал, менежер нарт 

“Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль” болон 

“Архины хор хөнөөлөлийн” талаар  гарын 

авлагаар хангаж зөвлөлгөө өгч мэдээллийн 

самбараар сурталчилж ажиллав. Суманд 

согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрөлтэй 7 аж ахуйн нэгжийн 2 бар, 

1кафе, 4 мини маркетэд худалдан борлуулж буй 

архи согтууруулах ундаанд хяналт шалгалт хийв. 

Шалгалтаар согтууруулах ундаа худалдаж буй аж ахуйн нэгжүүд нь архи пивоны 

шинжилгээний бичиг, падаан зэргийг бүрдүүлж хавтсанд хийгээгүй байсан. 
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Дээрх худалдаа үйдчилгээний газруудад 21 насанд хүрээгүй хүнд 

согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэхийг хориглоно гэсэн плакатыг  согтууруулах 

ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй 7 газруудад нүдэнд харагдахуйц газарт 

байршуулав. 

Сургуулийн  гал тогоо болон “Үдийн цай”,   дотуур байрны хүүхдүүдийн ариун 

цэвэр, Нарлаг цэцэрлэгийн ариун цэвэр болон хүүхдүүдэд олгож буй хоолонд 

хяналт тавьж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэв. 

Сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрт 1-5-р ангийн 500 хүүхэд, дотуур байранд 

101 хүүхэд, байрлаж байна. Сургуулийн  үдийн цайны хоолны цэсийг долоо 

хоногоор гаргаж   батлуулж цэсийн дагуу үйлчилж байна. “Үдийн цай”, дотуур 

байрны хүүхдүүдэд  олгож буй хоолноос ахлах тогооч нь өдөр бүр дээж авч 

хугацаанд нь мэдрэхүйн шинжилгээ хийж устгалыг тухай бүр хийж  тэмдэглэл бүрэн  

хөтөлсөн байв. Хүнсэнд хэрэглэж буй түүхий эд материалаа аж ахуйн нэгж болон 

иргэдтэй гэрээ байгуулж шинжилгээний бичгийг бүрдүүлсэн зэрэг нь сайшаалтай 

байв.   

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх явцад сургуульд 4 зөрчил илрүүлж зөрчлийг 

арилгуулж ажиллах талаар хугацаатай үүрэг өгч биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж 

байна. 

Цэцэрлэгт дунджаар өдөрт 225-280 хүүхэд хамрагдаж байв. Цэцэрлэгийн 

ариун цэвэр, хоолны амт чанар сайн нярав, багш нар нь эрүүл мэндийн урьдчилсан 

үзлэгт бүрэн хамрагдсан байв 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн GMP, GHP 

зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ний өдөр зохион 

байгуулав. Сургалтанд 13 тогооч хамрагдав. “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл 
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ахуйн болон үйлдвэрлэлийн GMP, GHP зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалтыг лекц, 

аудио, видео хэлбэрээр сургалт зохион байгуулав. Мөн ¹1.10.1 “Хоол үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг шалгах” хяналтын хуудас , ¹1.10.2 “Нийтээр нь үйлчлэх хоол 

үйлдвэрлэлийг шалгах” хяналтын хуудас 

зэргийг танилцуулж гарын авлагаар хангав. 

Сумын 2  дугаар багийн Усан сан, 

цагаан худаг, 3 дугаар багийн цагаан 

худагнуудын уснаас дээж авсан. Мөн  

ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогоо, 

цэцэрлэгийн гал тогоо, эрүүл мэндийн гал тогоонд хэрэглэгдэж буй уснаас дээж авч 

аймгийн Мэргэжлийн  хяналтын газарт шинжилгээнд хамруулсан.   

Сумын Хэрэглэгчийн эрх ашгийг  хамгаалах салбар зөвлөлийн гишүүдээ 

хуралдуулан 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөө гарган аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэв. 

2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр 

Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан 

“Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

ажилчдын анхдугаар зөвлөгөөн, ажил 

мэргэжлийн уралдаанд” суманд үйл 

ажиллагаа явуулж буй ÅБСургуулийн гал 

тогооны тогооч, цэцэрлэгийн тогооч, бар, 

кафе, цайны газрын тогооч зэрэг 10 иргэн 

хамрагдав. Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын 

хэмжээнд зохион байгуулагдсан "Хоол 

үйлдвэрлэлийн салбарын "Ажил 

мэргэжлийн уралдаан “ анхдугаар 

зөвлөгөөнд “Хангай” цайны газрын 

тогооч Н.Отгонбаяр сургуулийн тогооч 

Л.Цэцэгмаа, цэцэрлэгийн тогооч 

М.Бүжинлхам нар оролцов. Ажил 

мэргэжлийн уралдаанд “Хангай” цайны 

газрын тогооч Н.Отгонбаяр “Тэргүүн” 
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байр эзлэж,  тогооч Л.Цэцэгмаа амжилтай оролцож “Монголын тогоочдын холбооны 

тэргүүний залуу алтан медал"-иар  шагнуулав. 

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР 

3.1. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ : 

2018 онд  834026,0 мян.төгрөг төвлөрүүлэхээс 48 ажил олгогчоос 751289,2 

мянган төгрөг, 266 нийгмийн  даатгалын сайн дур даатгуулагчаас  63716,2 мянган 

төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалд 532 даатгуулагчаас 23417,3 мянган төгрөг нийт  

845351,1 мян.төгрөг буюу 101,3 %-тай биелсэн байна. 

Тэтгэврийн  даатгалын сангаас: 

 -394 өндөр настанд -1278037,5 мян төгрөг 

-62 тэжээгчээ алдсан иргэнд  -276286,2 мян төгрөг 

-241 тахир дутуу иргэнд  - 596499,5 мянган төгрөг 

-4 цэргийн өндөр настанд -76355,2 мян төгрөг 

ҮОМШӨДаатгалын сангаас: 

-4 иргэнд 12859,2 мян төгрөг 

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас: 

  -жирэмсэн, амаржсан 58 эхэд 46130,5 мян төгрөг 

  -ХЧТА-аар-135 даатгуулагчид 11201,9 мян төгрөг 

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас: 

  21 даатгуулагчдад 15320,7 мян төгрөгийг тус тус олгоод байна. Шинээр 

ажил олгогч Хангайн хомбо ХХК, Сэлэнгэ буянхишиг ХХК-ийг  нийгмийн даатгалд 

хамруулсан. Оны эхний авлага 124066,2 мянган төгрөг байснаас 24813,2 мянган 

төгрөгөөр бууруулах төлөвлөгөөтэйгөөс  20172,0 мянган төгрөг барагдуулж 81,2% 

буюу нийт авлагаас 16,2%-аар бууруулаад  байна 

Иргэдэд нийгмийн даатгалын шинэчилсэн хууль, эрүүл мэндийн даатгал, 

малчин-даатгуулагчийн тэтгэврийн талаар 11 удаагийн сургалт, сурталчилгаанд 

476  иргэн хамрагдаж   шинээр: нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд  85 иргэн, 

малчин-тэтгэврээр 3 малчин, ажил олгогч 2,эрүүл мэндийн даатгалд 120 иргэн тус 

тус хамрагдсан байна. 

3.2. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 

 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй 

шаардлагатай  зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрч үйлчлэх , ядуу өрх , иргэнийг 
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ядуурлаас гаргахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах ба тэтгэвэр ,  тэтгэмж , тусламж , 

хөнгөлөлтийн үйлчилгээний тоо , чанарыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд 

 нийгмийн халамжийн тухай багц хуулийн хүрээнд хууль эрх зүйн мэдээ 

мэдээлэл, шинээр хэрэгжиж эхэлсэн цалинтай ээж хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж 

буй 03- хүртэлх насны хүүхдээ харж байгаа ээжүүд, өрх толгойлсон эцэг,эх, ихэр 

хүүхдүүдийн талаар мэдээ мэдээллийг вэб сайт болон мэдээллийн самбаруудад 

байрлуулан иргэдэд нээлттэй  ил тод  хүргэн  ажиллаж байна.               

             Жилийн эцсийн байдлаар халамжийн сангаас өндөр  насны тэтгэвэр авагч 

1 иргэнд 1.690,0 мян/төг, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 118 иргэнд 211.107.1 

мян/төг, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 55 иргэнд 45.597,7 мян/төг, бүтэн өнчин хүүхдийг 

үрчилэн авсан болон асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа 1 иргэнд 764,0 

мян/төг, амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 60 иргэний 17734,6 мян/төг, 

жирэмсэн болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийг 74 иргэний 20.502.0 

мян/төг, 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 346 иргэний 149.577.3 мян/төг, 

алдарт эхийн одонгийн тусламж 418 иргэний 54.500.0 мян/төг, насны хишиг 287 

иргэний 23.200.0 мян/төг,  алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 

9 иргэний 10.330.0 мян/төг,ахмад настаны хөнгөлөлт 28 иргэний 1.106,8 мян/төг, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 43 иргэнд 8,076,8 мян/төг, гурав ба түүнээс дээш тооны 18 

хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг,эхэд олгодог тэтгэмжийг 13 иргэний 

9.520.0 мян/төг, нийт 1447 иргэнд 573.473.1 мян/төг олгоод байна. 

  Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын  даргын 2018 

оны 06 сарын 04 өдрийн 362 тоот мэдэгдэл  хүргүүлэх тухай албан бичгийн хүрээнд 

Цагааннуур суманд өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдахаар 

2017 оны 11 сарын 01-ны өдрөөс хойш  49 иргэн өргөдөл ирүүлсэн.  

Үүнээс хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар луу явуулсан цаасан 

өргөдөл 49 үүнээс программ, цаасан өргөдөл 2-ын хугацаа зөрүүтэй  4  зөрчлийг 

арилгав.  

