
                           СУМЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сум анх 1943 онд Төв аймгийн Жаргалантын 

САА-н Үнэгтийн контор нэртэй МАА-н фермд тулгуурлан Орхон дахь хонь 

үржүүлгийн аж ахуй байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. 1959 оны 

12 дугаар сарын 31-ний өдөр гаргасан БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

222-р зарлигаар Сэлэнгэ аймгийн Орхон сум байгуулагдсан. Засаг захиргаа 

нутаг дэвсгэрийн хувьд Орхон, Бэлэндалай гэсэн 2 багтай.  

 

 

Тус сум нь:  

 2376  хүн амтай 

Үүнээс: 1231 эрэгтэй 

1145  эмэгтэй    

 848 өрх бүртгэлтэй. 

 104946 толгой малтай 

Сэлэнгэ аймгийн Баруун урд хэсэгт оршдог.  

 Улаанбаатар хотоос 220 км 

 Сэлэнгэ аймгаас 180 км  

 Дархан-уул аймгаас 70км 

 Орхон аймгаас 110 км зайд байрладаг.   

Тус сум нь Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумтай баруун урд, Баруунбүрэн сумтай баруун, Сант 

сумтай баруун хойд, Сайхан сумтай зүүн хойд, Баянгол сумтай зүүн урд, Төв аймгийн Сүмбэр сумтай 

зүүн урд хэсгээр тус тус хиллэдэг.  

Газар тариалан: Сумын хэмжээнд 32 аж ахуй нэгж, 145 иргэн газар тариалангийн чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Газар тариалангийн зориулалтаар ашиглагддаг нийт 27132 га эргэлтийн 

талбайтай үүнээс 25083 га талбайг ашиглаж байна. 

Мал аж ахуй: 2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор адуу 637, үхэр 13131, хонь 45865,  ямаа 39576,  

бүгд 104946 толгой мал тоологдсон.  

Түүх дурсгалын газар:  

Буган хад: 

Сумын төвөөс 15 км зайд Нарт уулын урд энгэрт байрладаг. Уг 

дурсгал нь ямар 1 дүрслэлгүй гурвалжин хэлбэрийн оройтой 

боржин чулуун хөшөө юм. 

Цаасны туурь: 

Сумын төвөөс урд 2 км-т Орхон голын зүүн хөндий Цагаан 

нуурын урд байрладаг. Энэ туурь нь гадуураа дөрвөлжин 

намхан шороон хэрэмтэй 13 ширхэг засмал ховилтой чулууг 

хооронд нь залган дугуйруулж хүрээ үүсгэсэн бөгөөд өмнө 

талдаа үүд мэд сэтэрхийтэй. Эртний гуулин улсаас гаралтай 

цаасны үйлдвэр байжээ. 

Орхон голын тохойд байрлах байгалийн сонин тогтоц: 

Энэ нь Орхон сумын 2-р багийн нутаг Бороочийн ам гэдэг газар 

байдаг. 1 дор ургасан 7 өөр төрлийн мод байдаг. Хус, хуш, 

улиас, нарс, монос, хайлаас, бургас зэрэг өөр өөр төрлийн 

моднууд 1 газар ингэж ургасан нь байгалийн бас 1 

тайлагдашгүй нууц юм. 

Люванжалба бурхан. 

Сумын төвөөс баруун урагш 5 км-т Орхон голын урд эрэг Цант 

толгойн баруун тийш харсан хадан дээр сийлсэн дурсгал юм. 

Халхын 8-р богд энэхүү бурханыг сийлсэн түүхтэй. 

 



Хүн чулуун хөшөө: 

Сумын төвөөс зүүн урагш 10 км зайтай орших 

Нарт уулын арын хөндийд байрладаг. Баруун 

гараа элгэн тушаа нугалж гартаа хундага 

барьсан боржин чулуун хөшөө юм. Энэ хөшөө 

нь Түрэгийн үед хамаарагдах дурсгал юм.  

