
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 

02 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ШУУРХАЙ МЭДЭЭ        

                                                                       

                                                          Мөрөн 

Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: 

Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл: 

XVII жарны “Галзууруулагч” хэмээгч гал тахиа жилд орон нутгийн хөгжил, 

дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулан ажил үйлс, хөдөлмөр бүтээлээрээ бусдыгаа 

манлайлсан улс, аймаг, сумын хэмжээнд явагдсан уралдаан тэмцээнд амжилттай 

оролцон өндөр амжилт гаргасан, иргэд байгууллагуудыг “Сумын оны алдартан”-

аар Мөрөн сумын ЗДТГ-аас шагнаж урамшууллаа. Мөн Сумын Засаг даргын 

тамгын газраас жил бүр цагаан сарын баярыг угтан Дулаанхан уулын хишиг хүчит 

бөхийн барилдааныг уламжлал ѐсоор зохион байгуулагдсан хүчит бөхийн 

барилдаанд аймаг сумын цолтой болон залуу бөхчүүд оролцсон 64 бөхийн 

барилдаан амжилттай зохион байгуулагдаж  Аймгийн Заан Г.Бат-Эрдэнэ түрүүлж, 

Аймгийн начин Б.Төрбадрах үзүүрлэн, Аймгийн начин Г.Буянбат, сумын нэмэх 

начин Н.Бат-Орших нар шөвгөрч барилдааны үеэр 5 ахмад бөхөд хүндэтгэл 

үзүүлсэн. Барилдаанд аймгийн цолтой 9 бөх, сумын цолтой 38 бөх, залуу 17 

бөхчүүд бүртгүүлэн барилдлаа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



      Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 

 Мал, амьтны халдварт болон гоц халдварт өвчний үед хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан ажиллаж байна. 

 Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө боловсруулан ажилласан. 
 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай 3 байгууллагын даргын 

баталсан удирдамжийн хүрээнд зах, хорооллын худалдаа үйлчилгээний цэг 
салбаруудад хяналт шалгалт хийлээ. 

 “Малчдын зөвлөгөөн” зохион байгуулж ДЗОУБ-ын Хөвсгөл ОНХХ, Төрийн 
банк, ХААН банк, Транс капитал ББСБ, Мах маркет гэх мэт байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажилласан. 

 ХХААГ-т  малын эмч нарын судалгаа, ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, 
хөрөнгийн судалгаа гарган хүргүүлсэн. 

 2017 оны  ХХАА-н салбарын шилдэгүүдээ тодруулж уламжилсанаар 
Монголын Олон Нийтийн Радио Телевизээс шалгаруулдаг “Алтан төлийн 
эзэн”-ээр 10 дугаар багийн малчин Цагаачийн Түдэв, Аймгийн “Аварга 
малчин”-аар 9 дүгээр багийн малчин Түчилравдангийн Ганболд, Батсүхийн 
Сэнгээ, 7 дугаар багийн малчин  Нордовын Нямрагчаа,  12 дугаар багийн 
малчин Чулууны Батхүү, Аймгийн “Аварга фермер”-ээр 4 дүгээр багийн 
иргэн Дуламсүрэнгийн Лхамсүрэнжав, Аймгийн “Аварга ногоочин”-оор 11 
дүгээр багийн ногоочин Нямбуугийн Өлзийхишиг, Сумын “Аварга малчин”-
аар 1 дүгээр багийн малчин Ширбазарын Мянган, 10 дугаар малчин 
Дашдондогийн Хадбаатар, Дорждүдэлийн Отгонбаяр нарын шагналыг 
хүргэх, тодорхойлох ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулан ажилласан байна. 

 Сумын малчин, мал бүхий  219 өрхийн 17972 ширхэг 40.371.320 төгрөгийн 
арьс, ширний материалыг хүлээн авч салбарын агентлагт хугацаанд нь 
хүргүүлсэн. 

 Сумын өвс тэжээлийн фондноос 700 пресс ногоон тэжээл, 80 тэжээлийг 14 
багийн дарга нарт хуваарилан малчдад үнэ хямдруулан олгосон. 

 Аймгийн ОК-ын даргын шийдвэрээр 3650 пресс ногоон тэжээл, 5 тонн 
тэжээлийг хуваарилан малчдад хүргүүлсэн. 

