
 

 

 

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2019-06-30                                                                                                               Хуурч 

УДИРТГАЛ 

Сэлэнгэ аймгийн Цагаануур сумын ЗДТГ нь  Монгол улсын Засгийн газар, 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2019 

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 

хүрээнд 106 зорилтыг тусгаж сумын ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө гарган ажиллаа.  
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 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 орчим хувийг дангаараа үйлдвэрлэж байна.  Жилд 

дунджаар 10000 гаруй тн хадлан, 6000 гаруй тн дарш бэлтгэдэг. 
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НЭГ. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТАЛААР: 

1.4. 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.  

Сумын Засаг дарга аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах 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 20, 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 жилээр гэрээний 

биелэлтийг дүгнэж үнэлгээ өгөн цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар харилцан 

ярилцаж ажлын чиглэл өгөөд байна. 

2019 онд сумын ЗДТГ-т удирдах дээд байгууллагуудаас ирсэн 282  албан 

тоот ирснийг бүртгэж, иргэд байгууллагад сурталчилан хэрэгжүүлж, биелэлтийг 

тооцон хариуг хугацаанд нь явуулж байна. Үүнд:  Засгийн газрын тогтоол-9, 

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол-1, аймгийн Засаг даргын захирамж -34, албан даалгавар- 

2, МУЗГ-ын тогтоол 10, БОАЖСайдын албан даалгавар 1, Сэлэнгэ аймаг дахь 

ТАЗСЗ-ийн тогтоол 1, сумын ИТХ-ын тогтоол- 3 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 

ажиллаж байна.  
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2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар сумын Засаг даргын  А дугаартай 

захирамж 78, Б дугаартай захирамж 12,  албан тоот 259  гарсныг бүртгэж 

биелэлтэнд хяналт тавин ажилласан. Сумын Засаг даргын гаргаж буй эрх зүйн 

актуудын хууль эрх зүйн үндэслэлийг хангахад анхааран ажиллаж, 

ТЗХЭЗДАХМэргэжилтнээс “Захирамжийн төсөлд зөвшөөрөл авах хуудас”-ыг олгож 

хэвшсэн. 

Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийг ойг тохиолдуулан ЕБСургуулийн ахлах 

ангийн сурагчдад Үндсэн хуулийн талаар сургалт , АХА тэмцээн зохион 

байгуулсан. Мөн Монгол улсын "Гавьяат механикжуулагч" Монгол улсын "Шинэ 

Үндсэн хууль"-ийг батлалцсан АИХ-ын депутат Н.Дэлгэрмөрөнд хүндэтгэл 

үзүүллээ. 

 

2019 оны 01-р сарын 24-ны УМЭАЦТЛ-ийн шинжилгээгээр тус сумын 2-р 

багт малын гоц халдварт ‘’Гахайн африк мялзан’’ өвчин үүсгэгч генийн хэсэг 

илэрч шинжилгээний хариу авсан өдрөөс эхлэн хорио цээрийн дэглэмд шилжүүлэн 

сумын Засаг даргын А/07 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж сумын 

хэмжээнд гахайн аж ахуй эрхлэгч 112 өрхийн 911 

гахайны тоог нас, хүйсээр нь нарийвчлан гаргаж 4 

МЭҮН-үүдэд хуваан өгч ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэж эхэлсэн. 

Голомттой өрхүүдэд 24 цагаар ээлжлэн пост 

гарч 4 газар ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэг 

байгуулан ажилласан. Өвчин гарсантай 

холбогдуулан сумын Онцгой комисс болон гамшгаас 

хамгаалах штаб нийт 6 удаа хуралдаж.......... 

 Голомттой 4 өрхөд  эцсийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг бүрэн хийж гахайн 

байрыг буулгаж устгалын цэгт шатааж устган хязгаарлалтын дэглэмийг 2019 оны 

03 сарын 12-ны өдөр цуцалсан. 
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Сар шинийн босгон дээр ажил үйлсээрээ тэргүүлж яваа сумын аваргууддаа 

хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаа боллоо. Аварга тариаланчаар “Сэлэнгэ тариа” 

ХХК-ний ажилтан Л.Энхтайван, аварга малчнаар 1-р багийн залуу малчин 

А.Шагдарсүрэн, аварга сурагчаар ЕБСургуулийн 10а ангийн сурагч Б.Цэрэнчимэд, 

аварга ажилтнаар “Товхонхан” ХХК-ны ажилтан О.Намнангэрэл, аварга 

мэргэжилтнээр “Атартрейд” ХХК-ны Нягтлан бологч Д.Чимэгсанаа, тэргүүний хамт 

олноор “Манхтай трейд” ХХК нар шалгарсан байна. Мөн бүс, аймаг, сумын 

уралдаанд уясан морио амжилттай хурдлуулж, Монгол үндэсний өв соёл болсон 

морь уях, эдлэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үйл хэрэгт шамдан зүтгэж яваа 

зарим уяачдад сумын “Алдарт уяач” цол олголоо. 

Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуучлалын дэд сайд Ц.Батбаяраар 

ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр Цагааннуур суманд 

ажиллалаа. Ажлын хэсгийн бие бүрэлдэхүүн Цагааннуур сумын ерөнхий 

зориулалттай мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдал, ой 

хээрийн түймрийн багаж хэрэгсэлтэй танилцаж ус шүршигч ирмак, үлээгч 

хүлээлгэн өгөв. 

2019.03.25-ны өдөр Сэлэнгэ 

аймгийн “Сэлэнгэ бүсийн сум дундын 

Ойн анги”-аас НҮБ-ын 

ХХААБайгууллагын “Ой бүхий 

аймгуудын биологийн олон янз 

байдлыг хамгаалах, ойн тогтвортой 

менежмент, нүүрстөрөгчийн 

хуримтлалыг нэмэгдүүлэх” төсөл, 

аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтарч “Орон нутагт дахь 
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нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг Түшиг, Зүүн 

бүрэн, Цагааннуур сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, тэргүүлэгчид, 

Засаг дарга, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар, 

Хамтын эзэмшлийн ойн 52 нөхөрлөл нийт 100 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион 

байгуулсан.  

2019 оны 04 сарын 01-нд Монгол улсын манлай уяач н.Даваахүүг нийт морь 

сонирхогч уяачидтай уулзуулж МУЗГ-аас гаргасан 05 сарын 01 хүртэл хурдан морь 

уралдуулахгүй байх тухай сануулга өгч тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч 

ажиллаа.  

2019 оны  сумын 1, 2, 3 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлуудыг  2019 

оны 05 дугаар сарын 20, 21, 24- нд хуралдуулж,  Хурлаар багийн Засаг даргын 

ажлын тайлан, төлөвлөгөөг хэлэлцэх, БАХ-ыг батлах, 2020 онд ОНХС-ийн 

хөрөнгөөр хийгдэх ажил, цаг үеийн ажлын талаарх мэдээлэл өгч иргэдийн санал 

хүсэлтийг сонсож ажиллаа . 

Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат олгох сургалтанд тус сумаас 

нийт 6 иргэн хамрагдаж 5 иргэн тэмцэж Улс болон аймаг, сумын ОНХСангийн 

хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд орж ажиллах 

эрхтэй боллоо. 

2019 оны 05 сарын 24-нд Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны 

сайд УИХ-ын гишүүн Ч.Улаан улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй тариалангийн 

талбайг хашаажуулах ажлын явц болон Сэлэнгэ тариа ХХК-ны тариалалттай 

танилцав.  

  60 жилийн үүх түүхээ тэмдэглэх ажлын нээлтийг 2019 оны 06 сарын 04-ны 
өдөр Товхонхан уулынхаа энгэрт зохион байгуулсан.  

Нээлтийн үйл ажиллагааны өмнө Атрын 60 жилийн ойн хүндэтгэлийн туг, 
дэвтэр залах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулав. Хүндэтгэлийг тугийг Улсын 
аварга тариаланч Алтанхуяг, Т.Гантөмөр нар заллаа. Баярын арга хэмжээг сумын 
Засаг дарга Н.Зоригоо, Хөдөлмөрийн баатар Ц.Сүрэн, Ж.Авирмэд нар нээж үг 
хэллээ.  
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Түүхт 60 жилийн хугацаанд сум орон нутгийнхаа нэрийг дуурсгаж 
Хөдөлмөрийн баатар, гавьяат, аваргууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.Хүндэтгэлийн 
дэвтэрт нэрээ мөнхлөн гарын үсэг зурлаа. 

Монгол оронд “Хангай” үүлдрийн хонь өсгөн үржүүлж эхэлсний түүхт 60 

жилийн ойн баяр наадам 06 сарын 17-

18-ны өдрүүдэд болж өндөрлөлөө. 06 

сарын 17-нд Хангай үүдэрийн 

хүндэтгэлийн хөшөөний нээлтийн үйл 

ажиллагаа, баярын хуралыг зохион 

байгууллаа. 06 сарын 18-нд Шүрэнгийн 

багийн байранд бөхийн барилдаан, 

хурдан морины уралдаан, уран 

хяргалтын уралдаан, соёлын арга 

хэмжээг зохион байгууллаа.  

 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. Аймгийн Засаг даргын 

2019.06.14-ний өдрийн А/217 тоот захирамжын дагуу 2019.06.24-ний өдрөөс эхлэн 

ажил эхлэх цагийг 08 цаг 00 минут болгон 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 эрхлэн 

гаргахын  хамт зарын самбар, нүүр номын нийтлэл 

хэлбэрээр иргэдэд хүргэн тэдний санал 

санаачлагыг авч хэрэгжүүлж байна.  

  

http://www.tsagaannuur.se.gov.mn/
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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 2019 оны эхний хагас жилд төр, төсвийн байгууллага, ТББ, 

албан газрууд, хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран  нийт 14 удаагийн 

сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 173 гаруй хүн 

хамрагдсан байна. 

2019 оны 2 дугаар сарын 20-21 - ны өдрүүдэд төрийн албан хаагчдад 

Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудаар 

сургалт зохион байгууллаа. 

 

2019.03.06-нд  Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газартай хамтран 

Захиргааны ерөнхий хууль, Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны талаар, Захиргаа, 

иргэний хэргийн шүүхэд мэдүүлэх эрх, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 

талуудын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, Иргэдийн төлөөлөгч ба шүүх дэх иргэдийн 

оролцоо сэдэвүүдээр төрийн албан хаагчид болон иргэдэд, Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

ахлах бүлгийн сурагчдад сургалт, мэдээлэл өглөө. 
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2019.03.19 –нд Зөрчлийн тухай хууль,Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай, 

Хэрэглээ ба хандлага,Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай 

сэдэвүүдээр худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт зохион байгуулсан. 

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, сургалтын хэрэгцээг 

тодорхойлж, урт богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах үүднээс 

албан хаагчдаас 2018-2019 онд хамрагдсан сургалтын мэдээллийг авсан.  2019 

оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан тоогоор 12 төрийн албан хаагч  улс, 

аймгаас , ажлын байранд зохион байгуулсан 27 сургалтанд  хамрагдсан байна. 

Эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл хүссэн 8 иргэнд эрх зүйн туслалцаа 

үзүүллээ. 

 

1.5. Санал, өргөдөл гомдол, мэдээллийг  авч үзэхэд: 

2019 оны эхний хагас жилд сумын ЗДТГ болон харьяа байгууллагуудад нийт   

15 санал, өргөдөл, гомдол ирснийг бүртгэн авч холбогдох дээд шатны удирдлагад 

танилцуулан  өргөдөл, санал, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 

шийдвэрлэлтийн хувь 100%-тай байна. 

