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МЭНДЧИЛГЭЭ 
 Эрхэм хүндэт Сайнцагаанчуудаа ! Та бүхэндээ айлчлан ирж буй 
шороон гахай жилийн хаврын тэргүүн сарын мэндийг хүргэе. 
 2018 онд Сайнцагаанчуудын хувьд улс, аймаг, сумын хөрөнгө 
оруулалтаар олон арван бүтээн байгуулалт хийгдсэн сайхан жил болж 
өнгөрлөө. Сумын нийт хүн ам 15943, мал сүрэг 397544 болж өслөө.  
 Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 2018 онд 6 
зорилтын хүрээнд 152 арга хэмжээг 92,11 хувьтай гүйцэтгэж, сумын дэд 
хөтөлбөрүүдийг 84-96 хувьтай хэрэгжүүллээ . 
 Аймгийн ХШҮнэлгээний дүнгээр үйл ажиллагаагаар аймагтаа 
тэргүүлсэн амжилтаар  гахай жилээ угтаж байгаа нь харьяа байгууллагууд, 
нийт иргэд,төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн юм.
   Бид  2019 оныг  бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлаж, олон  
бүтээн байгуулалтыг бий болгож, Сайнцагаан сумынхаа түүхт 95 жилийн 
ойгоо угтахаар ажиллаж байна. 
 Ирж буй шороон гахай жил ололт амжилтаар дүүрэн, бүтээн 
байгуулалт өрнөсөн, хотын хөгжил, иргэдийн амьдралд ахиц өөрчлөлт 
гарсан сайхан жил болно гэдэгт итгэл дүүрэн байна. 

Сайнцагаан сумын засаг дарга бөгөөд 
Мандалговь хотын захирагч 

Р.Мөнхтогтох 

ДАЛАЙ БАГИЙН МАЛЧИН ДОЛЖАВЫН 
БАТСАЙХАН 

  
- Сайн байна уу та ? Аймгийн аварга малчин 
болсонд баяр хүргэе
Баярлалаа. 
- Та өөрийгөө болон гэр бүлийнхээ талаар 
танилцуулахгүй юу ?
- Намайг Д.Батсайхан гэдэг 1968 онд төрсөн, 
ам бүл 4-үүл эхнэр Д.Цэрэндолгор, хүү 
Б.Бат-Эрдэнэ, охин Б.Нарантуяа нарын хамт 
амьдардаг.
- Эхнэр Д.Цэрэндолгор нь 1969 онд малчны 
гэр бүлд төрсөн бүрэн дунд боловсролтой. 
1985 оноос Далай багт мал сүргээ маллан 
удмын малчны хөдөлмөрөө эхэлсэн. 
Том охин Б.Сайхантуяа   Их засаг дээд 
сургуулийг төгсөж ирээд аймгийн 
Прокурорын газар ажиллаж байна.  
Б.Нарантуяа нь 2015 онд Соёл урлагийн их 
сургууль төгссөн. Одоо Луус сумын ХААН 
банкинд ажиллаж байна. Охин Б.Одонтуяа 

нь оюутан, Хүү Бат-эрдэнэ нь ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байна. 
- Та ажлынхаа гарааг хаанаас эхлэв? 
-  1984 оноос Сайнцагаан сумын Алтат хоршоололд туслах ажилчнаар ажиллаж байгаад 
1989 онд цэргийн алба хааж ирээд Алтат хоршоололд туслах ажилтнаар ажиллаж 
байлаа. 
- Та хурдан морь бас сонирхдог гэсэн ? 
-Мал маллахыг хажуугаар хурдан морь уяж сойх арга ухаанд суралцан 1995 онд хязаалан 
насны морь түрүүлгэж,1998 онд шүдлэн айраг, мөн бусад аймаг сумын наадамд олон 
айраг түрүү авч  байлаа. 2010 онд сумын алдарт уяачийн болзол хангасан. 
- Таныг бас Шагайн спортоор хичээлэлдэг гэж сонссон ?
- Тиймээ.Шагайн спортоор нилээдгүй олон жил  хичээллэж байна.
- Гаргасан амжилтынхаа талаар ...
 - Би аймгийн баяр наадамд 10 удаа түрүүллээ. Бусад шагайн тойрмын нээлт хаалтын 
харваанд удаа дараа түрүүлж алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртэж байлаа. 1995 онд улсын 
аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медаль, 1998 онд хүрэл медаль хүртэснээр 
Монгол улсын гоц мэргэн харваач болсон. 
-Таны мал маллах арга барил ?
- Миний арга барил гэж юу байхав дээ. Өвөг дээдсийн маань  сургааль,  уламжлалаар 
малаа маллаж байна. Малын тарга хүчийг сайн авхуулах, отор нүүдэл хийх, малынхаа  
хашаа хорооны дулаанд анхаарч байх нь чухал болов уу.
Д.Батсайханы хөдөлмөр зүтгэлийг өндөрөөр үнэлж, Ардын хувьсгалын 90 жил, 
“Улсын гоц мэргэн”, сумын “Алдарт уяач”, “Мянгат малчин”, сумын “Сайн 
малчин” , сумын “Хүндэт өргөмжлөл” хүртжээ.  

