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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХУШААТ СУМЫН  

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  

 ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Төрийн захиргааны ажлын чиглэлээр 

          Тус саруудад ЗДТГ болон төр төсвийн байгууллагууд нь үйл ажиллагаандаа 

Монгол улсын хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллага албан тушаалтаны шийдвэр, 

Аймгийн сумын Засаг даргын үйл 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг мөрдлөг болгон ажиллаж ирлээ. 

 Төрийн албан хаагчдын 2013 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэж 2014 оны 

үрдүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн, ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг ЗГ, Аймаг сумын Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Сумын Засаг даргаас аймгийн Засаг даргад  бүтээгдэхүүн нийлүүлж 

санхүүжилт авах гэрээ, сумын 2013 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлд тулгуурлан боловсруулан хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган ИТХ-р батлуулан 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Уг хугацаанд төрийн албаны хууль, төрийн  захиргааны 

албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм, хөдөлмөрийн гэрээ зөрчсөн  6 албан хаагчид 

сахилгын шийтгэл ноогдуулаад байна. 

           Монгол түмний уламжлалт сар шинийн баярыг ард нийтээр тэмдэглэн 

өнгөрүүлэхэд төр захиргаанаас шаардагдах арга хэмжээнүүдийг авч цалин, 

тэтгэмжийг хугацаа алдалгүй тавиулж, сумын хэмжээний харьяалалгүй 135 ахмад 

настны судалгааг шинэчлэн гаргуулж  тэднийг хүндэтгэн хүлээн авч ажил, амьдралд 

нь тусалж байхаар байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хариуцуулан хуваарилсаны 

дагуу өндөр настнуудаа сар шинийн өмнө хүлээн авч  хүндэтгэл үзүүллээ. Уг арга 

хэмжээнд 1350,0 мянган төгрөг зарцууллаа. 

Ахмадуудын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний дуу хоолойг төрийн бодлого 

шийдвэрт тусгуулах, хүндэтгэл, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж байх талаар төрийн бус 

байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж 

ахуйн нэгж, албан байгууллагын дарга, эрхлэгч, захирал нарт  Засаг даргын 

захирамжаар 125 ахмадыг 22 байгууллага, ААН-д хуваарилан ахмад настанд 

нэмэгдэл тэтгэвэр, тэтгэмж, түлээ, нүүрс олгох, хөдөлмөр, үйлдвэрлэл үйлчилгээ 

эрхлэх, орон сууцтай болоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үйл ажиллагааны 

үлдэгдэл ашгаас 3 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр “Ахмадын 

сан” байгуулан ажиллуулах үүрэг даалгаварыг өглөө. 

 Сумаас 2014 оныг “Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 

ажлын уялдаа холбоог сайжруулах жил” болгон зарлаж сумын нийт төрийн албан 

хаагчдын нэгдсэн зөвөлгөөнийг Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-тай хамтран зохион 

байгууллаа. Уг зөвөлгөөнөөс зөвлөмж гарган байгууллагын дарга эрхлэгч нарт хүргэн 

оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаж байна. 
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Хушаат  сумын ЗДТГ-ын “Иргэний танхим”-д  “ Архи , тамхигүй сум аяныг 

зохион байгуулах талаар “ хэлэлцүүлгийг   төр төсвийн  байгууллага, ТББ, иргэдийн 

дунд явагдаж  хэлэлцүүлгээс сумын удирдлагууд болон иргэдэд хандан зөвлөмж 

гаргалаа. 

 

“Архи тамхигүй сум” жилийн аянг явуулах ажлын чиглэл, зохион байгуулалт, 

сургалт сурталчилгаа, иргэдтэй харилцах, санхүүгийн ажлын хэсгүүдийн 

бүрэлдхүүнийг сумын Засаг даргын захирамжаар батлуулан 3-р сарын  13 –нд “Архи 

тамхигүй сум” аяны нээлтийн ажиллагаа явагдсан ба   ИТХ, Засаг даргаас гаргасан 

уриалгыг тарааж ба сумын төр, төсвийн байгууллага, ТББ-ууд аянд нэгдэж байгаагаа 

илэрхийлэв.Мөн аймгийн “Сэлэнгэ амьдрах сайхан” ТББ-ын хамт олныг урьж сумын 

ЕБСийн сурагчид, иргэдэд “Архи- тархи” сургалтыг явуулж ярилцлага зохион 

байгууллаа. “Архи тамхигүй сум” аяныг дэмжиж буй иргэдийн гарын үсгийг цуглуулж 

байна. 
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          Аймгийн ЗДТГ-аас батлагдсан хуваарь графикийн дагуу “ Нээлттэй хаалганы 

өдөр”-ийг явуулж иргэдийг өргөнөөр оролцуулж шаардлагатай үйлчилгээг үзүүллээ. 

Мөн сумын төсвийн байгууллага сурталчлах өдрийг 5-7 хоногийн программаар 7 

хоног бүр явуулж өвөл цагийн соѐл хүмүүжлийн ажлыг тусгай төлөвлөгөөгөөр зохион 

байгуулж явуулав.  

 

          Архивын байнга, түр хадгалах баримтын бүртгэлийн шинэчлэн баталгаажуулж 

хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг гарган сумын архивт гаргах хадгалах ѐстой 

баримтуудыг төвлөрүүлж байна. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийг цахим 

мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх сургалтанд ЗДТГ, цэцэрлэг, сургууль, хүн 

эмнэлэг, соѐлын төв, ИТХ зэрэг байгууллагуудын бичиг хэргийг ажилтнуудыг 

хамруулж бүх байгууллагад OR-GAMS программыг суулгалаа. Түр, байнга хадгалах 

баримтын жагсаалтыг программ дээр байршуулах ажил хийгдэж байна.  

 

             Сумын  ИТХ, Эмэгтэйчүүдийн холбооноос  хамтран Олон улсын 

Эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдууланг сумын Малчин эмэгтэйчүүдийн чуулга 

уулзалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Уулзалтын үеэр малчин эмэгтэйчүүд эрүүл 

мэндийн, үсчин, гоо сайхны үйлчилгээнд хамрагдаж тэдний санал бодлыг сонсон 

урлагийн тоглолт, караоке үдэшлэг зохион байгуулж төл хүлээн авах их ажлын өмнө 

1 өдрийг дуу хууртай үдлээ.Малчин эмэгтэйчүүд  хийж боловсруулсан сүү цагаан 

идээ, оѐмол, хатгамал бүтээгдэхүүнийхээ үзэсгэлэн худалдааг гарган шилдэг 

бүтээгдэхүүни шалгаруулан урамшууллаа. 
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           Гэр бүлийн тухай хууль, Зөв амьдрал зөвхөн таниас эхэлнэ сургалтуудыг 

“Насан туршийн боловсрол олгох төв”-ийн багштай хамтран зохион байгуулж 16 

иргэн хамруулан  гэр бүлийн тухай хуулийн талаар ойлголт, хүмүүсийн хоорондын 

харилцааны талаар  сургалт, ярилцлага зохион байгуулж  хүмүүсийн санаандгүй 

хэлдэг муу үгсийг яаж сайн сайхан үг хэллэгээр сольж залруулж амьдралдаа заншиж 

болох талаар зөвлөгөө өглөө. 

Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай, Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, Гэр 

бүлийн харилцаа хэлэлцүүлэгийг халамжийн мэргэжилтэн, НБХЭХ 

мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран явуулж  17 иргэн хамрагдаж эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр 

эрхлэлт, гэр бүл дэх харилцааний талаар  хэлэлцэж  тулгамдаж буй асуудлыг хөндөж 

ярилцаж цаашид хийх болох ажлуудын талаар ярилцлаа. 

 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 3-р бүлгийн 7,8-р зүйл, Тамхины 

Хяналтын тухай хуулийн 9-р бүлэг 5,2, 9,1,13-р зүйлүүдирйн заалтуудыг тусгасан 

зурагт самбар 20 ш-ийг хэвлүүлэн сумын төсвийн байгууллагууд болон согтууруулах 

ундаа худалддаг, үйлчилдэг цэгүүдэд байрлуулан сурталчилж байна.   
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2014 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, 

ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Замын 

хөдөлгөөний хууль, дүрэм” “ “Жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай” “Авто тээвэр 

болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай “  сургалтуудыг сумын 

цагдаагийн хэсэг, аймгийн Цагдаагийн газрын замын тасгийн байцаагч, автын 

цагдаа, “Дева” авто сургууль, Монгол даатгал компанийн төлөөлөгч, Татварын улсын 

байцаагч нартай хамтран тээврийн хэрэгслийн жолооч нарыг хамруулан зохион 

байгууллаа. Сургалтанд  хүн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг микроавтобусны болон 

бусад тээврийн  хэрэгслийн жолооч нар хамрагдаж замын хөдөлгөөний дүрмийн 

шалгалт авах хүснэгтийг  бөглөн мэдлэгээ шалгасан ба автын байцаагчаас жолооч 

нарт хандан зөвлөмж, зөвлөгөө өглөө. 

 

“Том төрөөс ухаалаг төр лүү” хэлэлцүүлгийн хүрээнд сумандаа “Ухаалаг 

төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх хэлэлцүүлэг”-ийг төр төсвийн байгууллагын удирдлага, 

мэргэжилтнүүдийн дунд зохион байгуулж хэлэлцүүлгээс  зөвлөмж гарган төсвийн 

байгууллагуудад  үүрэг чиглэл болгон тоотоор баталгаажуулан өглөө. 

 

 

Сар бүрийн 15 ны өдөр “Хамтдаа хэлэлцэж- хамтдаа шийдье” иргэдтэй хийх 

уулзалтыг зохион байгуулж бахйгууллагуудын урд оны болон 2014 оны сар бүр 

хийгдэж байгаа ажлын мэдээлэл, болон иргэдээс санал асуулгаар ямар мэдээ 

мэдээлэл авах хүсэлтийг харгалзан  харгалзан тогмол зохион байгуулж ирлээ. 
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“Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн 

байгууллагуудын ажлын уялдааг сайжруулах жил”-ийн ажлын хүрээнд хурууны 

хээгээр цаг бүртгэх Biotime төхөөрөмжийг суурилуулан төрийн албан хаагчдын 

ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж цаг тухайд нь цаг бүртгэлийг гарган ажиллаж 

байна.Мөн  Led X6 буюу урсдаг мэдээллийн самбарыг  байрлуулан иргэдийг өдөр 

тутмын мэдээллээр ханган ажиллаж байна.  

 

       Зэвсэгт хүчин байгуулагдсаны 93 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан Хушаат 

сумын  ЗДТГ, Соѐлын төв хамтран сумын эрчүүдийнхээ зориг тэвчээр, хүч чадлыг 

сорьсон “Би эр хүн” тэмцээнийг 8 төрлөөр зохион байгуулж  явууллаа. Тэмцээний 

дүнгээр  О.Батбаяр, Х.Өлзийбат, Б.Батцоож нар шалгаран үлдэж  сургуулийн биеийн 

тамирын багш О.Батбаяр түрүүллээ. Сумын ЭМТөвөөс  эрэгтэй төрийн албан 

хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд 7 хоногийн турш хамруулж байгаа 

бөгөөд эрчүүдийг хамруулсан тэмцээн, үзлэг, шинжилгээг  жил бүр уламжлал болгон 

явуулахаар боллоо.  

 

  

  

  

 



Хушаат сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 

 

  7 
 

 

Сумын Засаг даргын А/28 тоот захирамжийн дагуу хүнсний худалдаа 

үйлчилгээний газруудад Хүнсний тухай хууль,Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлыг хангах тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай , Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах тухай,  Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Ариун цэврийн тухай, Малын 

удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулиудыг хэрэгжилтийг хангуулах 

зорилгоор хяналт шалгалтыг хийж худалдаа үйлчилгээний газруудыг дотоод 

хяналтын ажилтан томилууллаа.  

        

Сэлэнгэ аймгийн сум дундын 20-р шүүхийн  ерөнхий шүүгч, сум хариуцсан 
шүүгч, эвлэрүүлэн зуучлагч нар ирж  25 иргэнийг хамруулан “ Шүүхийн тухай багц 
хууль” сэдвээр сургалт, ярилцлага зохион байгуулж иргэдийн санал, хүсэлтийг 
сонсон хариулт өглөө.  

           

Малчдын бүлгийн 13 ахлагч нарыг хамруулан “Арьс ширний урамшуулал авах 

журам” “Сэлэнгэ аймгийн болон сумын  хэмжээнд баримтлах МАА-н бодлогын 

баримт бичгүүд”  “Ямааны ноолуурын хяналтын самналт хийх” “мал үржлийн ажлын 

технологит хугацаа” “Малчдын бүлгийн ахлагчдын хариуцлага” сэдвүүдээрт сургалт, 

  

  



Хушаат сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 

 

  8 
 

ярилцлага зохион байгуулж  малчдын 22 бүлгийн гэрээг дүгнэж гэрээний дутуу 

ажлын биелэлтийг хангуулах мэдэгдлийг хүргүүллээ.  

 

“Татварын тухай хууль тогтоомж болон цахим хэлбэрээр тайлан тушаах 

тухай”” Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, НД-7, НД-8 цахим хэлбэрээр 

тайлан гаргах тухай” сургалтуудыг  төсөвт байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүдийн 

13 ня-бо нарыг хамруулан явуулав. 

 

Газрын харилцааны талаар” сургалтыг  17 иргэнийг хамруулан зохион 

байгуулан явуулж иргэдэд газар өмчлөх, эзэмших талаар ойлголт өгч  асуусан 

асуултанд хариулан зөвлөгөө өглөө.  

