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2018.09.26                                                                                                        ТАВИН 

НЭГ.ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

2018  оны 09 сард Засаг даргын захирамж 42 ширхэг, Засаг даргын албан тоот  45 ширхэг,   

ЗДТГ-ын  албан тоот 11 ширхэг  тус тус  гарсан байна.  

Дээд байгууллагаас энэ сард  ирсэн  бичиг 76 түүнээс хариутай бичиг 22 бүртгэж Засаг 

даргад танилцуулж  холбогдох албан хаагчдад өгч ажиллалаа. Хугацаандаа нь явуулсан хариутай 

бичиг 14 хариу хугацаа болоогүй бичиг 5, 3 бичиг хугацаа хоцорсон болно.  

Засаг даргын тамгын газрын нийт 27 албан хаагчид 2018 оны сар бүрийн ажлын  

төлөвлөгөөгөө гаргаж Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Дэлгэрмаагаар батлуулан ажиллаж 

байна. 

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Нэг:Иргэнийгэрбүлийнбайдлынбүртгэлийгхуульжурамднийцүүлжшуурхай, чирэгдэлгүй, 

чанартaйхийжгүйцэтгэнэ.  

Энэ хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 

6.4, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 5.2, 8.1.10, 9.1.2 дах заалт Хуульзүйн сайдын 2015 оны 

А/93 дугаар тушаалаар батлагдсан Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмыг үндэслэн сумын 

хэмжээнд шинээр төрсөн 16, эцэг тогтоолгосон 6, шинээр гэр бүл болсон 2, нас барсан 2 иргэний 

хүсэлт материалыг хүлээн авч бүртгэн гэрчилгээ олголоо. 

Шилжилт хөдөлгөөн: Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 26.1, 26.3.1, 26.3.2 дох заалтыг 

үндэслэн шилжин суурьших хүсэлтээгаргасан иргэдийн бүрдүүлсэн нотлох баримтыг үндэслэн  

шилжин ирсэн 13, шилжин явсан 26 иргэний бүртгэн мэдээллийн санд орууллаа.  

Иргэний үнэмлэхжүүлэх: Холбогдох хууль тогтоомжууд болон иргэний үнэмлэхний дүрмийг 

үндэслэн иргэний үнэмлэх шинээр авах 7, хүчинтэй хугацааг сунгуулах 9, хаяж гээсэн, хүчинтэй 

байдлыг алдагдуулсан 16 иргэний  хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэн ИУБ маягтуудыг, квитанцын 

хамт УБХ-т хүргүүлж, хэвлэгдэн гарсан нийт 51 иргэний цахим үнэмлэхийг ИУБ-21 маягт хөтлөн 

баталгаажуулан эздэд нь олгоод байна.  

Иргэний шинэчилсэн бүртгэл: Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрхзүйн байдлын 

тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.4, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 8.1.1, 8.1.3, 9.1.2 дах заалт, 

Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 29-р зүйл, УИХ-ын 2009 оны 100-р тогтоол, УБЕГ-ын даргын 

2014 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн 1420 тоот тушаалаар батлагдсан иргэнийг иргэний шинэчилсэн 

бүртгэлд бүртгэх журмыг үндэслэн 2018 ондИргэнийшинэчилсэнбүртгэлдхамрагдахѐстой 16 

насхүрсэн7, 25 насхүрсэн5,  45  

насхүрсэн4нийт16иргэнийнэрсийггаргансарбүрмэдэгдэнхугацаандньшинэчилсэнбүртгэлдхамруул

ан 7 хоногтутамэкспортхийсэн DVD, квитанц, жагсаалтынхамтаймгийн УБХ-т хүргүүлжбайна. 



Мөнөмнөхонуудад ИШБ-д хамрагдажбичигбаримтынхүчинтэйхугацаагсунгуулаагүйбайгаа 5 

иргэнийгхяналтынулсынбайцаагчнараарзөрчлийгхянууланбүртгэлдхамруулаадбайна.  

Эд хөрөнгийн эрхийн анхны бүртгэлийн мэдүүлгийг хүлээн авч, бэлэн болсон гэрчилгээг 

иргэдэд олгох ажлыг үргэлжлүүлэн з/байгуулна  

                Эд хөрөнгөө эрхийн бүртгэлд бүртгүүлэхийн ач тус, эрхийн бүртгэлтэй холбоотой хууль 

эрхзүйн талаар болон улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт зэргээр 

иргэдэд зөвлөгөөөгч төрөөс үнэ төлбөргүй өмчилсөн газраа улсын бүртгэлд анх удаа 

бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан 2,   өөрт ногдох хэсгийг бусдад бэлэглэх гэрээний 1, ҮХЭХ-ийн 

лавлагаа 1, барьцаалбарын гэрээг дуусгавар болгох 2 иргэн хүсэлт гаргасны нотлох баримтууд, 

мэдүүлгийг хүлээн авч хянан ЭХЭБ-ийн тасагт хүргүүлж хэвлэгдэн гарсан үл хөдлөх эд хөрөнгө 

өмчлөх эрхийн 3, газар өмчлөлийн 8  гэрчилгээг аймгийн УБХ-ээс хүлээн авч бүртгэл хөтлөн  

эздэд нь олголоо.  

