
 

 

Ñóìûí  ÈÒÕ-ûí 2017  îíы 12 äугааð ñàðûí 15-íий   

ºäðèéí õóðëûí  дугаар 20 òîîò òîãòîîëын  хавсралт 

 

 

 

Ñóìûí Эäèéí Зàñàã, íèéãìèéã 2018 îíä õºãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ÷èãëýëийн төлөвлөгөө: 

 

 

Зорилт: 2018 онд Засгийн газар, Аймгийн Засаг даргын зорилтот хөтөлбөрийг ханган, Хүний хөгжилд суурилсан, Иргэний нийгмийн хамтын 

ажиллагааг дэмжсэн, үйлдвэрлэл хөгжүүлсэн, Эко орчин бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллана.  

 

Нэг. Нийгмийн бодлогын хүрээнд: 

Õ¿í àìûã ýð¿¿ë,  áîëîâñðîëòîé,  õ¿íèé õºãæëèéã äýìæèí èðãýäèéíõýý нийгмийн идэвхийг ñàéæрóóëíà. 

  

Эрүүл мэндийн байгууллагын холбогдох үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж,  тоног төхөөөрөмжид шинэчлэл хийх,  

Боловсролын  байгууллагуудыг хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглүүлэх,  багш нарын бүтээлч ажиллагааг дэмжиж,  

сургалт хүмүүжлийн ажлын уялдааг сайжруулна. 
 

№ Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн Хугацаа Хариуцах эзэн   

1.1. Эрүүл мэндийн хүрээнд. 

1 Эрүүл мэндийн их засварын зураг төсөв Жилдээ 
       
Ж.Рэнчинсамбуу 

.   

  2 
Багийн эмч нарыг унаажуулах 

Жилдээ 
А.Эрдэнэбат 

Ж.Рэнчинсамбуу 

  

 3 
Лаборантаар тогтвор суурьшилтай ажиллах хүнийг бэлтгэх 

Жилдээ 
А.Эрдэнэбат 

Ж.Рэнчинсамбуу 

  

     4 
Халдварт бус өвчлөлийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 80%-тай 
хийнэ. /Элэгний B,C 16-40 нас АД, Чихрийн шижин, Умайн 
хүзүү Хөхний өмөнгийн үзлэг гэх мэт/ 

жилдээ Ж.Рэнчинсамбуу 

  

     5 
Сүрьеэгийн сорьц тээвэрлэлтийг жилд 12 удаагийн давтамжтай 
60-аас доошгүй хүнээс авч тээвэрлэх 

Тогтмол Ж.Рэнчинсамбуу 
  

    6 ЭМ-ийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг чанартай хийх 
/жирэмсэн,  хөх умайн хүзүү, АД, Чихрийн шижин/, /Зорилтот 
насны иргэдэд/ 

Тогтмол Ж.Рэнчинсамбуу 

  



1.2 Боловсролын байгууллагын хүрээнд 

1 
Аймагт зохион байгуулагдаж буй олимпиадуудад оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

1-р улиралд М.Болормаа   

2 
“Залуучуудын хөгжлийн өдөр“-ийг сар бүр зохион байгуулж, 
тэдний нийгмийн идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
тогтмолжуулна. 

Жилдээ 
Б.Оюунханд 

 ТББ 
 

 

3 
“Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүүхэд 
бүрийн авьяасыг хөгжүүлнэ 

2.3-р улиралд 
Б.Оюунханд 
М.Болормаа 
Ч.Буянжаргал 

 

 

4 “Хүүхдэд ээлтэй” баг, байгууллага, ААН-ийг  шалгаруулах 3-р улиралд 
БЗД нар 
 Төсвийн 

байгууллагууд 
 

 

5 
СӨБоловсролын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх туршилтын 
цэцэрлэг болгох 

Жилдээ Ч.Буянжаргал  
 

6 
Урлаг соёлын арга хэмжээнүүдийг тогтмол хэрэгжүүлж, сумаа 
сурталчилах 

Тогтмол Ц.Хадхүү 

   

 

 

7 
Дотуур байрны гүний усны цахилгааны утас, нацоссыг сольж, 
сурагчдын ундны усны асуудлыг шийдвэрлэх 

2018 оны 1-р 
улиралд 

М.Болормаа   

8 
“Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр”-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн 
тохижилтын үйл ажиллагаанд анхаарч ажиллах 

2018 он М.Болормаа   

     
    9 

Ахмад настан, залуучууд, хүүхэд багачуудын гурван үеийн 
алтан хэлхээг бэхжүүлэх ажлыг монгол ёс заншил, уламжлалд 
тулгуурлан хэрэгжүүлнэ. 