ТЭВш БАГИЙН  МАЛЧИН шАРЫН 
ГАНБОЛД 

    Ш.Ганболд нь 1971 онд төрсөн, ам 
бүл 4 үүл эхнэр хүүхдүүдийн хамтаар 
амьдардаг.   Тэрээр 1979-1987 
онд суурь боловсрол эзэмшжээ. 1987 
оноос малчин болж ,цаг агаарын хатуу, 
байгалийн бэрхшээлийг  даван туулж, 
өнөөг хүртэл 30 жилийн уйгагуй хөдөлмөр 
зүтгэлийнхээ ачаар нутаг орондоо нэр 
хүндтэй, туршлагатай сайн малчин болж 
чадсан байна. 
 Малдаа зунд нь тарга хүч сайн 
авахуулаад өвөлд нь малд тавтай сайхан 
нутаг олоод өвөлждөг нь ажлынх нь гол 
арга барил.     
   Жилдээ 280-230 толгой үүнээс ч олон мал 
борлуулж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн, 
малын хэт өсөлтийг хязгаарлан бэлчээр 
усаа зохистой ашиглахад анхаарч явдаг 
малчин юм. 
 Малчин Ш.Ганболд нь нөр их 
зүтгэл, уйгагүй хөдөлмөрийн үр дүнд 

хавартаа 572-616  төл бойжуулж, мал сүрэг нь 1792 толгойд хүрээд байна. Хаврын 
хавсарга,  намрын хүйтэн бороо, өвлийн цасан шуурга, ган гачиг, зуд турхан зэрэг 
байгалийн хатууд барьц алдахгүй малаа бүрэн мэнд авч гарна гэдэг үнэхээр нөр их 
хөдөлмөрч хүмүүс гэдгийг илтгэж байна.
 Мал сүрэг нь байнгын тарга хүчтэй байдаг учраас эх мал нь жил бүр тогтвортой 
өсөж, бүх сүрэгт эзлэх хувийн жин нь өссөн байна. 2015 оны эцэст нийт сүрэгт эзлэх 
хээлтэгчийн хувийн жин бог малд 45-55% бод малд 35-45% хүрчээ. Хээлтэгч мал 
өсөх тутам жилд бойжуулах төлийн тоо нэмэгдэж, тарга хүч сайтай хээлтэгч бүрээс 
төл бойжуулж авдаг юм.  Сүүлийн 3 жилд бодын төл 82, богийн төл 1705 толгойг 
бойжуулсан байна.
 Түүний олон жилийн малч хичээнгүй хөдөлмөрч зан, мал маллагааны арга 
туршлага, амжилт бүтээл,  жил бүр төлийг бүрэн бойжуулж, үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг 
экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр ханган, хөдөөд ажлын байрыг нэмэгдүүлэн бусдыг 
малжуулж  хөдөө аж ахуйн салбарт оруулсан  нөр их хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлэн  
“Аймгийн аварга малчин” цолоор  тодруулсан байна. 

Таван тансаг идээ нь сав дүүрэн бялхаж, 
 таван хошуу мал нь тал дүүрэн бэлчих болтугай.