 

 
Захиргааны хэргийн 6-р шүүхтэй хамтран 2014.04.14-ны өдөр “Шүүхийн тухай 

хууль” “Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай” “Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай” 

“Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль” сэдвүүдээр  24 иргэнийг 

хамруулан сургалт явууллаа. 
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Сумын ИТХуралтай хамтран төслийн сургагч багшийг урьж авчран  “Төсөл 

бичих арга зүй, төслийн ангилал” сургалтыг 2014.04.03-ны өдөр зохион байгуулж 21 

иргэнийг хамруулан зохион байгуулж  төсөл бичих арга зүйн талаар гарын авлага 

тараалаа. 

 

 

 

Сэлэнгэ аймгийн ахмад шатарчдын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн тус 

суманд 4-р сарын 26-27-ны өдрүүдэд амжилттай явагдлаа. Тэмцээнд 4 сумын 20 

шатарчин эрэгтэй, эмэгтэй төрлөөр  оролцож эрэгтэй төрөлд Сүхбаатар сумын иргэн 

спортын мастер Д.Билэгсайхан түрүүлэн мөн сумын иргэн  Н.Энэбиш, Цэрэнлхам нар 

2,3-р байр, Сайхан сумын иргэн Цэрэндорж 4-р байр, Хушаат сумын иргэн Л.Бааст 5-

р байр, Хушаат сумын иргэн Д.Дэлгэрдалай , Сүхбаатар сумын иргэн Батаа нар 

тусгай байр эзлэв. Эмэгтэй төрөлд Сүхбаатар сумын иргэн аймгийн Прокурорын  

ажилтан Л.Оюунчимэг түрүүлж Баянгол сумын иргэн Г.Долгор, Сэлэнгийн долгио 

чуулгын дарга Д.Нина нар  2,3-р байр эзлэв. Тэмцээнийг сумын ЗДТГ, ИТХ зохион 
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байгуулсан ба анх удаа хөдөө суманд оюуны их спорт болсон шатрын  тэмцээн 

явагдсан нь  ахмад шатарчдын талархалыг хүлээлээ. 

 

Орон нутгийн өмчийн тооллогыг хувийн хэргийн баяжилт, элэгдэл хорогдол 

тооцох, актлагдах хөрөнгийн жагсаалтыг гарган бүрэн хийж дуусган  дүнг сумын ИТХ-

д танилцуулахад бэлэн болсон байна.   

Сумын малчид, тариаланчид, малчдын  нэгдсэн зөвлөгөөнийг 4-р сарын 30-ны 

өдөр зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөнөөр сумын газар тариалангийн хөгжил, дэвшил, 

хаврын тариалалтад анхаарах асуудал, ажлын байр, татвар, нийгмийн даатгал, газар 

ашиглалт, дулааны улирлын цаг уурын төлөвийн талаар мэдээлэл өгч малчид 

тариаланчдын зохицлыг хангах журмыг хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцүүлэг явуулан  аж 

ахуйн нэгжүүдтэй сумын Засаг даргын хамтран ажиллах хариуцлагын гэрээ 

байгуулах зэрэг арга хэмжээнүүд болж  өнгөрлөө. 

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Орхон хороололын 

цахилгаан хангамж, трансформаторыг ашиглалтанд оруулж ХАА-н дундын 

үйлчилгээний төвд трактор, тоног төхөөрөмж, Рашаант хороололын худгийн засварыг 

дуусгаж  орон нутгийн өмчид бүртгэн авлаа.  
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Халуун усны барилгын дээврийг шинэчлэхээр шийдвэрлэн хүүхдийн 

тоглоомын талбай, гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлууд 80% гүйцэтгэлтэй байна.Төв 

замын засвар, тэмдэглэгээний ажил, Хашаатын давааны зам засварын ажлууд дуусч 

Эрдэнэтолгойн гарамын гүүрийн ажил 80%-тай байна. Сургууль, ЭМТөвийн бохирын 

засварын ажил дахин зарлагдаж урилга хүргүүлээд байна. 

 

 
Нийтийн цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгуулж төр төсвийн байгууллагын 

ажиллагсад сургуулийн сурагчдыг дайчлан сумын 2 багийн  зам дагуух хог хаягдлыг 

цэвэрлүүлэн 16 тн хог хаягдлыг цэвэрлүүлэв. Цэвэрлэгээнд гараагүй иргэдэд 

сануулга өгч зарлалын самбарт бичин иргэдэд мэдээлэв. 
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Хөгжлийн бодлогын ажил үйлчилгээ 

Ямааны ашиг шимийн бүртгэл, Арьс ширний урамшууллын  журам, Төрөөс 

малчдын талаар баримтлах бодлого, НД-н ач холбогдол, МЭҮН-ийн ажил 

үйлчилгээний тариф /ИТХ-н тогтоол/ , Хээлтүүлэгч малыг мэргэжлийн нэгжид 

шилжүүлэх тухай журам зэрэг сэдвүүдээр  264 малчин өрхийн 792 хүнд сургалт хийж 

гарын авлагаар хангалаа. 

Монгол мал хөтөлбөр, Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогоор 84 өрхийн 252 

хүнийг хамруулж мэдээллэл зөвлөгөө өгч гарын авлагаар хангалаа. 

       

Сумын Засаг даргын Захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг бог мал 

ангилалтын ажил 2014оны 06сарын 05-09-ны хооронд явагдаж нийт 3059 бог малд 

үзлэг 2587 малд хувьсийн ангилалт хийж дүнг гаргалаа. Ангилалтын ажилд Сэлэнгэ 

аймгийн Цөм сүргийн мэргэжилтэн шинжээч мал зүйч Ц.Алтанцэцэгтэй  хамтран 

ажиллаа. Үүнд:  нийт 3095 бог мал үзлэг ангилалтанд орсноос  хонь 2955, ямаа 104 

толгой хамрагдсаны 2587д нь хувьсийн ангилалт хийгдлээ. Үүнээс 177 хуц, 104 ухна 

байлаа.Цөм сүргийг 545 хонь 94 ямаагаар  бүрдүүллээ.  Үржилд тэнцэхгүй 10ухна, 20 

хуцыг үржлээс хасах арга хэмжээ авлаа. 

            “Хушаатын Баялаг” Хоршооны мал зүйч Д.Вандангэсэртэй хамтран 15 малчны 

ямаанд хяналтын самналт хийж ноолуурын гарцыг тогтоолоо. Үүнд: эр ямааны 

дундаж ноолуурын гарц 550гр, эм ямаа 432 гр, эр борлон 366 гр, эм борлон 323 гр 

гарцтай байгаа нь тогтоогдлоо. 4 өрхийн эм  ямаанд хяналтын жигнэлт хийж малчин 

С.Мөнхбатынх 39 кг, Ц. Ганхуягийнх 34,2 кг хаврын жинтэй байна. 