 

1.6. 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 
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БИЕИЙН ДАВХЦАХГҮЙ ӨГӨГДЛИЙН /ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН/ БҮРТГЭЛ, 

ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОЛТЫН ТАЛААР: 

2019 оны  хагас жилийн байдлаар:  

1 Цагааннуур сумын иргэний 

тоо 

Нийт 5077 

Эрэгтэй 2568 

Эмэгтэй 2509 

2 Төрсний бүртгэл Нийт 46 

Эрэгтэй 23 

Эмэгтэй 23 

3 Гэрлэлтийн бүртгэл  Нийт 9 

Анхны  8 

Дахин  1 

4 Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл Нийт 2 

Захиргааны 1 

Шүүхийн  1 

5 Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт  3 

Эрэгтэй 3 

Эмэгтэй   

6 Эцэг тогтоосны бүртгэл Нийт  - 

Эрэгтэй  

Эмэгтэй   

7 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр 

єєрчилсний бүртгэл 

Нийт  3 

Эрэгтэй 3 

Эмэгтэй   

8 Нас баралтын бүртгэл Нийт  6 

Эрэгтэй 3 

Эмэгтэй  3 

9 Лавлагаа олголт  19 

Нийт бүртгэлийн тоо 88 
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1. Иргэний цахим 

үнэмлэх олголт 

Нийт  110 

Шинэ 28 

Сунгалт 61 

Дахин  21 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн гэрээр 

нь очиж бүртгэл хийлээ. 

Иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд шинээр болон 25,45 насны 

хугацаа сунгалттай 89 иргэн  хамрагдсан байна. Иргэний цахим үнэмлэх 131 

хэвлэгдэн гарснийг иргэдэд олгосон байна. 

ÈÐÃÝÍÈÉ ØÈËÆÈÍ ÑÓÓÐÜØÈÕ ÕªÄªËÃªªÍÈÉ Á¯ÐÒÃÝË 

2019 оны  хагас жилийн байдлаар:  

1 Иргэний 

шилжилт 

хөдөлгөөний 

бүртгэл 

Аймаг хотруу бүр мөсөн 

шилжин ирсэн 

72 

Насанд хүрэгч 57 

Хүүхэд/16-аас доош 

насны/ 

15 

 

Шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэлийн ИУБ-22 маягтыг Сэлэнгэ 

аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 7 хоног бүр хүлээлгэн өгч мэдээ тайланг  сар 

бүр хүснэгтийн дагуу хугацаанд нь гаргаж өгч ажиллаа. 

Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийг хууль, журамд заасны дагуу бүртгэл хөтөлж 

иргэдэд чирэгдэлгүй шуурхай үйлчиллээ. 

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд бүртгүүлэхээр  

материалын бүрдэлийг хангасан Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын 

бүртгэл 4, Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл 5 иргэний материалыг Улсын 

бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт хүргэн өгч бүртгэлийн 

дэвтэрт бүртгэл хөтөллөн ажиллаа. 
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Иргэн эд хөрөнгөө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд нь  

хуулийн болон бүртгэлийн талаар  38 иргэнд зөвлөгөө өгч гарын авлага тарааж 

мөн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт 14 хоногт 1 удаа бэлэн болсон 

материалыг хүлээлгэн өгч  байна. 

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт хүргэн өгч 

хэвлэгдэж гарсан эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 гэрчилгээг иргэдэд 

олгож,маягт-13 бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэл хөтөллөө.  

ХОЁР. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР: 

1.7. Төсөв, санхүү: 

Төсвийн дотоод хяналт шалгалт хийх төлөвлөгөө гарган сумын засаг 

даргаар батлуулан Сургууль, Цэцэрлэг, ЭМтөв, Соёлын төв , Спорт цогцолбор 

зэрэг байгууллагуудаар төлөвлөгөөний дагуу анхан шатны баримтуудыг нягтлан 

бодогч , эд хариуцагч нарын санхүүгийн программтай тулган үзэжхяналт шалгалт  

хийн зөвлөн туслаж ажиллав. 

Аймгийн аудитын газраас жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн  

шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч залруулан өгсөн зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж хариу тайланг цаг хугацаанд гаргуулан  өгсөн  байна.   

Сар бүр гаргадаг төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг  төсөвт байгууллагуудаас 

хүлээн авч баталгаажуулан мэдээг  гүйцэтгэлтэй тулган хянаж өр,авлагыг төрийн 

сангийн  программд шивж байна. 

Сумын татварын  орлого  41190,6 мян/төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс  06 

дугаар сарын  20-ны  байдлаар 102426,5  мян/төг гүйцэтгэлтэй буюу   248,7 хувийн 

биелэлттэй байна.Төсвийн татварын  орлого бүрдүүлэлтэнд хяналт тавин сар бүр 

татварын байцаагчтай орлогыг нэр төрлөөр тулган мэдээний маягтанд хийн 

баталгаажуулж  төрийн сангийн программд шивэн оруулж мэдээллэж 

байна.Аймгийн төсвөөс суманд олгох санхүүгийн дэмжлэг  399802,1  мян төг буюу  

100 хувь ирсэн байна.Өөрийн орлого  7825,0 мян/төг төлөвлөгөөтэйгөөс 14067,5 

гүйцэтгэлтэй буюу  179,8  хувиар давж биелсэн байна. 

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд  1129948,6 мян төг-ний 

төлөвлөгөөтэй ба  хагас жилийн  байдлаар 100 хувь бүтэн ирж санхүүжилтийг 
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батлагдсан хуваарийн дагуу төрийн сангийн дансаар дамжуулан гүйцэтгэжтөсвийн 

сахилга батыг чанд сахин ажиллаж  цалин болон бусад зардлууд  бүрэн олгогдож 

шинээр нэмж өр, авлага үүсээгүй ажиллаж байна. 

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 2019 

онытөсвийн төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэн 

батлуулж тогтоолын дагуу  сумын засаг даргын 

зарирамжаар сар улирлын хуваарилалт гарган 

аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэстхүргүүлэн 

ажилласан байна.  

Мөн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг 2019 оны 

05 дугаар сарын 01-ний өдөр сумын ИТХурлаар  хэлэлцүүлэн батлуулан 

ажиллалаа. 

Сумын 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт , төсөл 

арга хэмжээ , төсөв шийдвэрийн хамт хавсарган программд шивж мэдээллийг 

оруулан мэдээлэлийн самбарт байршуулан мэдээллэн ажиллаж байна.Тогтвортой 

амьжиргаа 3 төсөл , Сангийн яамнаас 2018 оны ОНХСангийн бодит гүйцэтгэлтээ 

уялдуулан сумдад урамшуулал олгохоор батлагдсаны нэгэнд манай суманд  

55095,8 мян/төг олгогдсон байна. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээ 

хийгдэн  төсөвт байгууллагууд аймгийн ОНӨГазар болон хөрөнгийн мэргэшсэн 

үнэлгээчнээр шалгуулан баталгаажуулан санхүүгийн тайлан бүртгэлд 

хөрөнгүүдийг бүртгэсэн  байна. 

23 албан тоот бичиг ирсэнээс хугацаатай 9  албан бичгийн хариу тайлан, 

судалгааг цаг хугацаанд нь гарган холбогдох хэлтэс газарт хүргүүлсэн байна. 

СТСХэлтэсээс зохион байгуулсан 2019 онд шинээр нэмэгдсэн болон 

өөрчлөгдсөн эдийн засгийн ангилал,Э-тайлангийн программын өөрчлөлтүүд болон  

жилийн эцсийн нэгтгэл тайлан гаргахтай холбоотой ,.Тогтвортой амьжиргаа – 3  

төслийн ОНХСангийн ажлын хэсэг модул – 3 сургалтанд тус тус хамрагдсан байна. 

 

2018 онд шинэчлэгдсэн санхүүгийн програмыг өдөр тутмын үйл 

ажиллагаандаа ашиглан түүнтээ холбогдон гарсан алдааг СТSпрограмын газартай 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг да

ргын тамгын газар  

 

NEXT 14 

 

холбогдон тухай бүр засч залруулан ажиллаж байна.Мөн татвар нийгмийн 

даатгалын хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан шинэчлэл болон программын 

ашиглалтын талаар CTS программын газартай хамтран УБ хотод 2 өдрийн 

сургалтанд хамрагдсан байна.  

 

Аймгийн ОНӨГазартай хамтран байгууллагуудын өмч хамгаалах зөвлөл 

,дахин үнэлгээний ажлын хэсэг зэрэг хүмүүсийг хамруулан сургалтыг зохион 

байгуулсан болно. Төрийн өмчит хуулийнэтгээдийн газар эзэмших, ашиглах 

эрхийн үнэлгээ үл хөдлөх хөрөнгийг  дахин үнэлж санхүүгийн тайлан бүртгэлд 

бүрэн бүртгэсэн байна. 

 

1.8. Татвар: 

ÒÅÃ-ûí äàðãûí ¹443 äóãààð òîîò òóøààë “ 

Òàòâàðûí áàéöààã÷äûí ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû ÷èã 

¿¿ðýã”, ÒÅÃ-ûí äàðãûí òóøààë ¹102 “Çîõèîí 

áàéãóóëàëòûí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èã ¿¿ðýã 

øèíý÷ëýí áàòëàõ òóõàé”, ÒÅÃ-ûí äàðãûí ¹231 òîîò 

òóøààë “Òàòâàð õóðààõ ¿éë àæèëëàãààíû ä¿ðýì”-èéã 

àæèëäàà ¿¿ðýã áîëãîí áàðèìòëàí àæèëëàæ áàéíà. 

А.Татвар төлөгчийн хөдөлгөөний бүртгэлийн мэдээ /хариуцлагын хэлбэрээр/ 

  

Төрөл Хариуцлагын 

хэлбэр 

2019.01 .01-

ны 

байдлаар 

Нэмэгд

сэн 

Хасагд

сан 

2019.06.13 –

ны 

байдлаар 

ААН ХХК 70  1 69 

ЗБН     

ББН 7   7 

Хоршоо  11  1 10 

Салбар 8   8 

ОНӨҮГ     
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Төсөвт 

болон ТБ 

Төрийн бус 

байгууллага 

6   6 

Төсөвт 7   7 

Бүгд 109  2 107 

 

 Татвар тєлєгч нийт аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, тєрийн бус байгууллага 

болон салбарын  хувийн хэргийн баяжилт хийсэн. 

Тайлангийн ирц:2018 оны 4-р улирал, 2019 оны 1-р улирлийн тайлангийн ирц мөн 

нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн сар бүрийн ирцийг 100% хүргэж 

ажиллав. 

Татварын орлогын тєлєвлєгєєний биелэлтийн талаар: 

2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны байдлаар ºññºí дїнгээр òàòâàðûí îðëîãûí 

òºëºâëºãººíèé áèåëýëò: 

 Улсын òºñºâò 15 120.0  ìÿíãàí òºãðºã îðóóëàõààñ 78 900.3  ìÿíãàí òºãðºã 

áóþó 521.8  хувь                                                                                                      

 Аймгийн төсөвт 149 200.0 мÿíãàí òºãðºг îðóóëàõààñ 197 790.6 ìÿíãàí 

òºãðºã áóþó 132.6  хувь  

 Сумын тєсєвт 31 401.0 мянган тєгрєг тєвлєрїїлэхээс 100 726.5 мянган 

тєгрєг буюу 320.8 хувь  

Íèéò 195 721.0 ìÿíган òºãðºã тºâëºð¿¿ëýõýýñ 377 417.4 ìÿíган òºãðºã áóþó 

192,8 хувиар биелүүллээ. 

1.9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ: 

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

авах” тухай хуулийн дагуу сумын тамгын газрын  даргын 2019 оны 01 дугаар 

сарын 07-ны А\04 тоот захирамжаар үнэлгээний хорооны гишүүдийг томилох, 

сумын тамгын газрын  даргын 2019 оны 01 дугаар сарын 02-ны  А\01 тоот 

захирамжаар ХАА-ны ажлын хэсгийг тус тус томилсон байдаг.  

