
 

 
  2018 онд хийсэн  ажлын товч тайлан . 

2019.01.07  

Манай ТББ нь 2018 онд УБ хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн 

ажлын албаны дарга Т.Гантөмөртэй хийсэн гэрээний дагуу  Золбин нохой муурны 

устгалын ажил, төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн үйл ажиллагаа, гэр хороололын айл 

өрхийн нохой бүртгэлжүүлэлтийн ажил, нохой муурны сэг зэмийг дарж булах, 

шатаах устгах ажлуудад хяналт тавин ажиллаж ирлээ. 

1. Золбин нохой муурны устгал түүнийг дарж булах ажилд хяналт тавьж 

ажилсан тухай  

Нохой устгалын ажлыг Хот тохижилтын газар, Базальт нэгдэл ХХК , 

Мөнхбуян- Оргил ХХК  нь хийж гүйцэтгэн ажилладаг. 

Эдгээр устгалын компаниудын устгасан нохойны тоог сар бүрээр  

үзүүлэв. 

  Устгалын компаниудын 2018 оны 1-12-р сарын тоон үзүүлэлт  \ширхэг 

 

2018 онуудын  устгалын компаниудын   тоон үзүүлэлтийг графикаар 

үзүүлвэл 
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Базальт 
нэгдэл ХХК 

3388 1716 3127 2620 2603 2034 1128 1654 1785 3063 5524 3223 31865 

Мөнхбуян-
Оргил ХХК 

2325 1207 2549 2010 2452 2002 1059 1208 1415 3563 5742 3304 28836 

Нийт дүн 9424 3979 9391 7804 7928 5777 4093 5348 5144 10564 17129 10489 97070 



 

  Устгалын ажлыг ХТГ- н мэргэжилтэний хамтаар өдөр бүр тоолон хүлээн авч ухаж 

бэлтгэсэн нүхэнд тухайн өдрийн бүх  нохойг  хийж  техникээр дарж булах ажлыг 

хийж ирлээ.   

Устгалын компаниуд нь хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны 

зөрчилгүй  ажиллах, хариуцсан  дүүргийнхээ  хороо бүрт  батлагдсан  графикийн  

дагуу  ажиллаж тухайн сард хийсэн ажлын  тодорхойлолтыг  хороон  дарга  нараас 

авч баталгаажуулан ажиллаж байсанаас гадна сар бүр жигд ажиллахгүй  машин 

техникийн эвдрэл нилээд гарсан зөрчлүүд  байгаа  боловч Базальт нэгдэл ХХК  

Мөнхбуян- Оргил ХХК –д нь өдрийн цагаар буун дуу гаргахгүй нохойг  уураглан 

барих тороор барих зэрэг ажлуудыг нэг нэг анчидад дагнуулан ажиллаж байгаа нь 

үр дүнгээ өгч байлаа. 

Компаниудын үйл ажиллагааг  товчлон үзүүлвэл  

  

2. Төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн үйл ажиллагааны 

талаар: 

Манай хяналтын  ажилчид Нарангийн энгэрийн хогийн цэг, Мориндавааны 

хогийн цэг, Цагаандавааны хогийн  цэгүүдийг хариуцан  ажиллаж өдөр бүр ирсэн 

хогийг ландфил  технологийн  дагуу дарж  булах  ажилд   хяналт тавьж тэмдэглэл 
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10 10 -Бүрэн 
бүрэлдэхүүнээрээ 
ажиллахгүй 

-Анчид аваар осол гаргаагүй . 
-Дархан цаазат богд уулны 
нохой устгалыг сайн 
гүйцэтгэдэг. 
-Дуудлагыг сайн авдаг 
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нэгдэл 
ХХК 