 

Бог малын үзлэг ангилалтын ажлын явц 



Хушаат сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 

 

  2 
 

 

Бог малын ангиалатын ажил хийж байгаа нь. 

 

Өсвөр бухны судалгаа гаргаж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангалаа. 

 КЦТ үүлдрийн 35 бухан бяруунд үзлэг хийж хаврын амьдын жингийн судалгаа 

авахад дунджаар 167,6кг жинтэй байлаа. Бухан бярууны жин 137-285кг байна. 

 

Үхэр сүргийн ялган тэмдэглээний ажлыг нийт 345 үхэрт хийгээд байна. 

          Үхэр сүргийн ялган тэмдэглээний ажлыг нийт 345 үхэр хийгээд байна.энэ оны 

төлийг ялган тэмдэглэх ажлыг намар бод малын ангилалтын ажилтай хамтатган 

хийхээр төлөвлөөд байна.Нийт ялган тэмдэглэгээнд хамрагдвал зохих малын 95 

хувь хамрагдаад байна  
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            Ялган тэмдэглэгээнд хамрагдсан 9492 малыг мэдээллийн нэгдсэн санд 

бүртгэн дамжуулаад байна. 

          Сумын Засаг даргын 180-р захирамжийг хэрэгжүүлэх талаар нийт малчин, мал 

бүхий иргэдэд бүрэн танилцуулан гарын авлага бэлтгэн хувилан тарааж , “Баян 

Ишгэнт “ ББН–н малын эмч нартай , сумын цагдаагийн хэсэг, аймгийн цагдаагийн 

газар, Дархан–Уул аймгийн цагдаагийн газар, “Алтан сагс” ХХК–д тус тус 

байгууллагуудтай малын шилжилт хөдөлгөөн, бүртгэлжүүлэлтийн ажилд хяналт 

тавих тал дээр  хамтран ажиллах  саналыг хүргүүлээд байна. 

         Малчид мал бүхий иргэддээ хандан “Ноолуурын хяналтын самналт” хийх, 

Органик монгол хөтөлбөрт хамрагдах боломжийн талаар мэдээлэл, зөвлөмж гаргаж 

мэдээлэл түгээх урсдаг зараар болон бусад цэгүүдээр мэдээллээ. 

         Малчны тамга шинээр захиалах 51, алдаатай хэвлэгдсэн тамгыг залруулах  

150, овог нэр өөрчлөх 8 тамганы захиалгыг тус тус аймагт хүргүүлж хэвлэгдэн ирсэн 

209 тамгыг эзэд нь хүргүүлээд байна. 

          Худалдах КЦТ үүлдрийн бухан бярууны судалгааг /амьдын жин , гарвалийн / 12 

өрхийн 35 өсвөр буханд хийж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангалаа. 

Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнөөс шалтгаалан гарч болзошгүй халдварт 

болон паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өөрийн сумтай хил залгаа 

Дархан–Уул аймгийн Дархан, Орхон сумдын удирдлагууд, Мал үржлийн тасгийн 

мэргэжилтэн болон мэргэжлийн байгуулагатай  хамтран ажиллах саналаа солилцож  

мал эмнэлгийн бүх талын ажил үйлчилгээ болон мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнд 

хяналт тавьж  хамтран ажиллах гэрээг хийж баталгаажуулж хамтран ажиллаж 

эхэллээ. Өөрийн аймгийн Орхон, Сайхан, Сант, Зүүнбүрэн сумдад мал эмнэлгийн 

ажил үйлчилгээний бүх талаар харилцан үүрэг хүлээж хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулах санал гэрээний төслийг Засаг даргын албан тоот бичигтэй хүргүүлээд 

байна. 

  Мал эмнэлгийн нэгжүүдээр халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

зориулалтаар улсын хөрөнгө оруулалтаар олгож байгаа эм, био бэлдмэлийг графикт 

хугацаанд нь татан авахуулсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын 2014 оны 03–р сарын 

19 ны өдрийн А/88 тоот захирамж сумын Засаг даргын 2014 оны 04 сарын 08 ны 

өдрийн А/48 тоот захирамжаар өгөгдсөн үүргийн дагуу мал эмнэлгийн нэгжүүдтэй 

хамтран 04-р сарын 15 наас 05-р сарын 25 ныг хүртэлх хугацаанд Халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх 6 төрлийн вакцинжуулалтанд нийт давхардсан тоогоор 7600 

бод, бог 29800, төл 9200 толгой мал сүргийг, Паразит өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх 

Туулгалтанд 1600 бод, 18000 бог, Боловсруулалтанд 3850 бод, 16000 бог, малчид, 

мал бүхий иргэдийн 215 хоточ нохойнд паразит өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх 

туулгалтыг хийлээ.  110 малчин ,мал бүхий иргэдийн өвөлжөө хаваржааны 1281,1 

м/кв талбайг халдваргүйжүүлэн малын хашаа хорооны ойролцоох газрын 221 м/кв 

талбайн малын ялгадасыг цэвэрлүүлэн малчид, мал бүхий иргэдэд ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн ач холбогдол, малын халдварт паразит өвчинтэй тэмцэх арга 

хэмжээнд хоточ нохойг эрүүлжүүлэхийн ач холбогдол, бэлчээрийн эрүүл ахуйн 
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талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хаврын дархалаажуулалтын ажлыг 

технологит хугацаанд   хийж гүйцэтгэлээ. 

-Суманд Засаг даргын 2014.03.24 ны өдрийн А/28 тоот захирамжаар хүнсний 

худалдаа эрхлэж байгаа ААНэгж иргэдийн хүнсний дэлгүүр болон архи согтууруулах 

ундаагаар үйлчилдэг үйлчилгээний цэгүүдийн үйл ажилгаанд хяналт шалгалт хийж 

одоогийн түвшинг тогтоох үнэлэлт дүгнэлт өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг хийхэд 

Шалгалтанд хамрагдсан ААНэгжийн худалдаа үйлчилгээний газарууд нь хүнсний 

бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалтын явцад сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн 

байдал алдагдсан зарим бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошго тодорхойгүй, 

үйлдвэрлсэн болон хугацаа дуусах тэмдэглэгээ нь ойлгомжгүй, боловсруулсан болон 

хагасболовсоруулсан бүтээгдэхүүнийг нэг хөргөгчид хийж хадгалсан хадгалалтын 

горим алдагдсан , агуулхад байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг тавиур тавцанд 

байрлуулаагүй, тоос шороо ихтэй зэрэг зөрчил байна Илэрсэн зөрчилүүдийг арилгах 

зорилгоор худалдагч үйлчлэгч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгч Хүнсний 

түүхий эд бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах дахин боловсоруулах журам, Дотоод 

хяналт шалгалтыг зхион байгуулах журамуудыг танилцуулан Хүнсний худалдаа 

эрхлэж байгаа худалдаа үйлчилгээний газаруудад Дотоод хяналтын ажилтанг 

томилуулан дотоод хяналтын журам, дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө 

хийлгэж Аймгийн Мэргэжилийн хяналтын газарт хүргүүлсэн.  
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МУ-ын   иргэнд  гэр бүлийн хэрэгцээнд  нэг удаа үнэ төлбөргүй  газар 

өмчлүүлэх ажлын хүрээнд   2014 îíû áàéäëààð  48 èðãýíä 6 ãà ãàçðûã ºì÷ë¿¿ëæ 

ºì÷ë¿¿ëæ  ºññºí ä¿íãýýð íèéò  1103 èðãýíä188  ãà ãàçðûã ºì÷ë¿¿ëýýä áàéíà.  