Эрхлэн хөтөлж буй бүртгэлийн талаарх тоон мэдээг холбогдох хууль тогтоомжид заагдсан 

хугацааны дотор тухай бүр аймгийн УБХ-т хүргүүлнэ. 

• Сар бүрийн 25-наар тасалбар болгон иргэний бүртгэлийн тоон мэдээ,  шилжилт хөдөлгөөний 

мэдээ, үнэт цаас зарцуулалтын мэдээ, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдалтын мэдээг гарган 

дурдсан хугацаанд улсын бүртгэлийн хэлтсийн холбогдох албан тушаалтнуудад,  

Улсын бүртгэгчийн ажлын сарын төлөвлөгөөг гарган ЗДТГ-ын даргаар батлуулан ажлын 

цагийн цахим бүртгэлд тогтмол бүртгүүлэн бүртгэлийг  сар бүрийн 25-наар тасалбар болгон 

ЗДТГ-ын дотоод ажилтнаар баталгаажуулан аймгийн УБХ-т хүргүүллээ. 

“Угтаж үйлчилье, эрхзүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлье” зорилтын хүрээнд Улсын 

бүртгэлийн хууль, дүрэм, журмууд, зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтууд, ургийн овгийн 

зөрчлийг арилгах зэрэг мэдээллийг иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ авахаар ирсэн иргэн бүрт гарын 

авлага тараах материалаар сурталчилан ажиллалаа.   

Мөн Төрийн албаны сахилга хариуцлагыг чангатгах тухай МУЗГ-ын 258-р тогтоолыг уншиж 

судлан ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Сумын амжиргаа дэмжих зөвлөлийн ажлын хүрээнд 

ганц бие өндөр настан З.Гантөмөрийнд халамжийн 

ажилтан, Тавин багийн ЗД нарын хамт очин нөхцөл 

байдлын судалгаа хийн мөн өндөр настай, АДЗ-ийн 

хурлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асаргааны 

мөнгөний сунгалт зэрэг 5 асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэлээ.  

 

 

 

 



 

ХОЁР: ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

1.  “Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэр угийлэх тухай”, “Хог хаягдлыгн тухай”,  “Хууль 

бус мод бэлтгэл”-ийн талаархи гарын авлага, боршурыг бэлтгэн хадлан тэжээл бэлтгэж 

байгаа малчид, тариаланчидад болох 26 иргэнд өглөө. 

2. Буурагчин багийн өдөрлөгөөр малчин, мал бүхий иргэдэд Малын генетик нөөцийн тухай 

хууль, малын тэжээл даршлах аргачлал, малын эрүүл мэндийн тухай хууль, бэлчээрийн 

тухай хуулийн төсөл зэргийг тарааж мэдээлэл өгсөн.  

 
3. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон Зөрчлийн хуулийн талаар мэдээлэл мөн 

архитай холбоотой түүнийг нийгэмд жигшүүлэх зорилгоор зурагт хуудас болон 

шторкуудыг цахим хуудаст байрлуулан нийтэд мэдээллээ. Мөн архины хор хөнөөлийн 

талаар зурагт хуудсыг 60 ширхэгийг хэвлэн иргэдэд тараан ажиллаа. 

4. Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар мэдээллийг Нийгмийн ажилтан Э.Эрдэнэбат, Дотоод 

ажилтан С.Солонго нар бэлтгэн 18 иргэнд сургалт хийлээ. 

5. Цаг агаарын хүнд нөхцөлд хэрхэн өөрдийгөө хамгаалах талаар мэдээлэлийг цахим хуудаст 

байршуулан иргэдэд мэдэгдэх хуудас зөвлөмж тараан ажиллаа. 

ГУРАВ: ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГЭМ ХАМГААЛЛЫН  ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Эрүүлмэндийнтусламжүйлчилгээнийталаар 

Эрүүлмэндийнтөвнь  09 сарын байдлаар амбулаториор284хүнд  үзлэг хийсэн. 

