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Àðãà õýìæýýíèé
Õ¿ðýõ ¿ð ä¿íãèéí øàëãóóð
Òºñºâ
Õàðèóöàõ íýãæèéí
øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéí
¿ç¿¿ëýëòèéí ò¿âøèí
/ìÿíãàí
íýð
õ¿ðýõ ò¿âøèí
òºãðºã/
ÍÝÃ: Удирдлага, зохион байгуулалт, эрх зүй, батлан хамгаалах бодлогын хэрэгжилтийг хангах, Àðõèâ, àëáàí õýðýã õºòëºëòèéí
ñòàíäàðò,á¿ðòãýëèéã òºãºëäºðæ¿¿ëýõ стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр арга хэмжээ:
1.1
Аппарадын өргөтгөсөн зөвөлгөөн бусад Байгууллагын
жил, Байгууллага хамт олны дунд
Засаг
даргын
хурлыг тогтмолжуулж, байгууллагын улиралын
ажлын үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй
Тамгын
газрын
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, төлөвлөгөө,
Дотоод зохион
байгуулагдан
дарга
Дотоод
журам,
бусад
асуудлыг журам, ажилтны ажлын мэдээлэгдэж,
дэвшүүлсэн
хэлэлцүүлэн хамтын шийдвэр гаргуулж байрны тодорхойлолт, зорилтууд бүрэн хэрэгжсэний
ил тод, нээлттэй орчинг төлөвшүүлсэн үр дүнгийн гэрээ, цаг үр дүнд төрийн үйлчилгээний
байна.
үеийн
ажлууд чанар
хүртээмж
сайжирч,
стандартын
түвшинд манлайлал, ѐс зүйн төлөвшил,
боловсруулагдаж бүрэн чадвар бүхий хамт олон
хэрэгжсэн байна.
бүрдсэн байна.
1.2
Төрийн болон цэргийн нууцын аюулгүй Нууц баримт бичгүүдийн Сум, байгууллагын түвшинд
Засаг
даргын
байдлыг хангаж ажиллана.
бүртгэл
хөтлөлтийг төрийн болон цэргийн үйл
Тамгын
газрын
сайжруулах,
нууцын ажиллагааны нууц алдагдаагүй
дарга
баталгаа
гаргуулах, байна.
стандарт
шаардлага
хангасан сейф, нууцын
компьютер авах
1.3
Төрийн
албан
хаагчид, Хөдөлмөрийн
Дотоод Иргэдийн
өдрийг
Засаг
даргын
мэргэжилтнүүдэд тавих шаардлагыг журам,
үр
дүнгийн тогтмолжуулж, иргэдээс гарсан
Тамгын
газрын
өндөржүүлж, чадавхижуулах, төрийн гэрээнд төрийн албан бүтээлч санаачлагыг бодлого
дарга
үйлчилгээг иргэдэд ил тод нээлттэй, хаагчийг
шийдвэрт тусгаж хэрэгжүүлэх,
түргэн шуурхай хүргэх ”Иргэдийн өдөр” чадавхижуулах, төрийн иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд
зохион
байгуулж
эхлүүлэн албыг ил тод нээлттэй нийцсэн төрийн үйлчилгээг
тогтмолжуулах
шуурхай
хүргэх үзүүлэх ажил тогтмолжсон
асуудлыг тусгах
байна.
1.4
“Цахим
засаглал”
хөтөлбөр Хөтөлбөрийн
Сарын мэдээ онлайнаар бүрэн
Иргэдийн оролцоо,
хэрэгжүүлж, сумын вэб сайтын үйл хэрэгжилтийг
хангах хүргэгдэж, иргэдийн санал
мэдээлэл

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ажиллагааг
тогтмолжуулж,
мэдээ
мэдээллийг байнга шинэчилж, сарын
ажлын мэдээг байршуулж хэвшүүлэх

ажлуудыг шат дараалан
зохион байгуулах

хүсэлтийг
цахимаар
авах
боломж бүрдэн, удирдлагын
шийдвэр,
төрийн
үйл
ажиллагааны
мэдээллийг
тухай
бүрд
нь
цахимд
байршуулсан байна.
Үүрэг чиглэлүүдийн хүрээнд
хийгдэх
ажлыг
бүрэн
хэрэгжүүлж, тайлан мэдээг
хугацаанд нь мэдээлсэн байна.
Бодлогын хүрээнд хийгдэх
ажил, арга хэмжээг бүрэн
зохион
байгуулж,
мэдээ
тайлангуудыг хугацаанд нь
хүргүүлсэн байна.

