
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 
10  ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ    

Мөрөн сумын засаг даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан “ХҮҮХДИЙН 

СПОРТЫН АНХДУГААР НААДАМ – 2017”   

Мөрөн сумын засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдан, 

хүүхдэд ээлтэй аймаг, хүүхдэд ээлтэй сум зорилт, Эрүүл Мөрөн хөтөлбөрийн 

хүрээнд Засаг даргын ивээл дор, зохион байгуулагдаж багаа "Хүүхдийн спортын 

наадам-2017" олон төрөлт тэмцээн, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа 

2017оны 09-р сарын 22-оос 24-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уг 

тэмцээн СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН САНААЧЛАГААР АНХ УДААГАА ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАГДАЖ байгаараа онцлог юм. Мөрөн сумын 9 сургуулийн /ДМЦС, Титэм, 

ЭДЦС, Ирээдүй 21-р зуун, Мөрөн Гурван-эрдэнэ, Нутнийн-Аваргууд, Авьяаас, Сод-

Эрдэм, Далайван/ давхардсан тоогоор 860 гариу хүүхэд спортын 8 төрлийн 47 

ангилалд 457 багц медалийн төлөө өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа.  

НААДМЫН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

 



 

 

ТЭМЦЭЭНИЙ ШАГНАЛ ГАРДУУЛАХ ЁСЛОЛ ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ШАГНАЛ  

 

 



Тэмцээнд давхардсан тоогоор 868 сурагчид 457 медалын төлөө хурд, хүч, оюун 

ухаан, авхаалж самбаагаа дайчлан өрсөлдөж шилдгүүд тодорч өөрсдийнхөө 

авьяас чадварыг нээсэн хүүхэд багачуудийн хүсэн хүлээсэн тэмцээн наадам 

байлаа. Тэмцээнийг Дэлхийн зон Монгол ОУ-ын байгууллага 5 сая төгрөгийн 

хичээлийн хэрэглэгдхүүнээр туслан хамтран ажиллаа.8 спортын төрлөөр 10 заал 

танхимд 91 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн арга хэмжээ 

болж 1-ээс 3-р байр цом, оролцсон нийт сургуулиудийн биеийн тамирын заах 

аргын нэгдэлд сагсан бөмбөг 9ш, волеиболийн бөмбөг 9ш, хөл бөмбөг 9ш, шатар 

14ш, дээс 72ш, усны сав 60ш, шүгэл 15ш, гардуулан өгсөн нь багш нарын хичээл 

сургалтанд дэмжлэг үзүүлсэн шагнал болхийг нийт багш нар сайшаааж байлаа. 

Наадмын зохион байгуулалтанд Мөрөн сумын ЗДТГ-аас 10 мэргэжилтэн 

сургуулиудийн биеийн тамирын ЗАН-ийн ахлагч нарыг оролцуулсан ажлын хэсэг 

аймгийн спорт холбоод оролцож хамтран зохион байгууллаа. Сургуулиудийн 

захирлууд, багш нараас уг тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулах саналыг сумын 

удирдлагуудад тавьж байгаа нь тухайн тэмцээний үр дүн өндөр байгааг 

харуулллаа. 

 

 

 

 
 



“Иргэдээ сонсъё-2017” ЁС ЗҮЙТ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭН ТАНД өдөрлөг 

зохион байгуулагдлаа. 

Мөрөн сумын ИТХурал, ЗДТГазраас жил бүр иргэдээ сонсъѐ аяныг 

санаачлан зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаагийн иргэдээ сонсъѐ аян ѐс зүйт 

төрийн үйлчилгээг иргэн танд уриалгын хүрээнд 10-р сарын 16-аас 10-р сарын 21-

ны хооронд 14 багийн иргэдэд, хороо багт нь хүрч үйлчлэн амжилттай зохион 

байгуулагдлаа.  

Аяны хүрээнд Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ид тод хурдан шуурхай хүргэж  Сумын 

засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнаж, 

иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч танилцаж шийдвэрлэж, төрийн бодлого 

боловсруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, төрөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээг 

хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй нэг цэгээс иргэдэд хүргэх, мэдээлэл авах боломжоор ханган 

ажиллаа. 

Иргэдээ сонсъѐ-2017, Ёс зүйт төрийн үйлчилгээг иргэн танд өдөрлөгт Мөрөн сумын 

ИТХурал, ЗДТГазрын удирлагууд, мэргэжилтнүүд болон аймгийн Улсын бүртгэлийн 

хэлтэс, ЗДТГазрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Эрүүл 

мэндийн газар,Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, цагдаагийн газар, Шүүхийн 

газар, Онцгой байдлын газар, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, ХТҮТөв зэрэг байгууллагууд 

оролцож иргэдэд мэдээлэл өгсөн юм. 

Иргэдийн дунд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг сонсож хариулт өгч, шинээр 

мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжуудыг сурталчилж, төрийн байгууллагууд нэг цэгээс 

иргэдэд хүрч мэдээллээр ханган ажилласан нь энэ удаагийн аяны давуу тал, онцлох үр 

дүн байлаа. Аянд оролцож иргэдэд мэдээлэл өгсөн төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд нийт иргэдээ талархал дэвшүүлье.