Стационариор 23 хүнхэвтүүлэн  220орхоног  ашигласан                              Сумын эмнэлэгт төрсөн 

эх -0,         0-15  насны  хүүхдийндархлаажуулалтын  хамралтыг  100%-д  хүргэж, тарилгат  

халдварт  өвчин  гаргалгүй  ажиллажбайна. Жирэмсний  хяналтанд 33эх хяналтанд байгаа бөгөөд 9 

сард шинээр  5 эхийг хяналтанд авсан .     Яаралтайтусламжийн  33нэрийнэмтарианы  бэлэн  

байдлыг  хангаж  эмийнхадгалалт,хугцааанд  хяналттавьж  үндэснийзайлшгүйшаардлагатай  

эмийн  хангалтыг70-80 %-д хүргэн   ажиллажбайна. 

УИХ-ынгишүүнЖ.Эрдэнэбатынсанаачилга, дэмжлэгтэйгээр ХСҮТ-ийнЭмчнарынбаг, 

ХараагийнЗалуусЗалууэмчнарынхолбоо, Ерөө сумын ЭМТөв хамтранзохионбайгуулжбуй“ХОРТ 

ХАВДРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ 

ОНОШИЛГОО”Сэлэнгэаймгийн Ерөөсуманд 2 өдөрамжилттайзохионбайгуулагдлаа 

Элэгцөснойрбулчирхайнмэсзаслынэмч, Дүрсоношлогооныэмч, Толгойхүзүүниймэсзаслынэмч, 

Дурангийнэмч, Эмгэгсудлаачэмч, Эмэгтэйчүүдийнэмч,Цээжнийхөндийнмэсзаслынэмч, 



ЕрөнхийхавдарсудлаачзэрэгХавдарсудлалынүндэснийтөвөөснарийнмэргэшсэнэмчнар ирж 

ажиллалаа. 

 

 

 

 Ерөө сум нь 3660 хүн амтай 346 иргэн ирж үзүүлсэн дунджаар 10 хувь хамрагдсан.                       6 

хавдрын нарийн мэргэжилийн эмчид давхардсан тоогоор  620 хүн үзүүлсэн бөгөөд   үүнээс 

батлагдсан элэгний хавдар шинээр 2 , хавдрын сэжигтэй буюу нарийн мэргэжлийн шинжилгээ 

хийлгэх, онош тодруулах шаардлагатай 15 хүн гарсан  байна.  

 

СэлэнгэаймагЕрөөсумынурьдчилансэргийлэхүзлэгийннэгтгэл 



 

Нийтхүнам: 3660 Үзлэгтхамрагдсанхүнийтоо: 346        / 10.0% / 

Үзлэгийнтөрөл 

2018 оны 9 сарын 17-18 ныөдөр 
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Бүгддүн 

1 Эрүүл 71 66 0 9 49 63 1 259 

2 Хавдрынурьдал 0 0 0 0 1 0 3 4 

3 Хоргүйхавдар 7 2 0 7 5 5 3 29 

4 Хяналтынүзлэг 0 2 0 0 9 6 0 17 

5 Хортойхавдар 0 0 0 0 2 0 0 2 

6 Бусадөвчлөл 24 41 0 74 84 15 56 294 

7 Хортойхавдаргэжсэжиглэсэнбуй 1 1 0 4 5 4 0 
15 

8 Эсийншинжилгээхариу 0 65 0 0 0 0 0 65 
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Хортойхавдар/in situ/ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хоргүйхавдар 0 0 0 0 0 0 0 0 

Урьдал 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бусад 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Эсийншинжилгээ 0 65 0 0 0 0 0 65 

9 Эдийншинжилгээ 1 0 0 0 0 1 9 11 

10 Хийгдсэнмэсажилбар 2 0 0 0 0 0 0 2 

Бүгд 103 112 0 94 155 93 63 620 

 

Давхардсантоогоор 20% ньхавдрын 6 мэргэжлийнэмчийнүзлэгтхамрагдсан 

          

  

 

 

 

 

Илэрсэнтоо 

       

 

Илэрсэнхортхавдар: 2 

       

 

Элэг 2 

       

 

Сэжигтэй 15 

       

 

Элэг 7 46.6% 

      

 

Уушиг 2 

       

 

Хөх 1 

       

 

Умайнхүзүү 1 

       

 

Өндгөвч 2 

       



 

Зөөлөнэд 1 

       

 

Бамбайбулчирхай 1 

        

 

 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ 

1. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүд асаргааны тэтгэмжид шинээр хамрагдах  Тэтгэмжийн 

хугацаа сунгуулах 2 өрх, мөн ахмадын асрамжийн төвд шилжих хүсэлтэй 1 ахмад настны 

өргөдөлийн дагуу өрх бүрт зочлон нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж  нийгмийн халамжийн 

үйлчилгээнд хамруулах шийдвэр гаргаж, холбогдох материалыг бүрдүүлэн үйлчилгээнд 

хамруулж,  дээд шатны байгууллагад уламжиллаа. 