2018 он 
М.Болормаа 
Ч.Буянжаргал 

 

 

    10 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан үйл ажиллагааг 
дэмжин ажиллана 

тогтмол 
М.Болормаа 
Ч.Буянжаргал 

 
 

   11 
Шатар хөтөлбөрийн хүрээнд сургагч багш бэлтгэнэ жилдээ Ж.Наранжав  

 

   12 СӨБ-ын хамран сургалтыг 88%-д хүргэх 
 

Жилдээ Ч.Буянжаргал  
 

   13 СӨБ-д хамрагдахгүй байгаа  хүүхдүүдэд хүрч ажиллах 
зорилгоор дасгал ажлын ном бэлтгэн тараах, даалгавар өгөх 
ажилд багийн дарга нартай хамтран ажиллах 

2,4 –р улиралд Ч.Буянжаргал  

 

   
   14 

Онцгой байдлын үед боловсролын байгууллагын бэлэн байдлыг 
хангах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургууль 
цэцэрлэгийн чадавхийг бэхжүүлж  ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагын дэмжлэгтэй зохион байгуулах 

2-р улиралд 
Б.Хорлоо 

Ч.Буянжаргал 
 

 

15 
Цэцэрлэгийн нэг танхимыг урлаг спортын заал болгон 
тохижуулах  

Жилдээ Ч.Буянжаргал  
 



16 

Хүүхдийг зам тээвэр ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
сургууль цэцэрлэгийн орчинд замын гэрэлтүүлэг тэмдэг, 
тэмдэглэл хийх, сэргээн засварлах сурагчдын замын 
хөдөлгөөний аюулгүй оролцох зөвлөмж сурталчилгааг 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах 

1,2,3 дугаар 
улиралд 

М.Болормаа 
Ч.Буянжаргал 

 

 

17 
Орон нутгийн боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн 
чадавхийг бэхжүүлэх 

Жилдээ 
М.Болормаа 
Ч.Буянжаргал 

 
 

18 
Цэцэрлэгийн ундны усыг сайжруулж цэвэр усны хангамжийн 
тоног төхөөрөмжтэй болгох 

1-2-р улиралд Ч.Буянжаргал  
 

 

Хоёр. Дэд бүтэц, Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, Байгаль орчин  Сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн үйл ажиллагааг  эрчимжүүлж, Төрөөс 

малчдад үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулна. 
 

2.1. Дэд бүтэцийн ажлын хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалт 

    1 
Буянтын 1,2-р багийн соёлын төвийг засварлах зураг төсөв 
хийлгэх  

Жилдээ 
Б.Хорлоо 
 БЗД нар   

  

     2 
Соёлын төв ордон шинээр барих ажлыг эхлүүлэх /400 
хүний багтаамжтай, 2 давхар/ 

2018-2020 А.Эрдэнэбат   

     3 Хуурай сүүний үйлдвэр байгуулна  2018 

А.Эрдэнэбат 
Төсөл 

хэрэгжүүлэгч 
байгуулага 

  

     4 Засаг даргын Тамгын газрын  их засварын ажил /150 сая/ 2018 
А.Эрдэнэбат 
Б.Хорлоо 

  

     5 
Сумын төвийн гэр хороололыг цэгцэлж жигдрүүлэх  
/А зэрэглэлийн бүс/ 

2-р улиралд 
ИТХ, ЗДТГ, 

 БЗД нар, иргэд 
  

2.2. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд 

    1 Баг бүрт  энгийн уурхайн худаг засварлана Жилдээ ЗДТГ, БЗД нар   
 
 

 

2 
Байгаль орчин, газар, бэлчээр хамгаалах чиглэлээр 
сурталчилгааны материал хэвлүүлж гаргана. 

Жилдээ 

А.Эрдэнэбат 
М.Ганчимэг 
БЗД нар 
Байгаль 

хамгаалагчид  

  

3 
Загийн ойг хамгаалах хортон шавьж үлийн цагаан оготоноос 
хамгаалах талаар Олон Улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтарч 
ажиллана. 

