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НЭГ. УДИРДЛАГА. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР  

1.1 Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл 

Засаг даргын тамгын газрын зүгээс 4-р сард гаргасан төлөвлөгөөний дагуу шинээр 

сонгогдсон багийн засаг дарга нарт ЗДТГазрын мэргэжилтэнүүд сургалт зохион 

байгуулж, татвар, нийгмийн даатгал, шинээр гарч мөрдөгдөж эхэлсэн хууль, 

журам, статистикийн бүртгэл, 2023 онд ОНХсангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө 

оруулалтын хэлэлцүүлэг, бэлчээр ашиглалт, улсын бүртгэлийн тогтолцоо, газрын 

албанд мөрдөгдөж эхэлсэн бүртгэлийн асуудал зэрэг олон сэдвийн хүрээнд 

дэлгэрэнгүй сургалт зохион байгууллаа. Багийн засаг дарга нарыг ард иргэдтэй 

ойр ажиллуулах  мөн 1 дэхь өдөр ЗДТГазарт 8 цагаар ажиллуулж байна. 

ЗДТГазрын 2022 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр зохион байгуулагдсан “Гамшгаас 

хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг”-ийн сургуулийн үед аймгийн ОБГазраас өгсөн 

зөвлөмжийн биелэлтийн хариуг хүргүүлэв. “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын 

үзлэгийг сумд чанартай зохион байгуулав. Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг 

жигд хувцасааарх хангаж, үүрэг хариуцлагбг дээшлүүлэн ажиллаж байна. Засаг 

даргын зөвлөлийн хурлыг 3 удаа зохион байгуулж “Тэрбум мод үндэсний 

хөтөлбөр” “Цахим засаглал”-ийн хүрээнд байгууллагуудын хийх ажил, бэлтгэл 

ажлыг хангах талаар холбогдох албан хаагчдад үүрэг өгч ажиллав. Хамгийн 

түрүүнд ЗДТГ, Соёлын төвийн хуучин барилгуудыг буулгаж, газрыг цэвэрлүүлэх 

ажлыг яаралтай зохион байгуулахыг байцаагчид үүрэг болголоо. Газрыг 

цэвэрлэсний дараа ОНХСангийн хөрөнгөөр хашаа татах ажлыг эхлүүлж уг 

хашаанд 800 ш мод тарих ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл 

ажлыг хангах талаар үүрэг өгсөн. Малын хөлийн татварын ногдуулалт багийн 

иргэдээс татвар авах төлөвлөгөөг гаргаж Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг 

байгуулж, татварын төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллах талаар үүрэг 

даалгавар өгч ажиллаж байна. 

 Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж төсөвт байгууллагуудын дотуур 

байрны хүүхдийн хоол, үдийн хоол, цэцэрлэгийн насны хүүхдийн хамааралт, 

байгууллагуудын албан хаагчдын цаг ашиглалтын талаар 3 удаа хяналт тавьж 

ажилласан.1,2,3-р сургуулийн үдийн хоолны хэрэгжилт маш сайн явагдаж байгаа. 

Боловсролын яамнаас ирсэн албаны хүмүүс сумд  ажиллаж боловсролын салбарт 

тулгамдаж буй асуудлуудыг газар дээр нь ирж танилцаж, хэд хэдэн асуудлыг дэд 

газарт уламжлахаар болов. 

Хавар цаг агаар дулаарч шар усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 

3,5 дугаар багуудын 14 өрхөд мэдэгдэх хуудас өгч урьдчилан сэргийлэх ажлыг 



зохион байгуулав. 1,2,5,6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт болсон хүчтэй цасан 

шуурганд өртсөн айл өрхүүдэд сумын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг дайчлан 

ажиллуулж, гамшгаас хамгаалах үүргээ гүйцэтгэсэн болно. 

Аймгийн ЗДТГазар, ОБГазраас зохион байгуулсан “Гамшгаас хамгаалах команд 

штаб”-ын сургуульд Засаг дарга, ЗДТГазрын дарга оролцож 4 өдөр ажилласан 

болно. Тус сургуулийн үеэр 10 цагийн байдалд ажиллаж сумд ажиллуулсан 

шуурхай штабын албан хаагчид мөн цагийн байдлын үед холбогдох хариу арга 

хэмжээ авахад мэдлэгээ дээшлүүлсэн үр өгөөжтэй сургалт болж өрщнгөрлөө. 