Сумын үнэлгээний хороо нь ХАА-ны 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу ажиллах 

а.ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар 

№ Худалдан авах   Батлагдса Тухайн 

Э
р х
 

ш
и

л
ж

ү
ү
л

э
х
 

э
с
э

х
 

/Т
Е

З
-н

 

н
э
р / Худалдан    
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бараа, 

ажил,үйлчилгээ

ний 

санхүүжилтийн 

эх үүсвэр, нэр, 

төрөл, тоо 

хэмжээ, хүчин 

чадал, 

багцлалт 

  

н төсөв 

/мян.төг/ 

онд 

санхүүжи

х дүн 

(мян.төг) 

авах 

ажиллагаа

нд мөрдөх 

журам 

1 

Үндэсний баяр 

наадмын 

зардал   

СЭАЦНЗДТГ

201901003 5.000.000 

5.000.00

0 Үгүй ШХА 

2 

Ахмадын 

байрны засвар                

СЭАЦНЗДТГ

201901004 5.000.000 

5.000.00

0 Үгүй ШХА 

3 

Нийтийн 

эзэмшлийн зам 

талбайн 

гэрэлтүүлгийн 

урсгал засвар   

СЭАЦНЗДТГ

201901005 
2.174.300 

2.174.30

0 
үгүй ШХА 

4 

Зураг төсвийн 

зардал 

СЭАЦНЗДТГ

201901006 5.000.000 

5.000.00

0 Үгүй ШХА 

5 

Соёлын төвийн 

ОО, бохир 

шугам сүлжээ 

байгуулах 

СЭАЦНЗДТГ

201901007 

10.000.00

0 

10.000.0

00 үгүй ШХА 

6 

Хатуу 

хучилттай 

замтай болох 

СЭАЦНЗДТГ

201901008 

100.000.0

00 

100.000.

000 Үгүй 

ТШОЖ-

НТШ 

    

Төлөвлөгөөний дагуу ТШОЖ-ын дагуу цахимаар тендер зарлаж худалдан авах 

ажиллагааны журмын дагуу бараа ажил үйлчилгээг амжилттай зохион байгуулан 
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ажиллаж байна. 

Хоёр.Зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, 

гүйцэтгэлийн явц 

1.Ахмадын байрны дээюрийн засварын ажил\СЭАЦНЗДТГ201901004\, Соёлын 

төвийн ОО, бохир шугам сүлжээ байгуулах\СЭАЦНЗДТГ201901007\,  ажлыг 

төлөвлөгөөний дагуу шууд худалдан авалтаар үнийн санал, техникийн 

тодорхойлолтод, шалгуур үзүүлэлт хангасан байдлаар И ЭС БИ АЙ ХХК-р 

гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Хатуу хучилттай замтай болох \СЭАЦНЗДТГ201901008\ажлынИцахим 

тендер шалгаруулалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр, зарлан 

www.tender.gov.mnсайтад мэдээллийг байршуулан урилга тавьж, тендерийн 

материал хүлээн авч тендерийг нээхэд оролцох саналаа ирүүлсэн нэг ч хуулийн 

этгээд, хувь иргэн гараагүй.  Ажлын тоо хэмжээг бууруулан дахин зарлаж 06 

дугаар сарын 22-ны өдөр тендерийг нээхэд “Сэлэнгэ Есэн Эрдэнэ” ХХК 

оролцохоор материалаа ирлүүлсэнийг хянан үзэж шийдвэрлээд байна. 

    

1.10. Газар тариалан: 

Аймаг, улсын тариаланчдын зөвлөгөөнд давхардсан тоогоор 5 тариаланч 

иргэн, 13 аж ахуй нэгжийн төлөөлөл, 5 ногоочдын төлөөлөл, сумын засаг дарга , 

хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэн хамрагдсан. 

Сумын газар тариалан эрхлэгчдэд ТЭДС-ийн 

хувиарлалт, бүрдүүлэх материал, тариалангийн 

технологид анхаарах асуудал, бордоог үр ашигтай 

хэрэглэх, дулааны улирлын цаг уурын төлөв, 

хаврын тариалалтын агро технологи, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ургамал 

хамгааллын бодис түүний аюулгүй байдал гэх мэт 

газар тариалан эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдэд цаг 

үеийн асуудлуудаар мэдээлэл хийж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Монгол улсын 

газрын тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль,Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

эрүүл ахуйн тухай хууль,Тариалангийн тухай хууль,Байгаль орчны тухай хууль, 

Компаний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхээр сумын засаг даргатай тариалан эрхэлж 

буй иргэн аж ахуйн нэгж хамтран ажиллах 2017 онд байгуулсан гэрээнд 4 жилийн 

http://www.tender.gov.mn/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1278843835569798&set=pcb.420593961644306&type=3
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хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр заасан бөгөөд 2019 онд бүтээн байгуулалтын 

ажлын хүрээнд хийгдэх ажлууд эхлээд байна. 

Үр тарианы үйлдвэрлэл эрхлэгч  аж ахуй нэгжүүдийн 2019 онд тариалахаар 

нөөцөлсөн улаан буудайн үрнээс дээж аван Сэлэнгэ аймгийн мэргэжилийн 

хяналтын ерөнхий газарт шинжилгээнд хамруулж сумын газар тариалан эрхлэгчид 

чанарын шаардлага хангасан улаан буудайн үрээр тариалалт хийсэн. 

 2019 онд тариалах талбай, уринш боловсруулах талбайн хэмжээ болон 

ургамал хамгаалалын бодис, бордооны захиалгыг ТЭДСанд хүргүүлж, шатахуун, 

ургамал хамгааллын бодис, улаан буудайн үрийг тус сангаар дамжуулан авч 

тариалсан. 

Сумын хэмжээнд 31 иргэн 31 аж ахуй нэгж, 13296 га уринш, 29148,5 га гуурс, 

нийт 42444,5 га талбайд тариалалт хийсэн. Үүнээс 27171 га-д улаанбуудай, 1021 

га-д арвай, 1247 га-д овьёос, 136 га-д гурвалжин будаа, 7899 га-д тосны ургамал, 

5128,5 га-д тэжээлийн ургамал, 221,3 га-д төмс, 200 га-д хүнсний ногоо тус тус  

тариалсан. 

Сумын засаг даргын 2019 оны захирамжийн дагуу соёололтын үзлэгийг 

29975 га үр тариа тариалсан  талбайд хийсэн бөгөөд сумын дундажаар бутлалтын 

үе шатанд соёололтын үнэлгээ баллаар дунд  дүн гарсан. 

 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнгийн гүйцэтгэлийн 

талаар аудитын газрын шалгалтын хүрээнд 2011-2018 оны нийт 64 зээлдэгчийн 

төслийн зээл авсанаас эхлэн зээл төлөлтийн талаарх судалгааг нэг бүрчлэн 

хуулгаар шүүж, Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газарт  хүргүүлэн ажиллав. 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 153 тоот тогтоол *Сум хөгжүүлэх 

сан”-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах , тайлагнах, хяналт тавих журам*, сум 

хөгжүүлэх сангаас зээлавсан зээлийн үлдэгдэлтэй иргэдийн мэдээлэл, зээлийн 

эргэн төлөлт, хугацаа хэтрэлт, авах 

арга хэмжээ зэргийг сумын ИТХуралд  

мэдээлэл хийж, сумын ИТХуралд сум 

хөгжүүлэх сангийн  2019 онд олгох 

зээлийн чиглэлийг танилцуулан 

батлуулав. 

Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл 

шалгаруулах чиглэл, хугацааг хуулийн 

дагуу зарлан 10 иргэний төслийг хүлээн 

авч, дээрх иргэдийн талаарх Монгол 

банкны лавлагааг гаргуулан төсөл 

шалгаруулах зөвлөлд хүргүүлэв . 
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Сумын засаг даргын орлогч, хөдөлмөр эрхлэлтийн мэргэжилтэн, хүнсний 

эрүүл ахуйн байцаагч нартай хамтран “Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх боломж, гарц, 

шийдэл” сэдэвт уулзалт ярилцлага, хэлэцүүлгииг зохион байгуулж нийт 25 иргэн 

хамрагдсан байна. 

МЭХ-ны дэмжлэгээр 2, “Адра” олон улсын байгууллагын төслөөр 1, нийт 3 

хүлэмжийг хүнсний ногоо тариалагчдын 3 бүлэгт хүлээлгэн өгөв.   

 АҮ-1, ХАА-7, ХАА-8, ХАА-9, ЗГ-1, ГТ-7 зэрэг статистикийн мэдээ тайланг цаг 

хугацаанд нэгтгэн гаргаж, программд шивэн, Сэлэнгэ аймгийн ХХААГ, 

Статистикийн хэлтэст хуулийн хугацаанд нв хүргүүлэв 

1.11. Мал аж ахуй: 

2019 оны 01-р сарын 24-нд гахайн Африкийн мялзан өвчин гарсантай 

холбогдуулан Голомттой өрхүүдэд 24 цагаар ээлжлэн пост гарч 4 газар ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн цэг байгуулан ажилласан. Сумын засаг даргын А/10 тоот 

захирамжийн дагуу устгалын комиссын бүрэлдэхүүн Устгалын цэгт бэлтгэсэн 

1,5*2*3 харцаатай нүхэнд сэг зэмийг хийж шатаах булах аргаар устгаж, оролцсон 

бүрэлдэхүүн, техник хэрэгсэлийг ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн журмын дагуу 

ариутгасан. 

Голомттой 4 өрхөд  эцсийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг бүрэн хийж гахайн 

байрыг буулгаж устгалын цэгт шатааж устгав.  

           

Малын гоц халдварт ‘’Гахайн африк мялзан’’ өвчний 

хязгаарлалтын дэглэмийг 2019 оны 03 сарын 12-нд цуцалж нэгтгэсэн мэдээ 

тайлан, гарсан зарцуулалтын тооцоог гаргаж Сэлэнгэ аймгийн мал эмнэлгийн 

газарт 12-нд хүргэж өгсөн.  
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Эрчимжсэн болон төрөлжсөн мал аж ахуй эрхэлдэг малчид, аж ахуйн 

нэгжүүдийг баталгаажуулан гэрчилгээ олгох зорилгоор 2019 оны 04, 05, 06-р 

саруудад 32 малчин, 2 иргэний малд үзлэг, ашиг шимийн үзүүлэлт тогтоох ажлыг 

зөвлөх болон шинжээч мал зүйчдийг оролцуулан зохион байгуулж, үзүүлэлтүүдийг 

нэгтгэх, харьцуулах, шинжлэх ажиллагаа хийгдэж байна. 

 Цагааннуур суманд эрчимжсэн МАА эрхлэх боломж, арга хэлбэр сэдвээр 

сургалтын материал бэлтгэн, 02-р сард 15, 04-р сард 30 малчин оролцуулан 

сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал асуулга авав.  

Гацуурт ХХК-тай 3-р сараас эхлэн хийсэн гэрээ, хэлцлийн үр дүнд 05-р 

сарын 10-наас ангус үүлдрийн 15, монблиард үүлдрийн 1 хээлтүүлэгчийг 15 иргэн, 

1 ААН-д 60 хоногийн хугацаанд үнэ төлбөргүй ашиглуулж эхлээд байна. 

2017, 2018 онд малчдад ашиглуулсан хээлтүүлэгчийн 78 төлийг бүртгэлд 

авч, 2020 онд бүрдүүлэх цөм сүргийн 15 тугалыг сонгон тухайн малчинд хүлээлгэн 

өгөв. 

 2018 оноос Шүрэнгийн голын малчдаас сүү авч байсан “Глоб номадик 

продакс” ХХК-ний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн, багийн нийтийн хурлын үеэр 

малчидтай уулзалт зохион байгуулж, 2019 онд сүү нийлүүлэх өрх, хэмжээ, үнийн 

талаар мэдээлэл өгүүлэв. 

 Сумын МАА-н хэтийн 

төлөвийн талаар судалгаануудыг 

гаргаж, цаашид авах арга 

хэмжээний талаар “Ногоон алт” 

төсөлтэй хамтран ажиллаж, 2019 

оны байдлаар 11 БАХ байгуулагдан,   

9 БАХ багийн ИНХ-аар дэмжигдээд 

байна. Цаашид малчид, мал бүхий 

иргэд, ААН-д үзүүлэх хөнгөлөлт, 

дэмжлэг, үйлчилгээний шалгуур 

үзүүлэлтэнд БАХ-ийн үйл 

ажиллагааг үндсэн шалгуур болгох бодлого баримталж байна.   