2. Мөн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж огт авдаггүй болон шинэ төрсөн хүүхэдтэй 5 өрхийг өрхийн 

бусад өвчлөл
47%

эрүүл
42%

хоргүй 
хавдар

5%

хяналтын
үзлэг
3%

хавдрын 
сэжигтэй

2%

хавдрын 
урьдал
0,6%

хортой 
хавдар
0,4%

Ерөө сумын урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгийн бүтэц



амжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд 

хамруулж, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид 

хамрагдах  шинэ төрсөн 8 хүүхдийн мэдээллийг 

ӨМНСанд бүртгэлээ.  

 

ӨМНСанд огт бүртгэгдээгүй болон босго 

онооноос дээш оноотой нийт 31 өрхөөс 

хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах тухай 

өргөдөл хүлээн авч, судалгааг ХХҮГазарт 

хүргүүллээ. 

 

3. Архив-бичиг хэргийн ажилтантай хамтран халамжийн салбарын баримт бичигт үзлэг хийж 

хадгалах хугацаа дууссан  66 ширхэг баримтын жагсаалт үйлдэж ХХҮГазарт хүргүүллээ. 

4. Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 40 өрхөд 9-р сарын хүнсийг олгож 2544,0 

мян төгрөгийн санхүүжилтийг гэрээт хүнсний дэлгүүрт шилжүүллээ. 

ДӨРӨВ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Байгаль орчны хяналт 

Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор Ерөө сумаас түлээ бэлтгэх Жавхлант, Сүхбаатар сумд болон өөрийн 

сумын иргэдийн түлээний мод бэлтгэн тээвэрлэх ажилд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

 

Хууль бус мод бэлтгэл, дэрэвгэр жиргэрүү ургамлын үр түүх зэрэгт хяналт шалгатын ажлыг  

удирдамжын дагуу  3 удаа хийсэн . Шалгалтаар Ангархай ам нэртэй газар 57-65 УНО улсын 

дугаартай Тоѐото ист маркын автомашинаар Дархан уул аймгийн Дархан сум Пионорын 3-27-д 

оршин суугч Баатарболд овогтой Болор-Эрдэнэ /ТА98010131/,  Дархан уул аймгийн Дархан сум 1-

р баг барилгачдын 5-49 тоотод оршин суугч Оюунтунгалаг овогтой Алтанбагана /ТА93122930/ нар 

нь дэрэвгэр жиргэрүү ургамлын үр /125гр/-ийг зохих зөвшөөрөлгүйгээр бэлтгэснийг илрүүлж 

зохих хуулийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллаа.  



 

 Сумын төвийн тодорхой байршилд байх хогийн пошик болон трактортой толгой бурхантай 

уул,  төв зам дагуух  хогыг эрүүл ахуйч М.Урангоо,  манаач Нанзаддорж, нэргүй нартай хамтран 

цэвэрлэлээ.  

 

 2018 оны 9 сарын 16 нд Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгонд “Хууль бус мод 

бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, ойн ашиглалтад тавих технологийн хяналтыг 

цахимжуулах нь сэдэвт бүсчилсэн сургалт” боллоо. Сургалтанд Сэлэнгэ аймаг, Булган аймаг, 

Дархан уул аймаг, Өвөрхангай аймаг, Орхон аймгуудийн сумдын ойн анги, байгаль хамгаалагч, 

байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нар  цуглаж оролцлоо. Манайхаас Ерөө  бүсийн сум 

дундын ойн ангийн дарга Н.Батсайхан, техникч нярав Э.Ууганцэцэг, н.Энхбат, байгаль хамгаалагч 

Б.Болормаа нар амжилттай оролцлоо.  

 

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох нөхөрлөлүүдтэй ЗГ-ын 151 тоот тогтоолын дагуу гэрээ 

байгууллаа. 



 

ТАВ: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Бруцеллѐз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-нд 

Засаг даргын захирамжаар бруцеллѐзын вакцин хийгдсэн. Уг вакцинжуулалт 1,2-р багийн 125 

өрхийн 23900 ишиг, хурга, 1845 тугалд нийт 25745 төл малд тарилга хийгээд байна.  