Жилдээ 
ЗД,БХ, Газрын 
даамал,БЗД 

  

4 Хилийн цэс тогтоох ажлыг үргэлжлүүлж хийнэ. Жилдээ ЗД,БХ, Газрын   



даамал,БЗД  

5 
Сумын нийт нутаг дэвсгэрт байгаа нөхөн сэргээх газрыг төсөл 
хөтөлбөрт хамруулах 

Тогтмол 

А.Эрдэнэбат 
М.Ганчимэг 
Байгаль 

хамгаалагчид  

 

 

6 
“Иргэн бүр 1 мод” байгууллага бүр эко орчин бүрдүүлэх ногоон 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

Жилдээ 
Байгууллага, 
иргэн бүр 

 
 

7 

Уул уурхайн нөхөн сэргээлтэд “дүйцүүлэн хамгаалах” 
механизмыг нэвтрүүлэх, Нөхөрлөл бүрийг ногоон хэрэм төсөлд 
хамруулж ногоон зурвас бий болгох 

Тогтмол 

А.Эрдэнэбат 
М.Ганчимэг 

 ТББ, 
нөхөрлөлүүд 

 

 

8 

“Олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын санаачилга”-ыг  
хэрэгжүүлж, иргэдэд нээлттэй, хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлж, гурван талт нээлттэй хэлэлцүүлгийг жил бүр зохион 
байгуулах, орон нутгаас ажлын байраар хангах тэдний нийгмийн 
даатгал, татварыг орон нутагт байрлуулах. 

Тогтмол 
Уул уурхайн 

компаниуд, ИТХ, 
ЗД 

 

 

9 Уул уурхайгаас орон нутагт орох орлогыг нэмэгдүүлж, бичил 
уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт тавин шалгалтын үр дүнг 
нэмэгдүүлнэ. 

Тогтмол 
ТББ, уул уурхайн 

компани 

 

 

10 
Орон нутаг дахь иргэний байгууллага, иргэдийн нөхөрлөлтэй 
байгаль хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллах тогтолцоог 
шинэ шатанд гаргана. 

1,2-р улирал 
ТББ, ЗД-ын 
зөвлөл 

 

 

2.3. Сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн үйл ажиллагааг  эрчимжүүлж, Төрөөс малчдад үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулна. 
 

1 

 
Малчин залуучуудын чуулга уулзалт зохион байгуулах  

1 -р улирал 
ЗДТГ, БЗД нар 
Залуучуудын 

холбоо 
  

2 

Малчин эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөөн зохион байгуулах 

3- р улирал 
ЗДТГ, БЗД 

Эмэгтэйчүүдийн 
холбоо 

  

3 

Багийн Засаг дарга нарыг мэргэшүүлэх, дадлагажуулах, иргэдэд 
хүрч ажиллуулах, ЗДТГазар түүний албадын үйл ажиллагаанд 
хяналт шинжилгээ хийж үр нөлөөг дээшлүүлэн чанартай 
болгоно. 

Тогтмол Засаг дарга, ЗДТГ   

4 

Цөлжилт, элсний нүүдлийн эсрэг бэлчээр хаших, гүний  худаг ус 
гаргах, энгийн уурхайн худаг засварлах төсөл хөтөлбөрүүдтэй 
хорших хамтарч ажиллана. 
 

Тогтмол 
Уул уурхайн 

компаниуд, ИТХ, 
ЗД 

  



5 
Малчдыг малжуулах, хашир туршлагатай малчдыг дагалдуулан 
сургах, зээл болон бусад төсөл хөтөлбөрт хамруулах замаар 
малчдын залуу халааг бэлтгэх 

Тогтмол 

ЗДТГ, БЗД нар, 
малчид 

 
 
 

  

     6 

Багийн онцлогт тохируулан өдөрлөгийг зохион байгуулж 
иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж үр дүнг тооцно. 
 