 “Мерси кор” олон улсын байгууллагатай хамтран “Гамшгийн эрсдлийг 

бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь-2” төслийн 

хүрээнд малчид, мал бүхий иргэд, төрийн албан хаагчдад 1 удаа сургалт зохион 

байгуулж “Зудыг давсан зуаан туршлага” товхимолыг 68 малчинд тараав. 

 Сумын засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан сумын нутаг дэвсгэр дэх 

өвөлжөө, хаваржааны тооллого явуулах ажлын хэсэгт ажиллан 1, 3-р багийн 187 
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өвөлжөө хаваржааны байршил, зөрчилтэй эсэхийг тодруулан бүртгэл хөтлөн 

ажиллаж байна. 

 Хангай” үүлдрийн хонийг буй болгох үржлийн үйлд ажиллагаа эхэлсний 60 

жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэв. “Нарийн, нарийвтар ноост хонь үржүүлэгчдийн 

улсын зөвлөгөөн”-д “Хангай” үүлдрийн хонины одоогийн байдал, тулгамдаж буй 

асуудал,цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг уг үүлдрийн зохион бүтээгч 

Г.Алтангэрэлийн хамт боловсруулан хэлэлцүүлэв. 

 Нарийн ноост “Хангай” үүлдрийн генефондыг хамгаалах, сэргээх, хадгалах 
зорилгоор “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн төслийн чиглэлд “нарийн ноост хонины 
хээлтүүлэгч экспорлох” үйл ажиллагааг оруулсан бөгөөд тус төслийн хүрээнд 10 
хээлтүүлэгч ОХУ-аас авахаар төлөвлөж байна. 

МУСҮТ-тэй хамтран нарийн ноост хонины гүн хөлдөөсөн үрээр хээлтүүлэг 

хийх хэлцэл хийгдэж байна   

Тус суманд үржүүлэгдэж буй Хангай үүлдрийн хонин сүрэгт 2019 оны 06-р 

сарын 03-наас 06-р сарын 15-ныг хүртэл Сумын Засаг даргын Захирамжаар 

томилогдсон ажлын хэсэг Сэлэнгэ тариа, Номун хан ХХК болон Хангай үүлрийн 

хонь үржүүлж буй 16 малчныг хамруулан төлийн үзлэг, зусаг хонинд хувьсын, 

хээлтүүлэгч болон эм хонинд ангийн ангилалтыг явуулав. 

Ангилалт үзлэгт нийт 3544 хонь хамрагдсанаас хээлтэгч-3463, хээлтүүлэгч-

81 байна. 

Хангай үүлдрийн хонины ангилалт, үзлэгийн анги чанарын үзүүлэлт 
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 2019 оны 06-р сарын 25ны байдлаар 926 гүү, 5379 үнээ, 31747 эм хонь, 

18929 эм ямаа төллөж, 24 унага, 31 тугал, 165 хурга, 100 ишиг хорогдсон ба 26 

адуу, 215 үхэр 207 хонь, 203 ямаа хорогдсон байна. 

 2019 оны 06-р сарын 01-нээс хагас жилийн малын түүвэр тооллогыг явуулж 

дүн мэдээг Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн газарт хүргүүлэв.  

 

2019 оны малчид мал бүхий иргэдийн гэрээний товчоог засаг даргаар 

батлуулан Сэлэнгэ аймгийн мал эмнэлгийн албанд хүргэж өглөө мөн Мал 

эмнэлгийн салбарын  удирдах ажилтны зөвлөгөөөн 2019 оны 03-р сарын 12-ны 

өдөр болж 17 сумын малын эмч нар ирж оролцлоо. Эхний улирлын мэдээ тайланг 

малын эмч нараас нэгтгэн авч аймгийн мал эмнэлгийн албанд хүргэлээ.  

Монгол улсын Засгийн газрын 225 тоот тогтоолыг МЭҮН-үүдэд хувилж өгөн мал 

амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний дотоодын худалдаанд 

хориг саад үүсгэдэг гоц халдварт, халдварт өвчний хор уршгийн тухай 

Цагааннуураар сонин юу байна, Цагааннуур зар мэдээ,  зарын нэгдсэн групп зэрэг 

facebook хуудсуудад мэдээлэл тавин иргэдэд танилцуулан ажиллаж байна. 2019 

оны 05-р сарын 20-нд 1 багийн иргэдийн нийтийн хуралд нийт 81 малчинд Мал 

амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн малчдад хамаарах заалтууд,  суманд Мал 

эмнэлгийн тасгийн шинэ бүтэц орон тоо болон цаашид хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээнүүдийн талаар , Засгийн Газрын 2018 оны 225 дугаар тогтоолын 2 дугаар 

хавсралтаар батлагдсан жагсаалтад заасан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 

малчдад танилцуулав. Шинэчлэгдэн ирсэн малын өрхийн эрүүл мэндийн 

дэвтэрийг хэрхэн хөтлөж ажиллах талаарх ойлголтуудыг мөн адил танилцуулж 

ажиллаа.    
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Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлын нэгдсэн удирдамжын 

дагуу 1 сараас эхлэн 113 өрхийн 54 толгой адуу, 78 үхэр, 504 хонь, 84 ямаа, 

2т997кг адууны мах, 6т187кг үхрийн мах, 5т611кг хонны мах, 3т317кг ямааны мах, 

30 кг гахайны мах, 5 ширхэг гахайн гулууз,  320 ширхэг хонны арьс, 421 ширхэг 

ямааны арьс,19 ширхэг адууны шир, 348 ширхэг үхрийн шир, 1,4 т сүү, 740 кг 

цувдай, 460 ширхэг богийн толгой, 280 ширхэг өлөн, 520 кг ноолууранд  гарал 

үүслийн гэрчилгээ бичиж олгосон байна. 

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах 

тухай Сэлэнгэ аймгийн засаг даргын А/154 тоот захирамжийн дагуу хийж 

гүйцэтгэсэн ажлууд Үүнд: 4 МЭҮН- үүдэд танилцуулан ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн нэгдсэн актын хавсралт хэсгийг өрх бүр дээр хэрхэн 

бөглөж ажиллах талаарх мэдээлэл өгсөн. Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын 

хүрээнд: 182  өрхийн 182 өвөлжөө, 40 өрхийн 40 гахайн байр, нийт 19180 м2 

талбайг бүрэн ариутгаж халдваргүйжүүллээ.  
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Аймгийн засаг даргын А/ 162 тоот захирамж , Сумын засаг даргын А/ 51 тоот 

захирамжуудын дагуу 2019 оны 05-р сарын 09 өдрөөс эхлэн 3 хоног бүдүүний 

гүүрний постонд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийн ажиллаа . Уг постоор нийт 3 

өдөрт 248 автомашинууд явж өнгөрсөн бөгөөд 39 машин мал амьтан ачиж явсан. 

Үүнд: адуу-47 үхэр-8 хонь-30 ямаа-10 нийт 95 толгой мал тээвэрлэсэн. Энхий өдөр 

таван хишиг МЭҮН, хоёрдахь өдөр сэлэнгэ буян хишиг МЭҮН , сүүлийн өдөр 

дөрвөн бүдүүн МЭҮН нар ээлжлэн ажиллаа.  

 Сумын засаг даргын А/48 тоот захирамжийн дагуу шөвөг яр өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх тарилгыг 4 дүгээр сарын 10 наас 5 сарын 30 хүртэлх 

хугацаанд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд одоогийн байдлаар хурга- 

22400, ишиг- 15607 нийт – 38008 толгой төл мал бүрэн хамрагдаад байна.  

             

2019 он гарснаас хойш нийт 196 өрх МЭҮН-үүдэд  дуудлага өгсөнөөс 82  

дуудлага нь хаг саатах 10 дуудлага дэлэнгийн үрэвсэл 20 дуудлага механик 

гэмтэл, 8 дуудлага нь хордлого, 3 дуудлага нь эрдсийн дутагдал, бусад нь 51 

удаагын дуудлага өгч малын эмч нар цаг алдалгүй шуурхай арга хэмжээ авч 

ажилласан байна.   

1.12. Газар зохион байгуулалт: 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 

Сумын ИТХ-р 2019 онд өмчлүүлэх газрын байршил 

хэмжээг 122 иргэнд 22,9 га газрыг өмчлүүлэхээр 

батлуулсан бөгөөд  эхний хагас жилийн  байдлаар 19 

өргөдөл хүлээн авч 17 иргэнд 3,7 га буюу 29,6 сая 

төгрөгийн газрын засаг даргын захирамж гарган өмчлүүлээд байна. Мөн аймгийн 

газрын албанд газар өмчлөлийн судалгааг гарган хүргүүлсэн бөгөөд өссөн дүнгээр 

805 иргэн газар өмчлөх шийдвэр гаргуулан  газраа өмчилсөн байна. Иргэнд 

эзэмшүүлэхээр Аялал жуулчлалын зориулалттай 0,5 га газрын байршлыг зааж 

газар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргасан ба мэргэжлийн байгууллагаар кадастр 

хийлгэх хүсэлтийг хүргүүлсэн.Газрын дуудлага худалдааг 15 байршилд Цахимаар 
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3-р улиралад зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд  төрийн байгууллагын 

албан конторын зориулалтаар 4000м2 газрыг газрын тухай хуулийн 31,1,1 заалтын 

дагуу төсөвт байгууллагад зайлшгүй шаардлагатай газар гэдэг үндэслэлээр 

дуудлага худалдаа зохион байгуулаагүй олгосон 

ЛМ программаас газрын кадастрийн зургыг 29 иргэн 4 аж ахуйн нэгжид үнэт 

цаасан дээр хэвлэн  улсын бүртгэлийн газарт явуулсан.Мөн  газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газруудад нийт 3 аж ахуйн нэгж 30 иргэний 

газарт мэргэжлийн байгууллагаар кадастр хийлгэн зургыг мэдээлийн сандаа 

суулгаж бүртгэсэн. 

Фотомониторингийн тайланд тусгагдсан газарт өвөлжөөний тооллого 

явуулах ажлын хэсгийг засаг даргын захирамжаар байгуулан нийт 185 өвөлжөөний 

газрын  тооллого хэмжилт бүртгэлийг хийсэн. Уг хэмжилт бүртгэл хийгээд 

зөрчилгүй гарсан өвөлжөөний газарт мэргэжлийн байгууллагаар кадастр хийлгэн 

гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгох ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд байна. 

Барьцаа бүртгэлийг 13   нэгж талбарт хийж бүртгэн, 6 иргэний барьцааг 

чөлөөлсөн байна. 

2019 оны газрын төлбөрийн орлого хагас жилийн байдлаар 10,5 сая төгрөг 

төвлөрсөн байна. 

Мөн Аудитийн шалгалтанд хувийн хэрэг бусад материалыг бэлтгэн 2 өдөр 

шалгуулж дууссан ба зөрчил гаргасан 2 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй 

болгож, дутуу бүрдэлтэй иргэдийг материалыг нөхөж бүрдүүлэх ажлыг хийж 

байна. 

1.13. Байгаль орчин: 

2019 онд бэлтгэх модны хуваарь гаргахдаа сумын Засаг дарга болон 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд мэргэжлийн байгууллагуудын ойжуулалт болон 

2018 оны модны гүйцэтгэлийн дүн мэдээг танилцуулсан. Үүнийг үндэслэн 2018 

оны 12 сарын 19-ны өдөр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 

57 тоот бэлтгэх модны дээд хэмжээг тогтоох тухай тогтоол гарсан. Мөн тогтоолыг 
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үндлэслэн сумын Засаг даргын 2019.01.07-ний өдрийн А/03 тоот үйлдвэрлэлийн 

болон ахуйн зориулалттаар хэрэглээ, түлээний мод бэлтгэх, ойжуулалт хийх 

ажлын хуваарь батлах тухай захирамж гарсан. 

Мод бэлтгэлийн гүйцэтгэлд хэрэглээний болон түлээний мод бэлтгэх эрхийн 

бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээний зарцуулалтын дэлгэрэнгүй тайланг Сум дундын 

ойн ангид гаргаж өгсөн. 