Та бүхэн  минь.     Төрлөөрөө түвшин амгалан
Элгээрээ энх амгалан, Төр улсаараа элбэг дэлбэг 

сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй!Сайнцагаан сумын Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын дарга 

Б.Өлзийбаяр 

шОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН БОСГОН ДЭЭР САЙНЦАГААН СУМ шИНЭЭР ГУРВАН 
 АЙМГИЙН АВАРГА МАЛЧИНТАЙ БОЛЛОО  
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2019 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТААР МАНДАЛГОВь ХОТОД ДАРААХ 

БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ХИЙГДЭНЭ 

Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин 
чадал, байршил 

Хугацаа төсөвт 
өртөг 

2019 онд 
санхүүжих 

дүн 
Эхлэх Дуусах 

1 Цагдаагийн газрын барилга 2019 2019 2,100.0 2,100.
2 Цэцэрлэгийн барилга 100 ортой 2018 2019 1,000.0 500.0

3 Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой 
                / 1-р цэцэрлэг/ 

2019 2019 1,558.0 1,558.0

4 Төв халхын дуулалт жүжгийн театр 2011 2020 6,800.0 2,000.0 

5 Нэгдсэн эмнэлэгийн барилга 
              / 100 ортой/ 

2019 2020 8,752.9 2,500.0

6 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай 
авто зам 2,8 км 

2019 2020 2,200.0 1,200.0

7 Наадын талбайн барилгын дуусгалт 2019 2020 2,000.0 1,000.0 

8 Ахмадын өргөөний барилга 2019 2020 1,230.0 500.0

9
Сургуулийн спорт талбайн 
тоглоомын тохижилт 
/ ГИЦСургууль / 

2019 2020 200.0 200.0

10 Аймгийн хатуу хучилттай авто 
замын тохижилт, ногоон байгууламж 

2019 2019 300.0 300.00

Нийт дүн 43,864.0 21,490.1

2019 ОНЫ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН  
САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР  САЙНЦАГААН СУМАНД

Д/д Төсөл өргө хэмжээний 
нэр

Хүчин 
чадал

Эхлэх, 
дуусах 
хугацаа

Нийт 
төсөвт  
өртөг

2019 онд 
санхүүжүүлэх 

дүн

1
Ц э н г э л д э х 
хүрээлэнгийн барилгын 

үргэлжлэл

3 5 1 2 
суудалтай 2018-2019 500,000.00 500,000.00

2

БНСУлсын Гуяан 
хотын дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүлж байгаа “Аз 
жаргалын төгөл” 100 га 
ойн зурвасын усалгааг 
цэвэр усны төвлөрсөн 

системд холбох ажил

1200м 2019-2019 137,111.80 137,111.80

3
Мандалговь хотын 14-р 
орон сууцны гадна 

фасадын ажил
4 давхар 2019-2019 134,949.40 134,949.40

4

Хот тохижуулах газар 
ОНӨААТҮГ-ын албан 
хэрэгцээнд хогийн 
автомашин нийлүүлэх

5-6тн 2019-2019 47,000.00 47,000.00

5

Мандалговь хотын гэр 
хорооллын ус түгээх 14 
худгуудыг смарт болгох 
тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх

24 цаг 2019-2019 154,685.40 154,685.40

6

Аймгийн төвийн 
Дулааны  станцын 
2-р хэлхээний шугам, 
сүлжээний зураг төсөв

2019-2019 150,000.00 150,000.00

№
Тухайн жилд худалдан авсан бараа,ажил 

үйлчилгээний нэр төрөл , тоо хэмжээ, 
хүчин чадал 

Төсөвт өртөг 
төгрөг

Тухайн онд 
санхүүжүүлэх 

Сумын төсвийн хөрөнгө оруулалт

1 ЗДТГазрын засвар 10,000,000 10,000,000
2 "Чадвартай багш-чанартай 

боловсрол" дэд хөтөлбөр 
10,000,000 10,000,000

3 "Сайнцагаан-95" дэд хөтөлбөр 8,126,800 8,126,800
4 "Хариуцлагатай чадвартай 

төрийн албан хаагч" дэд хөтөлбөр
6,000,000 6,000,000

5 "Аз жаргалтай иргэн" дэд хөтөлбөр 5,000,000 5,000,000
6 2018 оны дахин сонгуулийн зардал 2,785,600 2,785,600
7 Сайнцагаан омог байгуулах 4,000,000 4,000,000
8 Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ
10,000,000 10,000,000

Дүн 55,912,400 55,912,400

ОНХСангийн хөрөнгө оруулалт

1 Тэжээлийн агуулах барих 50,279,100 50,279,100

2 Сумын нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө

10,000,000 10,000,000

3 Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөний газар 
ашиглалтын судалгаа хийх