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сорилын шалгалтын үед ЗДТГазрын даргын 

түр орлон гүйцэтгэгч С.Аманкелд орсон багийн бүрэлдэхүүн 2 дугаар байранд 

орсон амжилт үзүүлсэн. 

04 дүгээр сарын 13,14-ний өдрүүдэд аймгийн ЗДТГазраас зохион байгуулсан 

Удирдах ажилтаны зөвлөгөөнд сумаас ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГазрын 

дарга, 12 багийн засаг дарга бүрэн оролцож 2 өдөр сургалтанд хамрагдсан болно. 

Аймгийн засаг даргын захирамаар сумын нийт үхэр сүрэгт  шүлхий өвчний 

вакцинжуулалт хийх үүрэг авч дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Засаг даргын захирамжаар вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах, 

малын эмж нарыг татан оролцуулахаар шийдвэр гаргуулж ажиллав. 12 багт 

ажиллах хуваарийн дагуу Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 1.496.000 төгрөний 

шатахууны зардал хуваарилаж хяналттай ажиллав. Уг ажлыг шуурхай зохион 

байгуулсаны үр дүнд үхэр сүргийг вакцинжуулалтанд бүрэн хамруулж ажиллав. 

ХОЁР: ЭДИЙН ЗАСАГ,ТӨСӨВ,САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД  

2.1 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Төсөвт байгууллагууд 2022оны 4-р сард хүлээн 

авсан санхүүжилтийг хөтөлбөр, зориулалтын дагуу хуваарилаж байна. ЕБС-д 

282199800 

 мян төгрөгний санхүүжилт авч 253254794.9 

 мянгантөгрөгний санхүүжилтийг зарцуулсан болно. СӨБ 35538000 

 мянган төгрөгний санхүүжилт авч 73074667 

 мянган төгрөгийг зарцуулж өр, авалагагүй ажиллаж байгаа.  Соёлын байгууллага 

11363800 мянган төгрөгний санхүүжилт авч 7551300мянган төгрөгийг зарцуулж өр, 

авалагагүй байна. Эрүүл мэндийн салбар 259398200 мян төгрөгний санхүүжилт 

авч 205368798 мян төгрөгийг зарцуулсан байна.ОНЗЗ  



48892100 мянган төгрөгийн сахүүжилт авч 48500860 мянган төгрөгийг өр,авлагагүй 

зарцуулсан байгаа.  Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг жигд давуулан 

биелүүлэхэд БЗДарга, газрын даамал, татварын байцаагч, ня-бо нарт сургалт 

явуулж ажилласны үр дүнд 4 сард төвлөрүүлэх орлогыг гүйцэт төвлөрүүлэн 

ажиллаж байна. Төрийн албан хаагчдаас суутгах газрын төлбөр, бууны албан 

татвар болон бусад татварыг суутган төрийн сангийн харилцах дансанд 

төвлөрүүлэн ажиллаж байна 

 

. 2.2 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны чиглэлээр Жилийн эхнээс төсөв, 

санхүүгийн талаар хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөөг боловсруулан ажилдаа 

мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. Сар бүр ХХОАТ,НДШ-н суутгалуудыг бүрэн 

суутгаж сар бүрийн тайланг цахим системд мэдээлж байна. Шилэн дансны нэгдсэн 

системд төсөвт байгууллагуудын мэдээллийг бүрэн оруулж, сар бүр хуваарийн 

дагуу мэдээ мэдээлэлийг байршуулан ажиллаж байгаа. Санхүүгийн албаны 2022 

онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан засаг даргаар батлуулан ажиллаж 

байгаа.Төсөвт байгууллагуудын 2021 оны 2,3,4 дүгээр улиралын мэдээллийг төв 

серверд илгээж байв. Байгууллагын нягтлан бодогч, нярав нарт төрийн сангийн 

үйл ажиллагааны журам,ИТХ-аас гарсан тогтоол, заавар журмуудыг танилцуулан 

сар болгон сургалт семинар явуулан ажиллаж байна. Нягтлан бодогч нарын 

хөдөлмөрийн гэрээнд тодорхой заалтуудыг оруулж хариуцлагыг дээшлүүлэх 

талаар санаачилгатай ажиллаж байна. 