Хүнсний дэлгүүр сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан тухайн 

өдрөөс эхлэн хуралдаж нээлттэй тендэр зарлаж 4 аж ахуй нэгж байгууллагад урилга 

хүргүүлсэн. Тендерийг 2018 оны 05 сарын 06 өдөр нээж тендэрт Ноён Уулын хишиг 

ХХК, Тосон-Уул БГБХН дэлгүүрүүд шалгарсан. 2018 онд Хүнсний эрхийн бичгийн 
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үйлчилгээнд хамрагдсан 53 өрхөд 10 нэр төрлийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээр 

үйлчилгээг үзүүлсэн. 

     Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр 

батлагдсан "Зорилтод өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах" үндэсний 

хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлэхээр болсон. Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 2018 онд 506 өрхөд амьжиргааг дээшлүүлэх, 

ядуурлаас гаргах хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 

байна. 

 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 31-ний өдрийн 85 дугаар тогтоолын дагуу Цагааннуур суманд Өрхийн 

хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан амьжиргааг дээшлүүлэх 20 өрхийг сонгон 

ажиллаж байна. 

Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 07-

ний өдрийн А/10 дугаар захирамжаар Засаг даргаар ахлуулсан 10 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан.  

Энэхүү ажлын хүрээнд 2018 онд 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 

ажлын хэсгээр хэлэлцэн батлуулж гишүүн 

бүрт хувилан өгсөн. Мөн ажлын хэсгийн 

гишүүн бүрт 2-3 өрхийг хариуцуулан 

судалгаа шинжилгээ, мониторонг хийж 

ажиллахыг үүрэг болгосон. 

2018 оны 04 сард зорилтод бүлгийн 20 өрхөд  өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 

боловсруулах сургалтыг зохион байгуулсан. 

Сэлэнгэ аймгийн 

ХХҮГазар,МСҮТөвтэй хамтран ажил 

олгогчийн захиалгаар “Тогооч”-ийн түр 

сургалтыг 14 хоногийн хугацаатай зохион 

байгууллаа. Түр сургалтанд хамрагдсан 

иргэдийн 70 хувь нь ажлын байранд 

зуучлагдсан байна. Үүнээс зорилтод бүлгийн 

2-р багийн иргэн Ш.Жижгээ, А.Буянжаргал, 3-р багийн иргэн Ч.Болортуяа, 
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Б.Лхагвадэлгэр  нийт 4 иргэн хамрагдаж амжилттай төгсөж чадамжийн гэрчилгээгээ 

гардан авсан. 

Энэхүү сургалтанд хамрагдсан 

зорилтот бүлгийн иргэн З.Баярмаа нь 

гэрээрээ пицца хийж борлуулж байсаныг  

гавяъяат механикжуулагч С.Хундмаа гуай 

гэр бүлийн хамт зорилтот бүлгийн эмэгтэйд 

тусалж ивээн тэтгэж "Нуурын пицца" нэртэй 

газар нээж, тохижуулж өгч шинээр нэг өрхийг  

ажлын байртай болгож амьдралд нь маш том боломж нээж өгсөн. Нутгийн иргэд 

хүүхэд багачууд ам сайтай сэтгэл хангалуун үйлчлүүлэгч ихтэй ажиллаж байна. 

 “Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах” арга хэмжээнд 

хамрагдах өрхийг сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 

26 өдрийн 09 тоот тогтоолоор “Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах 

үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдаж байгаа зорилтот 20 өрхөөс 2-р багийн иргэн 

Л.Нямсүрэн, Д.Огторгуй, 3-р 

багийн иргэн Ч.Болортуяа, 

Ц.Бямбаа нарын өрхийг 

хамруулахаар шийдвэрлэсэн 

байна. Эдгээр 4 өрх нь нэг бүлэг 

болж арга хэмжээнд 

хамрагдахаар төслөө 

боловсруулан гэрээ байгуулж 2.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авсан. Бүлгийн 

иргэд нь сумын ЗДТГазраас “Гангат “ гэх газар зааж өгсөн 1,2 га бүхий газарт 

санхүүгийн дэмжлэгээр төмс, хүнсний ногооны үр, тоног төхөөрөмж худалдан авч 

үйл ажиллагаа явуулсан. Хавар тариалалт хийж зуны туршид арчилсан./зэрлэг 

зулгаах, усалгаа хийх, хор цацах, сийрүүлэлт хийх/. Шар болон улаан манжин, 

лууван зэрэг ногоогоо сайн арчлаагүйн улмаас эдгээр ногоогоо хураан авах 

боломжгүй болсон байна. 

Бүлгийн иргэд маань ургац хураалтаа хийж дуусгасан байна.Үүнд: 

1. Төмс -    5.5 тн- 3300000 төг, 

2. Сонгино-     0.5 тн- 400000 төг, 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын тамгын газар  
 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 48 

 

3. Шийгуа-  2 тн – 2000000 төг нийт 5700000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 оны 05 сарын 25-нд Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 

өрхүүд сумын нийтийн эзэмшлийн зам тайлбайг цэвэрлэлээ. Эдгээр иргэд нийгмийн 

хариуцлагын хүрээнд сар бүрийн 25-нд сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбайг 

цэвэрлэж хэвшсэн. 

 

 

. “Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах” 

 Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран Хуурч 2 

дугаар багийн нутаг дэвсгэр дэх “Ламхайн булаг” хэмээх 0,3 га газрыг хашиж 

хамгаалах ажлыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-22-ны хооронд багийн засаг дарга 

Д.Алтанзориг, ХЭХМэргэжилтэн Ж.Агиймаа, Халамжийн мэргэжилтэн Э.Батцэцэг 

нар хамтран зорилтот өрхийн 11 иргэнийг хамруулан зохион байгууллаа. Тус ажилд 

ажилласан 11 иргэнд цалин болох 924,0 төгрөгийн ХЭДсангаас санхүүжүүлсэн 

болно. 
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САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН-1  

"НЭГ НЬ НИЙТИЙН ТӨЛӨӨ НИЙТ НЬ НЭГНИЙ ТӨЛӨӨ" сайн үйлсийн аяныг 

2018 оны 05 сарын 25-нд зохион байгууллаа. Сайн үйлсийн аянд байнгын асаргаанд 

байдаг ахмад настан 4, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 4, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэд 2, нийт 10 иргэнд тусламж үзүүллээ.  

   

 

 

 

 

 

САЙН ҮЙЛСИЙН АЯН-2 

 "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийн арга 

хэмжээний хүрээнд "ОЛНЫ ХҮЧ ОЛОМГҮЙ ДАЛАЙ" аяныг 2018 оны 12 сарын 05-

ны өдөр Ноён-Уул дэлгүүр, Тосон-Уул дэлгүүр, Хүнсний эрхийн бичгийн 

үйлчилгээнд хамрагдсан 53 өрх, Баялаг ирээдүй нөхөрлөл, Хөдөлмөр халамж, 

Нийгмийн даатгал хамтран зохион байгууллаа. Сайн үйлсийн аяны эзэн Г.Хорлоо 

1-р багийн өрх толгойлсон эмэгтэй, охин Б.Наранчимэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 

байнгын асаргаанд байдаг иргэн юм. Тус өрхөд гэрийн бүрээс, цаваг, өрх, хөшиг, 

гурил, будаа, сахар, цай, ургамлын тос, гоймон, гурилын гамбанз илдүүр, шанага, 

данх, ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, охин Б.Наранчимэгт халамжаас 
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тэргэнцэр гардуулан өгсөн. Мөн Баялаг ирээдүй нөхөрлөлийн Г.Батэрдэнэ, 

Л.Тунгалаг нар  1 машин хус модны дэмжлэг туслалцаа үзүүллээ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Нийгмийн бодлогын талаар:  

Суманд “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн”-ийг шинэчлэн байгуулж ажлын төлөвлөгөө гарган 

ажиллаж байна.  Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт тусгагдсан  “Олон улсын гэр бүл”-ийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

ажлын хүрээнд ”Фото зураг”-ийн үзэсгэлэн, угийн бичиг хөтлөх талаар мэдээлэл,16 

нас хүрсэн хүүхдүүд андгай өргөх ёслол, шинээр гэр бүл болсон иргэдэд гэрлэлтийн 

гэрчилгээ гардуулан өгөх,шилдэг гэр бүлүүдийг 9 номинациар шалгаруулах, бага 

ангийн сурагчдын дунд “Би гэр бүлдээ жаргалтай” захидал бичих уралдааныг тус 

тус зохион байгуулсан.  

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан сумын 

эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс 03 дугаар сарын 08-нд “Ээжүүддээ баярлалаа” 

хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. МЭХ-ны шагнал Манлай малчин 

эмэгтэй хүндэт тэмдэг, МЭХ-ны Хүндэт тэмдэгээр 2 иргэн шагнагдлаа. Баярын 

өдрийг  тохиолдуулан “Ачлал буянтай ээж” алдар тэмдэглэх, “Дархан бэр” 
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алдаршуулах, “Шилдэг гэр бүл” шалгаруулах, Нуурын бүсгүйчүүд караоке дууны 

тэмцээн, тус тус зохион байгууллаа. 

Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 96 жилийн ойн баяр, эр цэргийн баярыг 

тохиолдуулан соелын төвд “Цэрэг эх орны сэдэвт дууг хэн сайн дуулах вэ” тэмцээн, 

“Цоглог эрс” тэмцээн 03 сарын 17,18-нд тус тус зохион байгууллаа. 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг 

хамгаалах өдөр, эх үрсийн баярыг “Хүүхэд 

гэр бүлдээ жаргалтай” уриан дор 

тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Баярын нээлтийн 

үйл ажиллагаанд Сэлэнгэ аймгийн 

БСУГДарга Ч.Жаргалсайхан, Аймгийн 

ИТХ-ын төлөөлөгч Ө.Чимэддорж, ИТХ-ын 

дарга Х.Нацаг, Засаг дарга Н.Зоригоо, Засаг даргын орлогч Т.Отгонсүрэн, ЗДТГ-ын 

дарга М.Цэдэндамба нар оролцлоо. 

Монгол Улсын Åрөнхийлөгчийн зарлигаар 

сумын 14 эх “Алдарт эх”-ийн нэг, хоёрдугаар 

одонгоор шагнагдсаныг сумын ИТХ-ын дарга 

Х.Нацаг гардуулж баяр хүргэлээ. 