10,000,000 10,000,000

4 Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөний суурь судалгаа хийх

10,000,000 10,000,000

5 Айраг, Мандал багийн хаягжуулалт 20,975,500 20,975,500
6 Жишиг нийтийн орон сууцны тохижилт 50,000,000 50,000,000
7 Нийтийн орон сууцны гэрэлтүүлэг 7,008,000 7,008,000
8 Мал угаалгын ванн барих 8,000,000 8,000,000
9 Төв садыг гэрэлт гудамж болгох 9,234,900 9,234,900
10 Энгийн уурхайн худаг засвар 

/1, 2-р багт/
8,000,000 8,000,000

11 Энгийн уурхайн худаг засвар 
/3, 4-р багт/

8,000,000 8,000,000

12 Төв садны усан оргилуурын засвар 2,000,000 2,000,000
13 Зураг төсвийн зардал 3,500,000 3,500,000
Дүн 196,997,500 196,997,500
НИЙТ ДҮН 252,909,900 252,909,900

СУМЫН 2019 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
ХУДАЛДАН АВАХ

        Д.Баярчулуун нь 1978 онд төрсөн. Ам бүл 5-уул 
эхнэр хүүхдүүдийн хамтаар амьдардаг. 
Бага насаа эцэг эхийн гар дээр өнгөрөөж 1986 онд 
Сайнцагаан сумын дунд сургуульд элсэн суралцаж 
бүрэн бус дунд боловсрол эзэмшээд, мал сүрэг 
адгуулан маллах , малчны гараагаа эхэлсэн түүхтэй. 
       Тэрээр малд нүдтэй ажлын зөв төлөвшил 
хүмүүжлийг олоход аав ээжийн хөдөлмөрч зан 
чанар, нутаг олон түмэнд үнэлэгдэж, хүндлэгдсэн 
байдал нь ихээхэн нөлөө үзүүлсэн гэж үздэг.
  Мал сүргээ жил дараалан тогвортой 
өсгөж мянгат малчин болохоос гадна, малаас авах 
ашиг шим, тарга хүчийг  нэмэгдүүлэх тал дээр 
анхаарч  отор нүүдлийг цаг тухайд нь хийж, өвөл 
хаврын цагийн хатууг малыг хорогдолгүй даван 
дуулдаг хашир туршлагатай удам дамжсан малчин .
       Мал аж ахуйн  бүтээгдэхүүнээс жилд дунджаар 
6,5-9,1 сая төгрөгний орлоготой ажилладаг өрх 
бөгөөд нэн хэрэгцээтэй тоног хэрэгсэл, хазаар чөдөр, 

ногт буйл хийх, мөн гэрийн эзэгтэй А.Даваасүрэн нь эсгий урлал, бэлэг дурсгалын зүйл 
хийж аймаг сумын түншлэл үзэсгэлэн худалдаанд оролцон, өрхийн орлогоо тогтвортой 
нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг гэр бүл юм . 
        Д.Баярчулуун нь сум болон багаас зохион  байгуулсан ажилд идэвхи  санаачлагатай, 
манлайлан  оролцдог залуу малчин.
Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж 
2012 онд аймгийн 70 жилийн ойн медаль 
2013 онд Монголын залуучуудын холбооны “Хөдөлмөрийн алдар” алтан медаль
2015 онд сумын “Хүндэт өргөмжлөл”  
2016 онд “ Сумын сайн малчин” 
2018 онд хүмүүнлэгийн  үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж Монголын улаан 
загалмайн нийгэмлэгийн ивээн тэтгэгч хүндэт гишүүний үнэмлэх гардуулсан байна. 

Малын цагаан буян  арвижин дэлгэрэх болтугай. 

НАРАН БАГИЙН МАЛЧИН ДАЛАНЧУЛУУНЫ 
БАЯРЧУЛУУН 
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1. Оны хамтран ажиллагч шилдэг 
байгууллага 
“ Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний 
газар” 
2. Оны санаачлагатай шилдэг 
байгууллага 
“ Газрын харилцаа барилга хот 
байгуулалтын газар”
 3. Оны шилдэг бүтээгдэхүүн 
“ Галтай зэт ХХК-ны Хар замаск” 
 4. Оны нийгмийн хариуцлагыг дэмжигч  
шилдэг байгууллага
 “ Дундговь аймаг дахь Цагдаагийн 
газар”              