 2.3 Орон нутгийн өмч, Худалдан авах ажиллагааны чиглэл 2022 оны ОНХСангийн 

хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

батлуулан мөрдөн ажиллаж байна.Tender.gov.mn сайтанд 2022 оны төлөвлөгөөг 

оруулж, цахим худалдан авах ажиллагааг нэвтрүүлэх талаар санаачилгатай 

ажиллаж байна. 

2.4 Статистикийн чиглэлээр Сумын хүн ам, өрхийн бүртгэлийн программыг сар бүр 

хөтөлж төрсөн хүүхэд, нас барсан иргэдийн мэдээлэл, шилжиж ирсэн, шилжиж 

явсан иргэдийн мэдээллийг тухай бүр оруулж байна. Засаг даргын захирамжаар 

Сумын хүн ам өрхийн бүртгэлийн мэдээллийн баазыг сайжруулах талаар багийн 

засаг дарга нар бүртгэл хөтөлж байна. Сумын ХАА-н үнийн мэдээ, мал төллөлт, 

хорогдлын мэдээг статистикийн хэлтэст мэдээлж байна. Мал төллөлт, хорогдлын 

мэдээг багийн засаг дарга нараас авч нэгтгэн аймгийн статистикийн хэлтэст 

хүргүүлэн ажиллаж байна. Сар бүр аж үйлдвэрийн мэдээг үйлдвэр эрхлэгчдээс 

авч ажилдаг. Аймгийн статистикийн хэлтэст зохион байгуулах сургалтанд бэлтгэл 

ажлыг ханган ажиллаж байна.  

 



ГУРАВ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

3.1 Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл 

Сумын хэмжээнд гэмт хэрэг  2, гэр бүлийн хүчирхийлэлийн шнжтэй 3 зөрчил 

гарсан байна.    

3.2 Онцгой байдлын чиглэлээр 

04 дүгээр сарын 09-ний өдөр Монгол Улсын Шадар сайдын Баян-Өлгий 

аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу тус аймагт 

зохион байгуулж байгаа “Гамшгаас хамгаалах команд штаб”-ын сургуульд 

ЗДТГазрын даргын албыг түр орлон гүйцэтгэгч С.Аманкелд, Орлогч дарга Б. 

Серикбол, Эрэн хайх, аврах бүлгийн дарга А.Асанбек нарын хамт оролцов. 

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр 

амжилттай болж өндөрлөлөө. Гамшгаас хамгаалах команд штаб-ын сургууль 

гурван үе шаттайгаар зохион байгуулагдлаа. Сургуулийг зохион байгуулагчдын 

зүгээс өгсөн цагийн байдлын даалгаврыг шуурхай биелүүлж сургууль зохион 

байгуулагчид илтгэж мөн сорилын шалгалтыг амжилттай өгч ажлаа дүгнүүлэв. 

Дэлүүн сумын эрэн хайх аврах бүлэг 4-р сард 1 гал түймэрийн дудлага нэг.  

3.3  Улсын бүртгэлийн чиглэлээр   

Шинээр төрсөн 16 хүүхдийг бүртгэн гэрчилгээ олгож, 0 хүн шилжин явсан, 3 хүн 

шилжэн ирсэн, 5 хос гэрлэлтэй батлуулсан байна. Иргэний үнэмлэхийн 

сунгалтанд ба шинээр нийт 24 хүн үнэмлэх авсан байна.Нас баралт 5 хүн , 

хүүхэд үрчлэлт 2 байна. Эд хөрөнгийн өмчлүүлэх гэрчилгээ 48,газар өмчлүүлэх 

гэрчилгээг 21 хүнд олгосон байна.    

 

3.4 Мэргэжлийн хяналтын газрын чиглэлээр 

Улсын МХЕГ-аас ирүүлсэн малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай зааврын дагуу тодорхой ажил зохион байгуулж хэрэгжүүлэн энэ талаар 
хийсэн ажлын тайланг АМХГ-т тайлагнан ажиллаж байна. 