2-р  сард 
ЗД-ын орлогч, 
ЗДТГ-ын дарга, 

БЗД нар 

 

 

 7 
“Их Говийн тэмээ-2018” хөтөлбөрийн хүрээнд болох 
Тэмээчдийн зөвлөгөөнд малчдыг хамруулж оролцуулах Хулд 
суманд  

1-р улирал 
ЗДТГ, БЗД нар 
байгууллагууд 

 

 

    8 
Сумын хил хязгаарыг малчид, иргэдэд таниулах /хил залгаа 
сумдын удирдлага, малчидтай уулзах/ 

1,2 улиралд 

А.Эрдэнэбат 
БЗД нар, малчид 

 Хулд, 
Гурвансайхан, 
Цогт-Овоо  сумд 

 

 

9 
Малын гаралтай бүтээгдэхүүн болон жижиг дунд үйлдвэр 
эрхлэгчдийн дунд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах 

4 -р улиралд 
ЗДТГ, БЗД нар, 
малчид, бизнес 
эрхлэгчид 

  

10 
Малын гоц халдварт өвчин цэцэг шүлхий өвчний голомттой бүс 
болсон учир мал хамгаалах санд ОНХСан, төсвөөс хөрөнгө 
санхүүжилт тусгах  

жилдээ МЭҮТасаг    

     
    11 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хяналт тавьж, халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, багуудад мал угаах банн байгуулж 
ашиглуулна. 

Тогтмол Мал эмнэлгүүд   

12 

Хоршоог дэмжих, байгуулах, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэх 
ажлыг хоршоодоор дамжуулах, үндэсний үйлдвэрт хонь, 
тэмээний ноос, богийн арьс, адуу, үхэрийн шир тушаасан 
малчдад урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах 

Тогтмол 

БЗД нар, 
 Сумын 

МЭҮТасаг 
 

  

13 Малын хулгайтай тэмцэх ажлыг тогтмолжуулна. Тогтмол 
ИТХ 

Цагдаагин хэсэг 
БЗД нар 

 
 

14 
Багийн онцлогт тохируулан өдөрлөгийг зохион байгуулж 
иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж үр дүнг тооцно. 

Жилдээ 
ЗД-ын орлогч, 
ЗДТГ-ын дарга 

 
 

15 

Иргэдэд шинээр гарсан хууль журмыг сурталчилан таниулах, 

сургалт, олон нийтийн ажил зохион байгуулах, гарын авлага ном 

бэлтгэж тараах 
2,4-р улиралд 

  ЗДТГ 
Мэргэжилтнүүд 

 
.     
 
 

 



 
 

                        

                                            Гурав. Төрийн удирдлагын бодлого 

Төрийн байгууллага, албан хаагчдын ёс зүй, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэн, төрийн үйлчилгээг ил тод, 

шуурхай, хүнд сурталгүй болгон төр иргэний нийгмийн түншлэлийг өргөжүүлэн ажиллана.   
 

     
    16 

Засмал замд камержуулалт байршуулах Жилдээ 
А.Эрдэнэбат 

Цагдаагийн хэсэг 
 

 

     1 

Төрийн албыг улс төрөөс ангид, тогтвортой, мэргэшсэн байх 
зарчмыг хэрэгжүүлж, албан хаагчийн ёс зүй, ажлын сахилга 
хариуцлага, бүтээмжийг дээшлүүлж, төрийн албаны стандартын 
шаардлагуудыг бүрэн мөрдүүлнэ. 

Тогтмол 
Бүх төрийн 
үйлчилгээний 
байгууллагууд 

 

 

2 
Төрийн зарим чиг үүргийг Төрийн бус байгууллага, хувийн 
хэвшил, мэргэжлийн холбоодод шилжүүлэх ажлыг бодитойгоор 
хэрэгжүүлж түншлэлийн 3-н талт гэрээг шинэ шатанд хүргэнэ. 

Тогтмол ЗДТГ  

 

3 
Боловсон хүчний судалгаа гарган, дадлага туршлага суулгах, 
“Оюутаны ажлын гараа” хөтөлбөрт хамрагдалтыг сайжруулах. 

2,3-р улиралд 
ЗДТГ, Оюутаны 

холбоо 
 

 
 
 
 

4 
Мэдээлэл, санал хүсэлтийг тогтмол хүлээн авах, иргэний 
танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж байнгын утас 
ажиллуулна. 

Тогтмол ИТХ, ЗДТГ  

 

5 
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, 
нийтийн албаны үйл ажиллагааг иргэдэд хүнд сурталгүй, ил тод, 
алагчлалгүй, шударга, хүртээмжтэй болгоно. 