 Тариалан сумын “Алтан дуулга” компаний 5 тонн буюу 200 ш 10500 
төгрөгийн үнэтэй тэжээлийг  14 багийн Засаг дарга нарт хуваарилан 
малчдад хүргүүлэх ажлыг зрхион байгуулж байна. 

 “Хөвсгөл - цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг 2 дугаар сарын 01-05- ны 
өдрүүдэд “Шинэ-мөрөн” худалдааны төвд зохион байгуулсан.  

 “Цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг 2018 оны 2 дугаар сарын 05-08-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулсан. ( Тэвхэн ХҮТ-д ) 

 Дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрлийн дүгнэлтийг 9 дэлгүүр, шинээр үйл 
ажиллагаа эрхлэх дэлгүүрийн 1 дүгнэлтийг тус тус хүргүүлсэн. 

 ХХААГ-т хоол үйлдвэрлэлийн судалгааг салбар бүрээр маягтын дагуу 
гарган хүргүүлсэн. 

 Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн мэдээг салбарын агентлагт хүргүүлсэн. 
 Хуулиа мөрдье-21 аяныг зохиолн байгуулсан. 
 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх эмийн бодичын нөлөөтэй бодисын 

хууль бус эргэлттэй тэмцэх төлөвлөгөө  



 Хүн худалдаалахтай тэмцэх төлөвлөгөө 
 2018 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө  гаргаж хууль зүйн 

хэлтэст хүргүүлсэн. 
 Нийгмийн хэв журам  хангах тухай Сумын Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар 

сарын 14-ний өдрийн А/34 дүгээр захирамж гаргуулан иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад хүргүүлэн хяналт тавьж ажилласан. 

 Албан тоот 15, захирамж 1, улсын байцаагчийн дүгнэлт 2-ыг тус тус 
гаргасан байна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МӨРӨН СУМЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ 1, 2 ДУГААР САРД ХИЙЖ 

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2018.02.20  

 

Нэг : Ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, бүтээлч шинэлэг ажил 

/ үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, батламжийн гэрээний дагуу, хяналтанд 

авсан заалтын дагуу/ 

 

 

Ажлын төлөвлөгөө 

 

1. 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг гарган баталгаажуулж санхүү 

төрийн сангийн хэлтэст хүргэх 

2. Төсөвт байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хүлээн авч нэгтгэх 

3. Сумын орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээг гарган 

Аймгийн Татварын хэлтэстэй тулган Сумын Засаг Даргаар баталгаажуулж 

санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргэх 

4. Шилэн дансны тайланг 7-ны дотор оруулах 

5. Худалдан авах ажиллагааны тендерийг зарлах 

6. Санхүүгийн орлого зарлагын харилцах дансдыг Төрийн Аудитад төлөвлөгөөг 

шалгалтын дагуу шалгуулах 

7. Сум хөгжүүлэх сангийн сарын мэдээ тайланг гарган орлогын мэдээтэй нэгтгэн 

баталгаажуулж санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргэх 

8. Төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн тайланг нэгтгэн дээд шатны 

байгууллагуудад хүргүүлэх 

9. Аймгийн Татварын хэлтэс болон бусад байгууллагаас орж ирэх залруулгыг цаг 

тухай бүрт нь хийх 

10. ИТХ, ЗДТГ, ОНХСан, СХСангийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 

гаргаж 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор Аудитын газарт хүргүүлэх 

11. Татвар , Нийгмийн даатгалын тайлан, Шилэн дансны тайлангуудыг хугацаанд 

нь гаргах 

12. 1,2 дугаар сарын гүйлгээг цаг тухай бүрт нь гаргах 

13. Санхүүгийн баримтыг үдэж цэгцлэх 

Хоёр: Өдөр тутамд хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ 

 

1, 2 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын тайлан 



1. Мөрөн суманд харъяалагддаг төсөвт байгууллагуудаас төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээ, өр авлагын мэдээг хүлээн авч нэгтгэн баталгаажуулж аймгийн төрийн 

сан руу файлан болон цаасан хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн. 

2. 1 дүгээр сард сумын орлогын төлөвлөгөө 73,944,000 төгрөгөөс 70,884,373 

төгрөгийн гүйцэтгэлтэй буюу 96 хувийн биелэлттэй гарсан ба мэдээг Аймгийн 

татварын хэлтэстэй тулгалт хийж Аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 

файлан болон цаасан хэлбэрээр гарган баталгаажуулж хүргэлээ. 

3. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гарч байгаатай холбогдуулан Аймгийн 

Санхүү төрийн сангаас гарсан мэдээ, мэдээллийг цаг тухай бүрт нь төсөвт 

байгууллагуудын нягтлан бодогч нарыг болон байгууллагуудын удирдлагуудыг 

холбогдох мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

4. Төсөвт байгууллагуудын 1, 2 дугаар сарын гүйлгээг цаг тухай бүрт нь гаргаж 

байна. 

5. ИТХ, ЗДТГ, ОНХСан, СХСангийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 

гаргаж 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор Аудитын газарт хүргүүлэн 02 

дугаар сарын 12-нд тайлагналын болон гүйцэтгэлийн Аудит хийлгэж дууслаа.  

6. Татвар, Нийгмийн даатгалын тайлан, Шилэн дансны тайлангуудыг 7-ны дотор 

гарган холбогдох сайтанд байршуулсан. 

7. Санхүүгийн баримтуудыг үдэж цэгцлэн архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон 

байна. 

8. ОНХСангаас санхүүжигдэх зөвлөх үйлчилгээний 3 багц тендер зарлагдаж гэрээ 

байгуулагдан зураг зурагдсан. 

9. ЗДТГазрын урсгал зардлаас санхүүжигдэх 3 багц тендер ИТХ-ын 2 багц тендер 

зарлагдсан. 

10. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 5 үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн 

дарга болон гишүүнээр ажилласан байна. 

11. Худалдан авах ажилаагааны мэргэшсэн сургалтанд төсвийн байгууллага болон 

иргэний төлөөлөл болох 29 иргэнийг хамруулж 27 иргэн шалгалтанд тэнцсэн 

мэдээтэй байна. 

12. Олон нийтийн цагдаа болон баг хариуцсан хэсгийн байцаагч нарын ногдуулсан 

хүү торгуулийн орлогыг сумын орон нутгийн орлогын орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр албан тоот хүргүүлж ажилласнаар 6,059,705 төгрөгний хүү 

торгуулийн орлого орж сарын төлөвлөгөө 202 хувиар биелэсэн. 

13. Авто зам ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн судлан Булган аймгийн 

ИТХурлын тогтоолыг авч судлан хууль зүйн хэлтсээс зөвлөгөө авахаар тоот 

хүргүүлж ажилласан. 

14. Орлого биелүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх үйл ажилаагааны тасгийн 

төлөвлөгөөг авч нэгтгэсэн ба 1 дүгээр сард 126 хувиар орлогын төлөвлөгөө 

биелэсэн мэдээтэй байна.  

15. 14 багийн ИНХурал болон “Шинэ Мөрөн” сонингоор дамжуулан иргэдээс санал 



асуулгын маягтаар судалгаа авлаа. 

Санхүүгийн алба нь жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан мэдээ гаргахтай холбогдуулан 

мөн тайлагналын болон гүйцэтглийн аудитад шалгуулж ачаалал ихтэй ажилласаны 

дүнд тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гарган өглөө.  

Гурав: Хугацаатай, хариутай бичиг, өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн байдал 

 

 Хүлээн авсан он 

сар өдөр дугаар 

Шийдвэрлэсэн Шийдвэрл

ээгүй 

Тайлбар 

Хугацаатай 

бичиг 

2018,02,12 

№8/308 

Аймгийн санхүү, 

төрийн сангийн 

хэлтэс 

Сумын төсвийн 

гүйцэтгэл, 

санхүүгийн 

нэгтгэсэн 

тайланд үнэлгээ 

өгөх тухай 

 2017 оны төсвийн 

гүйцэтгэл, 

санхүүгийн 

нэгтгэсэн тайланг 

хуулийн хугацаанд 

бэлтгэж 

аудитлуулах, дээд 

шатны тайланд 

нэгтгүүлэхээр 

тайланг хүлээн авч 

байна. 