4 4 -Сар бүрийн жигд 
ажиллагаа алдагд-
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-Анчид аваар осол гаргаагүй . 
-Нэг анчид нь дагнаж нохойг 
буун дуу гаргахгүй  агнадаг. 
-Хороодод батлагдсан 
графикийн дагуу ажилдаг. 
- Сум түлшний хангамж сайн 
-Дуудлага сайн авдаг 

Мөнхбуян
-Оргил 
ХХК 

4 4 -Анчдын машин 
эвдрэл ихтэй 
-Жигд ажиллагаа 
алдагдсан 

- Дуудлага сайн авдаг  
-Анчид аваар осол гаргаагүй . 
-Нэг анчид нь дагнаж нохойг 
буун дуу гаргахгүй  агнадаг. 
-Хороодод батлагдсан 
графикийн дагуу ажилдаг 
-Сумны түлшний  хангамж 
сайн 



 

хөтлөн ажил хариуцсан  хүмүүсээр гарын үсэг зуруулж  сарын эцэст  хогийн цэгийн 

мэргэжилтэнтэй техникүүдийн ажилласан цаг, зарцуулсан  түлш шатахуунд  

тулгалт  хийж хийгээгүй ажлыг хийсэн гэж гүйцэтгэлд оруулсан  бол гүйцэтгэлээс 

хасаж тухайн сарын гүйцэтгэлийг  баталгаажуулан ажиллаж байлаа. Энэ онд нийт 

1.2 сая төгрөгний түлшний илүү зарцуулалтыг хасаж ажиллав..Төвлөрсөн хогийн 

цэгүүдийн диспетчерийн хог хаягдлын бүртгэлд 2 удаа хяналт тавьж ажиллаа. 

Хяналтыг 3-н хогийн цэгийн диспетчер бүрийн гараан дээр хогийн цэгт ирж буй 

хогны машиныг алсаас  ноймер дугаарыг цаг минуттай нь тэмдэглэн хөтөлж  

түүнийгээ диспетчерийн бүртгэлийн талонтой нэг бүрчлэн  тулгаж үзэхэд нилээд 

зөрчил  гарсан ба ажлын тайланг  ЗАА-ы тохижилт хог хаягдлын удирдлагын 

хэлтэс, дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэн ажиллалаа. Өдөр бүр хөтөлж ажилдаг 

хүснэгтийг үзүүлэв. 

 

 

 



 

 

Төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн дарж булсан хогны хэмжээ 

        2018 оны 1-12-р сар                                                                                 \тонн\ 

Сарууд Нарангийн 
энгэр 

Цагаан 
даваа 

Морин 
даваа 

Нийт дүн 

1-р сар 37.253.3 28.173.3 16.772.3 82.198.9 

2-р сар 36.095.0 28.173.0 15.679.0 79.947.0 

3-р сар 48.603.0 30.901.0 31.534.0 111.038.0 

4-р сар 54.708.0 49.227.0 29.957.0 133.892.0 

5-р сар 55.516.0 45.745.0 39.498.0 140.759.0 

6-р сар 56.422.0 42.671.0 32.648.0 131.741.0 

7-р сар 38.995.0 25.290.0 9.334.0 73.618.0 

8-р сар 36.817.0 21.595.0 11.374.0 69.786.0 

9-р сар  45.034.0 27.411.0 10.882.0 83.327.0 

10 сар  40.527.7 24.485.3 10.693.3 75.706.4 

11 сар  40.304.2 21.710.7 12.277.4 74.292.3 
12 сар  40.043.2 21.623.3 12.686.0 74.352.5 

Нийт дүн 531.014.0 367.294.3 221.057.6 1.130.658.5 

 

Графикаар үзүүлвэл  
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3. Гэр хороололын айл өрхийн нохой  

бүртгэлжүүлэлтийн ажлын талаар : 

2017 онд Чингэлтэй Сүхбаатар дүүрэг , 2018 онд Хан-уул Баянгол 

дүүргүүдийн гэр  хороололын айл өрхийн  нохойг бүртгэлжүүлэх ажлыг ЗАА , 

Нийслэлийн мал эмнэлэгийн  газартай хамтран 5,6 сард хийж гүйцэтгэсэн ба  

манай ТББ   өдөр бүр хяналт тавьж ажиллаж байлаа.  