9/18/2018

№ Нөхөрлөлийн нэр 

Улсын 

бүртгэлийн 

дугаар 

Нөхөрлөлийн 

регистрийн 

дугаар 

Хуулийн этгээдийн албан ѐсны 

хаяг 

Гэрээ байгуулсан 

огноо, гэрээний дугаар 

Нөхөрлөлийн ахлагчийн 

овог, нэр, регистрийн 

дугаар 

Талбайн нэр, 

хэмжээ

Дүгнэлт ирсэн 

албан тоотын 

дугаар

Холбоо барих 

утасны дугаар

1 Билэгт хангай жаргалан 164089 3757609
Сэлэнгэ, Ерөө, Буурагчин, 

жаргалантын тохой, 43
9/3/2018 С.Сайнсанаа Өлөнт 4 га 7/5021 95188424

2 Ерөө баялаг 129958 3756084 Сэлэнгэ, Ерөө Тавин, тавин 2018.09.3 №2
Б.Майдар, 

ДМ64021011
хөшөөт, 2 га, 8/5025 95111399

3 Үзүүр сайхан 2018.09.04 №3 Н.Мөнхбаяр Могойн гол 5 99225957

4 Бурхан буудай Ерөө 130000 3756521
Сэлэнгэ Ерөө, 2- баг, 

Буурагчин, буурагчин1-8
2018.09.06 №4

Х.Баянмөнх, 

УК68051819
Бэрлэг, 1 га 7/3509 99729443

5 Ерөө хамтын хүч 129948 3755983
Сэлэнгэ, Ерөө, 2-р баг, 

Буурагчин, буурагчин 6-47
2018.09.06 №6 О.Оюунгэрэл Бөхлэй 1.3 7/3509 94606010

6 Тунамал Ерөө 129915 3755673
Сэлэнгэ, Ерөө, 1-р баг, Тавин, 

тавин 6-607
2018.09.06 №6 2.6 га Бөхлэйн гол, 2 га 7/3509 99191536

7 Ерөө байгалийн хишиг 129971 3756211
Сэлэнгэ, Ерөө, 2-р баг, 

Буурагчин, буурагчин
2018.09.06 №7 Д.Жаргалсайхан

Ургаачийн ам 0.5 

га
7/3509

99929545 

83137070

8 Бугант тихи медас 164065 375715
Сэлэнгэ Ерөө, 3-р баг, төв 1-

23
2018.09.06 №8 Ш.Ариунаа

Ургаачийн ам 0.5 

га
7/3509 94248836

9 Өгөөж баян Сэлэнгэ 2018.09.06 №9 Ж.Баянжаргал Хэрээн гол 05. га 7/4836
80005514 

80501855

10 Янзган төгөл 164127 3758079
Сэлэнгэ, Ерөө 2-р баг, 

Буурагчин, буурагчин 3-08
2018.09.07 №10 И.Чулуунболд Бөхлэй, 2.2 га 7/3509 99050875

11 Ерөө өгөөмөр хайрхан 129942 3755916
Сэлэнгэ, Ерөө, Буурагчин, 

буурагчин, 9-69
2018.09.07 №11 С.Туул

Ургаачийн ам, 

05.га
7/3509

99499851  

98161738

12 Эвт баян хишиг 164250 3759334
Сэлэнгэ Ерөө, 1-р баг, Тавин, 

тавин
2018.09.07 №12 Х.Эрдэнэбаяр Хэрээн гол 0.5 га 7/4836 99989899

13 Ест Бугант 129985 3756386
Сэлэнгэ, Ерөө, 3-р баг, 

чулуут1-14
2018.09.07 №13 Х.Цэвээнравдан

Толгойтын адаг, 

0.5 га
7/3509 99040033

14 Шаварлаг хөрс 164116 3757943
Сэлэнгэ, Ерөө, 3-р баг, чулуут, 

16
2018.09.10 №14 Д.Бямбацогт

Тогойтын адаг 0.5 

га
7/3509 99062976

15 Бугант алтан түлхүүр 164115 3757935
Сэлэнгэ Ерөө, 3-р баг, Бугант, 

рам 06
2018.09.10 №15 С.Хүрэлбат Бугант-1 0.5 га 7/5021 99843779

16 Ерөө эвсэг уул 129957 3756041
Сэлэнгэ, Ерөө, 1-р баг, Тавин, 

тавин 2-444
2018.09.10 №16

Л.Норжмаа, 

ХВ60122264
Ялбаг, 0.5 га 7/3509

99007033  

98988480

17 Сэлэнгэ эх арвижих 129716 3753867
Сэлэнгэ хүдэр, 2-р баг, 

Баянцагаан, 9-10
2018.09.10 №17 Ц.Эрхбат Хөшөөт 91912209

18 Сэлэнгэ орд эрдэнэ 129712 3753816 у 2018.09.10 №18 Н.Энхбат Хөшөөт

20 Туулын сайхан хангай 129993 3756459
Сэлэнгэ Ерөө, 1-р баг, Тавин, 

тавин
2018.09.10 №20 Г.Баярсайхан Бугант-2 3.96 га 7/5021 99001897

21 Ерөө баян хайрхан 129978 3756289
Сэлэнгэ Ерөө, 2- баг, 

Буурагчин, буурагчин1-21а
2018.09.10 №21 С.Ноов ЕП54011217 Хэрээн гол, 1 га 7/3509 95334012