АДУУЧИН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН 
БАЙГУУЛЛАА

 
     Сумын малчин залуусын хүсэлтийн дагуу “Адуучин” тэмцээнийг Тэвш багийн 
адуучин Г.Мягмарсүрэнтэй хамтран зохион байгууллаа.  Хөдөөгийн 4 баг бүрээс 5 таван 
адуучин 100,000 төгрөгийн бооцоотой   оролцлоо. 
      Тэмцээн нь  морьтой уургалах, явган уургалах, уурга шүүрэх, эмнэг сургах гэсэн 4 
төрлөөр явагдаж, нийлбэр оноогоор тэргүүн байрыг Тэвш багийн адуучин Ш.Мөнхдалай, 
2-р байрыг Наран багийн Г.Цэрэнтогтох, 3-р байрыг Наран багийн Ц.Мөнхпүрэв 
нар эзлэн, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Тусгай байрт  Үйзэн багийн 
Ц.Төмөрчулуун  тодорлоо. 
       Багийн дүнгээр Наран баг тэргүүлж шилжин явах цомын эзэн болж, 2019 онд 
адуучин тэмцээнийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулахаар боллоо. 

ХАМГИЙН ХАМГИЙН 

№ баг овог, нэр бүгд тэмээ адуу үхэр хонь ямаа

1 Далай Дэмбэрэл Төмөрбаатар 3486 214 173 2199 900
2 Тэвш Шатар Мөнхбат 3049 202 35 2310 502
3 Тэвш Үржин Чимид-очир 2889 150 98 2156 485
4 Далай Шадирав Булга 2139 59 30 1314 736
5 Тэвш Сэрдамба Чинзориг 2138 131 62 1240 705

Сумын хамгийн олон малтай өрх 

№ баг овог, нэр тэмээ

1 Наран Ж.Пүрэвдорж 112
2 Наран Д.Сумъяасүрэн 106
3 Наран Д.Доржсүрэн 75
4 Наран Бүд Долгорсүрэн 53
5 Наран Дарамбазар 

Раднаабазар
43

5 Үйзэн Сүх Отгонбаатар 43

№ баг Овог, нэр адуу

1 Тэвш Дамба Санжаа 362
2 Тэвш Цэенпэл Шатар 335
3 Тэвш Шонхор Отгонбат 279
4 Наран Д.Раднаабазар 244
5 Тэвш Шар Ганхуяг 240

№ баг овог, нэр үхэр

1 Далай Дэмбэрэл 
Төмөрбаатар 173

2 Үйзэн Хулан Базарваань 113
3 Тэвш Дамба Санжаа 100
4 Үйзэн Базар 

Жаргалсайхан 100

5 Далай Сугир 
Мянганбаатар 83

№ баг Овог нэр хонь

1 Тэвш Шатар Мөнхбат 2310
2 Далай Дэмбэрэл 

Төмөрбаатар 2199

3 Тэвш Үржин 
Чимидочир 2156

4 Үйзэн Жаргалсайхан 
Рэнцэндагва 1560

5 Далай Сугир 
Мянганбаатар 1479

№ баг овог, нэр ямаа

1 Далай Дэмбэрэл 
Төмөрбаатар 900

2 Тэвш Шонхор Отгонбат 773
3 Наран Маруш Ганхуяг 753
4 Далай Шадирав Булга 736
5 Үйзэн Даваа Доржсамба 724

Хамгийн олон тэмээтэй өрх Хамгийн олон адуутай  өрх 

Хамгийн олон үхэртэй  өрх 

Хамгийн олон хоньтой өрх 

Хамгийн олон ямаатай өрх 

ЦАГААН САРЫН 
ИДЭЭНИЙ ТУХАЙ

  Цагаан сардаа монголчууд бор болон 
цагаан гэсэн хоёр янзын идээ бэлдэнэ. 
Бор идээнд: бүхэл мах, битүү бууз банш, 
шимийн архи. Цагаан идээнд: бүх 
төрлийн цагаан идээ, ул боов, боорцог, 
айраг ордог байна. 
Анх Монголын буддын шашны тэргүүн 
Өндөр гэгээн Занабазар санаачлан ул 
боовны хэв урлаж хийснээр хэвийн боов 
үүссэн түүхтэй. 