БСУГазрын дарга Ч.Жаргалсайхан сумын 

ÅБсургуулийн 7 сурагчидад “Тэргүүний сурагч” 

алтан медаль, гарын бэлэг гардууллаа.  

Суманд амьдарч байгаа бүтэн өнчин 6, ихэр 28 хүүхдэд  /14хос/ бэлэг, мөн 

2017-2018 оны хичээлийн жилд улс, аймгийн хэмжээнд зохиогдсон хичээлийн 

олимпиад, уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан 58 сурагчийг сумын засаг даргаас 

олгох шагналын журмын дагуу нийт 765,0 мянган төгрөгөөр  шагнаж урамшууллаа. 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр эх үрсийн баярын арга 

хэмжээнд зориулан “Ээжтэйгээ хамт” фото зургийн уралдааныг нийт Facebook 

хэрэглэгчдийнхээ дунд 05 сарын 21-ны өдрөөс 06 сарын 01 хүртэл хугацаанд зохион 

байгуулан ажиллаа. Уралдаанд нийт 93 фото зураг оролцсоноос 

1. ¹60 - Ө.Алтантуяа 2855 лайк оноо 
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2. ¹26 Б.Түмэндэлгэр - 1400 лайк оноо 

3. ¹42 Ж.Лхагвабаатар – 733 лайк оноогоор тус тус байр 

эзлэн 06 сарын 1-ны баярын үйл ажиллагааны үеэр ивээн 

тэтгэгч Атарнуур ХХК-ны гарын бэлгээр ээжийгээ 

баярлуулав.   

Баярын үйл ажиллагаанд Улсын тэргүүний нарлаг 

цэцэрлэг, ÅБСургуулийн авьяаслаг сурагчдын тоглолтыг 

толилууллаа 

 

Хүүхдээ сонсох өдөр арга 

хэмжээг 2018 оны 11 сарын 13-ны 

өдөр ГБХЗХГазрын батлагдсан 

удирдамжийн дагуу хүүхдийн төлөө 

зөвлөл, ÅБСургууль, ЗДТГ хамтран 

амжилттай зохион байгууллаа. Уг 

арга хэмжээнд сумын Хүүхдийн 

төлөө зөвлөлийн тэргүүн, Засаг 

дарга Н.Зоригоо, ÅБСургуулийн нийгмийн ажилтан Л.Отгонжаргал, сумын 

НБМСХмэргэжилтэн А.Алтансугар нар оролцож сумын хүүхдийн өнөөгийн байдал 

статистик үзүүлэлттэй танилцаж хүүхдийн өмнө тулгамдаж буй асуудлын талаар 

нээлттэй ярилцаж хүүхдийн санаа бодлыг сонссон юм.  
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2018 оны 11 сарын 15-нд “Хүүхэд-

Монголын баялаг” үндэсний зорилтот, 

сургамжит цуврал лекцийг лектор багш 

Ш.Алтанцэцэг /хүүхдийн сэтгэл зүйн 

мэргэшсэн зөвлөх/ хамтран зохион 

байгууллаа. Шинэ үеийн хүүхдийн 

онцлог, эцэг эхчүүд ямар алдаа гаргадаг 

гэх мэт олон талын мэдээлэл өгсөн юм.  

Сумын хамтарсан багийн үйл ажиллагаатай танилцан чадвахижуулах 

сургалтыг 2018 оны 12 сарын 04нд ГБХЗХГазрын Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч 

Ц.Оюунжаргал, Хүүхэд хамгааллын төвийн захирал н.Ундраа нар хамтарсан багийн 

гишүүдийн үйл ажиллагааг дүгнэн алдаа дутагдалыг ярилцаж зөвлөн туслах 

үйлчилгээ үзүүллээ. 

 

РС тоглоомын газарт шалгалтыг 2018 

оны 12 сарын 12-ны өдөр сумын цагдаагийн 

ахлах ахлагч Н.Сайнзаяа, сургуулийн НА-тан 

Л.Отгонжаргал, НБМСХМэргэжилтэн 

А.Алтансугар нар 23 цаг 30 минутад шалгалт 

хийв. Шалгалтаар цагийн хуваарийн дагуу 

ажилладаггүй зөрчил гарсаныг зөрчлийг 

арилгаж дахин давтахгүй байхыг сануулав.  
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Үе үеийн ахмад буурай нараа 

хүндэтгэн залж тэдний амжилт 

бүтээлээс хуваалцан ярилцах үйл 

ажиллагааг 2018 оны 12 дугаар 05-ны 

өдөр “Ахмадаа хүндэлье- Ахмадаа 

сонсье” нэртэйгээр ÅБСургууль 

амжилттай зохион байгууллаа. Тус арга 

хэмжээнд Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Ц.Сүрэн, МУ-ын аварга малчин 

Д.Батаа, хөнгөн атлетикийн спортын мастер Б.Түвшинжаргал нарыг урин заллаа.  

“Ахмадаа хүндэлье” арга хэмжээг хүндэтгэн хүрэлцэн ирж өөрсдийн илтгэх 

урлагийг таниулан 12 а 

ангийн сурагч 

н.Даариймаа, 10а ангийн 

сурагч Г.Төгсбаяр, 9а 

ангийн сурагч 

н.Эрдэнэчимэг, Оюутан 

Тэмүүжин нар оролцон 

уран илтгэл хэлэлцүүлэв.  

Сурагч багачууд маань алдар цолоо мөнхөлсөн хөдөлмөрийн баатар, аварга 

малчин, спортын мастерийн амжилтийг хуваалцан ярилцаж тэдний үнэтэй сайхан 

сургаалт үгсийг сонслоо.  

Монгол улсын засаг захиргаа 

нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний 

удирдлагын тухай хуулийн 26 дугаар 

зүйл 26.1.а дахь заалт, МУЗГ-ын 01 

дугаартай албан даалгаварын 

хэрэгжилтийн хүрээнд сумын 

“Хүүхдийн орчний аюулгүй байдлыг 

хангуулах ” ажлын хэсэг Засаг даргын 2018 оны 08 сарын 31-ны А/82 тоот 

захирамжаар батлагдан ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. сумын Засаг 

даргын орлогч Т.Отгонсүрэн ахалж гишүүдэд сумын ХЧ,СХУБайцаагч Б.Айсоуле, 

БОХУБайцаагч И.Наранбаатар, ДСЦТС ХХК-ны Сүхбаатар салбар Цагааннуур 
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хэсгийн ахлагч Д.Цогтбаатар, 

НБМСХМэргэжилтэн А.Алтансугар нар хамтран 

2018 оны 09 сарын 04-ны өдөр сургуулийн 

захирал Г.Сугар, цэцэрлэгийн эрхлэгч 

З.Сэлэнгэ, Сургуулийн нийгмийн ажилтан 

Л.Отгонжаргал нарыг байлцуулан зөвлөн туслах 

үйчилгээ үзүүллээ. Сургуулийн анги танхим, талбай, мөн сургуулийн гадна орчмын 

цахилгааны аюулгүй байдалд хийсэн үзлэгээр зарим анги танхимын унтраалга, 

залгуурыг хананд бэхлээгүйгээс цахилгааны утас ил гарсан зэрэг зөрчил илэрсэнийг 

арилгуулсан.  

Манай сумын нийт хүн амын 

34 хувийг залуучууд эзэлдэг бол 

нийт хүн амын 1 хувийг төрийн 

албан хаагч залуучууд эзэлдэг. 

Тиймээс орон нутагтаа 

залуучуудын идэвхи оролцоог 

нэмэгдүүлэх, өөрсдийгөө 

хөгжүүлэх боломж нөхцөлийг 

бүрдүүлэх цаашид залуучууд хөгжлийн төвтэй болох эрхэм зорилгыг тавин төрийн 

албан хаагч залуучуудын уулзалт хэлэлцүүлгийг 2018 оны 10 дугаар сарын 13-ны 

өдөр зохион байгууллаа.  

3.4. Хөдөлмөр эрхлэлт  

2018 оны байдлаар шинээр бий 

болсон болон сул ажлын байранд 

ажилгүй 41 иргэнийг ажилд зуучлах 

үйлчилгээнд хамруулсан байна. 

Тайлант хугацаанд 51 ажлын байр 

шинээр бий болов. “Бүлгийн зохион 

байгуулалттайгаар хүнсний ногоо 

тариалах арга хэмжээ”-д хамрагдах өрхийг Сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 

2018 оны 04 дүгээр сарын 26 өдрийн 09 тоот тогтоолоор “Зорилтот өрхийн хөгжил, 

хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдаж байгаа зорилтот 20 
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өрхөөс 2-р багийн иргэн Л.Нямсүрэн, Д.Огторгуй, 3-р багийн иргэн Ч.Болортуяа, 

Ц.Бямбаа нарын өрхийг хамруулахаар шийдвэрлэсэн байна. Эдгээр 4 өрх нь нэг 

бүлэг болж арга хэмжээнд хамрагдахаар төслөө боловсруулан гэрээ байгуулж 2.0 

сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч үйл ажиллагаа явуулж байна. 

“Ахмад мэргэжилтэний зөвлөх үйлчилгээ” 

арга хэмжээнд Атар трейд ХХК-ны хүсэлтээр 

гэрээ байгуулан байгууллагын ажилчид болон 

ахмад настангуудад   2-р багийн иргэн өндөр 

настан Д.Уранчимэг “Нийгмийн даатгал”-ын 

хууль,эрүүл зөв хооллолтын талаар сургалт 

хийж ажилчдын дунд сургалтын 

хөтөлбөрийнхөө дагуу АХА тэмцээн  зохион 

байгуулсан байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн 

“Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг”-т 2-р 

багийн иргэн З.Бүрэнтөгс “Мод, модон эдлэл”-

ийн чиглэлээр хамрагдан 1,5 сая төгрөгийн 

санхүүгийн дэмжлэг авсан байна. Сэлэнгэ аймгийн ХХҮГазар,МСҮТөвтэй хамтран 

ажил олгогчийн захиалгаар “Тогооч”-ийн түр сургалтыг 14 хоногийн хугацаатай 

зохион байгууллаа.Түр сургалтанд хамрагдсан иргэдийн 70 хувь нь ажлын байранд 

зуучлагдсан байна. 

   Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяныг 4 сард  

төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан ажилласан ба ажлын хүрээнд дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.Монголын тариаланчид, гурил үйлдвэрлэгчдийн 

холбоо, Аймгийн ХХААГазартай хамтран зохион байгуулсан хөдөө аж ахуйн 

салбарын инженер техникийн мэргэжилтэнгүүдэд зориулсан ХАБЭА-н сургалтанд 

ЗДТГазар, Шүрэн тариа ХХК, БаяндулаанУул ХХК, Номунхан ХХК, Сэлэнгэ тариа 

ХХК аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл 5 ажилтан хамрагдаж мэргэшисэн 

сертификаттай болсон байна.Сургалтын зардлыг аж ахуйн нэгж хариуцан 

гаргасан.Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн 

даргын баталсан аж ахуйн нэгж байгууллага дээр хяналт хийх ажлын удирдамжаар 

суманд эм, гоо сайхны барааны жижиглэн худалдаа эрхэлдэгч 2 эмийн сан болох 
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Урианхай шүрэн уул ХХК, Цагааннуур гангат ХХК, Мал аж ахуй, газар тариалангийн 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үнээний ферм болох Уран цацал ХХК, Тариан 

цацал ХХК, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Хэт тамгат 

ХХК дээр аж ахуйн нэгж байгууллага тус бүр дээр хяналт шалгалт хийж зөвлөмж өгч 

ажилласан байна. Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан 

иргэн Ц.Мөнхцоож 335000 төгрөг, Х.Золбаяр 470000 төгрөг, Б.Отгонбат 525000 

төгрөг, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн Г.Цэрэнлхам 159000 

төгрөг, Т.Галбадрах 250000 төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг 

дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан иргэн А.Алтангэрэл 525000 төгрөг, З.Бүрэнтөгс 

62500 төгрөг, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 

санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан иргэн Л.Тунгалаг 420000 төгрөг, С.Пунсалдулам 

215000 төгрөг, О.Бүрэнсайхан 62500 төгрөг нийт 3024000 төгрөгийг төлүүлэд байна. 

Мэргэжил сонголтын талаар ÅББДСургуулийн 9-12 дугаар ангийн 150 сурагчид  

“Ирээдүйн эзэд” сургалтыг 

аймгийн ХХҮГазар, 

ÅБСургуультай хамтран 2018 

оны 04 дүгээр сарын 16-ны 

өдөр зохион байгуулан 

ажилласан. 

3.5. Боловсрол :  

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүрээнд :  “Нарлаг” цэцэрлэгийн хамт 

олон нь 2018-2019 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын  чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлж  хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд ахиц гаргана гэсэн зорилгыг 

өмнөө тавьж ажиллаа.  

Хамран сургалт :  

Уламжлал ёсоор хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг  зохион 

байгуулж сумын хэмжээний 2-5 насны 507 хүүхдээс: 

 312 хүүхдийг өдрийн болон 24 цагийн бүлэгт 

 126 хүүхдийг зуны нүүдлийн бүлэгт элсүүлэн нийт хүүхдийн хамран 

сургалтыг 86%-д хүргэлээ.  

 Үндсэн бүлэгт хамрагдалтын хүүхдийн тоо нэг бүлэгт дунджаар 51хүүхэд 

байна.  
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26%

42%

32%

Хүүхдийн тоо 

Оргих баг

Хуурч баг

Тийрэг баг

 Боловсролын тэгш хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх үүднээс цэцэрлэгийн ахлах 

бүлэгт 4 настай Г.Эрдэнэбилэг хавсарсан хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, 

4 настай Эгшиглэн – сульдаатай ,  5 настай А.Сондор хэл ярианы 

бэрхшээлтэй  нийт 3 хүүхэд хамрагдаж байна.  

 Сумын хүн эмнэлгийн бариа заслын эмч, сувилагч нартай хамтран хавсарсан 

хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд бариа засал хийх, сульдаатай 1 

хүүхдэд эмчийн заавраар нэмэлт хоол бэлтгэж өгөх зэрэг ажлуудыг хийж 

байна.  

 Сумын хүн амын дийлэнхи олон нь газар тариалангийн үйлдвэрлэл, мал аж 

ахуй  эрхэлдэг учраас  энэ байдлыг харгалзан  тухайн гэр бүлийн хүсэлтээр 

хүүхдийг нь цэцэрлэгийн 24 цагийн бүлэгт хамруулсан. Жил ирэх тутам 24 

цагийн бүлэгт хүүхдээ хамруулах хүсэлтэй иргэдийн тоо нэмэгдэж байна. 

Энэ жил тус бүлэгт 31 хүүхэд хамрагдсан.  

 2018 оны 6-7 саруудад сумын төвөөс алслагдсан малчин өрхийн хүүхдэд 

хүрч үйлчлэх зорилгоор Шүрэнгийн голд 2 бүлэг, сумын төвд- 1 бүлэг 

ажиллуулж 130 хүүхдийг хамруулсан.    

Цэцэрлэгт хамрагдаж буй хүүхдийг хүйсээр авч үзвэл:  

 Бэлтгэл А Бэлтгэл Б Ахлах А АхлахБ Дунд  Бага  Нийт  

Эр 29 34 22 23 26 25 159 

Эм 33 29 21 22 26 22 153 

Бүгд  62 63 43 45 52 47 312 

                          

Сумын хэмжээнд 2-5 

насны нийт 507  хүүхэдтэй. 

Үүнээс:  

 Оргих баг-133 хүүхэд 

 Хуурч баг – 212 хүүхэд  

 Тийрэг баг – 162 хүүхэд  

Сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилт : 

 СӨБ-ын сургалтын “Цөм хөтөлбөр”-ийг амжилттай хэрэгжүүлж хүүхдийн хөгжлийн 

түвшинг ахиулж, хүүхэд бүрийг оношлох, явцын үр дүнгийн хөндлөнгийн болон 
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дотоодын үнэлгээ хийж үр дүнг тооцон урамшуулан дэмжин ажиллах зорилтын 

дагуу хүүхэд нэг бүрээр хяналтын хуудсыг хөтлөж хөгжлийн түвшинг үнэллээ.  

 Цэцэрлэгт хамрагдсан нийт хүүхдийн 96% буюу 298 хүүхдийн хөгжлийн 

түвшинг үнэлсэн байна. 

 Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан аймаг тус бүрээс 

хяналтын үнэлгээ хийгдэх 5 цэцэрлэгийн нэгээр сонгогдсон байна.   

 Хүүхдийн хөгжлийг ахицаар нь үнэлэхийн зэрэгцээ чөлөөт  ажиглалтын 

тэмдэглэлийг хийж,  хувийн хавтас ажиллуулж байна.  

 Хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд ахиц гаргаж хөгжүүлэхийн тулд багш нар ЗАН-н 

ажлаар цаашид ажиллах арга зүйгээ тодорхойлон   хамтран ажиллаж байна. 

 Сургуулийн өмнөх боловсролын Цөм  хөтөлбөрийг баримтлан өөрийн орон 

нутаг ,  хүүхдийн хөгжлийн  онцлогт тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг 

боловсруулж   улирал, сар , 14 хоногоор хүүхдийн дунд явуулах хөгжүүлэх 

үйл ажиллагааг төлөвлөн батлуулж арга зүйн зөвлөгөөг өгч  ажиллаж байгаа 

билээ.   

 Сургалтын хөтөлбөрт уян хатан чанарыг агуулж үйл ажиллагаа явуулж байх 

нөхцөлд тулгамдаж буй асуудлуудаас санаа авч нэмэлт баяжилт хийх зэргээр 

засан сайжруулсаар байна.  

 Бид сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн дунд явуулж буй үйл 

ажиллагаагаа улам чанаржуулах, багшийн чадварыг сайжруулахын  тулд 

өөрийн цэцэрлэгийн багш ,туслах багш нарын дунд ур чадварын уралдааныг 

амжилттай зохион явууллаа.  

 Хичээлийн шинэ жилийг тохиолдуулан ахлах бэлтгэл бүлгийн хүүхдийн дунд 

спортын өдөрлөг зохион байгуулав. 

 Хөгжүүлэх сургалтын сэдэвтэй уялдуулан анги бүлгүүдийн хүүхдийн дунд  ” 

Алтан намар” аяны хүрээнд 

- Аялал  

- Гар зургийн уралдаан 

- Уран жиргээ уралдаан  

- Намраа дуулъя  

- Баялаг намар зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа.  
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СӨНӨД ХОШУУНЫ УЛСЫН БОЛОН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАВ.  

ТУС ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БҮХИЙ Л ЗҮЙЛ НЬ 

МОНГОЛ АХУЙГ ДЭЭДЭЛЖ  ХАРУУЛСАН НЬ БИ - МОНГОЛ ХҮН ГЭДЭГ 

БАХАРХЛЫГ ӨӨРИЙН ЭРХГҮЙ ТӨРҮҮЛЖ БАЙЛАА.  