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Шинэ бадрах” ХХК, “Бүтээлийн 

нуур” ХХК, УБТЗ Мод бэлтгэлийн үйлдвэр зэрэг аж ахуйн нэгжүүдтэй нийгмийн 

хариуцлагын хүрээнд хийх ажлыг Засаг даргатай тохирцсон. 

2019.01.03-наас 01.07-ны хооронд Сэлэнгэ бүсийн СДОАнги, Цагааннуур 

сумын БОХУБайцаагч, Байгаль хамгаалагч нартай хамтарч Тус суманд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа ойн мэргэжлийн байгууллагуудын 2018 оны үлдэгдэл 

Үйлдвэрлэлийн болон арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтоор бэлтгэсэн зүсмэл 

болон палк, зах банз, гуалин модыг хэмжиж тэмдэгжүүлэн хяналт тавин ажиллаа. 

УБТЗ-МБҮйлдвэр нь 2019 онд мод бэлтгэх хүсэлт гаргасаны дагуу Сэлэнгэ 

бүсийн сум дундын ойн анги, БОХУБайцаагч, Байгаль хамгаалагч нар 1-р багийн 

нутаг Үүцэгт 75 га-д мод бэлтгэлийн талбай тусгаарлалтын ажил хийж гүйцэтгэлээ. 

Сэлэнгэ бүсийн сум дундын ойн анги, сумын Засаг дарга, ойн мэргэжлийн 

байгууллагуутай “Ой хээрийн түймэр”-ээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, 

түүнтэй тэмцэх гурвалсан гэрээг Бүтээлийн нуур ХХК, Шинэбадрах ХХК, УБТЗ-ын 

МБҮйлдвэртэй 03 дугаар сарын 04 нд байгуулав. 

Сэлэнгэ бүсийн сум дундын ойн анги, БОХУБайцаагч, Байгаль хамгаалагч 

нар 1-р багийн нутагт сумын Засаг даргын захирамжаар хувиарласан үйлдвэрлэл, 

арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтоор Үүцэгийн аманд нийт 75 га-д УБТЗ-ын МБҮ-

ийн мод бэлтгэлийн бригадын мод бэлтгэх талбай тусгаарлалтын гэрээний 

гүйцэтгэлийн шалгалт хийж, мод бэлтгэсэн талбайг  3-р сарын 06 нд хүлээн авсан. 

03 дугаар сарын 07 нд Бүтээлийн нуур ХХК-ны Нарийн шүрэнгийн Шохойт 

уулын ард хийсэн үйлдвэрлэлийн огтлолтоор шинэс мод бэлтгэсэн талбайд 

шалгалт хийж мод бэлтгэх талбай тусгаарлалтын гэрээний дагуу хийсэн ажилд 
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гүйцэтгэлийн шалгалт хийж, ойн цэвэрлэгээ хийсэн тул талбайг хүлээн аван 

Сангалтай, Манхтайн чиглэлд мэдээллийн дагуу шалгалт хийсэн . 

Оргих багийн Сангалтай орчинд оршин суун амьдардаг Булган аймгийн 

Сэлэнгэ сумын Сангалтай багийн иргэдтэй Сэлэнгэ бүсийн сум дундын ойн 

ангитай хамтран 03 дугаар сарын 07-ны өдөр “Ой хээрийн түймэр”-ээс урьдчилан 

сэргийлэх, хамгаалах, түүнтэй тэмцэх талаар мэдээлэл хийсэн. Сум дундын ойн 

анги иргэдийн хүсэлтийн дагуу 12 өрхөд түлээний модний эрхийн бичиг олгож 

ажиллав. 

Сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж буй Бүтээлийн нуур ХХК, Шинэбадрах 

ХХК-ны мод зүсвэрийн талбайд үзлэг шалгалт хийж зөвлөн туслах ажлыг 03 

дугаар сарын 11 нд  Сэлэнгэ бүсийн сум дундын ойн ангитай хамтран хийв. 

ЗДТГ, багийн засаг дарга нар, байгаль хамгаалагч, Сэлэнгэ бүсийн сум 

дундын ойн анги, эрүүл мэндийн төвтэй хамтран 1, 2 3 дугаар багийн малчид, айл 

өрхөөр  Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, түүнтэй тэмцэх 

тухай санамж тарааж, гарын үсгийн баталгааг 03 дугаар сарын 18-19 ны өдрүүдэд 

3 хэсэгт 189 өрх буюу 418 иргэнээр зуруулсан байна. 

Сумын төвийн орчин, нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдлыг бууруулах 

ажлыг Олон улсын ойн өдөр, Дэлхийн Усны өдрийг тохиолдуулан  03 дугаар сарын 

22 нд ЗДТГ, Сэлэнгэ бүсийн сум дундын ойн анги, ЕБСургууль, ААН, Байгууллага, 

зорилтын бүлгийн өрхийн  нийт 515 иргэд оролцон, тээвэрлэлтийг 5 портер ачин 

2500 га гаруй талбайг цэвэрлэн 45 тн хог хаягдлыг цэвэрлэн ажиллав. 

Сэлэнгэ бүсийн “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн хүрээнд Сум дундын ойн 

анги, иргэдтэй хамтран Тийрэг 3-р багт 0.4 га талбайд шинээр бичил цэцэрлэг 

байгуулж 1260 мод тарьж, 5 м2 талбайд зүлэгжүүлэлт, 6 м2 талбайд цэцгийн 

мандал байгуулсан. Хуурч 2-р багт 150 мод, 1336 бут сөөг тарьсан 

 

1.14. Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ: 

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

төсвийн байгууллага,  хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй 72 иргэн үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 
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Сумын засаг даргын 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. 

2019 оны эхний хагас жилийн 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. 

Сумын засаг  даргын баталсан  удирдамжийн дагуу,  шинэ жилийн баяр,   сар 

шинийн баяр, 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.  

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан №18/10 тоот 

төлөвлөгөөт хяналтыг Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 

05- ны өдөр  шалгалт хийсэн.  

Шалгалтанд хамрагдсан Төлөвлөгөөт шалгалтанд “Усанболор” бар, “Тосон-уул” 

Дэн буудал Эрүүл мэндийн төв, Сургууль зэрэг хамрагдсан Зөвлөн хяналт 

шалгалтанд Цэцэрлэг, “Тосон-уул” мини маркет, “Ноён-уул” мини маркет 

“Элгэмсэг”-1,2 , мини маркет мухлаг,” Наран” мини маркет “Өлзийт” цайны газар 

“Амуу бар” гүний худагнууд хамрагдсан. 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны №18-03-

011/37 ,38 тоот Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай Албан шаардлага  
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ЕБСургууль, Эрүүл мэндийн төв зэрэг Цэцэрлэгт ирсэн  зөвлөмж албан 

шаардлагуудыг тухайн байгууллагуудад хүргүүлсэн.  

Хяналт шалгалтын явцад нийт давхардсан тоогоор 25 аж ахуйн нэгж, 21 иргэн  

хамрагдсан. Шалгалтын явцад нийт 55 зөрчил илрүүлж 50 зөрчлийг арилгуулж  

Шалгалтаар хаяг шошгийн зөрчилтэй 10 ш бүтээгдэхүүн 30 мян/төгрөгний хүнсний 

бүтээгдэхүүн,   хадгалах хугацаа нь дууссан 250 мян/ төгрөгний хүнсний 

бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байсныг илрүүлж газар дээр нь 160 мян/ 

төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүнийг устгасан.  

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 хийсэн 

байв.Зөрчил илрээгүй. 

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа үйлчилгээ, 

үйлдвэрлэл эрхэлж буй 40 иргэнд “Нэг удаагийн нийлэг 

хальсан уутыг хориглох тухай” Хэрэглэгч та ямар 

эрхтэй вэ? “Үйлдвэрлэгч, худалдагч, гүйцэтгэгчийн 

үүрэг”, “Чанар, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага 

хангаагүй бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдан авах 

импортлохыг хориглох”, "Сав баглаа боодол, хаяг 

шошгын талаар сургалт хийж гарын авлагаар хангав. 

Сургуулийн анги танхим, гал тогооны ариун цэвэр, эрүүл ахуй, хүүхдийн аюулгүй 

байдлыг хангах  талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. 

2019 оны аймгийн хэмжээнд “Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, өрхийн аж ахуйг 

хөгжүүлэх жил” болгон зарласан № 1/291, № 1/300 тоот Аймгийн засаг даргын  
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захирамжын дагуу үзэсгэлэн худалдаа болон хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 

сургалтанд нийт 27 хүн хамрагдсан. 

 

Суманд худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн 

нэгжүүдэд бүх нийтийн цэвэрлэгээг 5 удаа зохион байгуулав.Цэвэрлэгээнд 

давхардсан тоогоор 730 иргэн хамрагдаж 10 тн хог хаягдалыг хогийн нэгдсэн цэгт 

хүргүүлэв. 

Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж болох 

Хуурчийн гол ББН “Тосон –Уул”  Мини маркетхудалдааны газрын стандартыг  

хангаж тохиролын гэрчилгээг 2 жилээр,“Ноён –Уулын хишиг” ХХК-ний  маркет 

худалдааны газрын стандартыг хангаж тохиролын гэрчилгээг 2 жилээр, “Сэлэнгэ 

Цагааннуур” ББН “Арвин” мини маркетхудалдааны газрын стандартыг  хангаж 

тохиролын гэрчилгээг 1 жилээр“Шинэ нуур ХХК-ний Элгэмсэг -1 хүнс барааны 

дэлгүүрхудалдааны газрын стандартыг  хангаж 2 жилээр, “Өлзийт” Цайны 

газар“Хоолны газрын ангилал зэрэглэл, үндсэн шаардлага   MNS 4946:2005” 

улсын стандартыг хангаж 2 жилээр   иргэн Б.Оюунчимэг  “Хутаг–Өндөр ” хүнсний 

дэлгүүр нь холбогдох стандартыг хангаж тохиролын гэрчилгээг   2 жилээр тус тус 

сунгав.Чулуунсондор ХХК “Усан болор” барны газарт хугацаатай үүрэг даалгавар 

өгч  мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажилласан.  
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ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР 

1.15. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ : 

2019 оны хагас жилээр 50 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 26 сайн дурын 

даатгуулагч иргэдээс 518088,0 мян төгрөгийн шимтгэл хуримтлуулахаас 546063,6 

мян төгрөг хуримтлуулж төлөвлөгөө 105,4%-тай байна 

Сар  Төлөвлөгөө  Биелэлт  Хувь  

1 70512,98 63953,29 90,7 

2 74245,59 73149,77 98,5 

3 96481,26 68207,52 70,7 

4 82645,5 115841,0 140,2 

5 90920,6 91741,7 100,9 

6 103282,3 133170,5 128,9 

Нийт 518088,0 546063,6 105,4 

3.  

Эрүүл мэндийн даатгалд хагас жилээр 442 иргэнийг хамруулж 12506,3 

төгрөгийн шимтгэлийн орлого хуримтлуулсан  байна. Үүнээс: малчин-225,    

оюутан-26, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй-191 иргэн тус тус даатгуулсан байна. 

Тэтгэврийн  даатгалын сангаас: 

-408 өндөр настанд -763185,9мян төгрөг 

-61 тэжээгчээ алдсан иргэнд  -93736,0 мян төгрөг 

-238 тахир дутуу иргэнд  - 369211,5мянган төгрөг 

-4 цэргийн өндөр настанд -14256,2мян төгрөг буюу нийт 1247947,5 мянган төгрөг 

олгосон байна. 

ҮОМШӨДаатгалын сангаас: 

-4 иргэнд 7557,8мян төгрөг 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг да

ргын тамгын газар  

 

NEXT 32 

 

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас: 

-ЖАмаржсан 24 эхэд -28306,5 мян төгрөг 

-ХЧТАлдсан 61 даатгуулагчдад -5179,5 мян  

-Оршуулгын тэтгэмжийг 7 иргэнд – 7000,0 мян төгрөг 

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас: 

-47 даатгуулагчдад -11420,3 мян төгрөг  тус тус олгосон байна. 