   Нутаг нутгийн онцлогоор ул боов 
буюу хэвийн боов, зарим нь ч хавсай 
хийж, таваг засахдаа ахмадыг хүндэтгэн 
гурав буюу түүнээс дээш боов давхарлан 
тавган дээр өрж, дунд нь боорцог хийн 
дүүргэж дээд тал нь 81 ширхэг ул боовоор 
засдаг. Тавгийн боовыг гурваар өрдөг 
нь тулгын гурван чулуу болон жаргал 
зовлон жаргал, таваар өрдөг нь таван 
бие махбодь, үе үеэр давхарладаг нь айл 
гэрийн хэдэн үетэй золгосны шинж буюу 
билэг тэмдэг. Тухайн өрхийн тэргүүлэгч 
хүн, хэдэн нас зооглож байгаа болон хэдэн 
үр ач, хэдэн зээ, хэдэн гуч дөч үзсэн гэх 
мэтээс хамаараад “Тэдэн улыг элээжээ” 
гэж хүндэтгэн, юм үзэж нүд тайлснаар нь 
дахин ул элээх билэгдэл болгон нас нэмж, 
ул боовоороо таваг засдаг байна. Өнөө 
цагт “оймс элээнэ” гэж ярьдаг. Эрт үед 
“ул элээнэ” гэж ярьдаг аж. 

МАНДАЛГОВь ХОТЫН шИЛДЭГҮҮД 
ТОДОРЛОО

5.Оны зорилт хэрэгжүүлэгч шилдэг 
байгууллага 
  “ Өгөөмж цех” 
6.  Оны шилдэг бүтээн байгуулалт 
 “ Зайрмагтайн булаг”  ХХК 
7. Оны шилдэг онцлох ажил 
“Аз жаргалтай иргэн дэд хөтөлбөр” 
8. Оны шилдэг эко байгууллага 
“ 7-р цэцэрлэг” 
9. Оны шилдэг эко бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчээр  
“ Э.Эрдэнэ-Очир”  нар шалгарлаа. 

Мандалговь хотын оны шилдэг бүтээн 
байгуулалтаар шалгарсан Royal зочид 
буудал, зоогийн газрын захирал Оргодолын 
Эрдэнэбаяртай цөөн хором ярилцав. 
- Мандалговь хотын оны шилдэг бүтээн 
байгуулалт бий болгосон танай хамт олонд 
баяр хүргэе. 
За баярлалаа.
- Та өөрийгөө танилцуулаач ?
Намайг О.Эрдэнэбаяр гэдэг ам бүл 5-лаа 
эхнэр хүүхдүүдийн хамтаар амьдардаг. 
- Хэдэн  оноос бизнесийнхээ үйл ажиллагааг 
эхэлсэн вэ ?
 2009 оноос эхлэн худалдаа үйлчилгээний 
чиглэл, тавилга болон гэр ахуйн барааны 
дэлгүүрээр ажил үйлчилгээ явуулж иргэд 
хөдөлмөрчдөд үйлчилж ирсэн. Улмаар 
“ЭОЖИН” ХХК-ыг үүсгэн байгуулж одоо 10 
дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. 
2017 оны 12 сард “ Зайрмагтайн булаг” ХХК-
ыг үүсгэн байгуулж Royal нэртэй зочид 
буудал, зоогийн газар, рестораны чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж байна. 
 - Танай байгууллагын гол үйлчлүүлэгч  нар   
Манайхаар орон нутгийн иргэд хөдөлмөрчдөөс 

гадна, зочид төлөөлөгч, жуулчин, орон нутагт зорчиж байгаа иргэдийг халуун хоол 
цай тав тухтай орчинд найрсаг хамт олноор үйлчилгээ үзүүлж байна даа. 
-Ажлын байраар хэдэн хүнийг хангаж байна. Тэдний тогтвор сууршилтай 
ажиллуулах талаар ямар арга хэмжээ авч байна
Манайх 32 иргэнийг ажлын байраар хангаж байна. Тэдний өрхийн орлого болоод сум 
орон нутгийн хөгжилд бага ч гэсэн хувь нэмрээ оруулж байгаадаа баярлаж явдаг. 
- Цаашдын зорилт
Цаашид манай компани нь хүнсний дэлгүүр, авто угаалга, дулаан граж, авто зогсоол 
бүхий ногоон байгууламж бүхий орон сууц барин ашиглалтанд оруулж Royal 
цогцолбор болгон өргөжүүлэн ажиллахыг зорьж байна. 
- Уншигч олон нийтэд хандаж  хэлэх зүйл... ?
   Орон нутгийн иргэд болоод Дундговь аймгаар дайран өнгөрч байгаа иргэд манай 
Royal зочид буудал болоод зоогийн газраар нэг ороод гараарай. Таныг найрсаг хамт 
олон, амт чанартай хоол, тохилог орчин угтах болно. Та бүхэндээ баярлалаа. 

шИЛДЭГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ  “ROYAL” 
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2019 ОНД 4 ДЭД ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИНЭ

            5-р цэцэрлэгийн заах аргын 
нэгдлээс  хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх 
бүтээлч ажлын хүрээнд багш, туслах багш 
нар “Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлье”  
үзэсгэлэн гаргаж  арга туршлагаа 
хуваалцлаа. Хэл яриа хөгжүүлэх болон 
номын төвд бүлэг бүрийн хүүхдийн 
насны онцлогт тохирсон шүлгийн түүвэр 
ном гаргаж 1500000 гаруй  төгрөгний 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн ,сургах болон 
сэдэвт тоглоомуудыг хийж номын төвийн 
үзэх, сонсох, бүтээх 3 хэсгийг баяжуулан 
тохижууллаа. Хүүхэд нэг бүрийн 
хөгжлийн төлөө хамтдаа байсан багш, 
туслах багш нар болон эцэг эхчүүддээ 
талархал илэрхийлье.

5-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 2019 ОНЫ 1-Р САРД

- Гэмт хэрэг, зөрчилөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор төвийн 5 багийн 
25 гудамжны ахлагч нарыг үүрэгжүүлэн 
ажиллуулахаар  гэрээ байгууллаа.
- Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний 
ажлын хэсэгт 2018 оны үйл ажиллагааг 
үнэлүүллээ.
- Сумын харъяат 5 сургууль, 6 
цэцэрлэгийн үдийн цай, хоол, сумын 
ЭМТөвийн шатахууны тендерийг зарлах 
үнэлгээний хороод хуралдаж тендерийн 
баримт бичгийг цахимд байршуулан 
шаардлага хангасан ААНэгжүүдэд 
урилга хүргүүллээ.
- Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг 
зохион байгууллаа.  Бүртгэлд нийт-2263 
залуучууд бүртгэгдлээ.
- Гахайн халдварт мялзан өвчин 
гарсантай холбогдуулан засаг даргын 
захирамжаар  хорио цээрийн дэглэм 
тогтоож, ариутгалын пост ажиллаж 
байна. 
- Томуу, томуу төст өвчний тархалт 
нэмэгдэж 15,65%-ийг эзэлж байгаа 
тул өвчнийг бууруулах,урьдчилан 
сэргийлэх  зорилгоор засаг даргын  А/34 
тоот захирамжийн дагуу ЕБСургууль, 
цэцэрлэг, олон нийтийн арга хэмжээг  14 
хоногийн хугацаатай  түр зогсоолоо.
- Сумын хөгжлийн дэд хөтөлбөрүүдийн 
ажлын хэсэг хуралдаж ажлын 
төлөвлөгөөгөө гаргалаа. 
- Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, тархалтыг бууруулах тухай 
засаг даргын А/34 тоот захирамжийн 
дагуу оройн цагаар  сургууль болон 
спорт заал, цахим тоглоомын газруудаар 
эргүүлийг хийж байна.
- Сум, өрхийн эмнэлгүүд томуу,  томуу 
төст өвчин гарсантай холбогдуулж 
иргэдэд хүүхдийн цэгэн массаж хийх, 
дархлаа дэмжих, ханиад томуу, сүрьеэ 
өвчнөөс сэргийлэх гарын авлага тарааж, 
богино хэмжээний 6 төрлийн шторкыг 
танилцуулж, уртасгасан цагаар ажиллаж 
байна. 
- Томуу томуу төст өвчний дэгдэлттэй 
холбогдуулан 1.500.000 төгрөгийн 
үнэтэй 2 ширхэг агаар цэвэршүүлэгчийг 
авч сумын ЭМТ-ийн А, Б коридорт 
ажиллуулж эхэллээ.
- Мал эмнэлэг үржлийн тасаг:Малчдын 
арьс шир, ноосны урамшууллын 
материалыг шивж, аймгийн ХААГазарт 
илгээлээ.
- Малын гоц халдварт өвчин  Мялзан 
өвчнөөр өвчилсөн  44 гахайг устгалд  
оруулж, эзэн нь тодорхойгүй  хогийн 
цэг орчим үхсэн 61       гахайг цуглуулж 
устгалд орууллаа.
- Голомтын бүсэд оршиж байгаа гахайн 
аж ахуйтай Төгсбаярын  230 метр 
кв талбайтай гахайн байрыг, өвчин 
гарсан гахайн суурийн 220 метр кв, 
устгалын цэгийн орчимд 120 метр кв 
бүгд 570 метр кв талбайд хлорын шохой 
болон  HI-COP  ариутгалын бодисоор  
халдваргүйжүүлэлт хийлээ. 
- Одонтой ээжийн-1300, ахмадын 
насны хишиг-800 нийт 2100 иргэний 
материалыг программд шивж олголтонд 
бэлдлээ. 
- Сумаас шилжсэн, нас барсан ахмад 
настнуудыг байгууллага, ААНэгжийн 
харъяалалаас хасаж,сумандаа амьдарч 
байгаа харъяалах байгууллагагүй нэр 
бүхий 55 ахмадыг засаг даргын А/27 
тоот захирамжийн дагуу харъяалалтай 
болголоо. Харъяалалгүй 70 ахмад 
настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай засаг 
даргын А/26 захирамж гарлаа.
- 4-р цэцэрлэгийн багш, туслах багш нар  
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 
улсын тэргүүний 122, 139-р, Багануур 
дүүргийн 235, 129-р, Хан-Уул дүүргийн 
41, 27-р цэцэрлгийн үйл ажиллагаатай 
танилцан туршлага судаллаа.