2018,02,07 №167 

Аймгийн 

хөдөлмөр, 

халамж 

үйлчилгээний 

газар 

  Багийн засаг дарга 

нартай хамтран 

өрийн барагдуулан 

ажиллаж 2018 оны 

04 дүгээр сарын 25-

ны дотор мэдээг 

хүргүүлэх 

Хариутай 

бичиг 

    

 

Өргөдөл 

гомдол 

    

 Тоо Агуулга 

Боловсруул

сан 

захирамж 

  

Боловсруул

сан тоот 

1 Санхүү удирдлага мэдээллийн системийн эрх 

шилжүүлэх тухай,  

Дөрөв: Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх талаар 

/ сургалт, семинар, зөвлөгөөн/ 



4.1 Аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлтсээс программын болон бусад сургалтыг авч 

мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн ажиллаж байна. 

4.2 Өлзийбаатар багшийн “Хөгжсөн Хөвсгөлийн төлөө” сэдэвт лекцэнд суусан байна. 

 

 

 

Тав: Бусад  

/ цаг үеийн ажилд оролцсон байдал/ 

5.1.Сумын ахмад настнуудыг Цагаан сар хүндэтгэлийн арга хэмжээнд хүлээн авах 

ажилд тасгаараа оролцлоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МӨРӨН СУМЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ДЭД БҮТЦИЙН  

ТАСГИЙН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Нэг. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

1.1. ТАСГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ: Байгаль орчны болон бусад хууль 

тогтоомжууд,Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүд, Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг 

дарга нарын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл болон Мөрөн сумын ЗДТГ-

ын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт, аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газраас ирсэн хяналт шалгалт хийх удирдамж, заавар, зөвлөмж, 

БОАЖГ-аас ирүүлсэн бодлогын баримт бичгүүд, гурвалсан гэрээний биелэлтийн 

хэрэгжилт, үр дүнгийн гэрээний дагуу хийсэн ажлын тайланг тасгийн хэмжээнд 

нэгтгэж холбогдох газруудад тайлагнах ажлын үр дүнг тооцож ажиллахаас гана 

төлөвлөгөөний дагуу болон хамтарсан удирдамжийн дагуу 1 удаагийн эргүүл 

шалгалтыг МХГ,  ЦГ-уудтай хамтран томоохон худалаа үйлчилгээний төвүүдийн 

бараа бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж ажиллав. Улсын байцаагчийн 1 ширхэг  албан 

шаардлага гаргаж зөрчлийг арилгуулах ажил хийгдэж байна. Ус ашиглалт, 

түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг, байгалийн ургамал ойн дагалт баялагийн 

ашиглалтаас 4.3 сая төгрөгийг аймаг орон нутгийн орлогод төвлөрүүлсэн байна.  

Мөрөн сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, БОТХБТ-ын даргаас өгсөн үүрэг 

даалгаврыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн тайлагнаж хэвшсэн бөгөөд нийтийг 

хамарсан ажлуудад иргэд олон нийтийн анхаарлыг хандуулан ажилладаг. Тасгийн 

хэмжээнд Ерөнхийлөгчийн зарлиг-2, ЗГ-ын тогтоол-7, Аймгийн ЗД-ын 

ҮАМХөтөлбөр-2, Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар-10, Үндэсний 

хөтөлбөр болон дэд хөтөлбөр-6, Аймгийн ИТХ-ын тогтоол-7, Сумын ИТХ-ын 

тогтоол-5, Сумын Засаг даргын захирамж-6, Аймаг, Сумын Засаг дарга нарын 

хооронд байгуулсан батламжийн гэрээний дагуу  4 заалтыг хяналтанд авч үйл 

ажиллагааг нь төлөвлөн хэрэгжилтийг тайлагнадаг. Сумын ИТХ-аас 1 тогтоол 

гаргуулхаар материалыг бэлтгэж ЗД-ын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлхээр төлөвлөж, Засаг даргын 5 захирамж гаргуулсан байна. 

Хоёр. ОЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

            2.1.  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ: Мөрөн  сумын 

хэмжээнд  Ойн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар  Мөрөн сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

төлөвлөгөөт шалгалтыг сар болгон удирдамж боловсруулан, гаднаас тээвэрлэж 

байгаа мод модон материал болон суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөрөө 

рам, мужаан цехүүдэд хяналт шалгалтын ажил хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.   