Ерөнхий боловсролын хүрээнд 

:  

2018-2019  оны хичээлийн жилд  БСШУСЯ-наас дэвшүүлсэн “Суралцагч 

бүрийн сурлагын чанарт ахиц гаргах”, БСУГ-аас дэвшүүлсэн “Бүх түвшинд сурлагын 

чанарыг ахиулах”, сургуулиас дэвшүүлсэн “Чадварлаг багш, чанартай сургалт, 

бүтээлч суралцагчидтай болох” зорилгыг дэвшүүлэн 30 бүлэгт 939 суралцагчтай,  

13 кабинет, 27 заах аргач, 3 тэргүүлэх, 1 ахлах зэрэгтэй нийт 41 мэргэжлийн  

багштайгаар  хамтран ажиллаж ирлээ. Сургуулийн дотуур байранд нийт 106 сурагч  

байгаагийн 7 сурагч нь 6 настай суралцагч юм. Эдгээр зорилго төслийн  хүрээнд 

доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Багшийн хөгжил нь боловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлийн үндэс нь 

болж, багшийг хөгжүүлэхгүйгээр боловсролын шинэчлэл хийгээд суралцагч 
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бүрийн сурлагын чанарт ахиц гарна гэдэг  учир дутагдалтай юм. Тиймээс багш 

нарыг хамтран ажиллах үйл ажиллагааны 4 баг, 5 секцэд хуваан сургалт арга зүй, 

туршлагаа дэлгэрүүлэх, танилцуулах, суралцах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж 

байна. Дунд ангийн 4 ХҮАБ- ийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн ба  хичээлийн хуваарьт 

хамтарч ажиллах тодорхой өдөр цагууд гарган өгч ажилласан нь мэргэжлийн багш 

нарын хувьд хамтарч ажиллах бүхий л нөхцөл бололцоо бүрдсэн байна. 

 09 сарын 15-ны дотор хичээл бүрээр гарааны үнэлгээ хийсэн бөгөөд нийт 265 

хичээлээр гарааны үнэлгээ хийх байсан ба үүнээс 184 хичээл үнэлэгджээ. 

Давхардсан тоогоор 801 сурагч үнэлэгдсэнээс: VIII түвшний үнэлгээтэй 242, VII 

түвшний үнэлгээтэй 485,VI түвшний үнэлгээтэй 751,  V түвшний үнэлгээтэй 1137, 

IV түвшний үнэлгээтэй 681, III түвшний үнэлгээтэй 257, II  түвшний үнэлгээтэй 

125, I түвшний үнэлгээтэй 157 сурагч байлаа. Үүнийг амжилт чанараар 

илэрхийлбэл: амжилт 62,6%, чанар 17,4% байв. 

 Ангийн багш нар сурагч бүрийнхээ  унших,бичих ,ойлгох чадварын түвшинг “ЭХ 

ХЭЛ БИДНИЙ БАЯЛАГ” төслийн 15 эхийн   сэдвээс сонгон гараа тогтоон, 

ажиллаж байна. 

Эдгээр сэдвийг хянах аргачлалтай бөгөөд агуулгын залгамж холбоог хангасан 

сэдвүүд байдаг.  Бага ангийн суралцагчдынхаа зөв уншилтыг тодорхойлоход зөв 

уншилт 93%,чадварлаг уншигч 57,2%,хангалттай уншигч 28,5%,хангалтгүй 

уншигч 49%-ийг эзэлж байна. 1 ба 2-р ангийн суралцагчдаас дахин танил бус 

эхээс зөв уншилтыг хийгээд байна. 

 Багш нарын дунд “Универсаль-2018” олимпиадыг зохион байгуулж багш 

нарынхаа мэдлэгийн цар хүрээг шалган алдаршуулсан сайхан ажил 

боллоо. 

 6-7-р ангийн сурагчдын дунд монгол хэл, математикийн хичээлээр 

“Сурагч-багш” сонгон хичээллүүлэн ажиллаж байна. 

 Хүүхэд бүрийг  зөв, цэвэр сайхан бичдэг болох зорилготой монгол хэлний 

хичээлийн  6,7-р ангийн сурагчдаар цээж бичиг тогтмол хийлгэн үр дүнг нь 

тооцон  ажиллаж  хэвшиж байна. 

“БАГШ,СУРАГЧ СОЛИЛЦОО-2018”хөтөлбөр манай сургуульд хэрэгжиж 

байна. 
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 Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны 72 

тоот тогтоолоор батлагдсан “Багш сурагч солилцоо”хөтөлбөрийн хүрээнд  

аймгийн ÅБ-ын лаборатори 4-р сургууль болон Цагааннуур ÅБ-ын сургуулийн 

хооронд  “Багш солилцоо” –ны үйл ажиллагаа 11 сарын 12-ноос 16-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулсан. Сургууль хоорондын  харилцааг 

бэхжүүлэх,сургалтын шинэлэг арга зүйгээс харилцан суралцах,багш 

суралцагчид,удирдах ажилтны хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг 

нэмэгдүүлж,сайн туршлагаа хуваалцах зорилгоор Цагааннуур сургуульд 4-р 

сургуулийн тэргүүлэх багш Г.Аззаяа,Ө.Нямаанямбуу 5б ангийн суралцагч  

Б.Энхмэнд,З.Энхсаруул нар ажлын 5 өдөр бидэнтэй хамтран 

ажиллаж,суралцлаа. 

 Багш нарын дунд хэрэглэгдэхүүний тухай болон STEAM  хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга зүйн талаар зөвлөгөө өгч,өөрсдийн болон сургуулийнхаа 

туршлагаас танилцуулан олон сайн санааг дэвшүүлэн ажилласан.Сурагч 

Энхмэнд,Энхсаруул нар бичиг сурагчийн толь болон  бүтээлийн үзэсгэлэнгээ 

гарган үе тэнгийн найз нартаа танилцууллаа.Мөн сургалтын менежер 

Л.Оюунтүлхүүр сургуулийнхаа болон өөрийн туршлагаас хуваалцсан бол 

сургалтын менежер Д.Алтанцэцэг 12- р ангийн сурагчдад мэргэжил 

сонголтын талаар зөвлөгөө өглөө.Эдгээр ажлуудад давхардсан тоогоор 167 

багш,603 суралцагч,нийт 770 хүн хамрагдсан байна.Цагаанннуур сургуулийн 

багш нар болон 2 сургуулийн туршлага солилцсон багш нар хамтран ололт 

амжилтаа ярилцаж,цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан 

ярилцсанаар энэ удаагийн үйл ажиллагааг өндөрлөв. 

СУРАГЧДЫН АВЪЯАС ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Хүүхэд нэг бүрийг хичээл үйл ажиллагаа болон 7 төрлийн сагс,волейбол, 

дүрслэх урлаг,чөлөөт болон үндэсний бөх,шатар, ширээний теннис/ дугуйлан 

секцэнд хичээллэх нөхцлийг хангаж хөгжүүлснээр аймаг,улс ,олон улсын чанартай 

уралдаан тэмцээнүүдэд дараах амжилтуудыг үзүүллээ./183 сурагч хамрагдан 

хичээллэж байна,7 дугуйлан секцийн 3-ийг спорт цогцолборын дарга 

А.Баттулга/шатар/,ажилтан Д.Батбаяр/жүдо/, ажилтан П.Чинзориг/ширээний 

теннис/ нар хичээллүүлж байна. 
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 Аймгийн аварга шалгаруулах чөлөөт 

бөхийн тэмцээнд 23 сурагч оролцсоноос 

11а ангийн сурагч Энхзул 1-р байр, 9б 

ангийн сурагч Отгончимэг 1-р байр, 10б 

ангийн сурагч Лхагважаргал 1-р байр, 

10б ангийн сурагч Отгонболд 3-р байр, 

10б ангийн сурагч Азжаргал 3-р байр, 5-

р ангийн сурагч Нарангэрэл, Сэлэнгэ нар 3-р байр эзэлсэн амжилтуудыг 

үзүүлсэн байна. 

                  

 School police эцэг эхийн эргүүлийг хуваарь гарган ажиллуулж байна. 

 Хичээлийн А ба Б байранд сургалт, хүмүүжлийн бүхий л үйл ажиллагааг 

хянах 46ш камертай болсон. Камерын үйл ажиллагааг хянах үйл ажиллагааг 

2 хичээлийн байрны сургалтын менежерийн өрөөнд байршуулан ажиллуулж 

байна. 

                            

НОМЫН САНГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

 2018- 2019 оны хичээлийн жилд 1-12-р ангийн сурах бичгийг 4-5 удаагийн 

татан авалтаар 1-5 р ангийн    2628 ширхэг сурах бичиг  3.656.664.9төгрөг 6 -

12 ангийн 253 ширхэг 441779 төгрөгийн сурах бичиг нийт 2881 ширхэг сурах 

бичиг 4.098.443.9 тамгалаж кодлоод нэг бүрчилсэн бүртгэлд бүртгэсэн. 
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 Монголын багш нарын 52 дахь 

өдрийн баярыг тохиолдуулан багш, 

боловсролын салбарын ажилтан 

албан хаагчдын баярын үйл 

ажиллагаа 10-дугаар сарын 5-ны 

өдөр боллоо. 

 Дэлхийн багш нарын 24, 

Монголын багш нарын 52 дахь өдрийг 

тохиолдуулан Аймгийн Засаг даргын 

Жуух бичгээр П.Уранчимэг, Ч.Бямбасүрэн, Г.Санлигмаа, сумын Засаг даргын 

Жуух бичгээр С.Саранчимэг, Б.Хишигбаяр, Ц.Сэндэрмаа, Б.Аззаяа, 

Т.Сономсүрэн нар шагнагдсан байна.   

3.6. Эрүүл мэнд :  

2018 онд Эрүүл мэндийн салбараас “Эрүүл мэндийн даатгалыг –Иргэн 

бүрт” гэсэн уриа дэвшүүлэн ажилласан. Эрүүл мэндийн төв нь 2018 онд  дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

1. Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар: 

2018 онд амбулаторийн үзлэг 5503, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 1812, 

идэвхтэй хяналтыг 566, гэрийн эргэлтийг 178 хүнд тус тус хийсэн байна.Түргэн 

тусламжийн 2261 дуудлаганд хүрч үйлчилснээс алсын дуудлага 135, осол гэмтлийн 

дуудлага 40 эзэлж байна. Амбулаториор болон эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдсэн 4306 

үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах, асуумж авах, үзлэг хийх, өвчний түүх, үйлчлүүлэгчийн 

эмнэлгийн карт, эрүүл мэндийн дэвтэр болон бусад холбогдох  баримт бичгүүдийг 

стандартын дагуу байнга тогтмол хөтөлж ирсэн.  