Мөн  2014 îíä хàìòðàí ºì÷ëºã÷ºº õàñóóëàõààð 9 èðãýí èðãýíèé õ¿ñýëòýýð  31  

хамтран өмчлөгчийг газар өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээг үндэслэн õàìòðàí 

ºì÷ëºã÷ººñ  хасàæ шийдвэрë¿¿ëñýí   бºãººä  өссөн дүнгээр  208  иргэн хамтран 

өмчлөгчºº  хасóóëñàíáàéíà 

 

2014 îíû ýõíèé хàãàñ æèëä ñумын  төвд  ÇÄÒÃàçàðûí õ¿ñýëòýýð  Õ¿¿õäèéí 

òîãëîîìûí тàëáàé áàðèõ çîðèóëàëòààð 0.43 ãà Ýð÷èì õ¿÷íèé øóãàì òàâèõ 

çîðèóëàëòààð 1.8 ãà , Ãýðýëò¿¿ëýã òàâèõ çîðèóëàëòààð 1.28 ãà ãàçðûã ñóìûí 

ÇÄÒÃàçàðò îëãîæ ýçýìø¿¿ëëýý. ¯йлдвэрлэл   үйлчилгээ явуулах зориулалтаар 1 

èðãýíä 0.1 ãà ãàçðûã îëãîæ ýçýìø¿¿ëñýí. 

 

 

2014 онû  ÃÇÁ-òûí òºëºâëºãººíä òóñãàãäñàíû äàãóó òàðèàëàíãèéí  75 ãà 36 ãà 

íèéò  101 ãà газрûã äóóäëàãà õóäàëäààíû æóðìààð  1 ÀÀÍýãæ , 1 èðãýíä ýçýìø¿¿ëæ 

òºðèéí ñàíä  41.5 ñàÿ òºãðºãèéã îðóóëëàà. Ìºí òºìñ õ¿íñíèé íîãîî òàðèõ 

çîðèóëàëòààð 5 ãà ãàçðûã äóóäëàãà õóäàëäààíû æóðìààð îëãîæ ýçýìø¿¿ëñýí.   

Ìºí òºìñ õ¿íñíèé íîãîî òàðèõ çîðèóëàëòààð1 ààíýãæ , 4 èðãýíä  25 ãà  , æèìñ  

æèìñãýíý òàðèàëàõ çîðèóëàëòààð  2 ìàë÷íûá¿ëýãò 5 ãà ãàçðûãýç ýìø¿¿ëëýý 
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 Õóøààò ñóìàíä  2014 îíû Áýë÷ýýð àøèãëàëòûí òºëºâëºãººíèé äàãóó Èøãýíò, 

Òîâóóõàí, Õàðóóë òîëãîéí óðä òîõîéí áýë÷ýýðèéã ñýëãýõ àøèãëàõàä Áàãèéí Çàñàã 

Äàðãà áîëîí ÁÎ-íû Óëñûí áàéöààã÷, Öàãäààãèéí áàéãóóëàãàòàé õàìòðàí õÿíàëò 

òàâüæ àæèëëàñàí. Òîãîñûí íàðñ, Ãàçàð ýõ íºõºðëºë Òîãîñ Õàéðõàí íèéò  62 ãà-ä 

îéæóóëàëò õèéëýý. Áýë÷ýýðèéí îãòîíî óñòãàõ àæëûí çàõèàëãûã Ñýëýíãý àéìãèéí  

¯ÕÀÀ-í ãàçàðò ÿâóóëñàí. Îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãèéí áàéðøèë 

òîãòîîæ õàìãààëàëòûí ãîðèìûã áîëîâñðóóëæ ñóìûí ÈÒÒÕ-ð  áàòëóóëõààð àæèëëàæ 

áàéíà.  

 2014 îíû ýõíèé õàãàñ æèëä 104  èðãýíèé 109 íýãæ òàëáàð, 6 ÀÀÍýãæèéí 56 

íýãæ òàëáàð íèéò 165 íýãæ òàëáàðûí ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéã áàòàëãààæóóëæ, ãàçàð 

ýçýìøèõ ãýðýý áàéãóóëæ , ãýð÷èëãýý îëãîæ Óëñûí á¿ðòãýëä á¿ðòãýæ, íýãæ òàëáàðûí 

õóâèéí õýðýãò áàÿæèëò õèéæ àæèëëàà. Ãýð á¿ëèéí çîðèóëàëòààð ºì÷èëæ àâñàí 

ãàçðàà áîëîí  ¿ë õºäëºõ ýä õºðºíãºº Óëñûí á¿ðòãýëä á¿ðòã¿¿ëýõ õ¿ñýëòýé  130 ãàðóé 

èðãýíèé ìàòåðèàëûã á¿ðä¿¿ëæ ºã÷  ¿éë÷èëëýý. Ìºí èðãýí, ÀÀÍýãæ áàéãóóëëàãûí 

ýçýìøèë, ºì÷ëºëèéí ãàçðûí êàäàñòðûí çóðãèéã ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí 

2 óäàà çîõèîí áàéãóóëæíèéò  180 ãàðóé íýãæ òàëáàðûí êàäàñòðûí çóðãèéã õèéëã¿¿ëæ 

áàòàëãààæóóëñàí.    

 2014  îíû ýõíèé õàãàñ æèëä Ãàçðûí òºëáºð  7 ñàÿ òºãðºãîðîõîîñ  ºíººäðèéí 

áàéäëààð 6 ñàÿ 550000 òºãðºã îðæ ã¿éöýòãýë  94% òàé áàéíà.  Ìºí ãàçðûí äóóäëàãà 

õóäàëäààíààñ 40.8 ñàÿòºãðºã , òýìäýãòèéí õóðààìæààñ  1.2 ñàÿ òºãðºã, ãàçðûí 

ãýð÷èëãýý áàðüöààëñàí õóðààìæààñ  1 ñàÿ òºãðºãèéí îðëîãû ãàéìãèéí áîëîí ñóìûí 

òºðèéí ñàíä îðóóëëàà. 