2.2. ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ:  Аймгийн ИТХ-ын 

Хуралдааны 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын дагуу 

Алаг-Эрдэнэ, Баянзүрх, Хатгал, Бүрэнтогтох, Галт, Жаргалант, Их-Уул, Тариалан, 

Тосонцэнгэл, Төмөрбулаг, Түнэл, Улаан-Уул, Цагаан-Уул, Цагаан-ҮҮр, Цэцэрлэг, 

Чандмань-Өндөр, Эрдэнэбулган гэсэн 17 сумаас үйлдвэрлэлийн огтлолтоор 744 

м3, арчилгааны огтлолтоор 380 м3, цэвэрлэгээний оглолтоор 3610 м3, 

цэвэрлэгээний ажлаас 6780 м3 үүнээс хэрэглээний мод 11514 м3, түлш 111800 м3 

нийт 123314 м3 мод бэлтгэн нийлүүлэгдэх хуваарь хийгдсэний дагуу дээрх сумдын 

Засаг дарга нартай мод бэлтгэн нийлүүлэх гэрээг байгуулж ажиллахаар төлөвлөн 

ажиллаж байна. Мөрөн суманд мод бэлтгэлийн чиглэлээр тогтвортой үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа 9 ойн мэргэжлийн байгууллагууд Алаг-Эрдэнэ, 

Чандмань-Өндөр, Түнэл, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Эрдэнэбулган, Тариалан, Баянзүрх 

гэсэн сумдаас мод бэлтгэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэрэгцээт модон 

материалаар хангаж ажиллахаас гадна тухайн сумдад үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагууд  хэрэглээ, түлээний мод 

бэлтгэн нийлүүлж байна. Мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны 

01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01 тоот албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын 

2015 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдрийн А/84 тоот захирамж болон иргэдээс 

ирүүлсэн мэдээллийн дагуу мод модон материал боловсруулдаг худалдаалдаг 

иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт шалгалтын ажлыг хийж 

гүйцэтгэж байна. Хяналт шалгалтын  ажлын хүрээнд 2018 оны 02 дугаар сарын  

20-ны байдлаар гарсан зөрчил илрээгүй байна.   

2.3. ИДЭВХТЭН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ: 

Мөрөн сум /хот/ нь аймгийн ногоон бүсийн нутаг дэвсгэрт оршдог учраас тус бүс 

нутагт сумын иргэдийг идэвхтэн байгаль хамгаалагчаар ажиллуулдаг.Үүнд: Бор 

бургасанд-Д.Отгонбаяр, Үертийн ар нарийнд- Д.Сосорбарам, Олны өтөгт-

А.Батхуяг, Мөрөн сумын 1, 6-р багт- Ж.Пүрэвдорж, Мөрөн сумын 7-14-р багуудад 

Х.Норовсамбуу, Жилчигбулагт-Л.Бямбаа, Цагаан бургасанд-Д.Зоригт, Хужирт-

Өвөрбулагийн районд-Х.Ганчимэг нарт БОАЖГ-ын даргын шийдвэрээр 2017 оны 

10 дугаар сараас эхлэн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

Идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг гар утсаар хангаж урамшуулдаг. Ойн 

хээрийн түймрийн аюултай үе болох 3-р сарын 20-ны өдрөөс 6-р сарын 10-ныг 

хүртэл,  9-р сарын 20-ны өдрөөс 11-р сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ил 

задгай гал түлэхгүй байх, зайлшгүй тохиолдлоор түлсэн гал, үнс нурмыг бүрэн 

унтраах, энэ үед ойгоос мод, түлээ бэлтгэх ойн мэргэжлийн байгууллага, аялал 

зугаалгаар явагсдад түймрээс хамгаалах заавар зөвлөгөө өгч гарын авлагаар 

дамжуулан сурталчилах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

2.4. ТҮЛЭЭ, НҮҮРСНИЙ ЖИЖИГЛЭНГИЙН ТҮР ЦЭГҮҮДИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ: Мөрөн суманд 2013-2014 оны 



өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын явцад түлээ, нүүрс, шахмал түлшийг 

худалдан борлуулах жижиглэнгийн түр цэгүүдийг ЗД-ын захирамжаар анх удаа 

нээж  ажиллуулсан. Ийнхүү Аймгийн удирдлагууд болон иргэдээс дэмжлэг хүлээж, 

улмаар жил бүр сумын Засаг даргын захирамжаар ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн. 

Ийнхүү Мөрөн сумын Засаг даргын 2017 оны 9 дүгээр 14-ний өдрийн А/161 тоот 

захирамжаар “Түлээ, нүүрс, шахмал түлш”-ийг худалдан борлуулах жижиглэнгийн 

түр цэгийг 11 багийн нутаг дэвсгэрт ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн юм.  