ДӨРӨВ. БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН 

                                            БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД     

      Сумын  ерөнхий боловсролын 1 ,2,3 –р сургуулиуд болон хүүхдийн цэцэрлэг 

1,2     ДЗОУ-ын шугамаар хэрэгжүүлж байгаа ядуу, нэн ядуу өрхийг амьжиргааг 

дээшлүүлэх  зорилгоор хэрэгжүүлж  байгаа хөтөлбөрийн хүрээнд олон хүүхдээ айл 

өрх болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй нийт 8 өрхийг сонгож авсан ба өрх 

бүрд  амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэх ,ядууралаас гаргах  болон янз бүрийн төсөлд 

хамааруулж 8ш угаалтуур болон төсөлд хамааруулсан болно. 4 өрхийг оёдол, 

мужаан,нарийн боовны төсөлд  шалгууралж зарим иргэдийг  тоног төхөөрөөмжөөр  

хангагдсан байна.    

4.2   Эрүүл мэндийн чиглэлээр         



Сум дундын эмнэлэгт хэвтэн эмчүүлэгч 72 хүн, ор хоног 458, үзлэгт 1302, төрөлт 1 

эх, нас баралт 2 хүн байна. Эх хүүхдийн  эндэгдэл гараагүй болно  Нийт 25 

жирмэсний эхийг хяналтанд авсан байна Вакцинжуулалтын хамаарлалт 93,4% 

байна.    

 4.3 Нийгмийн халамжийн чиглэлээр          

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламжийн үйлчилгээнд хамрагдах 

хүсэлт гаргасан иргэдийн анхны шатны баримтыг хүлээн авч хууль,журмын дагуу 

тухайн бүрд үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд: Шинээр хөгжилийн бэрхшээлтэй 

иргэний тэтгэвэр 6 хүн, асаргааны тэтгэмжинд 2 хүн хамаарагдсан байна. 

       4,3 Нийгмийн даатгалын чиглэлээр  

     Өндөр насны тэтгэвэр авагч ба бусад тэтгэвэр авагч нийт 937  хүнд  461 650 

000  төгрөгийн  тэтгэвэр олгосон байна. Үүнээс тахир дутуугийн группийг 92 

хүн,тэжээгч алдасны тэтгэмжийг 84 хүн,өндөр насны тэтгэврийг 755 хүн байна. 

Жирмэмсэн амаржсаны тэтгэмжийг 7 хүн  9 269 368 төгрөг, оршуулгын тэтгэмжийг 

4 хүн 4 000 000   төгрөг, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг 1 хүнд 

олгосон байна.  Шинээр өндөр  насны тэтгэврийн болзол хангасан 9 хүн ба  тахир 

дутуугийн тэтгэвэрт 2 хүн,  тэжээгч алдсаны тэтгэвэрт 1 хүний материалыг хүлэн 

авч зохих журмын дагуу  холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байна.Сайн дурын 

даатгалд 17 , 0-3 нас хүртлэх эхийн сайн дурын даатгалд 5 хүн хамаарагдсан 

байна.  

     Засгийн газрын 63 дугаар тогтоолын дагуу тэтгэвэрийн хувийн хэрэгт 

шинэчлэлт хийж хувийн хэрэгт хавсаргасан байна. Энэ сард нийт 35 хүн эрүүл 

мэндийн даатгалын шимэтггэл төлссөн байна.  

ТАВ.ХӨДӨӨ,АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

5.1 Мал аж ахуйн чиглэлээр 

Мал аж ахуйн чиглэлээр МАА-н хаваржилтын асуудалд анхаарал хандуулан мал 
төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдолын мэдээг 7 хоног бүр багийн 
ЗД нараас хүлээн авч нэгтгэн аймгийн ҮХААГ-т мэдээлж ажиллав. 4-р сарын 30-ны 
байдлаар төл байжилт 80%, төлийн хорогдол 2.5%-тай  байна. Шүлхий өвчний 
вакцинжуултыг багийн засаг дарга, Малын эмч нартай хамтран ажиллаж 98%-тай 
гүйцэтгэв.  2022 онд зүй бусаар хорогдсон мал, амьтадын сэг зэмийг устгах  
талаар багийн засаг дарга нартай хамтран ажиллаж байна. Хаврын улиралд 
хийгдэх МЭ-ийн урьдчилан сэргийлэх эм тарилгуудыг хугацаадаа татан авч хувийн 
МЭҮҮН-эд олгох, тарилга бүрийн хэрэгжилтийн явц байдалд хяналт тавьж 
ажиллав. 