Оны эхний шимтгэлийн авлага 176442,8 мянган төгрөгнөөс 61402,6 мянган 

төгрөгийн авлагыг барагдуулж 34,8 хувиар бууруулаад байна. Үүнд: “Гацуурт хүнс” 

ХХК-6025,9 мян, “Номунхан” ХХК-519485 мян, “Сэлэнгэ тариа” ХХК-399,3 мян, 

“Сэлэнгэ тос” ХХК-23,3 мян, “Товхон жимс” ХХК-2977,9 мян. ХААН банк-27,5 мян 

төгрөгийг тус тус барагдуулаад байна. Мөн 1-р улирлаар нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн өртэй гарсан 15 аж ахуйн  нэгжид Албан шаардлага хүргүүлэн 

шимтгэлийн өрийг барагдуулан ажиллалаа. 

Татварт ашигтай тайлан өгч явуулж Сэлэнгэ буян хишиг ХХК-ийг шинээр 

нийгмийн даатгалд хамрууллаа. 

Албан журмын даатгалд 9 даатгуулагч хамруулахаас 21-ыг хамруулаад байна. 2-р 

сард-4-р сард-10, 5-р сард-7 тус тус хамруулсан байна. 

Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд 266 иргэн даатгуулж байгаагаас 

шинээр 41 хамрагдлаа. Үүнээс: малчин-24, ХХЭ-1, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй-16 

1218 дансны 658,4 мянган төгрөгийн авлагийн 308,0 мян төгрөг буюц 53,2 хувиар  

барагдуулж 350,4 мян төгрөгийн үлдэгдэлтэй ажилалаа. 

3303 дансны 315,5 мянган төгрөгийн өглөгөөс 118,1 мянган төгрөг буюу 62,5 %-аар 

өглөгийн бардуулж  ажилласан байна. 

Төсвийн 9 байгууллага, хувийн хэвшлийн 41 аж ахуйн нэгж байгууллагын 

671 заавал даатгуулагчид болон сайн дурын   266, эрүл мэндийн 442 
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даатгуулагчын нийгмийн даатгалын дэвтэр болон эрүүл мэндийн даатгалын  

гэрчилгээг цаг хугацаанд нь баталгаажуулалтыг үнэн зөв хийж байна. 

Халамжийн  тэтгэвэр авагч сайн дурын нийгмийн даатгалын шимтгэл  3 жил 

төлж 2019 оны хагас жилд НД-ын тэтгэврийн сангаас 3 иргэн тахир дутуугийн 

тэтгэвэр авч байна.  

1.16. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 

 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй 

шаардлагатай  зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрч үйлчлэх , ядуу өрх , иргэнийг 

ядуурлаас гаргахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах ба тэтгэвэр ,  тэтгэмж , тусламж , 

хөнгөлөлтийн үйлчилгээний тоо , чанарыг нэмэгдүүлээх ажиллаж байна. 

 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  хүргэж  байна.  

Хагас жилийн байдлаар халамжийн сангаас өндөр  насны тэтгэвэр авагч 2 

иргэнд 2.050,0 мян/төг, Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 141 иргэнд 112.744.4 

мян/төг, Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж 65 иргэнд 3.568.0 мян/төг, Бүтэн өнчин хүүхдийг 

үрчилэн авсан болон асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа 1 иргэнд 353.680 

төг, Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг 67 иргэний 7.016.9 мян/төг, Жирэмсэн 

болон хөхүүл нярай хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийг 73 иргэний 7.628.7 мян/төг, 0-3 

хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж 324 иргэний 68.448.1 мян/төг, Алдарт эхийн 

одонгийн тусламж 407 иргэний 53.600.0 мян/төг, Насны хишиг 142 иргэний 

11.370.0 мян/төг,  Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж 6 

иргэний 5.626.7 мян/төг, Ахмад настаны хөнгөлөлт 137 иргэний 9.981,2 мян/төг, 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 16 иргэнд 2,100,1 төг, Гурав ба түүнээс дээш тооны 18 

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

4.160.0 мян/төг Нийт 1321 иргэнд 288.647.7 мян/төг олгоод байна. 
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 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019 оны 01 сарын 16-ний өдрийн 27 

дугаар тогтоолоор Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, асаргааны тэтгэмжийн 

хэмжээг шинэчлэн тэтгэвэр 174.0 мян/төг,  асаргааны тэтгэмж 76,0 мян/төгөргөөр 

нэмэгдсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд халамжийн сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авагч 

иргэдийн тэтгэвэрийг шинэчлэгдсэн хэмжээгээр бүрэн хамруулан ажиллаж байна.  

2019 оны 05 сарын 28-нд Мандал сумын ахмадын сувилалд 10 ахмад 

настан амарсан. 2019 оны 06 сарын 23-наас Баянгол сумын ахмадын сувилалд 

амрах ахмад настанг ахмадын хорооны даргатай хамтран бүртгэж байна. 

 Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2017 

оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 545 тоот дугаар чиглэлийн дагуу Хүнсний 

дэлгүүрийг сонгон шалгаруулах ажлыг Цагааннуур сумын Засаг дарын Тамгын 

газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдрийн А/01 тушаалаар ажлын 

хэсэг байгуулагдсан. 

 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.  Шалгарсан аж ахуй 

нэгж байгууллага 2019 онд гэрээгээ үргэлжлүүлэн сунгаж ажиллаж байна.  2019 

онд Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдсан 47 өрхөд 10 нэр төрлийн 

хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээр үйлчилгээг үзүүлж байна. Хагас жилийн байдлаар 

нийт 47 өрхийн 1920000 мянган төгрөг олгоод байна. 

     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 2019 онд 506 өрхөд амьжиргааг дээшлүүлэх, 

ядуурлаас гаргах хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 

байна. 

 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын 2019 оны 03 дүгээр 

сарын 13-ний өдрийн дугаар тогтоолын дагуу Цагааннуур суманд Өрхийн хөгжлийн 
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төлөвлөгөөнд тусгагдсан амьжиргааг дээшлүүлэх 20 өрхийг сонгон ажиллаж 

байна. 

Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 

25-ний өдрийн А/31 дугаар захирамжаар Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан 11 

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан.  

Энэхүү ажлын хүрээнд Зорилтод бүлгийн 20 өрхийг сонгож 2019 онд 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажлын хэсгээр хэлэлцэн баталуулж гишүүн 

бүрт хувилан өгсөн. Мөн ажлын хэсгийн гишүүн бүрт 2-3 өрхийг хариуцуулан 

судалгаа шинжилгээ, мониторонг хийж ажиллахыг үүрэг болгосон. 

 Сонгогдсон 20 өрхийг 2019 оны 04 сарын 15-нд цуглуулан сургалтыг 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулсан. Сургалтаар 

зорилтод бүлгийн өрхийн хөгжлийн 

төлөвлөгөө боловсруулан 2019 онд хэрэгжих 

төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулсан.  

 Мөн 2019 онд сонгогдсон өрхийн 20 

өрхийн хөдөлмөрийн насны 21 иргэнийг ажил 

идэвхтэй хайгчаар бүртгүүлсэн. 

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 

байнгын ажлын байранд "Болор" цайны газарт туслах ажилчнаар Н.Халиунаа 

ажилд зуучлагдан ажиллаж байна.  

 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт Н.Сүгэлгмаа, Б.Мөнхбат нар нь тэтгэвэр авч 

байна. Цалинтай ээж хөтөлбөрийн хүрээнд 0-3 хүртэлх насны хүүхдээ харж буй 10 

эх тэтгэмжид хамрагдаж байна.  

 2019 он гарсанаар зорилтод 20 өрхөөс Б.Оюунболд, Э.Бүрэнжаргал нарын 

өрхийг хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамруулаад байна. 

 Зорилтод бүлгийн 15 өрхөд лууван, 

хүрэн манжин, шар манжингийн үрийг 
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олгосон. Мөн 2-р багийн өрх толгойлсон Намуушинэ овогтой Сүглэгмаа, Мөнхөө 

овогтой Энхцэцэг, Цэдэнпүрэв овогтой Мөнхбаяр нарын өрхөд тус бүр нэг нэг 

шуудай үрийн төмс олгосон.  

 Сумын газрын албанаас зорилтод бүлгийн  2-р багийн иргэн 

Г.Өөдсөнчулуунд Засаг даргын 2019 оны 05 сарын 09-ны өдрийн А/50 тоот 

захирамжаар 4141м2 буюу 3312800 төгрөг, 1-р багийн иргэн Т.Баатархүүд Засаг 

даргын 2019 оны 04 сарын 22 ны А/45 тоот захирамжаар 1452м2 буюу 1161600 

төгрөг бүхийн газар эзэмшүүлээд байна. 

2019 оны 04 сарын 30-наас МУЗН-ийн 80 жилийн ойг угтсан "Хүмүүнлэгийн 

аян"-ы хүрээнд сумын анхан шатны хорооноос ЕБС-ийн сурагчдын дунд "Атга 

будааны аян" зохион байгуулсан бөгөөд нийт 28 бүлгийн сурагчдаас 174 кг 18 гр 

будаа цугларсныг Сумын зорилтод бүлгийн иргэдэд олгосон. 

 2019 оны 02 сарын 01-нээс Зорилтод өрхийн Ч.Ганхүү сумын халуун усанд 

үйлчлэгчээр ажилд орсон. Мөн 2019 оны 06 сарын 07-ны өдөр 2 дахь ээлжийн 

үйлчлэгчээр Н.Батбаяр нар ажлын байртай болсон.  

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 2019 оны 06 сарын 10-наас 23-ны хооронд 

сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд Дарьт овооны эзэд ТББ-ны сургагч багш 

Л.Лхагважид багштай 18 суралцагч цэцэрлэгийн туслах багшийн сургалтыг 

хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү сургалтанд сумын зорилтод 

бүлгийн 20 өрхөөс 8 өрхийн залуу эмэгтэйчүүд хамруулан сургаж байна. 14 

хоногийн хугацаанд суралцан төгсөөд чадамжийн гэрчилгээтэй болно. Зорилтод 

бүлгийн иргэдийг дэмжих зорилгоор санхүүжилтийг хөдөлмөр эрхлэлтээс 100 хувь 

дэмжиж байна.  

2019 оны 03 сарын 27-ны өдөр 2019 онд хүнсний 

эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдсан 53 

өрхөд нийгмийн халамжийн тухай хууль, 

Цалинтай ээж хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж 

байгаа хууль тогтоомж, Өрхийн мэдээллийн 
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нэгдсэн сангийн тухай. Хүнсний эрхийн бичгийн тухай  хуулиудаар сургалтыг 

зохион байгуулсан.  

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдсан өрхүүд сумын нийтийн 

эзэмшлийн зам тайлбайг сар бүрийн 25-нд тогтол цэвэрлэж хэвшсэн.  

 

 

2019.05.07-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн "Мөнгөтийн таг" ТББ, Халамжийн 

байгууллага, Ахмадын хороотой хамтран 100 ахмад настанд өдрийн үйлчилгээ 

үзүүлсэн. 
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Сайн үйлсийн аяны эзэн 2-р багийн өрх толгойлсон эцэг Б.Цийлхаажав 

өөрөө бусдын төлөө ариун номоо айлтгаж нутгийн ард иргэдийн төлөө хоёргүй 

сэтгэлээр буян хийдэг хүн юм. Түүний хүү Ц.Баасандалай нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй байнгын асаргаанд байдаг нийгмийн халамжийн зорилтод бүлгийн 

өрхийг бид сонгож энэхүү аяныг ажлыг эхлүүлсэн. 2019 оны 05 сарын 20- ноос 

эхлэн сумын ЭМТ- тэй хамтран 5 хоног хэвтэн эмчлүүлж байх хооронд орон гэр, 

хашаа хороог сэлбэн засах ажлыг хийж 2019 оны 05 сарын 24-ны өдөр аяны эзэнд 

гэрийн хүлээлгэн өгсөн. 
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Өрхийн амьжиргаа, эдийн засгийн чадавхийг бодитоор дэмжиж, эрүүл, 

аюулгүй хөрсөнд ургасан эко хүнсний нарийн ногоог өөрийнхөө хашаанд ургуулж, 

хамтын хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртэх сайхан боломжийг Сэлэнгэ аймгийн 

Эмэгтэйчүүдийн холбоо Цагааннуур сумын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран 

"Ногоон хүлэмж" аяныг  2019 оны 06 сарын 08-нд манай сумаас эхлүүлсэн. 