 



 

 

ХӨВСГӨЛ МАРАФОН – 2017 амжилттай зохион байгуулагдлаа 

Эрүүл Мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийг биеийн тамир спортоор 
хичээллэх хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж, 
идэвхтэй амьдралын хэмнэлийг дадал болгох, иргэд хоорондын нөхөрсөг 
харилцааг бэхжүүлэх зорилгоор “Хөвсгөл марафон - 2017” тэмцээнийг УИХ-ын 
гишүүн Л.Мөнхбаатарын ажлын албатай хамтран энэ сарын 20-ны өдөр гурван 
насны ангиллаар амжилттай зохион байгууллаа. Хөвсгөл марафон-2017 тэмцээнд 
16-76 насны нийт 250 гаруй тамирчид хурд хүчээ сорин өрсөлдлөө. Тэмцээн нас 
насны ангилалаар 5 км зайд зохион байгуулагдсан бөгөөд тэргүүн байрын 
тамирчин  16минут  23секунтын амжилт үзүүлсэн бол  хамгийн ахмад настай буюу 
76 настай тамирчин 31минутад замаа бүрэн туулж барианд орлоо. 

Хөдөлгөөн эрүүл мэнд арга хэмжээнд Мөрөн сумын иргэд, албан байгууллагууд 
идэвхтэй оролцсон бөгөөд нас насны ангилал тус бүрд эхний 8 байр, нийт 48 
иргэнийг шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. 



 
 

 

 
 

 

2017 ОНЫ 2-Р ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА БОЛЛОО. 

 

2017 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлага 2017 оны 10 сарын 11-ээс 18-ны хооронд 

явагдаж дууслаа. Мөрөн сумын цэргийн насны 2246 иргэнээс цэрэг татлагын 

комист 1098 цэрэг үзлэгт орсноос эрүүл мэндийн үзлэгээр 268, ар гэрийн 

гачигдалаар 266, хуулийн заалтаар-79, оюутан сурагч 412 хасагдсан бол 38 иргэн 

цэрэгт тэнцсэн байна.  Үүнээс Эрдэнэт хотын 186-р ангид-13, Увс аймгийн хилийн 

цэрэгт 25 залуус тэнцэж албандаа мордлоо. Шинээр батлагдсан энэ оны 07- р 

сарын 1-ээс эхлэн мөрдөгдөж буй зөрчлийн тухай хууль болон батлан 



хамгаалахын тухай хуулинд цэргийн насны залуучууд буюу 18-26 насны залуучууд 

заавал үзлэгт орж бүртгүүлсэн байх ѐстой гэж заасан байдаг.  

 

 
 

 

БҮХ НИЙТИЙН ХОГ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД 246 ААН БАЙГУУЛЛАГА ОРОЛЦЛОО 

Засаг даргын 2017 оны А/165 захирамжаар “Нийтийн эдэлбэр газрын хог 

хаягдлыг цэвэрлүүлэх ” ажлыг зохион байгууллаа. Уг ажилд сумын нутаг дэвсгэрт 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, айл өрхүүд 

нийтийн эзэмшлийн талбай болон орчны хог хаягдлын цэвэрлэгээг хийлээ. Энэ 

удаагийн цэвэрлэгээнд дунджаар 246-н аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, 

сургуулийн сурагчид, иргэд идэвхтэй оролцож 2980 га талбай бүхий газарт 5800 

орчим иргэд оролцлоо. Хог хаягдлын цэвэрлэгээнд 8 автомашин 12 рейсээр 70 тн 

хог хаягдлыг хогийн төвлөрсөн цэгт хүргэж ажиллаа. Цаашид хотын маань айл 

өрхүүд хашааны урд хойд талын хог хаягдлыг тогмол цэвэрлэж хоггүй Мөрөн хотыг 

хамтдаа бүтээцгээе. 



 

МӨРӨН ХОТЫН 1 ИРГЭН, 1 МОД ТАРЬЖ ТҮҮНИЙГЭЭ УСАЛЖ, АРЧИЛЖ 

УРГУУЛВАЛ МӨРӨН ХОТ 38.570 ногоон модтой болно. 

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар Хавар болон Намрын улиралд бүх нийтээр Мод тарих 

өдөр тохиодог билээ. Ойн тухай хууль болон МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилт, 

Мөрөн сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн НОГООН МӨРӨН хөтөлбөрийн 

хүрээнд Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж буй 40 байгууллагын ажилчид болон иргэд нийтийн 

эзэмшлийн талбай болон хашаандаа Мод тарьж байна. ИРГЭД ТА БҮХНИЙГ НОГООН МӨРӨН 

ХОТЫГ БИЙ БОЛГОХ ҮЙЛСЭД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА. 

 

ХИЛ ЗАЛГАА СУМДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 

 

Мөрөн сумын ИТХурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлах ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлөөс санаачлан газар зүйн байршлын хувьд хил залгаа сумдуудтай хамтран 

МОДНЫ БОЛОН МАЛЫН ХУЛГАЙН ЭСРЭГ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА сэдэвт сургалт 

зөвлөгөөнийг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Энэхүү зөвлөгөөнд Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, 

Бүрэнтогтох, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Түнэл, Мөрөн сумд ын төлөөлөл оролцлоо. 



   

Мөн “Айл хүний амь нэг” сайн хөршийн бүлгийн ахлагчдын сургалт зөвлөгөөн 2017 

оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажлыг ханган 

ажиллаж байна.  
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