2018 оны 2-р сард Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан “Халдварт бус 

өвчний эрт илрүүлэг”-ийн үзлэгт сумын 1200 иргэд хамрагдсан 

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/196 тоот 

тогтоолоор баталсан ”Элэг бүтэн Монгол”-2 үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

элэгний В, С вирусын илрүүлэг, шинжилгээнд 15-39 нас, 2017 онд “Элэг бүтэн 

Монгол”-д хамрагдаагүй 40-65 насны иргэд,  65-аас дээш насны иргэдийг  элэгний 

В, С вирусын илрүүлэг шинжилгээнд идэвхтэй хамруулах, шинжилгээнд 

хамрагдахын ач холбогдлын талаарх мэдээлэл, сурталчилгааг хороо баг 
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хариуцсан эмнэлгийн ажилтан, нийгмийн ажилтаны  оролцоотойгоор эрт 

илрүүлгийн шинжилгээг чанартай чирэгдэлгүй   зохион байгуулсан 

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ 

төлсөн 15-39 нас,  65-аас дээш насны 1061 

иргэдийг элэгний В, С вирусын илрүүлэг 

шинжилгээнд хамруулж, Health.gov.mn 

программд бүртгэж баталгаажуулсан. 

Оношлогоонд хамрагдах хүсэлтэй 

даатгалгүй иргэдийг эрүүл мэндийн 

даатгалд хамруулах ажлыг сумын нийгмийн даатгалын байцаагчтай хамтран 

ажиллаж, 52 хүнийг даатгалд хамруулсан. 

       Эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр: 

Эхийн тусламж үйлчилгээг батлагдсан “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” 

үндэсний 4 дэх хөтөлбөр, ”Эх нярайн эрүүл мэнд” стратеги, Мянганы хөгжлийн 4,5 

дугаар зорилт болон бусад  стандарт, журам, заавар, удирдамжийн дагуу үзүүлж 

ирсэн. ЭМС-ын 2014 оны ¹338 тоот тушаалын дагуу “Жирэмсэн, төрөх,төрсний 

дараах үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний журам-ыг баримтлан ажилласан. 2018 

онд жирэмсний хяналтанд нийт 102 эх хяналтанд орсноос эхний 0-3 сар дотор 102 

буюу 88,2% нь эрт үеийн хяналтанд орсон байна. Жирэмсний хяналтанд шинээр 

орсон 102 жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн өртөмтгий байдлыг  үнэлэхэд хөнгөн зэрэгтэй 

64,  өртөмтгий 38 жирэмсэн эмэгтэй  байна. Ялангуяа гаднаас түр оршин суугаа 5 

жирэмсэн эхчүүдийг чирэгдэлгүй хүлээн авч хяналтандаа авч анхааралдаа авч 

ажилласан ба харьяа дүүргийн өрхийн эмч нартай утсаар холбоотой ажиллаж 

байна.  

Тэмбүүгийн шинжилгээ эерэг гарсан 2 жирэмсэн эхийг хавьтагчийн хамт 

эмчлэн эрүүлжүүлсэн. 2018 онд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт  88 эх, 

суманд 15 эх төрсөн. Гараас гарт шилжүүлэх зарчмыг чанд сахиж ажилласан.  

2018 онд нийт 103 эх амаржснаас 22 эх кесар хагалгаагаар, 81 эх төрөх 

замаар төрөлт явагдсан байна. 2-догч шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэхдээ холбогдох 

нарийн мэргэжлийн эмч нартай урьдчилан утсаар мэдэгдэж 88 эх зөөвөрлөсөн 

байна. Эхийн эндэгдэл болон гэрийн төрөлт гаргаагүй ажиллаж байна. 
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Умайн хүзүү, хөхний хавдар эрт илрүүлгийн 

үзлэгт хамрагдах зорилтот бүлгийн 

эмэгтэйчүүдийн судалгааг овог нэр, регистрийн 

дугаараар гаргахад  үзлэг шинжилгээнд 212 

эмэгтэй хамрагдахаас 156 эмэгтэй үзлэг 

шинжилгээнд хамрагдсан ба хамралтын хувь 

73,5%-тай байна. байна. Хяналтанд орж байгаа 

жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг нарийн мэргэжлийн эмч  

нарын бүрдмэл үзлэг шинжилгээнд  1-2 удаа 100% 

хамруулж байгаа бөгөөд  шаардлагатай 

тохиолдолд давтан нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг шинжилгээнд тухай бүр нь 

хамруулж байна.   

2. Дархлаажуулалтын талаар:  

2018 онд хүүхдийн товлолт вакцинд эмнэлэгт төрсөн 15 хүүхдэд БЦЖ, В 

гепатит, саагийн, 2 сартай 117 хүүхэд, 3 сартай 114 хүүхэд, 4 сартай 109 хүүхэд 5-т 

болон саагийн вакцин, 9 сартай 120 хүүхдэд УГУ, 1 нас 2 сартай 120 хүүхдэд А 

гепатит, 2 настай 91 хүүхдэд УГУ, А гепатит, 6 сартай 16 хүүхдэд улаан бурханы 

вакцин, 7 настай, 15 настай хүүхдэд сахуу, татрангийн 2-т вакциныг 169 хүүхдэд, 

нийт 871  хүүхдийг тус тус хамруулсан байна. Менингококкийн вакцинд цэцэрлэгийн  

2-5 насны нийт 30 хүүхдийг  хамруулсан. 
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2018  онд хачигт халдварын вакцины 1-р тунг 97 хүнд, 2-р тунг 93 хүнд, 3-р 

тунг 84 хүнд, сэргээх тун 148 хүн нийт 422 хүнд, галзуугийн вакциныг 23 хүнд,  

улаан бурханы вакциныг төрсөн 15 эхэд тус тус хийсэн. Сүрьеэгийн сорилыг 

сүрьеэгийн хавьтлын 21 хүнд тавьсан. Эмнэлгийн ажилчид, эмзэг бүлэг, жирэмсэн 

нийт 50 хүнийг томуугийн вакцинд хамруулсан. 

3. Лабораторийн үйл ажиллагааны талаар: 

2018 онд  лабораторийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулснаар цусны ерөнхий 

шинжилгээг 550 хүнд, шээсний ерөнхий шинжилгээг 1230 хүнд, цагаан хорхойн 

шинжилгээг цэцэрлэгийн 230 хүүхдэд, В,С вирус 

илрүүлэх шинжилгээг 1061 хүнд,  цусны болон резус 

бүлгийг 127 хүнд, сүрьеэгийн шинжилгээг 35 хүнд, 

сахарын шинжилгээг 146 хүнд, БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын 

шинжилгээг 196 хүнд, хеликобактерийн шинжилгээг 

35 хүнд  тус тус хийсэн байна. Цэргийн насны 

залуучуудын 2 удаагын цэрэг татлагаар Шээсний 

ерөнхий шинжилгээ, цусны ерөнхий шинжилгээ, 

цусан дахь өлөн үеийн глюкоз, цусны бүлэг,резус бүлэг, БЗХӨ Дох, HVC HBsAg, 

хийсэн. 

4. Сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээний талаар: 

Сувилахуйн нэгж нь ахлах сувилагч 

Ч.Алтанзулаар ахлуулан сувилагч 6, 

эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн 7, нийт 13 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр хүн амд сувилахуйн 

тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.  

 

Эмийн бус эмчилгээнд уламжлалт анагаахын 

сувилагч орон тоогоор  

ажиллаж байна. 
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 2018 онд шарлагын УВЧ аппарат, Искра аппарат,  ультра туяа, татлагын ор, хөлний 

массажны аппарат зэрэг багаж төхөөрөмжүүдийг шинээр ашиглалтанд оруулсан.   

 

2018 онд амбулаторын эмийн бус эмчилгээг нийт 1059 хүнд, стационарын 

эмчиилгээг нийт 943 хүнд тус тус хийж үйлчилсэн.  

5. Эм хангамжийн талаар: 

Цагааннуур сумын ЭМТ-ийн эмийн сан нь 2018 онд нийт 22.300.0 төгрөг 

эмийн төсөвт батлагдсан ба үүний 100% буюу 22.300.0 төгрөгний эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, бараа материалд  Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газарт тендерийн  

захиалга хийсэн. 

Одоогийн байдлаар тендерээр ирэх эм тарианы 90% буюу 17,261,404 

төгрөгний эм тариа, бараа материалыг татан авч сумын эмнэлэгт хэвтэн 

эмчлүүлэгчдэд хэрэглэсэн байна. Эмийн сан нь Сэлэнгэ аймгийн Монос ЭХНБ, 

Улаанбаатар хотын Дакал фарм ЭХНБ-тай гэрээ хийж, нийт 630475 төгрөгний эм 

бараа материал татан авч сумын ард иргэдэд хөнгөлттэй эмийн жороор болон 

жортой жоргүй олгох эмээр үйлчилсэн. 