 Тус суманд 14 өрх нийлж 2 бүлэг 2 хүлэмжтэй болж, нэг төрлийн нарийн 

ногоог дагнан тарьж эрт ургацын бүтээгдэхүүнээр орон нутгийн иргэдийнхээ болон 

бусад эрэлт хэрэгцээт зах зээлд нийлүүлэх зорилготой юм.  

 "Ногоон хүлэмж" аяны хүрээнд 14 өрхийг сонгосоноос 2 өрх нийгмийн 

халамжийн зорилтод бүлгийн өрх хамрагдсан байгаа. 3-р багийн өрх толгойлсон 

эмэгтэй З.Баярмаа, 2-р багийн иргэн Г.Нямбаатар нарын өрх хамрагдаад байна. 

  

 

1.17. Нийгмийн бодлогын талаар: 

2019 оны 01 сарын 11-ны өдөр сумын хамтарсан баг жилийн ажлын 

төлөвлөгөөг батлах хурал зохион байгууллаа.Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг 

ИТХ-ын тогтоолоор шинэчилэн зохион байгуулж нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажиллана. Багийн хуралд нийт 14 хүн оролцохоос 11 хүн оролцож 78,5% ирцтэй 

хуралдав. 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг 4 бүлэг 32 зүйл заалттайгаар сумын 

ИТХ-ын даргаар батлуулан ажиллаж байна.  

Tsagaannuur.se.gov.mn албан ёсны цахим хуудас, мөн TsagaannuuraarSonin 

Yu Baina, цагааннуур зар мэдээ вэб сайтуудыг ашиглан мэдээ мэдээллийг тогтмол 

шинэчлэн ажиллаж байна 

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг мартын 8-ны баярын өдрийг 2019-

03-07-08-ны хугацаанд зохион байгууллаа.  
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Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан олон  

уралдаан тэмцээн зохион байгуулсан. "Бүсгүйчүүд бид чадна" уралдаант тэмцээн, 

"ЭЭЖДЭЭ ЗАХИДАЛ БИЧЭЭРЭЙ" захидалын уралдаан, "Би үзэсгэлэнт бүсгүй” 

уралдаант тэмцээн, "Шилдэг гэр бүл" , Дархан бэр" алдаршуулах үйл ажиллагаа 

мөн "МАНЛАЙ ЭЭЖ","ИЖИЙ ЭНТЭЙ ЭГЧ","АЧЛАЛТ ЭЭЖ", "БУЯНТАЙ ЭЭЖ" 

өргөмжлөл гардуулах ёслол боллоо. 

  Хамтарсан багийн гишүүд 7 хоног бүр хүүхдийн орчинд ажиллаж буй 

камеруудыг хянан ажиллахаар болов.2019 оны 03 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 3 

сарын хугацаанд сумын Хамтарсан багийн 8 гишүүн хамтран камерын хяналтыг 

хийж ажиллахаар боллоо. 

03 сарын 20-ны өдөр аймгийн ГБХЗХГазраас зохион байгуулсан Гэр бүлийн 

хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн гэрээр айлчлагч сургагч багш бэлтгэх сургалтанд 

сумын НБМСХМэргэжилтэн, багийн Засаг дарга нар хамрагдав.  

2019 оны 04 сарын 05-нд сумын НАМЗХ, АЗХолбоо, Сумын залуучуудын 

холбоог нэгтгэсэн уулзалт ярилцлага зохион байгууллаа. Уг уулзалтаар сум орон 

нутагт амьдарч буй залуучуудын идэвхи оролцоог хангах, сумын Залуучууд 

хөгжлийн төв буй болгох ажлыг хамтран зохион байгуулж ажиллах тухай ярилцаж 

тэдний санал сэтгэгдэлийг хүлээн авч ажиллав.  

Сумын төр төсвийн байгууллагуудын дунд “Дэвжээ” тэмцээнийг 2019 оны 04 

сарын 08-нд зохион байгуулав. Уг тэмцээнийг багийн мэндчилгээ, гэр бүлийн 

хүчирхийлэл, архигүй орчин, хүүхэд гар утас, ог хаягдал сэдвүүдээр жүжүигчилсэн 

тоглолт үзүүллээ. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр ЗДТГ-ын Найрамдал баг тэргүүн 

байр эзэллээ.  

2019 оны 05 саарын 03-нд “Хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн оролцоо” 

зөвлөгөөн боллоо. Зөвлөгөөнд нийт 748 эцэг эх, асран хамгаалагчид оролцов. 

Зөвлөгөөний үеэр аймгийн Цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх, 

цахим гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, сумын эрүүл 

мэндийн төвөөс нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл өглөө. Мөн 
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сумын ЕБСургуульд хэрэгжих эцэг эх олон нийтийн оролцоо дэд төслийг 

танилцуулж цахим журнал буюу боловсролын салбарын мэдээллийн 

систем/БСМС/ , ESIS- application, вэб хуудсанд хандан хэрхэн өөрийн хүүхдийн 

дүн, ирц, чөлөө, гэрийн даалгавар зэргийг хүлээн авч болох талаар мэдээллэв. Уг 

төсөл нь Сэлэнгэ аймгийн хэмжээний 5 сургуульд хэрэгжиж буйн нэг нь тус сум 

юм.  

Тус сумын хэмжээнд ихэр хүүхэд нийт 30 /15 хос/, бүтэн өнчин 6, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхэд нийт 39 байна. 

2019 оны 05 сарын 29,30-нд ЕБСургуулийн эцэг эхчүүдэд ESIS 

/ЕБСургуулийн онлайн систем/ программын танилцуулга мэдээлэл хийж сургалт 

зохион байгууллаа. Сургалтанд 65 хүн хамрагдав. 

Öàãààííóóð ñóì Îëîí óëñûí õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàìãààëàõ ºäºð, ýõ ¿ðñèéí áàÿðûн 

арга хэмжээг “Хамгаалагдсан хүүхэд Хариуцлагатай гэр бүл” уриан дор тэмдэглэн 

өнгөрүүллээ.  

1.18. Хөдөлмөр эрхлэлт 

1. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ: 

   Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 2019 он гарсаар 

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа 30 өрхийн 30 иргэн,мөн 

зорилтот өрхийн 30 өрхийн 30 иргэн хамрагдсан байна. 

2. Шинээр бий болсон болон сул чөлөөтэй ажлын байранд ажилгүй 23 иргэнийг 

ажилд зуучлах үйлчилгээнд хамруулсан байна. 
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3. Аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэдийн шинээр бий болсон 18 ажлын 

байрыг бүртгэн ХХҮГазарт хүргүүлээдбайна.Үүнд:  

1. Д.Ууганбаяр \Худалдаа үйлчилгээ\ - 1ажлынбайр 

2. Гялс төгрөг ХЗХ – 2ажлынбайр 

3. Хангайн хомбо ХХК – 1ажлынбайр 

4. Төрийн банк  – 1 ажлынбайр 

5. Л.Долгормаа \Худалдааүйлчилгээ\ -2 ажлынбайр 

6. Ц.Ичихорлоо \Оёдол үйлчилгээ\ -2 ажлын байр 

7. Б.Эрдэнэсайхан \Худалдаа үйлчилгээ\ -2 ажлынбайр 

8. С.Жамайхан /Худалдаа үйлчилгээ/ -1 ажлын байр 

9. Ч.Байгалмаа \Худалдаа үйлчилгээ\ -1 ажлын байр 

10. Б.Отгонзул \Худалдаа үйлчилгээ\ -1 ажлын байр 

11.  М.Ариунаа/ Үсчин ,гоо сайхан /-2 ажлын байр  

12. Сэлэнгэ Цагааннуур ББН - 1 ажлын байр 

13. Өгөөж дэлхий ХХК- 1 ажлын байр 

Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр: 

1.Мэргэжлийн болон давтан сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ-

“Цэцэрлэгийн туслах багш” бэлтгэх түр сургалтыг Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн 

үйлчилгээний газар болон Улаанбаатар хотын “Дарьт овооны эзэд” ТББ-ын 

дэргэдэх сургалтын төвтэй хамтран 2019 оны 06 сарын 10-аас эхлэн 14 хоногийн 

хугацаатай зохион байгуулан ажиллаж байна. 
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2.Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ-Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

болон нийгэмшүүлэх зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлэх сургалтыг Улаанбаатар 

хотын “Оюуны язгуур” ТББ-ын дэргэдэх Оюуны язгуур сургалтын төвтэй хамтран 

2019 оны 06 сарын 18-ы өдрөөс эхлэн 3 хоног хичээллэж байна. 

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр:  

1.Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ-Аж ахуйн, бичил 

бизнес, үйлдвэрлэл эрхэлж буй 3-р багийн иргэн М.Ариунаа-Үсчин гоо сайхны 

чиглэлээр 5.0 сая төгрөг,Л.Долгормаа –Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 3.0 сая 

төгрөг, Ц.Ичинхорлоо-Оёдлын чиглэлээр 4.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт 

тус тус хамрагдсан байна. 

 

 

 

 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр: 

1.Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ-Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн Б.Эрдэнэсайхан –Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 3.0 сай 

төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

 

  

 

2.Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээ-Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 17 иргэнд Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар болон 
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насны байдлаар

:

Улаанбаатар хотын Монголын хүний нөөцийн удирдлагын менежментийн холбоо 3 

хоног зохион байгууллаа. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр: 

 Аж ахуй, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь зориулан эргэн төлөгдөх 

нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг олгох арга 

хэмжээнд 2-р багийн иргэн өндөр настан 

С.Жамайхан-Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 3.0 

сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авсан байна. 

 

1.19. Боловсрол : 

 Бид энэ хүрээнд монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр , 

аймгийн болон сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,аймаг болон сумын 

нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, боловсролын мастер төлөвлөгөө 

,үндэсний хөтөлбөруудэд СӨБ-н талаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх,СӨБ-

н үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх ,багш ажилтныг 

чадваржуулах,хүүхдийг хөгжүүлэхэд бид үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллаж 

байна.  

 

 

НИЙТ -31  

 



Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур сумын Засаг да

ргын тамгын газар  

 

NEXT 45 

 

нүүдлийн 
бүлэг-130

хамрагдаагүй -
65 

үндсэн 
бүлэгт-

312

тийрэг 
162

оргих 133 

хуурч 
212 

6 69

118
103

146

2 хүртэлх 2 нас 3 нас 4 нас 5 нас

цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо 

 

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.  

 Үүнээс харахад үндсэн бүлэгт хамрагдалтын хүүхдийн тоо нэг бүлэгт 

дунджаар 51хүүхэд суралцаж 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 ажиллуулж эхэлсэн.  

 Ви.И.Ти.Нет . төрийн бус байгууллагатай хамтран 2019.06.17-ны өдрөөс 

эхлэн сумын төвд зуны сургалтын хэлбэрээр 1 бүлэг хичээллүүлэхээр 

төлөвлөөд байна.  

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 

Нийт хүүхэд : 
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1.20. Эрүүл мэнд : 

Эрүүл мэндийн салбар нь “Эрүүл мэндийн даатгалыг Иргэн бүрт” уриа 

дэвшүүлж, 5 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 

Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг МУЗГ-ын 224 тоот тогтоолоор 

батлагдсан “Эрүүл аж төрөх ёс, зан үйлийг төлөвшүүлэх” төлөвлөгөөний дагуу сар 

бүр хөтөлбөр боловсруулж, ард иргэдэд сургалт 

сурталчилгааг зохион байгуулсан. Тус Эрүүл 

мэндийн төв дээр 2019 оны 05–р сарын 15-ны 

өдрөөс 05-р сарын 25-ны өдрүүдэд “Улаан бурхан 

өвчинд цэг тавъя”  уриан дор дархлаажуулалтын 

10 хоногийн   аяныг зохион байгуулав. 