Мөн нэгдсэн нэг үнэлгээтэй байх, хамт олны баг бүрдүүлж хамтарч ажиллах, 

байршлаа орхихгүй байх, хууль зөрчихгүй байх гэх мэтийн зүйлүүдийг тохиролцож 

ажилласан бол 2017 оны А/161 тоот захирамжаар 2017-10-01- нээс 2018-05-01-

нийг хүртэл 11 түр цэгүүдэд заагдсан байршид үйл ажиллагаа явуулах шийдвэр 

гарсан. Дээрхи цэгүүдээр  шуудай түлээ 3500-6000 төг, шуудай нүүрс 2500-5000 

төг, шахмал түлш ширхэгээр 300 төг, тэрэгний түлээ 20000-25000 төгрөгний үнэтэй 

байна. 

2.5. ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГИЙН ДАГУУ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН 

АЖИЛ: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63, 2013 оны 178 дугаар 

зарлигийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн 

нээлтийн үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг “МӨРӨН СУМЫН 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН 2018 ОНЫ АЖЛЫН ХАМТАРСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ” 

нэрээр аймгийн БОАЖГ-ын дарга, Мөрөн сумын Засаг дарга, ХТҮТ-ын дарга нар 

баталгаажуулхаар боловсруулж байна.    

Гурав. ХОГ ХАЯГДАЛ ОРЧНЫ БОХИРДОЛ 

 

3.1. БҮХ НИЙТИЙН ХОГ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ: Жил бүрийн хавар, 

намрын улиралд бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол зохион байгуулдаг 

ажилыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд Сумын Засаг даргын 

2018 оны А/32 дугаар Захирамжаар Цагаан сарын баяр болохтой холбогдуулан 

“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах”-аар шийдвэрлэсний дагуу бүх 

нийтийн цэвэрлэгээ хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж төлөвлөгөөний дагуу 

дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

“Сар шинийн баяр”-ыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийх ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан. 

Он сар 
өдөр 

Цэвэрлэгээ хийгдэх газрын нэр Хариуцах  эзэн 

  
  

2018.02.0
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1. Төвийн хэсгийн авто замын цэвэрлэгээ 
2.  Хилэнтийн гүүр 
3.   Хийморын овоо 

   Зам талбайн 
үйлчлэгч нар жолооч 
Тулга, Менежер 
Б.Оюунтуяа 



  
  

2018.02.08 

 1. Нисэх 1-р баг, 1,2-р багийн дундах,  3.4 –р 
хорооны авто замын 2 тал, үерийн хоолой, 
далан, суваг шуудууг цэвэрлэх. 
   2.  Хүндэтгэлийн хаалганы ойр орчим 
   3. Төвийн хэсгийн авто замын цэвэрлэгээ 

 
Зам талбайн үйлчлэгч 

нар, жолооч Тулга 
Менежер Б.Оюунтуяа 

  
 
 
2018.02.09 

1.  5.11. 6.12-р хорооны засмал замын  2 тал 
Үерийн хоолой,далан суваг шуудуу, Жаст ойл 
ШТС-ын ойр орчим, “Шинэ мөрөн” зах 
хүртэлх талбайн хог хаягдлыг  цэвэрлэх  
2.  Төвийн хэсгийн    авто зам,   ногоон 
байгууламж, нийтийн эзэмшлийн талбайн 
цэвэрлэгээг хийх 
3. Мөрөн сумын 8-р багийн орон сууцнуудын 
нийтийн эзэмшлийн талбай болон 18-р 
байрны гражийн ар тал, завсар хоорондын 
хог хаягдлыг цэвэрлэх  

 
 

Зам талбайн үйлчлэгч 
нар, жолооч Тулга 

Менежер Б.Оюунтуяа 

  
2018.02.12 

1.  9.14,10-р хорооны засмал замын 2 тал, 
үерийн хоолой,  далан, суваг шуудууг 
цэвэрлэгээг хийх 

  2. Төвийн  авто зам, орон сууц нийтийн 
эзэмшлийн талбайн  цэвэрлэгээ зохион 
байгуулах 

Зам талбайн үйлчлэгч 
жолооч Тулга 

менежер Б.Оюунтуяа 

 

 2018 оны 02-р сарын 07-ны өдөр Хилэнтийн гүүр, Хийморын овоо, Төвийн 

хэсгийн авто замын цэвэрлэгээг ХТҮТ-ийн зам талбайн үйлчлэгч нар цэвэрлэж, 1 

рейсээр 1тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн.  