Çºâøººðºëã¿é тàðèàëàíãèéн òàëáàé õàìãààëàõ çîðèëãîîð óõñàí øóóäóó áóëóóëàõ 

òàëààð 6 ààíýãæèä õóãàöàà çààæ ìýäýãäýë ºã÷ øààðäëàãà òàâüæ àæèëëàæ áàéãàà 

áºãººä 1 ààíýãæèéí 1 êì øóóäóóã áóëóóëñàí. 

МУ-ын Газрын тухай хууль болон МУ-ын иргэнд  газар өмчлүүлэх тухай 

хуулийн  суртчилгааг ñóìûí òºâä èðãýäýä1 удаа сонирхолтой хэлбэрээр зохион 

байгуулж 20  гариу иргэнийг хамрууллаа. Ãàçðûí òóõàé õóóëü áîëîí õîëáîãäîõ õóóëü 

òîãòîîìæèéí òóõàé áýëòãýñýí ãàðûí àâëàãà áîðøóóðûã îëøðóóëæ èðãýäýä òàðààæ 

èðãýíèé òàíõèìä áàéðøóóëæ ñóðòàë÷èëæ àæèëëàæ áàéíà 
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Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн зорилтыг хангах  талаар: Сумын газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлийн 2014 оны зорилтыг тодорхойлж, 2014 оны газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө боловсруулж 9500 га-д үр тариа, 320 га-д 

төмс хүнсний ногоо , 2500 га-д рапс тариалж, 15500 тн үр тариа, 3000 тн төмс, 1500 

тн хүнсний ногооны ургац хураан авч, 9300 га-д уринш боловсруулж, 5500 тн 

байгалийн хадлан бэлтгэхээр төлөвлөж, сумын ИТХ-аар хэлэцүүлэн батлуулсан. 

Сумын хэмжээнд хаврын тариалалтанд шаардагдах үр, бордоо, хор гербицид, 

сэлбэг, шатахуун, техник хүн хүчний тооцоог ААН-үүдтэй хамтран хийж 3-р сард 

аймгийн УХАА-н газарт хүргүүлсэн. ГТҮ эрхэлдэг ААН-үүдтэй 2013 онд хамтран 

ажиллах гэрээг сумын ЗДТГ-ын татвар, нийгмийн даатгал, газрын даамал, хөдөлмөр 

эрхлэлт хариуцсан сэргэжилтэнүүдтэй хамтран дүгнэж сумын засаг даргад 

танилцуулан, 2014 онд хамтран ажиллах гэрээний төслийг боловсруулан засаг 

даргаар хянуулж, 4-р сарын 30-нд болсон сумын тариаланчдын зөвлөгөөнөөр ААН-

үүдтэй гэрээг байгуулж баталгаажуулсан. 

 Сумын засаг даргын 2014.04.28-ны А/71 тоот захирамжаар сумын хаврын 

тариалалтын ажлыг зохион байгуулах штабыг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж 

хариуцлагатай жижүүрийн ажиллах хуваарь, ажиллах журмыг батлуулж 6-р сарын 01 

хүртэл ажилласан. Сумын тариалалтын ажил хэвийн явагдаж үр тарианы 19 ААН, 3 

иргэн, төмс хүнсний ногооны 6 ААН, 65 иргэн нийт 12663 га талбайд үр тариа рапс 

тариалангаас улаан буудай 7156 га, овъѐос 20 га, рапс 5487 га-д тариалсан, төмс 

210 га, хүнсний ногоо 110 га-д тус тус тариалсан 1 ААН 1 иргэн жимс жимсгэнэ 

шинээр 4 га –д тариалсан эцсийн мэдээ гарсан. 

 Сумын засаг даргын 2013.06.12-ны А/95 тоот захирамжаар 3 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилж, 6-р сарын 16-17-нд соѐололтын үзлэг хийж 6-р 

сарын 18-нд дүнг гаргаж аймагт мэдээлсэн. Гербицид цацалт уриншийн 1-р 

боловсруулалт хийгдэж байгаа тул явцын мэдээг ААН-үүдээс авч аймагт мэдээлж 

байна. Төмс хүсний ногооны арчилгаа хийгдэж эхэлж байгаа тул таримлын төрөл тус 

бүрт ямар арчилгаа хийх, ямар хор гербицид хэрэглэх талаан ААН, ногоочдод тухай 

бүр зөвөлгөө өгч ажиллаж байна. 

 Сумын засаг даргын 2014.04.28-ны А/70 тоот захирамжаар ургацын хохирол 

тооцох сумын комиссыг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилуулан ажиллаж тариалангийн 
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талбайд мал орсон дуудлагаар 3 удаа явж зөрчлийг тогтоон хохиролын хэмжээг 

тогтоож акт үйлдсэн. 

 Малчид, тариаланчид, ногоочдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг сумын засаг даргын 

2014.04.28-ны А/72 тоот захирамж гаргуулан ажлын хэсэг томилуулан төлөвлөгөө 

батлуулсан бэлтгэж зөвлөгөөний илтгэл бичиж, тариаланчид, ногоочид, малчдад 

урилга хэвлүүлэн тарааж, зөвлөгөөнийг 4-р сарыйн 30-ны өдөр өргөн хүрээд 

хамруулан хийж, энэ үеэр малчид тариалчдын зохицлыг хангах журмыг сурталчилж, 

3 талт гэрээний төслийг боловсруулан танилцуулж, ААН-үүдтэй 2014 онд хамтран 

ажиллах гэрээг байгуулж баталуулсан. 

 МАА-н үйлдвэрлэлийн зорилтыг хангах талаар: “Хүнсний баталгаа байдал” , “ 

Монгол мал”, “ Чацаргана”, “ Сүү”, “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн”, “ Зөгий” 

хөтөлбыөрүүдийн ажлын төлөвлөгөөг ХАА-ын тасгийн мэргэжилтэнүүдээр гаргуулсан 

биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан.  

 “ Чацаргана” хөтөлбөрийн Элит үр ХХК 5 төрлийн жимсний 4000 ш суулгацыг 3 

га-д, иргэн Х.Ганболд 1250 ш 1 га –д тус тус шинээр тариоласнаар сумын хэмжээнд 

8,5 га жимсний цэцэрлэгтэй бол жимсний тариалалт өссөн. 

 2013-2014 оны өвөл өнтэй сайхан болж мал өвжихөд хүндрэл гараагүй мал 

жилбэтэй төллөж төл хорогдолгүй бүрэн бойжсон дүн гаргасан. Том малын зүй бус 

хорогдол гараагүй, төлийн мэдээг график хугацаанд нь өгч ажилласан. 

 2014 онд бэлчээрийн 4000 га талбайд энгийн механик аргаар огтоно устгахаар 

ГЗБ-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Газар тариалан эрхэлдэг ААН –үүд өөрсдийн 

ашиглаж байгаа тариалангийн талбайдаа огтоно устгах ажил хийсэн. Тариалангийн 

талбай болон ойр орчмын бэлчээрийн огтоны тархалтын судалгааг хийх газрын 

зураглал гаргаж аймгийн ҮХАА газарт 6-р сарын 16-ны өдөр явуулсан. 