 ГАХАЙН МЯЛЗАН 
ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ, 

УРьДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 

ЗӨВЛӨМЖ

      Гахайн сонгомол мялзан өвчин  
хавьтлын замаар халдварладаг, өндөр 
халуурал, цус төлжүүлэх эрхтний 
гэмтэл, уушиг, бүдүүн гэдэсний нэвчдэст 
үрэвсэлээр илэрдэг гоц халдварт өвчин 
юм. Бүх насны гахай мэдрэмтгий ба 
ялангуяа өсвөр насны гахай өвчилсөн 
тохиолдолд толгой дараалан үхэх 
эрсдэлтэй.
    Үүсгэгчийн тэсвэрт чанар: Мялзан 
үүсгэгч вирус нь гадаад орчинд 
тэсвэртэй, гахайн цусны ийлдсэнд 
11 хоног, 2 -40С-д 4-6 сар, хөлдөөсөн 
маханд 2-4 сар, давсалсан маханд 1 жил 
хадгалагдана. 560С-д 60 мин буцалгахад 
агшин зуур үхнэ. Өмхийрсөн болон 
бууцанд 3-5 хоногийн дараа, хөрсөнд 1-2 
долоо хоногийн дараа идэвхээ алдана. 
Химийн бодист мэдрэмтгий  болно.
      Халдвар тархах зам: Зэрлэг болон 
тэжээвэр гахай, үүлдэр, нас, хүйс 
харгалзахгүй өвчилнө. Өвчтэй юмуу 
өвчилж эдгэрсэн гахай халдварын эх 
уурхай болох бөгөөд тэдгээрийн шээс, 
баас, салст шүүрдэс, сүү, үртэй хамт 
ялгаран гарсан вирусээр бохирдсон 
зогсоол, хашаа саравч, бууц, хэвтэр, ус, 
тэжээл, бэлчээр, тоног хэрэгсэл, хүний 
хувцас, гутал, тээврийн хэрэгсэлээр 
дамжин халдвар тархана.     
  Өвчилж эдгэрсэн гахай 3-10 сар тээгч 
болдог. Шаардлагаар нядалсан гахайн 
мах, гулууз, дотор эрхтэн халдвар тархах 
нөхцөл болно. Шавьж, шувуу, мал, 
амьтан, нохой, мэрэгчид механикаар 
дамжуулна. 
    Мал эмнэлгийн хяналтгүйгээр гаднаас 
гахай авсанаар халдвар тархаж болно.     
   Халдвар тэжээл боловсруулах болон 
амьсгалын зам, арьсаар дамжихаас гадна 
хавьталын замаар халдварлана.   
   Улиралын шинж чанаргүй байх ба 
богино хугацаанд бүх насны гахайг 
хамарч үхлийн хувь өндөр байна.
  Иймд ард иргэд гарал үүсэл нь 
тодорхойгүй гахайн мах, махан 
бүтээгдэхүүн аль болох хүнсэндээ 
хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна. 

Сайнцагаан сумын
 ЗДТГазар  