 

 

 

 

 

 

Хийморын овоо 

 

 

                                                                         Хилэнтийн гүүр 



 

 

 

 

 

 

 

 

2018 оны 02-р сарын 08-ны өдөр Мөрөн сумын Нисэх 1-р баг, 1,2-р багийн 

дундах,  3,4 –р хорооны авто замын 2 тал, үерийн хоолой, далан, суваг шуудууг 

цэвэрлэх, Хүндэтгэлийн хаалганы ойр орчим, төвийн хэсгийн авто 

замынцэвэрлэгээг ХТҮТ-ийн зам талбайн үйлчлэгч нар цэвэрлэж, 2рейсээр 2тн хог 

хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 оны 02-р сарын 09-нд Мөрөн сумын 6, 12-р багийн авто замын 

хоѐрталын уулзвар, "Жаст ойл" ШТС-аас "Шинэ Мөрөн" зах хүртэлх ойр орчмын 

хог хаягдал, Захын авто замын 2 тал болон суваг шуудууны хог хаягдал, 3, 4-р 

багийн авто замын 2 талын хог хаягдал, хилийн цэргийн араар 1-р багийн засмал 

замын уулзвар хүртэлх хог хаягдлыг ХТҮТ-ийн зам талбай хэсгийн ажилчид 

цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээгээр 2 рейсээр 2,5 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэлээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 оны 02-р сарын 09-нд Мөрөн сумын 8-р багийн 18-р байрны грашийн арын 

хуралдсан  хогийг ХТҮТ-ийн зам талбайн үйлчлэгч нар цэвэрлэж 2 рейсээр 2 тн 

хогийг ачиж тээвэрлэлээ.  

 

 



2018 оны 02-р сарын12-нд Мөрөн сумын 9, 14, 10-р хорооны засмал замын 2 

тал, үерийн хоолой,  далан, суваг шуудуу, төвийн  авто зам, орон сууц нийтийн 

эзэмшлийн талбайн хогхаягдлыг ХТҮТ-ийн зам талбай хэсгийн ажилчид 

цэвэрлэсэн бөгөөд цэвэрлэгээгээр 2 рейсээр 2 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн : “Сар шинийн баяр”-ыг  угтсан бүх нийтийн цэвэрлэгээг ХТҮТ-ийн зам 

талбай, орон сууцны  үйлчлэгч,  жолооч  нар 4  өдөр 9 рейсээр 9,5 тн /хог хаягдал 

27,1м3/  хог хаягдлыг цэвэрлэж ачиж тээвэрлэсэн болно.  

3.2. ХОГИЙН САВ ХИЙЖ ХЭВШҮҮЛЭХ АЖИЛ: “Хогийн сав” бүтээлч аяныг 

өрнүүлж, ил задгай хог асгах байдлыг буруулах зорилгоор төрийн байгууллагын 

албан хаагчдыг “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” уриан дор хог ангилан ялгаж, хашаанаас 

ачуулдаг хогийн савыг хийж, бусдад түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг сумын ЗДТГ, бүх 

сургууль, цэцэрлэгийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ болон хөдөлмөрийн 

гэрээнд тусгай заалтаар 2017 онд оруулсан бөгөөд энэхүү ажлыг үргэлжүүлэн 

хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  



Дөрөв. УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД 

 

4.1. Судалгаа, мэдээлэл: Үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон ундны ус 

ашигласны төлбөрийг Аймгийн ТС-ийн төлөвлөлтийг үндэслэн ЗДТГ-ын 

төлөвлөгөөнд заасны дагуу  Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа худаг, 

усан сан, уст цэгүүдийн байршлыг  нэг бүрчлэн тодорхойлсон. Мөрөн сумын 

хэмжээнд ундны усны хувийн 7 худаг байгаагаас 4 худгийг тоолууржуулсан, газар 

тариалангийн зориулалттай 11 худаг байгаагаас 6-д нь зөвшөөрөл олгосон, мал 

усалгааны 4 худаг байгаагаас 1 нь гүний, 3 нь энгийн гар ажиллагаатай, ашгийн 

төлөө ахуйн үйлчилгээнд 10 худаг байгаагаас 6-г нь тоолууржуулсан, ногоон 

байгууламжийн усалгаанд 5 худаг, ашгийн бус үйлчилгээнд 8 худаг, үйлдвэрлэлд 8 

худаг тус тус  ажиллаж байна.   