5.1 Хөдөө  аж ахуйн чиглэлээр 



1. Сумын хэмжээнд 2022 оны байдлаар мал эмнэлгийн үйлчилгээний 5 нэгжид 2 

малын их эмч, 10 бага эмч ажиллаж “ Дариктай” МЭҮН  77535  толгой мал, нэг 

малын эмчид   15507           толгой мал, “Мухтар” МЭҮН  40588   толгой мал, нэг 

малын эмчид 20294    толгой мал,   “ Кызылсай” МЭҮН 16243   толгой мал , 

“Хантургын” МЭҮН 25187, ”Бугытөбе” 62932 толгой мал, нэг малын эмчид 20977 

толгой мал ноогдож нийт МЭҮН 241456 толгой малтай эмчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг улсын захиалга, даалгавараар гүйцэтгэж, малын эмч нарт 

хариуцан ажиллах малын тоо хувиарыг гаргаж өгсөн байна.  

2. 2022 оны малын халдварт, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд 

хамруулах мал, шаардагдах эм, бэлдмэлийн захиалгыг хугацаанд нь аймгийн мал 

эмнэлгийн албанд хүргүүлсэн болно.  

3. Малын халдварт өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх Колибактериоз, Тугалын иж 

балнад, Шөвөг ярын вакцинуудыг татаж авч төлөвлөлтийн дагуу хувиарлан өгч, 

гүйцэтгэлд хяналт тавьсанаар хугацаанд нь таригдаж  байна. Шөвөг яр 34000 

толгой төл, ТИБ 2384 толгой мал, Колибактериоз 1200 толгой мал хамрагдав.   

      

 

4. 1-р улиралын байдлаар халдварт, паразит өвчний голомтын тоо бүртгэгдээгүй, 

халдваргүй өвчний тоо 4 тэжээлийн хордлого, сав урвах, бронхит өвчин 

бүртгэгдсэн байна. Төл бойжилтын тоо 1-р улиралын  бадлаар 62637 толгой төл 

бойжсон байна, 1350М2 талбай  малын хашаа хороо, пүнзэнд ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт хийгдсэн ба 12 кг хлорын шохой зарцуулж 202500 төгрөгийн 

зардал гарсан байна.  

5. Малын өвчлөл зүй бус хорогдлын мэдээг багийн Засаг дарга, малын эмч нараас 

авч дүн шинжилгээ хийж мэдээг нэгтгэсэн болно. 1344 толгой мал хорогдсон 

мэдээтэй байна.  



6. Мал төллөх үед МЭҮН-ийн эмч нарт төлийн өвчний талаар заавар зөвлөгөө өгч, 

мал бүхий малчид иргэдэд тусламж үзүүлэх дуудлаганд цаг алдалгүй очиж байхыг 

анхааруулж ажиллав.  

7 “ Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай аймгийн Засаг даргын 

захирамжын биелэлтийг хангуулах зорилгоор бусад аймаг сумаас мал оруулахгүй 

байх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна 

8. Мал амьтны гарал үүслийн гэчилгээ олголт 01-р сарын 01 ээс  04-р сарын 30 ны 

хооронд нийт гарсан гэрчилгээний тоо 65    , үүнээс адуу 7, үхэр 16, хонь 65 нийт 

88 толгой мал борлуулалтанд гарсан байна.   

9. Шүлхийн тандалтын ажилаар МЭГ аас сонгогдсон 1,5,9,12-р багуудын 5 малчин 

өрхийн 80 толгой малаас цусны дээж авч МЭГ-т хугацаанд нь хүргүүлэв. Үүнд 

МЭТ-ийн дарга би өөрөө ахалж  МЭҮН-ийн эмч А.Мейрбекийн хамт 3 хоног 

ажиллав. 

10. Шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг мал эмнэлгийн нэгдсэн 

системд оруулав.  

11.Мал амьтны эрүүл мэндийн үзлэгт 2750 толгой мал хамрагдсан ба үүнээс ямар 

нэгэн халдварт өвчин илрээгүй тайван байна.  

12. 2022 оны 01-р сарын 01-ээс 04-р сарын 30-ны хооронд сумын хэмжээнд нийт 4 

дуудлага МЭНЦСистемд бүртгэгдсэн байна.   