164244 3759253
Сэлэнгэ, Алтанбулаг, 1-р баг, 

Бургэдэй, партизан 1, 4-11
Р.Совинбаяр 94119244

Хатан Ерөө С.Пэрэнлэйдорж 99379408

23 Сэлэнгэ эрдэнэ вангийн хошуу 129994 3756467
Сэлэнгэ, Ерөө, 1-р баг, Тавин, 

тавин 
2018.09.10 №23 М.Энхтайван Бугант-3 3.87 7/5021 99259443

24 Ага Ерөө 164010 3756653
Сэлэнгэ, Ерөө, Буурагчин, 

ногоон дов 2-54
2018.09.11 №24 Ц.Энхцэцэг Бөхлэйн гол, 1 га 7/3509 99512885

25 Өнөр баян Сэлэнгэ 164186 3758702
Сэлэнгэ Сүхбаатар, Орхон, 3-

р хэсэг, 8, 08
2018.09.11 №25 Г.Цоожсүрэн Ялбаг, 1 га 8/5025 95038756

26 Байгалийн уянга 129945 3755959
Сэлэнгэ, Ерөө, 1-р баг, тавин, 

1-134
2018.09.12 №26 С.Эхтайван Их Харганат, 0.5 га 7/3509 97169099

27 Ерөө баатад 164228 3759091
Сэлэнгэ, Ерөө, 2-р баг, 

Буурагчин% буурагчин 1-06
2018.09.12 №27 Д.Уранбилэг Их харганат,  0.5 га 7/3509

99922840   

97169098

28 Хишиг үйлст Ерөө 164236 3759164
Сэлэнгэ Ерөө, Буурагчин, 

буурагчин 4-34
2018.09.12 №28 Г.Эрдэнэцэцэг Их харганат,  0.5 га 7/3509 99648841

29 Бугант ундрах баялаг 164224 3759067
Сэлэнгэ Ерөө, 3-р баг, Бугант, 

төв 2-24
2018.09.12 №29 Б.Энхбаяр Хэрээн гол 0.5 га 7/4836

99205563   

80097176

30 Ерөө байгалийн өгөөж 164006 3756602
Сэлэнгэ Ерөө, Тавин, тавин14-

138
2018.09.18 №30 С.Оюун Хэрээн гол, 0.5 га 7/3509

99929619     

80392334

31 Бугант эвсэг хүч 2018.09.18 №31 Б.Бямбацогт Бэрлэг, 0.5 га 7/3509
99111477      

93198169

22

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлохоор гэрээ байгуулсан нөхөрлөлүүдийн судалгаа 

Зууны эрднэс 35-н ам2018.09.10 №22 гурвалсан гэрээ



 

 Цас их хэмжээгээр орж 1-р багийн  давхар нэртэй газрын зам цасанд боогдсон, айлын 

гэр цасанд дарагдсан гэсэн 2 дуудлагын дагуу Засаг даргын зөвлөл хуралдан 2 чиглэлд гарч газар 

дээр нь очиж асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

ЗУРГАА: БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Сурагчдын дунд зохион байгуулсан ажил: 

Манай сургууль 37 багш, 4 удирдах ажилтан, 20 ажилтан, 696 сурагчтайгаар “Суралцагч 

бүрийн оролцоог дэмжин, сурлагын чанарыг ахиулж, эко орчин бүрдүүлнэ” гэсэн зорилго тавин 

2018-2019 оны хичээлийн жилийг эхлүүлж байна. Сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгын эхний 

үйл ажиллагаа буюу 6-12-р ангийн сурагчдаас гарааны үнэлгээг зохион байгуулан авч байна. 

Багш нарын мэргэжил дээшлүүлсэн байдал: 

 Шинэ хичээлийн жил эхэлж байгаатай холбоотойгоор 2018 оны 8 сараас 9 сарын 20-ны 

хооронд давхардсан тоогоор 36 багш багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 9 удаагийн сургалтанд 100 

% хамрагдлаа. 

БСУГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн хүрээнд хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл 

ажиллагааг 2018 оны 09-р сарын 01-ний 09 цагт зохион байгуулан явууллаа. 