Хөнгөлттэй эмийн жороор 500 ард иргэд нийт 10.000.0 төгрөгний жоргүйгээр 

2.741.000 эм бараа материалаар үйлчилсэн. 
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Халдварт болон халдварт бус өвчнийг 

эрт илрүүлэх Аймгийн засаг даргын 

санаачлагаар “Халдварт болон халдварт бус 

өвчнийг эрт үеийн оношлогоо”-г Хэрх тосгонд 

очиж туршлага судалж 7 хоногийн  хугацаанд 

сумын ЗДТГ, ÅБС, Цэцэрлэг, ИТХ-ын дарга 

болон төлөөлөгч нартай хуралдаж үзлэг зохион байгуулах хурал хийсэн. Сэлэнгэ 

аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 44 нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн өрөө, хоол 

хүнс, амрах байр зэргийг байгууллагуудад хуваарилан ажиллав. Үзлэгт нийт 1935 

хүн хамрагдсан  

Урлаг соёл :  

          Соёлын төв нь 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон өвөл цагийн 

соёл  урлаг спортын нэгдсэн арга хэмжээний графикийн дагуу эхний хагас жилд нийт 

64   арга хэмжээг зохион байгуулсан  байна. Шинээр хийсэн бүрэн хэмжээний 

тоглолтоос: Дуу бүжгийн “Талын хүлгүүд” хамтлагын “Монгол бүжгийн гайхамшиг-

2018”  анхны бие даасан уран бүтээлийн тоглолт, Дотуур байранд амьдардаг 

сурагчдын “Мөрөөдлийн цэцэгтэй нас-3” тоглолт, Ахмад настны “Нуурын аялгуу” 

тоглолт зэрэг уран бүтээл 3-г шинээр бүтээн, ААН багууллагуудын хамтарсан 

байгууллага сурталчилах тоглолтонд  4 байгууллага хамрагдан  ОУЭЭХӨдөрт 

зориулсан “Ээжтэйгээ байх жаргалтай” тоглолт, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт 

зориулсан “Хүүхэд бүрийн жаргалтай дуулал” тоглолт, Срайдорж номунханы 8-р 

дүрийн хувилгаан Лувсандамбийжалцан гэгээнтний суманд айлчилсан арга 

хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаа, Товханхан уулын тахилга, Буган халиун-2 

морин уралдааны нээлтийн үйл ажиллагаа, Эрүүл мэндийн төвийн ахмад ажилтан 

ард түмний гавьяат сувилагч Энхжаргалын   алдар тэмдэглэх хүндэтгэлийн үйл 

ажиллагаа, Хүндэт буурлуудын алдар тэмдэглэх үйл ажиллагаанд урлаг соёлоор 

тус тус үйлчилэн ажиллаа. Сумын иргэд хөдөлмөрчдийн соёл урлагийн үйл 

ажиллагааны идэвх санаачлагыг дээшлүүлэн тэдний ур чадвар авьяас билгийг нээн 

илрүүлэн түгээн дэлгэрүүлэн нийтэд сурталчилах ААН байгууллагуудын шефын 

холбооны үйл ажиллагааг бэхжүүлэнх зорилгоор “Нэг баг- Нэг хамт олон” уриан дор 

зарласан шилжин явах цомтой уралдааны хүрээнд байгууллагуудын урлагийн 

тоглолтыг зохион байгуулж байна 
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Хөгжим, бүжиг, дуу, сонирхогчдын бүлгэм зэрэг 6 нэр төрлийн  дугуйланг 36 

удаа хичээллэн 87 хүүхэд залуучууд хамрагдсан. Зохион байгуулсан арга хэмжээнд 

нийт 7800 гаруй иргэд  хамрагдсан байна. Хагас жилд  563 уншигчид 898 ном олгож 

үйлчиллээ.  Хүрэлцэн ирж үйлчлүүлэх боломжгүй иргэдэд зөөврөөр 69 номыг хүргэн 

өгч үйлчилсэн. Уншигчдын гараар элэгдэж  муудсан, хуудас нь салсан, бохирдсон 

34 номыг цэвэрлэж , сэлбэн, үдэж янзлав.   

         Уншигчдын сонирхсон 5 лавлагааг 3-г интернэтээс бусад сэдвийг нь   номноос 

олж өгөн 1 лавлагаа нь манайд байхгүй учраас татгалзлын  бүртгэлд бүртгэв 

 Номын санд үйлчлүүлэхээр ирсэн уншигчдын  авсан болон буцаасан номыг  

цахим программд тогтмол шивж үүссэн баазыг аймгийн төв номын санд сүлжээгээр 

дамжуулан мэдээлж байна.  

 Уншигч сурагчдын дунд  “Монгол тоглоомоороо наадаж сурцгаая” арга хэмжээг 

зохион  явуулж “Алаг мэлхий “, “Морь уралдуулах”, “Шагай шүүрэх” зэрэг 

тоглоомуудыг заан сургалаа. 

“Ахмад үеэсээ суралцъя” сэдэвт ярилцлагыг  

Монгол Улсын Гавъяат механикжуулагч 

Н.Дэлгэрмөрөнтэй уулзалт зохион 

байгуулан  түүний ажил хөдөлмөр,  

амьдралын  замналаас нь таниулан 

харилцан чөлөөт ярилцлага зохион 

байгууллаа. Бичиг үсгийн баярыг угтаж 

Монгол хэл уран зохиолын багш 

Саранчимэгтэй хамтран  иргэдийн дунд 

“Эдээрээ биш эрдмээрээ гайхуулъя”  facebook уралдаан зарлан явуулж нийт 150  

гаруй эх бэлтгэлээс  “Чадварлаг уншигч” ,  “Шилдэг оролцогч”  нарыг шалгаруулан  

ивээн тэтгэгчдийн шагналаар шагнаж урамшлууллаа.  Уралдаанд 100 гаруй иргэн 

оролцсоноос 20 гаруй иргэн идэвхтэй оролцож тэдгээрээс шилдэг 5 оролцогчийг 

шалгарууллаа.Арга хэмжээний үеэр уран уншлага,урлагийн  тоглолтыг иргэдэд 

толилуулав. Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан угийн бичиг хөтөлдөг гэр 

бүлүүд, ургийн баяр хийсэн Хотон үндэсний” Шалбаг” “овгийнхоны гэрэл зургийн 

үзэсгэлэн,  манай сумын уугуул  Боохой хэмээх алдарт арслангийн угийн бичгийн 

зураглал, угийн бичиг хөтлөх талаар гарсан ном хэвлэлийн үзэсгэлэнд гарган 
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танилцуулан  нийтэд сонирхууллаа.Хамрагдсан иргэдийн дунд  угийн бичгээ 

хөтлөхийн ач холбогдол, хэрхэн хөтлөх талаар зөвлөгөө өглөө. Нийт 134 хүн 

оролцлоо. 

  Сумын орон нутаг сурталчилах танхимыг иргэдэд байнга нээлттэй байлган 

сум орон нутгаа танилцуулж , ÅББДС болон цэцэрлэгийн  хүүхэд багачуудад цагийн 

хувиарийн дагуу нээлттэй хичээл 

орж сумын түүх соёлыг 

танилцуулж тэдгээрт сум орон 

нутгаараа бахархах болон ахмад 

үеээ хүндлэн дээдлэх мэдээллийг 

өгч ажиллаа. 

 ÅББДСургуулын 6-р ангийн 3 бүлгийн 84 хүүхэд, 7-р ангийн 24 хүүхэд, 12-р 

ангийн 2 бүлгийн 44 хүүхэд, Түшиг Зүүнбүрэн сумын 12-р ангийн  45  хүүхэд нийт 

197 хүүхэд багачуудыг  орон нутаг судлах танхимтай танилцсан. 

4-р сарын 25 нд Мандал суманд 

зохион байгууллагдсан Орон нутаг 

судлах танхмын сургалт семинар 

зохион байгуулагдахад өөрийн сумын 

онцлогоо харуулсан Түүх соёлын 

дурсгалт газрын болон Соёлын өвийн 

талаар гэрэл зургийн үзэсгэлэн дэлгэж 

Мандал сумын ард иргэдэд 

сурталчилан таниулсан. 

5 сарын 11 нд 

ÅБСургуулийн 10-р ангийн 32 

хүүхэд багш эцэг эхийн хамт 

Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн музей 

– Хоёр элсний оргидог булаг – 

Хулан хатаны гэрэлт хөшөө -  

Сайхны хөтөл – Ээж мод гэсэн 

маршрутаар аялал зохион 

байгуулсан. 
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Байгаль орчин аялал жуучлалын яамны 2018 оны  3-р сарын 29 ны “ Аялал 

жуучлалын эвент зохион байгуулах” удирдамжийн дагуу суманд аялал жуучлалын 

эвент зохион байгуулах мэдээллийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

Нийтийн бүжгийг нийтэд сурган 

сурталчилах  хөдөлгөөний хомсдолоос 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг нийтийн 

бүжгийн урлагтай уялдуулан 7 хоног 

бүрийн бямба гаригт  зохион байгуулж 

заавал сурах 10 бүжгээс Тустеп, Ёохор, 

Ганган хул, Падиспони, Хурдан фоксрот 

зэрэг бүжгүүдийг   нийт 64 насанд хүрэгчид залуучуудыг хамруулан   заан сургасан 

байна. Хөгжмийн дугуйланг үндэсний болон төгөлдөр хуур даралтат хөгжим 

төрлөөр дууны дугуйланд дуу дуулах сонирхолтой хүүхэд залуучуудын дунд зохион 

байгуулж   нийт   46 хүүхэд залуучуудыг  хамруулан  заан сургаж байна  Угийн 

бичгийн талаар гарсан тогтоол шийдвэр, угийн бичиг хөтлөхөд шаардлагатай 

тэмдэг, тэмдэглэгээнүүдийг дэлгэмэлээр хэвлэж нийтэд толилуулав. 

 Угийн бичиг хөтлөх ажлыг сумандаа хэрхэн зохион байгуулж эрчимжүүлэх 

талаар хамт олноороо ярилцаж цахимаар хөтлөхөөс гадна тогтмол хөтөлдөг ах 

дүүс, овгийнхнийг судалж судалгаагаа гаргах төлөвлөгөө гарган ажилчдад 

багуудаар явах хуваарийг гаргав. 