13. 2-р багийн малчин Малчин Х.Жархынаас сарлаг үхэр өвчилсөн тухай 2-р сарын 

23 ны 10 цагт сумын МЭТ-т дуудлага ирсэн. 

Дуудлагын дагуу тухайн өдрийн 12 цагт МЭТ-ийн тархвар зүйч эмч И.Серикжан, 2-

р багийн малын эмч П.Тиленгит нар очиж үзлэг хийж өвчилсөн үхрийг 

тусгаарласан. 

Үзлэгээр хамрын толионд эдгэрсэн шархны тавтай, халуурсан, амьсгаадсан, чацга 

алдсан, тэжээл усанд дургүй, номой, хордлогын шинж тэмдэгтэй байсан.  

Авсан арга хэмжээ: Ариутгал халдваргүйтгэл хийж, тусгаарлаж, багийн эмч 

П.Тиленгит бусад малд үзлэг хийж ажиллахаар үлдээсэн болно.  

МЭТ-ийн дарга С.Саулеш, МЭҮН-ийн эмч М.Зукира нар 2-р сарын 24-ний өдөр 15 

цагт Р.Уатханы айлд очиж  малд үзлэг хийхэд нэмэгдэж мал өвчлөөгүй, 

сэрэмжлүүлэг хуудас тарааж, малдаа эзэн болох талаар зөвлөгөө өгч ажилласан  

болно.  



МЭТ-ийн дарга С.Саулеш, тархвар зүйч эмч И.Серикжан нар 2-р сарын 27-ны өдөр 

очиж малын эмч П.Тиленгитийн бэлдсэн дээжийг авч тухайн өдөр аймгийн МЭГ-т 

таксигаар явуулсан.  

Тухайн өдөр уг өвчний халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд Хар 

толгой, Кемер, Хаг гэдэг газруудад явуулын пост гаргаж ажиллав..  

 Аймгийн МЭГ-аас МАЭМА-ны дарга Т.Ергали, халдварт өвчин хариуцсан 

мэргэжилтэн Х.Бейсенби, жолооч Л.Бердибахыт нар 2-р сарын 28-нд ирсэн. 

 Засаг даргын албан тасалгаанд 3-р сарын 01-нд 10 цагт хурал хийж нөхцөл 

байдлын талаар мэдээлэл солилцож цаашид авах арга хэмжээний талаар 

шийдвэр гаргуулан ажилласан.  

Аймгаас ирсэн ажлын хэсэг, тархвар зүйч эмч И.Серикжан нар Р.Уатханы эргэн 

тойронд өвөлжиж байгаа айлуудаар нэг бүрчлэн орж  тандалт судалгаа авах, 

малчдад хариуцлагын гэрээ байгуулах, сэрэмжүүлэх мэдээлэл өгөх, малчны  

газарзүйн байршлыг тогтоох зэрэг ажлыг хийсэн.  

 Аймгийн МЭГ-т явуулсан эдийн дээж 3-р сарын 02-ны өдөр  УМЭАЦТөв 

лабороторид хүргэгдэж шинжилгээний хариу сөрөг гарлаа.  

14. Улсын онцгой комиссын 2 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн хамтарсан 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллах, Мал амьтны гоц халдварт шүлхий 

өвчний эсрэг яаралтай дархлаажуулалтын сарын аяныг 2022 оны 4 дүгээр сарын 

18-наас 5 дугаар сарын 5-ны хооронд багтаан сумын хэмжээний 795 өрхийн 26200 

толгой үхэр малыг бүрэн хамруулах сарын аян явагдаж байна. 

 Үүнд: 

      Сумын Засаг даргын А/60 тоот захирамж гаргуулан, хүн хүч машин техникийн 

асуудлыг шийдвэрлэж өгөв. 