2018 оны 09-р сарын 03-ны эхний 1,2-р цаг дээр “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал”, “Эх 

хэлээ дээлэе” сэдэвт 2 цагийн хичээлийг ирүүлсэн агуулга арга зүй, үлгэрчилсэн төлөвлөгөөний 

дагуу сурагчдын нас, сэтгэхүйн  онцлогт нийцүүлэн  тэдний өмнөх төсөөлөл, мэдлэг, чадварт 

тулгуурлан баяжуулж  нийт 637 сурагчийг хамруулан зохион байгуулан явууллаа.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



 

 

Ашигласан материал: цахим эх сурвалж www.google.com, РРТ, ном зохиол, Монгол улсын Үндсэн 

хууль, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 

 

Үнэлгээ: Өнөөдрийн хичээлээр юуг хамгийн сайн ойлгосноо бичиж хүүхэд бүрийн оролцоо, 

хандлагыг дэмжин урамшууллаа. 

 

http://www.google.com/


“UNFRIEND”аян: 

Цагдаагийн ерөнхий газар, УИХ болон холбогдох байгууллагууд хамтран улсын хэмжээнд 

цахим орчны аюулын талаар сэрэмжлүүлж урьдчилан сэргийлэх арга замыг таниулах зорилгоор 

“UNFRIEND”аяныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд 9-12-р ангийн 125 сурагчдад “Цахим орчны 

тухай чиний мэдэхгүй үнэн” сэдэвт цахим орчинд сэргийлэх ѐстой 6 төрлийн аюул ба түүнээс 

сэргийлэх арга замыг таниулах 1 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

 

 
Сургалтын үр дүнд: 

1. Цахим орчинд цагийг өнгөрөөх бус бие биетэйгээ амьдхарилцаатай байх 

2. Цахиморчиндбиебиенээхүндэтгэжзөвболовсонхэрэглэх 

3. Ухаалагутасхэрэглэхгүйбайх. 

4. Танихгүйхүнийгнайзаарнэмэхгүйбайх 

5. facebookнайзуудаадахиннягталжтанихгүйнайзаа unfriend хийх гэсэн дүгнэлтийг хийлээ. 

Ерөө бүсийн багш нарын  “Спортын наадам” 

МУ-ын Засгийн газрын 2009 оны 05 тоот тогтоол “Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх 

талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх, багш нарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 

эрүүл мэнд, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор Ерөө 

бүсийн багш нарын спортын 5 төрөлт наадам 2018 оны 09-р сарын 14,15-нд Ерөө суманд зохион 

байгуулагдлаа. Тэмцээнд 4 багийн 80 гаруй тамирчин багш нар спортын 5 төрлөөр өрсөлдөж 

Тэргүүн байрыг Бугант тосгоны ЕБС, 2-р байрыг Ерөө сумын ЕБС, 3-р байрыг Жавхлант сумын 

ЕБС тус тус эзэлсэн байна. 



 

 
“Багш-2018” ААШТэмцээн: 

МУ-ын ЗГ-ын “Нийтийн биеийн тамир, спортын талаар авах арга хэмжээний тухай 2009 

оны 1-р сарын 07-ны 05 тоот тогтоол, “Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах 

бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх, багш нарын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх, спортын арга хэмжээнд өргөнөөр хамруулах зорилгоор Дэлхийн багш нарын өдөр, 

Ìîíãîëûíáàãøíàðûíáàÿðûíөдрийг угтаж аймгийн багш нарын спортын 5 төрөлт тэмцээн 2018 

оны 9-р сарын 22,23-нд Ерөө суманд зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд 5 á¿ñèéí 170 

ãàðóéòàìèð÷èíáàãøíàðõ¿ðýëöýíèðæàâõààëæñàìáàà, õóðä õ¿÷ýýñîðèí ºðñºëäºæтэргүүн байр, 

цомын эзнээр Бэлчир бүс, 2-р байрыг Хараа бүс, 3-р байрыг Орхон бүсийн баг тамирчид тус тус 

эзэлсэн амжилтыг үзүүллээ. 

 “Багш-2018” ААШТ-ий шагналыг МУ-ын 29 дэх Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн 

Ж.Эрдэнэбат ивээн тэтгэлээ. 

Ерөө сумын ЕБС-ийн биеийн тамирын багш Г.Бат-Эрдэнэ сур харвааны төрөлд 2-р байрыг 

эзлэн Дорнод аймагт болох төвийн бүсийн аймгуудын багш нарын аварга шалгаруулах спортын 

тэмцээнд оролцох шигшээ багт бүсээсээ шалгаран орлоо. 