Орхон суманд эртний сүг бичигт хүн чулуун 

хөшөө,   хадан дээр сийлсэн Люваанжалба 

бурхны дүр, эртний /Гуулин/ улсын одоогийн 

Солонгос улсын гаралтай цаасны туурь гэх 

мэтийн эртний түүх дурсгалын зүйлс зэрэг 

түүхийн улбаагаар баялаг нутаг юм.  

 

Алдартнууд: Сум САА-н хамт олон дундаас 

БНМАУ-ын хөдөлмөрийн баатар хоньчин А.Хөх-Уул, С.Гончигбал, Т.Тэрбиш, трактор комбайнч 

Ө.Жадамбаа, анхны мянгат саальчин Д.Хомбоодой, улсын аварга малчин Ц.Адьяа, Г.Хамбага, 

Т.Тунгалаг, Т.Жигжиддорж, Ч.Раднаа, Г.Нямбуяндэлэг Улсын уран хяргалтын аварга Т.Дүгэрсүрэн, 

АИХ-ын депутат Р.Эрдэнэчимэг, МУ-ын гавъяат эдийн засагч А.Амжаа, МУ-ын анхны механик 

Д.Сүхбаатарын одонд М.Гомбо, МУ-ын төрийн соѐрхолт зоо техникч  Ж.Дашцэрэн, Ж.Рааш, МУ-ын 

гавъяат зоо техник Т.Аюурзана, мал аж ахуйн аварга мэргэжилтэн Д.Дагдан, н.Пүрэвсүрэн, МУ-ын 

сайн малчин Л.Баянмөнх,  нарын алдар цуутай хүмүүс төрөн гарсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУ-ын хөдөлмөрийн баатар 

Ө.Жадамбаа 

БНМАУ-ын хөдөлмөрийн 

баатар А.Хөх-Уул 

БНМАУ-ын хөдөлмөрийн 

баатар С.Гончигбал 

БНМАУ-ын хөдөлмөрийн 

баатар Т.Тэрбиш 



 

Бидний бахархал: 

1. Орхон үүлдрийн хонь бий болгосон түүхтэй. 

Монгол Улсад нарийвтар ноост хонины үржлийн 

бааз бий болгох ажил 1930-аад оны үеэс эхэлсэн 

бөгөөд Зөвлөлт Монголын эрдэмтэд хамтран 

ажиллаж эхэлжээ. 

1961 онд манай орны өндөр ашиг шимт 

анхны нарийвтар ноост үүлдрийн хонь бий болгох 

ажлыг Зөвлөлтийн мэргэжилтэн Г.Литовченкогийн 

удирдлагаар зоотехникч Т.Аюурзана, Ж.Рааш, 

Ш.Дашцэрэн нарын 16 жилийн нөр их 

хөдөлмөрийн үр дүнд манай орны түүхэнд анх удаа 

нарийвтар ноост эх орны ууган үүлдэр Мах-ноосны 

чиглэлийн хонь бий болж 1961 оны 2-р сард 

“Орхон” нэртэйгээр батлагджээ. Орхон сум бол 

монгол улсад нарийн, нарийвтар ноост хонины 

анхны үүлдрийн хонь бий болсон нутаг юм. 

Орхон хонь нь манай орны ойт хээрийн 

бүсэд бий болсон эрлийз хонь ашиг шим үүлдрийн 

чанараар бие даасан үүлдрийн шаардлагыг 

хангасан тул 1961 оны 3-р сард нарийвтар ноост 

Орхон үүлдэр болгон баталж зарласан байна. 

Ашиг шимийн дундаж үзүүлэлт: Үржлийн хуцны амьдын жин 80-85 кг, ноосны гарц 6.5-8.0 кг, 

урт нь 10-12 см, эм хонины амьдын жин 58-62 кг, ноосны гарц 3.8-.4.0 кг, ноосны урт 8-10 см, ашиг 

шимийн дээд үзүүлэлт нь үржлийн хуц 102.2 кг, ноосны гарц 12 кг, ноосны урт 15 см, эм хонины 

амьдын жин 80.0 кг, ноосны гарц 7.0 кг ноосны урт нь 13 см хүрч, ноосны өтгөн, жигд, урт атираа, 

зунгаг зэрэг бусад үзүүлэлтүүд нь бүрэн хангалттай болсон байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