 6-р сад шинээр орж ирж байгаа гербицид, хор, ариутгалын бодисууд, 

бордооны үйлчилгээ, орц норм, тарималын сэлгээний олот, шинэ сортуудыг тухай 

бүр судалж ААН-үүдэд зөвлөгөө өгч ажилласан. 
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 Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд, 6-р сард сумын Засаг даргын 

хөрсний үржил шимийг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ , 

цаашдын зорилтын тухай сонсголыг хэлэлцүүлэхээр төлөвлөсөн байсан тул уг 

сонсголыг бэлтгэж аймгийн ҮХААГазар, сумын засаг даргад 6-р сарын 20-нд өгсөн.

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 70 сая төгрөгөөр сумын 

ногоочидод үйлчлэх техник үйлчилгээний парк байгуулж МТЗ-82,1 трактор, анжис, 

төмс үрлэгч, манагч, КДП-4 хадуур, төмс ухагч зэрэг техникийг иж бүрнээр нь авсан 

 

Хагас жилийн байдлаар ой бүхий газруудад сумын цагдаагийн хэсэг болон 

байгаль хамгаалагч нарын хамт 6 удаа хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчил 

дутагдлуудыг аргилгуулах арга хэмжээ авч ажилласан. Тогосын нарс, Ачит хараа 

ХХК-уудын мод бэлтгэлийн талбайд аймгийн БОАлба болон сум дундын ойн ангийн 

мэргэжилтэн нартай хамтарч 3 удаа үзлэг шалгалт хийж заавар зөвөлгөө өгч 

ажилласан. Мөн 2014 онд бэлтгэх модны нөөц тогтоох чиглэлээр ИТХ-ын 

тэргүүлэгчид, Засаг дарга, Байгаль хамгаалагч нартай хамтарч 2 удаа Тойлбын 

даваа, Баавгайт, Тогосын нарс, Ар могой, Шаварт, Сэвд зэрэг газруудад үзлэг 

хийсэн. 2014 оны хавар Тогосын нарс ууланд Өнө орших булаг ХХК 45 га талбайд 

нарс, шинэсний 2 настай тарьцаар ойжуулалт хийсэн. Мөн Тогосын нарс ХХК 15 га 

талбайд 2013 оны ойжуулалтын ажлаа хийж гүйцэтгэсэн. Тогос хайрхан, Газар эх 

нөхөрлөлүүд тус тус 1 га талбайд ойжуулалт хийсэн. 
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Îé õýýðèéã ãàë ò¿éìðýýñ õàìãààëàõ òóõàé õóóëèéí äàãóó хаврын õóóðàéøèëòûí 

¿å эхэлж байгаатай холбогдуулан òóñãàé òºëºâëºãººíèé äàãóó ýðã¿¿ë øàëãàëò  õèéæ, 

сумын ААНэгж, Албан байгууллагуудын галын аюулгүйн булан болон анхан шатны 

багаж хэрэгслийн бүрэн гүйцэт байдалд үзлэг хийж, байгаль орчны албаны үлээгч, ус 

шүршигчийн бүрэн бүтэн байдалд үзлэг хийж засвар үйлчилгээг хийлгэж байнгын 

бэлэн байдалд байлгаж байна. Баруунбүрэнгийн сум дудндын ойн ангиас 2 шинэ 

үлээгч, 2 ш ус шүршигч авсан.  

 

 Мөн Газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-үүдэд түймрээс 

урьдчилан сэргийлж ажиллах, өөрийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй газар нутагтаа 

түймэр гаргахгүй байх баталгаа 22 ААН-ээс гаргуулан ажиллаа. Аймгийн Засаг 

даргын 2014.03.19. А/84 тоот ой хээрийг түймрээс хамгаалах захирамжийн дагуу 

сумын хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, Хариуцлагатай 

жижүүрийн ажиллах журам, хуваарь гарган хуваарийн дагуу ажиллсан. Мөн аймгийн 

ОБГ-ын ажилтан нартай хамтарч  45 хоногийн хугацаанд байнгын постонд гарч 

хяналт тавьсан. Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хуулиар 1 иргэнд 192.000 

төгрөгний торгууль ногдуулж барагдуулсан.  

 

Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ААН болон Албан 

байгууллага, иргэдийн газрын асуудал хэрхэн шийдвэрлэсэн байдалтай танилцан 

үзлэг шалгалт хийлээ. Тариалангийн талбай хамгаалах нэрийдлээр шуудуу ухсан 4 

ААН-д албан шаардлага өгч ажилласан. Хагас жилийн байдлаар 1 ААН 

тариалангийн талбайн шуудууны 70%-ийг булш тэгшилсэн байна. Мөн Газрын 

даамалтай хамтран түүх соѐлын дурсгалт болон үзэсгэлэнт газар болох Тойлбын 
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соѐмбо, Нийслэлийн туурь, Ишгэнт нуур зэргийн байршлийн цэгийг тогтоож орон 

нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан. 

2014 оны 4 дүгээр сарын 26 нд сумын төвийн айл өрхүүдийн хог хаягдлыг 

цэвэрлүүлж нийтийн эзэмшилийн талбайд хаягдсан эзэнгүй хог хаягдлыг нийтийн 

цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж хог хаягдлын цэгийн хашаанаас хийсч гарсан 

хог хаягдлыг цэвэрлэж хогийн цэгт ачиж буулгасан. 

  

2014 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр ЗДТГазрын ажилчид болон Эмнэлэгийн 

ажилчид хамтарч Ишгэнт товууханы дэрсэнд хаягдсан хог хаягдлыг цэвэрлэж хогийн 

цэгт ачиж буулгасан. Мөн ЕБСургууль, цэцэрлэг, Соѐлын төвийн ажилчид Орхон 

хорооллын урд тал болон хажуугийн эзэнгүй хог хаягдлыг цэвэрлэж хог хаягдлын 

цэгт ачиж буулгасан.  

Мөн ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “ Хушаат цэвэр орчин ” 

хөтөлбөрийн хүрээнд хоггүй орчин аянаар 1 өдөр сургуулийн сурагчдын хог хаягдлын 

цэвэрлэгээнд оролцсон. 

          

Иргэдээс хэрэгцээтэй байгаа хэрэглээний мод,хашааны банз, дай, шонгийн 

модны судалгааг өргөдлөөр авч Засаг дарга, Орлогч дарга Багийн дарга нар, 

Байгаль орчин, Нөхөрлөлүүд Иргэдийн хамт хуралдаж багийн зохион байгуулалттай 

мод бэлтгэлийн ажил эхлэхээр шийдвэрлэв.  



Хушаат сумын Засаг Даргын Тамгын Газар 

 

  12 
 

 

Тус суманд үйл ажиллагаа явуулж буй нөхөрлөлүүдийн дарга нартай уулзаж 

байгуулсан гэрээний биелэлтийг нь дүгнэх  ажлыг зохион байгуулж Засаг даргын 

зөвлөл, ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр болоод байна. 