 



 

 
Төрөл тус бүрийн дүн: 

1 

Шатрын төрлийн 

эмэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Бэлчир бүс Ц.Оюунжаргал 

2-р байрыг Сэлэнгэ бүс Ш.Чулуунцэцэг 

1-р байрыг Орхон бүс С.Ичинхорлоо 

Шатрын төрлийн 

эрэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Орхон  И.Цэндбаяр 

2-р байрыг Хараа  Б.Энхбаатар 

1-р байрыг Бэлчир Р.Баянбайгал 

2 

Теннисний төрлийн  

эмэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Орхон  Н.Алтанцэцэг 

2-р байрыг Хараа Г.Лхагвадулам 

1-р байрыг Бэлчир Г.Мягмарсүрэн 

Теннисний төрлийн 

эрэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Хараа Б.Ганбат 

2-р байрыг Орхон Ж.Ууганбаяр 

1-р байрыг Бэлчир Э.Тэнгис 

3 

Сур харвааны төрлийн 

эмэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Орхон  Д.Мөнхзул 

2-р байрыг Хараа Б.Мөнхнасан 

1-р байрыг Бэлчир Ц.Хишигмаа 

Сур харвааны төрлийн 

эрэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Сэлэнгэ Б.Отгонбаатар 

2-р байрыг Ерөө Г.Бат-Эрдэнэ 

1-р байрыг Хараа А.Гантөмөр 

4 

Гар бөмбөгийн төрлийн 

эмэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Орхон Д.Долгор 

2-р байрыг Хараа С.Янжиндулам 

1-р байрыг Бэлчир Х.Цэвээнсүрэн 

Гар бөмбөгийн төрлийн 

эрэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Бэлчир О.Наранбаатар 

2-р байрыг Хараа Э.Энхбаяр 

1-р байрыг Орхон Б.Ганхуяг 

5 

Сагсан  бөмбөгийн төрлийн 

эмэгтэйчүүдийн ангилалд 

3-р байрыг Сэлэнгэ Ө.Жанар 

2-р байрыг Хараа П.Мөнхнасан 

1-р байрыг Бэлчир Д.Амаржаргал 

Сагсан  бөмбөгийн төрлийн 3-р байрыг Орхон П.Амартүвшин 



эрэгтэйчүүдийн ангилалд 2-р байрыг Хараа М.Гансүх 

1-р байрыг Бэлчир Б.Даваадорж 

 

ДОЛОО: УРЛАГ СПОРТ, НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1. Ерөө 12 жилийн сургууль, Улсын Тэргүүний Нарлаг цэцэрлэгээс  2018-2019 оны  

Хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд зориулсан урлагийн тоглолтыг бэлтгэн тоглууллаа.  

2. 2018 оны 09-р сарын 07-10 ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болсон Монголын Соѐлын 

ажилтны  “Хөгжлийн эрин” холбооны их хуралд  Монгол Улсын 21 аймгийн 560 гаруй 

төлөөлөгчид оролцсон бөгөөд  Сэлэнгэ аймгаас нийт 40 соѐлын ажилтнууд оролцлоо. 

 

Сэлэнгэ аймгийн нийт хөгжмийн багш нараа төлөөлөн Ерөө сумын хөгжмийн багш 

Б.Ганболд   нь  өөрийн хийсэн ажлын туршлага болон цаашид хийх ажлынхаа  талаар дүрсжүүлэн 

5-6 минутын илтгэл тавьлаа. 

 

 

3. Ерөө бүсийн багш нарын дунд спортын уралдаан тэмцээн 2 өдөр амжилттай зохион 

байгуулагдаж тэргүүн байр  Шилжин явах цомыг Бугант ЕБС-н хамт олон авч хошой 

аварга боллоо.  



 

 

- Гар бөмбөгийн төрөлд - Ерөө сумын Соѐлын төвийн хамт олон  Тэргүүн байр эзлэн 

Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар 

- Олс таталтын төрөлд – Ерөө сумын Соѐлын төвийн хамт олон  Тэргүүн байр эзлэн 

Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар 

- Хөгжилтэй буухиа  тэмцээнд – Ерөө сумын төвийн хамт олон  Тэргүүн байр эзлэн 

Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар тус тус шагнагдлаа. 

 

Ерөө бүсийн Соѐлын ажилтаны баярын үеэр Соѐлын төвийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг 

хандлагын талаар  Ерөө бүсийн Соѐлын төвүүдийн дарга, Соѐлын төвийн эрхлэгч Ф.Болормаа 

илтгэл тавилаа. 



 

 

Тайлан бичсэн: ТЗХЭЗДАХМэргэжилтэн                      С.Солонго 

               Хянасан: ЗДТГ-ын дарга                                    Х.Дэлгэрмаа 

 

 


