
№ Зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ажлууд 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5сар 6сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

1

Алслагдсан багийн иргэдэд "ИРГЭН-ЭРҮҮЛ 

МЭНД"  явуулын эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг үзүүлэх

НБЗТасаг

2

Дулаанхан уулын хишиг цагаан сарын баярт 

зориулсан хүчит бөхийн барилдаан зохион 

байгуулах, оны шилдгүүдийг шалгаруулах

НБЗТасаг

3
Цагаан сарын баярыг угтан шагайн харвааны 

тэмцээн зохион байгуулах.
НБЗТасаг

4
Унадаг дугуйтай Мөрөн-2020 арга хэмжээ зохион 

байгуулах

5

Олон, улс, тив, дэлхийн тэмцээнд оролцож 

амжилт гаргасан тамирчдыг урамшуулж 

алдаршуулан сурталчилна.

НБЗТасаг

6
Хөвсгөл марафон-2020 бүх нийтийн гүйлтийн 

тэмцээн зохион байгуулах

7

"Эрүүл хүүхэд-Аз жаргалтай гэр бүл" сэдэвт 

Мөрөн сумын эцэг эхийн зөвлөгөөн зохион 

байгуулах

НБЗТасаг НБЗТасаг 

8 2 сургуульд Лингафоны танхим байгуулах
Мөрөн 

сум ЗДТГ

9

Авьяас 8 сургуулийг түшиглэн ЕБС-ийн 

сурагчдын дунд урлагийн бага наадам зохион 

байгуулах

НБЗТасаг

10 Ахмадын баярыг угтан "Хариу нэхээгүй тус" 

аяныг өрнүүлэх
НБЗТасаг

11
"Эх хэл бичгийн олимпиад" зохион байгуулах

НБЗТасаг

                 БАТЛАВ.

МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                                Ц.ГАНСҮХ

НБЗТасаг

НБЗТасаг

" ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ ХОТ" МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

  КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ -2020 ОН



12
Сумын хүүхдийн зөвлөлийн хурлыг зохион 

байгуулах
НБЗТасаг НБЗТасаг НБЗТасаг

13
"Хүүхдээ сонсох өдөр"-ийг зохион байгуулах

14
Сум хөгжүүлэх сангийн төсөлд иргэн, ААН-ийг 

хамруулах

15
ААН-үүдэд татварын болон санхүүгийн тайлан 

гаргах талаар багц сургалт зохион байгуулах

Санхүүг

ийн алба 

16

Мөрөн суманд  бүрэн био цэвэрлэх 

байгууламжийн  ажлыг дуусгах ашиглалтад 

хүлээлгэн өгөх

БОТХТ

17
Мөрөн сумын 11 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт 

авто замын уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах
БОТХТ

18

Мөрөн сумын шаардлагатай цэгүүдэд хяналтын 

камер шинээр суурилуулах, ашиглалтын 

шаардлага хангахгүй камерыг  шинэчлэх

БОТХТ

19

Мөрөн сумын 12 дугаар багийн гэрэлтүүлгийн 

ажлыг дуусгах, төв зам дагуух гэрэлтүүлэг 

сайжруулж гэрлэн чимэглэл хийх

БОТХТ

20 Гэр хорооллын бохир усны шугам барих БОТХТ

21 Ундны усны худаг шинээр барих БОТХТ

22
Гэр хорооллын хэсэгчилсэн инженерийн 

хангамжтай жишиг гудамж төсөл хэрэгжүүлэх
БОТХТ

23

Сумын 14.15-р цэцэрлэгийн ариун цэврийн 

байгууламжийг стандартын шаардлага хангасан 

байгууламжтай болгох

24

Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг багасгах эко 

ариун цэврийн байгууламж хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх

БОТХТ

БОТХТ

Нийгмийн бодлого зохицуулалтын тасаг 

Хөдөө аж ахуйн алба



25

Олны өтгийн гүний худгийн барилга 

байгууламжийг шинээр барьж, усны нөөцийн сав 

солих, хамгаалалтын хашаа барьж, ундны ус, 

малын усалгааг тусгаарлах

БОТХТ

26

Аюулгүйн тойргоос 9,12 дугаар багийн засмал 

зам дуустал явган хүний зам дугуйн зам 

байгуулах

БОТХТ

27
Мөрөн сумын ногоон байгууламжийг 

нэмэгдүүлж, хашаа хайсыг шинэчлэх
БОТХТ

28

Аялал жуулчлал, мэдээлэл сурталчилгааны 

"Соёмбо" цогцолборын дэд бүтэц, тохижилтын 

ажлыг ашиглалтанд оруулах

БОТХТ

29
Сумын “Соёл спорт”-ын цогцолборын барилга 

хүлээн авах
БОТХТ

30
Мөрөн сумын 10 дугаар багт 480 хүүхдийн 

хичээлийн шинэ байр ашиглалтанд хүлээн авах
БОТХТ

31
Гудамж талбайн тохижилт, явган хүний зам 

нэмэгдүүлэх

32

Дэлгэр Мөрөн цогцолбор сургуулийн шинэ 

хичээлийн 320 хүүхдийн сургуулийн барилга 

ашиглалтанд хүлээн авах

БОТХТ

33
Титэм сургуулийн  барилгын их засварыг 

шийдвэрлэх
БОТХТ

34
Хүүхдийн эмнэлэгийн барилга барих ажлыг 

эхлүүлэх
БОТХТ

35
Спорт, урлагийн цогцолбор сургуулийн барилгын 

ажлыг эхлүүлэх
БОТХТ

36 Ахмадын чийрэгжүүлэх төв байгуулах БОТХТ

37
10, 11, 12, 13, 14 дүгээр багийн ахмадын 

өргөөний барилга барих
БОТХТ

38

Худалдаа үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, 

үйлчилгээний соёл, чанарыг дээшлүүлэх, 

стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэх иргэн аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд  хяналт 

шалгалтыг зохион байгуулах.

ХАААлб

а

ХАААлб

а

ХАААлб

а
ХАААлба

БОТХТ



39

Олон улсын төсөл хөтөлбөр болон аймаг орон 

нутгаас төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан, хувиараа 

өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа бизнес 

эрхлэгчдийн нэгдсэн уулзалт, хэлэлцүүлэгийг 

зохион байгуулах

ХАААлба

40

Худалдааны салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийг 

угтаж “Худалдаа эрхлэгч-2020” 5- н төрөлд 

спортын тэмцээн зохион байгуулах

ХАААлб

а

41

Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг улс, бүс, цагаан сар 

үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулалттай 

оролцуулж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах

ХАААлба

42 " Малчдын зөвлөгөөн -5 " зохион байгуулах
ХАААлб

а

43
" Монгол ногоо " төслийг 3 дахь жилдээ үе 

шаттайгаар зохион байгуулах

44
Мөрөн сумын Хэсгийн ахлагчдын 5 дугаар 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулах
НБЗТасаг 

45 "Шинэ-мөрөн" сонин хэвлэж, иргэдэд тараах НБЗТасаг 

46 “Хашаа” аяныг зохион байгуулах

47
"Хоггүй цэвэрхэн Хөвсгөл"  аяныг  сумын 

хэмжээнд  удирдамжийн дагуу зохион байгуулах 

48 Хоггүй " Цагаан сар " аяныг зохион байгуулах НБЗТасаг 

49

Сумын иргэдийн  түлшний модны нийлүүлэлтийг 

нэмэгдүүлэх, үнийг тогтвортой байлгах зорилго 

бүхий " Илч түлш" аяныг зохион байгуулах

50
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг зохион 

байгуулах
БОТХТ БОТХТ 

51

Сумын Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 

чиглэлээр хийгдэх ажлуудыг үргэлжлүүлэн 

зохион байгуулах

52
Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлуудыг зохион 

байгуулах.
БОТХТ БОТХТ 

Хөдөө аж ахуйн алба 

Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасаг

НБЗТасаг 

Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасаг

НБЗТасаг НБЗТасаг НБЗТасаг 



53

Мал, орон байрны хулгайн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Сайн хөршийн 

холбоо” аяныг зохион байгуулж хэрэгжүүлэн 

ажиллах

НБЗТасаг 

54 "Архигүй Мөрөн” аяныг зохион байгуулна НБЗТасаг 

55

ХБНГУ-ын Барут-Марк хоттой хамтын 

ажиллагааны хүрээнд тусгай зориулалтын 

тусламжийн автомашинуудыг хүлээн авах

НБЗТасаг 

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН ДАРГА                            Г.НЭРГҮЙ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

ТАЙЛБАР: НБЗТасаг- Нийгмийн бодлого зохицуулалтын тасаг

                      БОТХТасаг- Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасаг

                                           ХАААлба-Хөдөө аж ахуйн алба

                          ДОТООД АЖИЛ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                            Б.МӨРӨНЧИМЭГ