“Ус суваг” ОНӨҮГ-ын эзэмшилд 14 худаг, 32 усан сан, эх үүсвэрийн 4 худаг 

үйл ажиллагаа явуулж байна. Ийнхүү гүний худаг 77, усан сан 32 гар худаг 3 нийт 

107 худаг бүртгэлтэй байна.  

“Хөвсгөл Ус суваг” ОНӨҮГ-тай нэгдсэн сүлжээнд холбогдож усаар хангагдаж 

байгаа 186 үйлдвэр үйлчилгээний газрууд цэвэр ус ашигласны төлбөрийг хууль 

тогтоомжийн дагуу төлж байгаа болно.  

4.2. Орлого бүрдүүлэлт: Үйлдвэрлэл үйлчилгээ болон унд ахуйн  

зориулалтаар ус ашигласны төлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөө 16.6 сая төгрөгийн 

төлбөрийг аймаг, орон нутгийн орлогод  төвлөрүүлэхээс 5.0 сая төгрөгийн гэрээ 

байгуулж 4,0 сая төгрөгийг төлүүлээд байна.  Унд ахуйн усны төлөвлөгөө 1.2 сая 

төгрөг төвлөрүүлэхээс 0.2 сая төгрөг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж нийт дүнгээр 

4.2 сая төгрөг аймаг, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг хийж цаашид 

орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Мөрөн сумын ЗДТГ-аас 

зохион байгуулж МХГ-тай хамтран  2 худгийн усанд үнэ төлбөргүйгээр 

шинжилгээнд хамруулсан. Хувийн хэвшилд ашиглагдаж байгаа 12 худагт ус 

ашиглах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт гаргаж хүргүүлж бүх худгуудын үйл ажиллагаанд  

мэргэжлийн  байгууллагуудтай  хамтраад шалган туслах ажлыг зохион 

байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан. 

Тав. ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТАЛААР 

5.1. Судалгаа мэдээлэл, эрх зүйн байдал: Ашигт малтмалын тухай 

хуулийн 42.1 дэх заалтын дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжтэй 

байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Хөвсгөл Геологи” ХХК, 

“Эгийн өлгий” ХХК-тай гэрээ байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд 

“Эрдэс Мөрөн” ХХК-тай гэрээ байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахаас 



гадна аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн 

дагуу барилга байгууламжийн ажлын төлөвлөсөн төсөв, түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалыг олборлон нийлүүлсэн аж ахуйн нэгжээс Түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын тухай хуулийн дагуу борлуулалтын орлогын 2.5 хуваар тооцон авч 

орон нутгийн орлогод төвлөрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 

5.2. Орлого бүрдүүлэлт: Мөрөн сумын 14 багийн Атмор ХХК-ний 7 дугаар 

багийн гэр хорооллын усан хангамж, Онцгой байдлын дулааны шугам, ШШГА-ны 

ажилчдын орон сууцны барилга, Баян цагаан ХХК-ний барилга, Захын Центр, 

Эмнэлгийн урд талын 9 давхар орон сууцны барилга, 1 дүгээр хороонд баригдах 

спорт заалны барилга, 10 дугаар багт баригдаж байгаа спорт заалны барилга, 1 

дүгээр хороо эх үүсвэрийн худгийн барилга, Баян сүмбэр барилгын материалын 

дэлгүүр, 12 дугаар багт баригдаж байгаа худалдааны агуулах/ гэх мэт газруудыг 

хамруулан хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж төлбөр төвлөрүүлэх 

чиглэлээр ажиллаж байна.   

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас орон нутагт 2018 онд 9.0 сая 

төгрөгний орлого төвлөрүүлэх ажлыг сар бүр зохион байгуулахаас гадна хяналт 

шалгалтын ажлыг тогтмол хийж орлого төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 1 аж ахуйн 

нэгжээс орон нутагт 0.1 сая төгрөгний орлого төвлөрүүлсэн байна.  
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