Дархлаажуулалтын аяны хүрээнд улаан бурханы 

вакцинаар 10-18 насны 637 хүүхдийг урьдчилан 

сэргийлэх дархлаажуулалтанд хамруулав.  . “Улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх дархлаажуулалт”-ын ач холбогдлын талаар ач холбогдол”  сэдвээр 637 

хүүхдийн эцэг эх, багш нарт сурталчилгаа хийсэн.    

Их эмч Л.байгалмаа, их эмч Г. Баттулга, 

ахлах сувилагч С.Ариунчимэг, сувилагч 

Ж.Нармандах нар хэвтрийн  5 ахмадад 

асаргаа сувилгаа хийж зөвөлгөө өгөв.   

 “БЗДХ, ХДХВ” - эрт илрүүлэгийн үзлэг 

зохион явуулж 14 хоногийн  аяныг зохион 

байгуулав. “БЗДХ, ХДХВ” аяны хүрээнд 

нөхөн үржихүйн, ард иргэдийн дунд  дох, 

тэмбүүгийн шинжилгээнд  250, өсвөр 

үеийнхэний дунд БЗДХ-ын талаар сургалтыг 100, нөхөн үржихүйн насны 
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эмэгтэйчүүдэд БЗДХ-ийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах нөхөн үржихүйн 

насны эмэгтэйчүүдэд БЗДХ-ийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах 300, ард 

иргэд, нийт 650 хүнийг хамруулсан, олон нийтийн газарт зурагт хуудас 

байршуулсан.  

 

2019 оны эхний хагас жилд жирэмсний хяналтанд нийт 43 эх хяналтанд 

орсноос эхний 0-3 сар дотор 37 буюу 86% нь эрт үеийн хяналтанд орсон байна. 

Жирэмсний хяналтанд шинээр орсон 43 жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн өртөмтгий 

байдлыг  үнэлэхэд хөнгөн зэрэгтэй 38,  өртөмтгий 12 жирэмсэн эмэгтэй  байна. 

Ялангуяа гаднаас түр оршин суугаа 3 жирэмсэн эхчүүдийг хяналтанд авч анхааран 

ажилласан ба харьяа дүүргийн өрхийн эмч нартай утсаар холбоотой ажиллаж 

байна. 2019 онд “Багт хүрч ажиллах” уриа дэвшүүлж хөдөөгийн алслагдсан багийн 

эх хүүхдэд сард 1 удаа гэрийн идэвхитэй эргэлтийг багийн эмч нартай хамтарч 

нийт 2 удаа гэрийн идэвхитэй эргэлтийг давхардсан тоогоор 43 эхэд  явуулж, НҮ-н 

багц тусламж үйлчилгээг явуулж хэвшсэн. Сумын эмнэлэгт нийт 28 жирэмсэн 

эмэгтэйчүүд хэвтэж эмчлүүлснээс сумын эрүүл мэндийн төв дээр шээсний 

ерөнхий, цусны ерөнхий, мозак, тэмбүү, ХДХВ-ийн шинжилгээнүүдэд 100% 

хамруулсан. Эхийн эндэгдэл болон гэрийн төрөлт гаргаагүй ажилласан. 

Умайн хүзүү, хөхний хавдар эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдах зорилтот 

бүлгийн эмэгтэйчүүдийн судалгааг овог нэр, регистрийн дугаараар гаргахад  үзлэг 

шинжилгээнд 272 эмэгтэй хамрагдахаас 21 эмэгтэй үзлэг шинжилгээнд 

хамрагдсан ба хамралтын хувь 7,7%-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.   
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2019 оны хагас жилийн байдлаар 0-5 настай хүүхдүүдийн гэрийн эргэлт 

болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг давхардсан тоогоор нийт 40 удаа хийсэн 

байна. Мөн асран хамгаалагчдад хүүхдийн асаргаа сувилгааны талаар 2 удаа 

сургалт зохион байгуулж, нийт 56 эх хамрагдав. 0-15 насны хүүхдийн эндэгдэлгүй 

ажилласан бөгөөд хүндэвтэр, хүнд 0-5 насны хүүхдийн биеийн байдлыг аймгийн 

хүүхдийн эмч нарт танилцуулж эмчилгээний зөвөлгөө авахаас гадна тээвэрлэх 

эсэхийг шийдвэрлэж тухайн өвчний хүндэрлээс урьдчилан сэргийлж ажилладаг. 0-

5 насны хүүхдийн гэрийн эргэлтийг 68 удаа хийсэн. 2019 онд улсын хэмжээнд 

Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил эхлээд байна. Амны 

хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгийг цэцэрлэгийн болон бага ангийн 450 хүүхдэд хийж, 

нийт хүүхдийн 55 хувь нь өвчтэй илэрч, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авсан. Үүнээс 

55% нь шүдний өвчлөлтэй, 26% дунд чихний архаг үрэвсэлтэй, 12% харшилтай, 

66% гүйлсэн булчирхайн үрэвсэлтэй байна. 

Урлаг соёл : 

Номын сангаар нийт 718 уншигчид 1440 ном 

олгож 228 шинэ уншигчид карт нээж үйлчиллээ. 

 Д.Пүрэвдоржийн зохиол “Тусгаар тогтнол” 

шүлгийг 4-р ангийн 108 сурагчаар цээжлүүлэн 

уншуулав. 
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 Монголын уламжлалт сар шинийн баяраар сумын ахмадын хорооны дарга 

Улсын тэргүүний номын санч, Улсын тэргүүний уран сайханч Д.Уранчимэгтэй 

уулзалт зохион байгуулж ном хэрхэн унших болон уншсан номоо хэрхэн тогтоож 

унших талаар үнэтэй зөвлөгөө өгөв.Мөн хүүхдүүд өөрсдийн цээжилсэн шүлэг 

зохиолоосоо уншиж сонирхуулав. 

 

 

 

 

     

 “Үлгэрийн шидэт ертөнцөөр” хуруу хүүхэлдэйн тоглолтыг 2-р ангийн 

сурагчдаар цэцэрлэгийн дунд ангид тоглуулж сонирхуулав. 

 Сэдэвчилсэн болон шинэ номын 

үзэсгэлэнг нийт 4 удаа гаргаж 82 хүн үзэж сонирхлоо. 

 Насанд хүрэгчид болон сурагчдын дунд “Үндэсний бичгээрээ хэн сайхан 

бичих вэ” тэмцээн зохион байгуулж нийт 36 хүн оролцлоо. 

 

 

 

 

 

 

 Угийн бичиг хөтлөх үлгэрчилсэн загвар номыг багийн дарга нарт өгч айл 

өрхүүдэд угийн бичгээ хэрхэн хөтлөх , хөтөлсөн өрхүүдийн судалгаа авч 
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ажиллалаа.Мөн номын санд ирж ирж үйлчилгээ авч чаддаггүй хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 2 иргэнд угийн бичгээ хэрхэн хөтлөх талаар зөвлөгөө өгч угийн 

бичгээ хэрхэн хөтлөх гарын авлага ном өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

        . 

 Номын сангийн уншлага үйлчилгээнд 

ашиглаж буй “Монбиблио” цахим программд фондын бүх номыг шивж, шинээр 

ирсэн номонд техник ажиллагаа хийж, уншигч, ном олголтыг өдөр бүр хийж 

ашиглаж байна. 

Сумаас болон Соёлын төв, бусад байгууллагуудаас зохион байгуулсан   9 

арга хэмжээнд оролцон мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхээс гадна 4 бүжиг бэлдэж 

олон нийтэд сурталчилан таниулсан. Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлаг 

Н.Шинэбилэгтэй хамтран шавь сургалт зохион байгуулж сургалтанд маань нийт 12 

хүүхэд хамрагдаж байна.            
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    Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлаг Н.Шинэбилэгтэй хамтран шавь сургалт 

зохион байгуулж сургалтанд маань нийт 12 хүүхэд хамрагдаж байна            

 Бүх нийтийг хамарсан бүжгийн сургалтад 28 залуус,12 ахмадууд 

хамрагдсан бөгөөд нийт 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй сургалт явагдаж байна.Заавал 

сурах 10 бүжгээс “Ганган хул”, “Ёохор”, “Тустеп”, “Падеслани” 4 бүжгийг зааж 

байна.  

Орон нутаг сурталчлах танхимын үзвэрийн баяжилт: 

Цагааннуур сумын орон нутаг сурталчлах танхим түүх соёлын үл хөдлөх 

дурсгалт зүйлийн улсын тооллого 2 дугаар сарын 27ний өдөр болж тооллогт 172 

дэсийн 354 үндсэн үзмэр орсноос Галын хайч ,Чой.Лувсанжав Журамт цэргийн 

Самбуу заан ном Зэс цутгамал бурхан зэрэг гурван эд өлгийн зүйл дутсаныг 

цагдаагийн байгууллагт шийдвэрлүүлхээр өгсөн. 

Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдыг уралдаан тэмцээнд оролцуулсан 

байдал: 

          Сэлэнгэ аймгийн ахмад багш нарын 

урлагийн анхдугаар наадамд соёлын биет бус 

өв тээгчдээс ахмад багш  Р. Алтанцэцэг , 

Х.Сумъяа, Д,Уранчимэг нар оролцож  хамтлаг 

бүжиг 3 дугаар байр, хамтлаг хөгжим 2 дугаар 

байрт шалгарсан. 

Малчидын дунд Авьяаслаг малчид уралдааныг зохион байгуулж 22  малчид 

дуу,морин хуурийн татлага,уран уншлагын төрлөөр оролцож ,260 хүн үзэж 

сонирхсон. 

Ахмадын хороотой хамтран Сэлэнгэ бүсийн ахмадуудын дунд монгол наадгай- 

“Дөрвөн бэрх” тэмцээнийг зохион байгуулсан.нийт -20 ахмадууд оролцлоо. 

Худалдаа эрхлэгчдын дунд “Та та тунгаа” тэмцээнийг зохион явуулсан .Үүнд: нийт  

12 худалдаа эрхлэгчид оролцлоо. 
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1.21. Биеийн тамир, спорт: 

 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт давхардсан тоогоор заалаар 

124, теннисээр 56, халуун усанд 23 хүн, бялдаржуулах танхимаар 11 хүн тус тус 

үйлчлүүлсэн байна. 

2019 оны бие бялдарын хөгжил, чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох ээлжит хаврын 

сорилыг 3-64 насны 256 хүнээс авч бүртгэж явууллаа. 

 2019.04.06-нд сумын аварга шалгаруулах ширээний теннисний нээлттэй 

тэмцээнийг “Урианхай-Шүрэн уул” ХХК ивээн тэтгэж явууллаа. Тэмцээнд 20 гаруй 

тамирчид өрсөлдсөн. 

 Сумын Ардчилсан намын баярт зохиулсан шатар, волейболын тэмцээнүүд 

2019.04.06-ны өдөр зохион байгуулагдсан. 

2019.05.05-ны өдөр Татвар төлөгчдийн өдөрт зориулсан шатрын тэмцээн зохион 

байгуулагдаж эмэгтэй, эрэгтэй роёр төрөлд нас харгалзахгүйгээр тоглуулж оюун 

ухаанаа уралдуулан аваргуудаа шалгарууллаа. 

 Г.Жаргалтулга агсны нэрэмжит өсвөр үеийн залуучуудын аймгийн аварга 

шалгаруулах үндэсний бөхийн тэмцээн 3 насны ангилалаар 2019.05.17-19-ны 

өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд боллоо. Тус тэмцээнд 9 сумын нийт 63 

бөх барилдлаа. 

 Энэхүү тэмцээнд Цагааннуур сумын ЕБС-ын 12а ангийн сурагч Б.Баавар, 

ахлах насанд мөнгөн медаль, бага насны ангилалд 10а ангийн сурагч Б.Энхмэнд 

мөнгөн медаль, Б.Мөнгөншагай, Б.Амарбаясгалан нар шагналт 5-р байрт 

шалгарсан. 

 Спорт цогцолбороос зохион байгуулсан өсвөрийн дугуйчдын сумын аварга 

шалгаруулах тэмцээн 2019.05.23-ны өдөр боллоо. Тус тэмцээн бага, дунд гэсэн 2 

насны ангилалд нийт 34 тамирчид хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорилоо.  
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