Тогтмол ЗДТГ  

 

6 
Олон нийттэй харилцах үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлж 
иргэдтэй уулзах уулзалтын арга хэлбэрийг хүртээмжтэй болгоно. 

Тогтмол 
ЗДТГ, 

Байгууллагын 
менежерүүд 

 
 

7 

Àðõèäàí ñîãòóóðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õÿíàëò òàâèõ 
ажлыг согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй буюу хууль бусаар худалдаж болох цэгүүдэд 
гэнэтийн шалгалт   хийх  зэрэг арга хэмжээг явуулсанаар 
Архигүй  баярын өдрүүдийг    тэмдэглэдэг сум, хамт олон болно. 

Тогтмол 
Цагдаагийн хэсэг 
ГХУССалбар 

зөвлөл 
 

 

8 
Орон нутгийн цагдаагийн хэсэгт зохих техникийн дэмжлэг 
үзүүлж, “Драгер” согтууруулагч хэмждэг багажтай болгох 

Жилдээ А.Эрдэнэбат  
 

9 Цагдаагийн кабоныг интернетэд холбох  Жилдээ А.Эрдэнэбат   

10 
Сумын Засаг даргаас батлан гаргасан эрх зүйн актыг аймгийн 
хууль зүйн хэлтэст улирал бүр хянуулж зөвлөгөө авч ажиллана. 

Тогтмол А.Эрдэнэбат  
 

     
   11 

Архивын өрөө тасалгааг стандартын дагуу тохижуулах  
Жилдээ 

Б.Хорлоо 
А.Түмэндэмбэрэл 

 
 



  

Дөрөв. Санхүү, эдийн засгийн бодлого Төсвийн сахилга батыг чанд баримтлан ажиллана.  
 

 

бүлэг 74 заалт 

 

                                  

   НЭГТГЭЖ БОЛОВСРУУЛСАН : ЗДТГАЗРЫН ДАРГА                                        Б.ХОРЛОО     

                                                                       ХЯНАСАН ЗАСАГ ДАРГА                                     А.ЭРДЭНЭБАТ 

 

     
   12 Ажилгүй иргэдийг ажлын байраар хангах, бүртгэлд оруулах, 

зуучлах 
Тогтмол 

ЗДТГ 
Ч.Өлзийжаргал 
Н.Отгонсүрэн 

ХХЭ 

 

 

  

1 
Òºðèéí ñàíãèéí òºëáºð òîîöîîíû æóðìûã á¿ðýí 
õýðýãæ¿¿ëæ, ¿éë÷èëãýýíèé øóóðõàé áàéäëûã õàíãàх  

Жилдээ Б.Болдбаатар  
 

 
2 

Татварын эд, хөрөнгөд цэгцлэлт хийж, дутагдалтай байгаа 
орлогыг нэмэгдүүлэх 

Тогтмол 

ЗДТГ, Улсын 
байцаагч нар, 

Цагдаагийн хэсэг, 
БЗД нар 

  

3 
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг үр ашигтай хэрэгжүүлж иргэдэд 
нээлттэй ил тод байх, эргэн төлөлтийг сайжруулж өр 
барагдуулах зарчмыг баримтлах 

Тогтмол ИТХ, ЗДТГ  

 

4 
ОНХСангаар хэрэгжиж буй ажлуудыг нээлттэй ил тод 
хэрэгжүүлэх, бүрдэлтийг сайжруулах Тогтмол ЗДТГ  

 

5 
Эзэмшил газрын ашиглалтыг сайжруулж, газрын төлбөрөөс олох 
орлогыг нэмэгдүүлэх 

Жилдээ Газрын даамал  
 

6 
Төрийн төсвийн гарч буй шийдвэрийг Шилэн дансны хуулийн 
дагуу ил тод  нээлттэй байлгаж ажиллана. 

Жилдээ Б.Болдбаатар 
  

 
    7 

Сумын гамшгаас хамгаалах үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдлыг 
хангах, Гамшигаас  хамгаалах бэлэн байдалд суралцах, үзүүлэх 
сургалт хийх . 

2, 3-р улиралд ЗДТГ 

  



 

 



 
 
 

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 он 

 