Үүнд эзэнтэй  нохойг бүртгэн паспорт пайз олгож,  шинээр хүзүүвч зүүж өгсөнөөс 

гадна вакцин тарьж  нохойны  идүүр, үүр зэргийг ариутгахаас гадна эзэн нь 

зөвшөөрсөн тохиолдолд үржлийг зогсоох ажлыг хийж  ажиллаа.  

Бүртгэлд хамрагдсан нохойны тоо  

                                                                 \ дүүргээр\ 

Дүүрэг  
Хамрагдсан  Бүртгэлд хамрагдсан 

нохойны тоо  хороо  Хэсэг  

Сүхбаатар дүүрэг  11 107 6300 ш 

Чингэлтэй  13 162 8700 ш 

Хан-Уул  16 123 5976 ш 

Баянгол  8 66 3024 Ш 

Дүн 48 458 24000 ш 
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Дээрх  ажлыг хийж дууссаны дараа манай ТББ нь  дүүргүүдийн гэр 

хороололын айл өрхөөр явж иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч дүгнэлт 

гарган ажиллаа. 

Иргэдээс авсан санал асуулгын товчоо 

     
       

№ Асуулт   Дүүрэг   

ЧД  СБД БГД  ХУД  

1 Хамрагдсан өрхийн тоо  72 44 48 70 

2 Нохой бүртгэлжүүлэлтийн 
ажлыг зөв зүйтэй гэж 
байна уу 

Зөв  ажил  72 44 48 70 

3 Нохойгоо шөнө  сул 
тавьдаг уу   

Тийм  23 14 12 12 

  Үгүй 49 30 36 58 

4 Өглөөд буцааж уядаг уу Тийм  17 12 2 10 

 Өөрөө ирдэг үү Тийм  6 2 10 2 

5 Нохой шинэ хүзүүвчтэй 
байгаа юу  

Тийм  68 44 46 70 

Үгүй  4  2 0 

6 Золбин нохой байгаа юу  Тийм  51 33 29 40 

7 Эзэнтэй боловч эзэнгүй 
мэт явдаг нохой байна уу 

Тийм  32 22 16 34 

8 Нохой бүртгэлжүүлэлтийн 
үйлчилгээ үзүүлхэд  
төлбөр авсан уу  

Тийм  6    

 

 Судалгаанаас харахад иргэд бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг ҮР ДҮНТЭЙ ажил болсон 

гэж дүгнэв. Харин айлууд нохойгоо сул тавьдаг боловч буцааж уядаггүй учир 

эзэнтэй боловч эзэнгүй явдаг нохойны тоо ихсэж байгаа байдал ажиглагдлаа. 

Мөн бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн дүүргүүдээс нохойны тоог  хороо хэсэг бүрээр 

авч   дүгнэлт  гарган тохижилт хог хаягдлын удирдлагын  хэлтэсийн  мэргэжилтэн  



 

Аригуун , Энхамгалан нарт танилцуулж дүүрэг, нийслэлийн мал эмнэлэгийн эмч 

нартай уулзалт зохион байгуулж дээрх дүгнэлтийг танилцуулж  2019 онд 

бүртгэлийн ажил хийх СХД, БЗД –ийн  нохойны  тоог хороо хэсэг бүрээр  бодитоор 

гаргах тухай  санал тавьж ажиллаа. ЧД –н бүртгэлд хамрагдаагүй  үлдсэн 2804 

ширхэг нохойны санхүүжилтийг  тохижилт хог хаягдлын мэргэжилтэнүүд 2019 оны 

төсөвт  суулгуулах тухай ажлыг зохион байгуулан ажиллаа.  

 