  
 

 

Сумын ЗДТГ-ын 2014 онд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний ерөнхий 

төлөвлөгөөг вэб сайтад байрлууллаа. Мөн сумын ЗДТГ-ын вэб хуудаст төрийн 

үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагаа, суманд зохион байгуулагдаж байгаа арга 

хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэлийг тогтмол тавьж иргэдэд үйлчилж байна 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Орхон хороололын 

цахилгаан хангамж, трансформаторыг ашиглалтанд оруулж ХАА-н дундын 

үйлчилгээний төвд трактор, тоног төхөөрөмж, Рашаант хороололын худгийн засварыг 

дуусгаж  орон нутгийн өмчид бүртгэн авлаа.  
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Халуун усны барилгын дээврийг шинэчлэхээр шийдвэрлэн хүүхдийн 

тоглоомын талбай, гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлууд 80% гүйцэтгэлтэй байна.Төв 

замын засвар, тэмдэглэгээний ажил, Хашаатын давааны зам засварын ажлууд дуусч 

Эрдэнэтолгойн гарамын гүүрийн ажил 80%-тай байна. Сургууль, ЭМТөвийн бохирын 

засварын ажил дахин зарлагдаж урилга хүргүүлээд байна. 

 

      2014 оны  06-р сарын 24-ны  байдлаар : 

 Хушаат 0рон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 8536,9 сая төгрөг  

 Аймгийн төвлөрсөн сангийн орлого 44660,0 сая төгрөг  

 Улсын төвлөрсөн санд 29716,4 сая төгрөг нийт 82913,3       сая төгрөгний 

татварын төлөвлөгөөтэй, гүйцэтгэл нь өссөн дүнгээр 108254,6      сая 

төгрөг буюу   130,5 хувьтай байна.  

       Төвлөрсөн татварыг сан бүрээр авч үзвэл:Үүнд:1.Хушаат төрийн санд12415,0 сая 

төгрөг 2. Сэлэнгэ аймгийн төрийн санд 64286,1 сая төгрөг, 3.Улсын төвлөрсөн санд 

31553,5 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Татварын нэр төрлийн хувьд 18 нэр төрлийн 

татвараас10 нэр төрөл биелж 8 нэр төрлийн татвар /Үүнд: усны төлбөр , ан 

ашигласны,түгээмэл тархацтай, татварын хүү торгууль,/ авто, агаарын бохирдол,/үйл 

ажиллагааны орлого/ тасарсан байна.  Үүнд: Татварын биелэлтийг нэр төрөл, бүрээр 

хүснэгтээр харуулвал: Хушаат төрийн санд: Татварын орлого 2014- оны 06-р сарын 

24-ны байдлаар: 

Татварын төрөл 2014оны 

төл 

Гүйцэтгэл хувь  Тайлбар 

ИОтатвар 2548,5 880,0 56,7 Татварын албанд бүртгэлтэй 

43 иргэн байгаагаас 15 татвар 

төлөгч хамрагдсан.төмс 

хүнсний ногоо тариалдаг 

улирлын чанартай үйл 

ажиллагаа явуулдаг 

Жишиг 0    

ҮХХБОАТатвар 0 30,0   

Бууны албан татвар 87,0 64,0 78  иргэн- 64,0 

Суутган  60,0   

Түгээмэл тархац 0 50,0 5,1%  

Бусад орлого 0 0    

НЗА-гүй 2548,6 7551,5 119,4 Газрын дуудлага-7007,2 

,хэсгийн төлөөлөгч-590,0  

Цагдаа-71,1 БОУБ-1748,4 

АМНАТөлбөр 0    

Ойгоос хэрэглээний  0 1628,8 142,2 Аанэгж- 500,0 иргэн 1128,8 

Хүү торгууль 500,2 7,2 57,5% Татварын хш Зүртөндөр 

Байгаль ургамал 0    

Тэмдэгтийн хураамж 1500,0 2207,5 288% Здтг 3125,3 Газрын 

даамал1200,0 

Хог хаягдал 249,8 0   

Нийт дүн 8536,9 12415,0 145,4%  

   2. Аймгийн төвлөрсөн сан: 
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Татварын төрөл 2014 оны төл Гүйцэтгэл хувь 

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 1750,0 332,7  

АТБӨЯХ- ийн албан татвар 7650,0 2854,7  

Газрын төлбөр 5060,0 6458,1  

Газрын дуудлага худалдаа 0 32000,0  

Ус ашигласны төлбөр 0   

Цалин хөлс түүнтэй адилтгах 

орлого  

30200,0 22614,2  

Дүн 44660,0 64286,1 143,9 

        3.Улсын төвлөрсөн сан: . Суманд бүртгэлтэй 46 ААНэгжтэй. Газар тариалангийн 

үйл ажиллагаа тогтмол явуулдаг 34 , худалдаа үйлчилгээ явуулдаг 5 , бусад 7 татвар 

төлөгч байна.        

       Дээрхи аж ахуй нэгжүүд татварт 100 хувь хамрагдсан. 

Татварын төрөл төлөвлөгөө Гүйцэтгэл хувь 

НӨАТатвар 23700,0 3613,2  

ААНОАТатвар 5642,0 27940,3  

Агаарын бохирдол 5642,0 0  

Дүн 29716,4 31553,5 106,1 

 

       ААНОАТ, НӨАТ, ҮХХАТ-т  татвар төлөгчийн хамрагдалтыг 100% хүргэн АТБӨЯХ-

ийн татвар төлөгчийн100% -ийг татварт хамрууллаа. 

      Үүнд:   

1. ААНОАТ46 хамрагдахаас46 буюу 100% 

2. НӨАТ-т 4 хамрагдахаас 4 буюу 100%  

3. ҮХХАТ-т 17 хамрагдахаас 17 буюу 100    %    

4. АТБӨЯХ-т 191 хамрагдахаас 171 буюу 80% 

5. Аймгийн засаг даргын 2014.03.24-ны03 тоот албан даалгавар , Сэлэнгэ 

аймгийн Татварын хэлтэсийн даргын 2014- оны 02-р сарын10-ны өдрийн 01 

тоот албан даалгавар, ТЕГазрын даргын 2011 оны “Татвар хураах үйл 

ажиллагааны дүрэм”-ийг чиглэл болгон өр барагдуулах ажлыг  хийж 

гүйцэтгэлээ. Үүнд: Өрийн байдлыг харуулбал: 

2013 оны жилийн эцсийн 
өрийн бүгд дүн 

2014оны 06-р сарын 24-
ны байдлаар 
барагдуулсан өр 

Өрийн үлдэгдэл 06-р 
сарын 24-ны байдлаар 

 
Хувь 

200,879,3 22339,6 178539,7 11,1 

 

 

 