3.7. Биеийн тамир, спорт: 

 Тайлант хугацаанд тус цогцолборт 12 тэмцээн зохион байгуулагдаж  

давхардсан тоогоор 899 тамирчид оролцон 1870 хүн үзэж сонирхсон байна. Зохион 

байгуулагдсан уралдаан тэмцээнүүдийг сумын аж ахуйн нэгж байгууллагууд, иргэд 

5,450,000 төгрөгөөр ивээн тэтгэж явуулав. Тайлант онд манай сумаас  аймаг,улсаас  

зохион байгуулж буй уралдаан тэмцээнд тогтмол амжилттай оролцдог. Цагааннуур 

сумын сургуулийн нэрэмжит  сагсан бөмбөгийн тэмцээнээс эрэгтэй баг алт,эмэгтэй 

баг мөнгөн медаль,ААШ-лах сагсан бөмбөгийн тэмцээнээс эрэгтэй баг дэд ,эрэгтэй 

баг 3-р байр,чөлөөт бөхийн аймгийн аваргын тэмцээнээс 5 алт 8 хүрэл, улсын 

аваргын тэмцээнээс 1 хүрэл, АБТА, Алтан гадас одонт аймгийн хурц арслан 

Жаргалтулга агсны нэрэмжит үндэсний бөхийн аймгийн аваргын тэмцээнээс 2 алт, 
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Сэлэнгэ аймгийн өсвөр насны чөлөөт бөхийн тэмцээнээс цом, 6 алт, 8 хүрэл 

багаараа тэргүүн байр эзэлсэн гэх мэтийн амжилтуууд нь бүх нийтийг биеийн тамир 

спортоор хичээллэх сонирхолыг нэмэгдүүлэх нэг хөшүүрэг гэж үзэж байна.              

           Амжилтын эзэд болсон 

хүүхдүүдийн ойр дотныхон, найз нөхөд 

нь тэднээр бахархаж  тэднийг даган 

дууриах үзэл бий болно. Сумын спорт 

цогцолборын багш дасгалжуулагч 

нартай хамтран үндэсний бөхийн болон 

шатрын дугуйланг 4 дэх жилдээ 

хичээллүүлж байна. Спорт 

цогцолборын төлбөртэй үйлчилгээгээр нийтдээ 2973  үүнээс заалаар- 2592,  фитнес 

өрөөгөөр-150, теннисээр-231 хүн үйлчлүүлжээ. 

Спорт цогцолборт спортын 6 

төрлийн секц дугуйлангууд зохих 

хуваарийн дагуу хичээллэж 170 

сурагч хамрагдан суралцсан байна. 

Үүнд: 

Шатар -6 

Волейбол -42 

Сагсан бөмбөг-40 

Үндэсний бөх-20 

Чөлөөт бөх-20  

Ширээний теннис-20 

Сумын төр, төсвийн байгууллагууды төрийн албан хаагчдын уялдаа холбоо, 

хамтын ажиллагааг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын дунд нийтийн биеийн 
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тамирыг хөгжүүлэн, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх зорилгоор төрийн албан хаагчдын дунд 5 төрөлтийн тэмцээнийг сумын 

Засаг даргын нэрэмжит 5 төрөлтийн тэмцээнийг 2018 оны 05 сарын 24-нд  төрийн 

албан хаагчдын дунд зохион байгууллаа. Тэмцээнд нийт 5 байгууллагын  92 төрийн 

албан хаагч, тамирчид оролцож 5 төрөлт тэмцээнээр өрсөлдлөө. Тус тэмцээний 

нийлбэр оноогоор сумын Нарлаг цэцэрлэгийн баг тамирчид тэргүүллээ. Дэд 

байранд ÅБСургуулийн баг тамирчид, гутгаар байранд ЗДТГ-ын баг тамирчид тус 

тус шалгарсан байна 

Сумын Засаг даргын 2018 оны 05 сарын 25-ны А/44 тоот хурдан морины 

уралдаан зохион байгуулах тухай захирамжаар нийт ард иргэд, 

тариаланчид, уяачдынхаа санал санаачлагаар Товхонхан уулын тахилга, “Буган 

халиун – 2018” нэрэмжит уралдааныг 2018 

оны 06 сарын 04-нд зохион байгуулж 

ажиллаа. 

Товхохан уулын тахилгын 

ёслолыг Товхонханы тахилгын овоон дээр 

5 цаг 40 минутад эхлүүлэн уул, 

ус, лус савдгаа аргадан тахих үйлийг 

Товхоханы Буган халиуны нэрэмжит их 

нас, соёолон, дааганы уралдаан, хүчит 

бөхийн барилдааныг зохион байгууллаа. 

Морь унаач хүүхдийн бүртгэлд нийт 54 

хүүхэд бүртгүүлсэн. Их насны 

морьдын уралдаанд нийт 43, Соёолон 

морьдын уралдаанд нийт 42, дааганы уралдаанд 28 нийт 113 хурдан хүлэг тоосоо 

өргөн уралдсан. Морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хамгаалж 

хамгаалалтын хувцас хэрэглэлгүй 14 хүүхдийг уралдаанаас хасч анхааруулга 

санамж өгсөн байна.  

Хүчит бөхийн барилдаанд Цагааннуур сумын 

харьяат сумын заан Б.Орхонбаяр түрүүлж, Сант сумын 

харьяат аймгийн начин Б.Баатарболд үзүүрлэсэн байна. 
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Хуурч 2 дугаар багийн 

“Намрын өнгө” өдөрлөгийн үйл 

ажиллагаа 2018-10-06-ны өдөр 

болж өндөрлөлөө. Өдөрлөгийн 

хүрээнд “Бүх нийтээр мод тарих” 

хөдөлгөөнийг өрнүүлж Нарс – 

21ш, Шинэс – 8ш, Хус – 1ш, Агч 

– 10ш, Монос – 8ш, Чацаргана – 

6ш нийт 54 ширхэг мод тарилаа. 

Өдөрлөгийн үеэр өрхийн үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн үзэсгэлэн худалдааг зохион 

байгууллаа. Үзэсгэлэн худалдаанд нийт 11 

иргэн оролцсоноос шилдэг сүү сүүн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр 3-р багийн 

малчин Б.Ундармаа, шилдэг хүнсний 

ногоо нөөшилсөн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлээр Б.Сумьяажав, шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээр 3 

дугаар багийн иргэн Л.Тунгалаг нар шалгаран амжилттай оролцлоо 

Жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэдэг “Ургацын баяр-2018” арга хэмжээ 2018-

11-07-08-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Энэ жилийн ургацын баярын 

үйл ажиллагааг аймгийн баяр наадамд арслан, начин цол хүртсэн Сэлэнгэ аймгийн 

Цагааннуур сумын харьяат аймгийн арслан Б.Орхонбаяр, аймгийн начин 

Б.Очирхуяг нарт хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг хамтатган зохион 

байгуулсанаараа онцлог сайхан баяр болж өнгөрсөн юм.  
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Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийн бүтээгдэхүүний 

үзэсгэлэн худалдааг 2018-11-07-ны өдөр зохион 

байгуулсан ба нийт 23 иргэн 8 нэр төрлийн бараа 

бүтээгдэхүүнээр оролцож шилдэгийн шилдэг 

бүтээгдэхүүнээ тодрууллаа. 

1. Шилдэг “ Сүү сүүн бүтээгдэхүүн”-ээр 1 

дүгээр багийн иргэн Д. Нарантуяа 

2. Шилдэг “Хүнсний ногооны бүтээгдэхүүн”-

ээр 2 дугаар багийн иргэн Г. Үүрцайх 

3. Шилдэг “Модон эдлэл уран хийц”-ээр Ц. Бямбаа нар тус тус шалгарсан. 

 

“Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл-2018” Үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай 

оролцсон иргэд нийт 3,125,000 мянган төгрөгийн борлуулалтыг хийсэн  

Аймгийн баяр наадамд арслан начин цол хүртсэн бөхчүүдэд хүндэтгэл 

үзүүлэх хүчит бөхийн барилдаанд нийт 64 бөх уран мэхийг уралдуулан 

барилдсанаас Улсын харцага Б.Одгэрэл түрүүлж, аймгийн арслан 

Н.Баярбаатар үзүүрлэсэн байна. 

 

Цагааннуур сумынхаа нийт тариаланчид, иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн 

хандиваар аймгийн баяр наадамд арслан цол хүртсэн Б.Орхонбаярт 15.000.000 сая 

төгрөг, аймгийн начин цол хүртсэн Б.Очирхуягт 10.000.000 сая төгрөгөөр цолны 

мялаалга өргөлөө. Сумын нийт ард, иргэд тариаланчид, Сэлэнгэ түмнийхээ  

итгэлийг алдалгүй Улсын цолтой бөхчүүд болохын өлзийтэй ерөөлийг  

Б.Орхонбаяр, Б.Очирхуяг нартаа дэвшүүлье.  
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ДҮГНЭЛТ 

 

2018 онд Цагааннуурчууд одтой, олз омог ихтэй сайхан наадаж, арвин их 

ургац хураан авч, бахархах сайхан түүх, бахдам сайхан амжилт бүтээлийн эзэд 

боллоо. Бид өв уламжлалаа сэргээж өнөөгийн байдалдаа бодит дүгнэлт хийж, 

ирээдүй хойч үеийнхээ хүрэх түвшин, зорилгыг тодорхойлж, түүнийгээ чиглэл 

болгон хамтын хүчээр цуцалтгүй хөдөлмөрлөн ард иргэд нь ая тухтай, аз жаргалтай 

амьдрах тэр л боломжийг бүрдүүлэхэд бүхий л нөөц бололцоогоо дайчлан ажиллаж 

байна.   ЦАГААННУУРЧУУД:ТӨРИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ АРД 

ИРГЭДИЙНХЭЭ БҮТЭЭЛЧ ОРОЛЦООНД ТУЛГУУРЛАН ТЭДНИЙ АЯ ТУХТАЙ 

АМЬДРАХ БҮХИЙ Л БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛСЭН ЖИШИГ СУМ  БОЛОХ ЗОРИЛТ 

ДЭВШҮҮЛСЭН БИЛЭЭ. Нөгөө талаас Цагааннуурын эдийн засгийн үндсийг 

бэлчээрийнхээ даацанд тохирсон эрчимжсэн МАА, хариуцлагатай, хүртээмжтэй 

газар тариалан гэж тодорхойлж байна. 

           2018 онд хийсэн ажлаа дүгнэн тайлагнахад нутгийн зон олон, бидэнтэй 

хамтран ажилладаг төр захиргаа, олон нийтийн байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид, 

маань нутаг орныхоо төлөө өөрсдийн санал санаачлага, бүтээлч үйл ажиллагаагаа 

нэгтгэн аймгийн Засаг дарга, түүний ЗДТГ-т хүргүүлж байна.  
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