 

 

       Сумын ЗДТГ-аас 520л шатахуун буюу 1497600 төгрөг, амйгийн онцгой 

комиссын шийдвэрээр аймгаас 1115000 төгрөг нийт 2612600 төгрөгийн шатахууны 

туслалцаа авч, чиглэл бүрт 1 машин нийт 12 машин, 12 багийн Засаг дарга нарыг 

дайчилж малын их эмч 2, малын бага эмч 10 нийт 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

вакцинжуулалтын ажлыг 4 дүгээр сарын 18-ний өдрөөс эхлэн 5 дугаар сарын 5-ны 

хүртэл зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

Аймгийн МЭГ-аас шимэгчтэх өвчин хариуцсан мэргэжилтэн А.Бүркит, МЭТ-ийн 

дарга С.Саулеш, тархвар зүйч И.Серикжан нар 4 дүгээр сарын 21-ны өдөр 

вакцинжуулалтын явцад хяналт тавьж 9,12 дугаар багуудад ажиллаж ирэв.  



 

 

 

5 дугаар сарын 02-ны байдлаар 714 өрхийн 26050 толгой үхэр дархлаажуулалтанд 

хамрагдаж вакцинжуулалтын ажил үргэлжлүүлэн явагдаж байна.   

15 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, мэдээ тайлангуудыг  МЭГазарт 

хугацаанд нь илгээж байна.                                                              

5. 2 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр  

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамарагдсан  

ЖДҮ эрхлэгчидэд уулзаж ажил байдалд танилцаж ажиллав. Зээлд хамарагдсан 85 

гаруй иргэн, ААН байгаагийн 57 нь чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Зээлд 



хамрагдсан иргэд, ААН-үүдийн үйл ажиллагаанд танилцаж зээл төллүүлэх талаар 

тодорхой ажил зохион байгуулан явуулж байна. СХС-ийн дансанд он гарснаас 

хойш 12 хүнээс  10,732,700 төгрөгийн зээл төлүүэлв. 

ЗУРГАА. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ДЭД БҮТЦИЙН 

                                         САЛБАРЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД  

6.1 Байгаль орчны чиглэээр  

Байгаль орчныг хамгаалах тухай болон Амьтны тухай хуулийн холбогдох 

заалтуудыг байгууллагын доторх болон гаднах самбаруудад тавьж сурталчлан 

ажиллаж байна.  

Голын мөс хайлж аймгаас болон орон нутгийн иргэд очиж загас агнаж байгаа 

асуудлыг Хөх сэрхийн хамгаалалтын захиргаатай хамтарч 1 удаа шалган таслан 

зогсоосон ба зөрчил гаргасан зарим иргэдэд арга хэмжээ аван ажиллаж байна.  

6.3 Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр  

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр Сумын хэмжээнд нийт 80 гаруй 

худалдаа үйлчилгээний цэг салбар, мухлаг үйл ажиллагаа явуулдаг ба үүний 30 

гаруй нь хүнсний дэлгүүр, 15 гаруйн холимог, бусад нь барааны чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 4 дүгээр сарын байдлаар нийт 6 гуанз ажиллаж байна. 

Одоогийн байдлаар яамр ч зөрчил дутагдал илэрээгүй болно. 
 

6.4 Газрын харилцаа барилгаа хот байгуулалтын чиглэлээр  

Тус сумын иргэдээс ирсэн өргөдлийн дагуу 04-р сард Газар эзэмших, ашиглах, 

өмчлөх талаар өгсөн хүсэлтийг тухайн бүр шийдвэрлүүлж байна. Өвөлжөөний 

газар нийт цахим бүртгэлд нөхөж 105 иргэнийг бүртгэсэн байна.  

Аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт шинээр ашиглалтанд 

оруулан мөрдөж байгаа ланд менежер програмд хийж гүйцэтгэсэн  

4-р сарын ажлыг хугацаандаа хүргүүлэн ажиллав.  

Энэ сард сумын төвөөс шинээр 45 иргэнээс газар эзэмшихийг хүссэн өргөдөл 

хүлээн авч байна.  5-р сараас эхлэн газар олголт хийж захирамж гаргаж өгнө.  

НАЙМ. ЦАГ ҮЕИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

       Хогын атвалын цэвэрлэгээний ажил үргэжлүүлэн явагдаж, ажлын явц 60 
хувьтай ажиллаж байна.  



       Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бүх бие бүрэлдэхүүн оролцсон нээлтэй 
өдөрлөг зохион байгуулагдаж, бүх байгууллага, иргэд идэвхтэй оролцов. Мөн 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын байцагчид өөрсдийн чиглэлээр ажилласан 
болно.  

Сумын мэдээллийн самбарт зарлал, төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг байнга байршуулан 

ажиллаж байна.  
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