сурталчилгааны
асуудал хариуцсан
ажилтан

Аймгийн удирдлагаас өгсөн үүрэг
чиглэл, захирамж, албан даалгаварыг
шуурхай хэрэгжүүлж, тайлан мэдээг
цаг хугацаанд нь хүргүүлнэ.
Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй
шинэчлэлийн бодлого, Засгийн газрын
болон аймаг, сумын Засаг даргын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг, сумын
эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн орон нутагт холбогдох
заалтуудыг
хяналтанд
авч
хэрэгжилтийг зохион байгуулан тайлан
мэдээг графикт хугацаанд нь бүрэн
хүргүүлсэн байна.
Орон нутагт шууд ардчилал, иргэдийн
оролцооны
боловсролыг
дэмжиж
иргэдийн оролцооны стандарт дүрэм,
журмыг
хэвшүүлэх,
аливаа
үйл
ажиллагаа
түүний
дотор
бүтээн
байгуулалтын ажлыг иргэд, олон
нийтийн санал санаачилга, оролцоонд
тулгуурлан хэрэгжүүлнэ.
Бүх шатны байгууллага, мэргэжилтний
хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхой
болгож, авлигаас ангид байх, иргэдэд
хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэх үйл
ажиллагааны болон төсвийн ил тод
байдлыг хангаж ажиллах орчинг
бүрдүүлнэ.
Иргэний танхимын үйл ажиллагааг
дэмжиж, нийтээр дагаж мөрдөх хэм
хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахад
иргэдийн оролцоог хангах журмыг
хэрэгжүүлж, орон нутагт тулгамдсан
асуудлуудыг
иргэдээр
хэлэлцүүлж

Хяналтанд бүрэн авах

санаачлагыг
ажилласан

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Иргэдэд
хүргэх
мэдээлэл,
сургалтыг тасралтгүй зохион
байгуулж,
тэдний
санал,
санаачлагад
тулгуурласан
бүтээлч ажлуудыг эхлүүлж,
тодорхой
түвшинд
хэрэгжүүлсэн байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Ажлын
давхардалыг
арилгаж
ачааллыг
тэнцвэржүүлэн, төрийн
үйлчилгээ, төсвийн ил
тод байдлыг хангаж
ажиллана.

Төрийн албан хаагч, төрийн
үйлчилгээтэй
холбоотой
гомдол
гараагүй,
үйл
ажиллагаа, төсвийн ил тод
байдал
бүрэн
хангагдсан
байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Иргэний танхимын үйл
ажиллагааг
эхлүүлж
тогтмолжуулна.

Нийтээр дагаж мөрдөх хэм
хэмжээ тогтоосон шийдвэр
гаргах, орон нутагт тулгамдсан
асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж
оновчтой шийдвэр гаргаж, эрэл

Иргэдийн оролцоо,
мэдээлэл
сурталчилгааны
асуудал хариуцсан
ажилтан

Холбогдох
заалтыг
бүрэн хяналтанд авч,
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах

Иргэдийн
дэмжиж
байна.

шийдвэрлэдэг болгоно.
Сумын хөгжлийг шинэ шатанд гаргах,
багийн
хөгжлийн
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж
багийн Засаг дарга нарыг мэргэжил
арга
зүйн
удирдлагаар
хангаж
ажиллана.
Хууль
эрх
зүйн
сургалт
сурталчилгааны ажлыг тогтмолжуулна.

Төлөвлөгөө
боловсруулж
хэрэгжилтийг
хангаж
ажилласан байна.

Архидан согтуурахаас сэргийлэх, гэр
бүлийн
хүчирхийллээс
хүүхэд
эмэгтэйчүүдийг
хамгаалах,
мал
хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, зам
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээрх
хөтөлбөр
төлөвлөгөөг
хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
“Олон
нийт
Цагдаагийн
хамтын
ажиллагаа” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

Төлөвлөгөөний
холбогдох
заалтыг
хяналтанд авах

1.14

хэрэгцээ, хөгжилд нийцсэн үйл
ажиллагааг явуулсан байна.
Багийн хөгжлийн асуудлаар
тодорхой шинэлэг ажлуудыг
зохион байгуулж, үр дүнд
хүрсэн байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Иргэд,
ААН,
төрийн
байгууллагууд өдөр дутмын
үйл
ажиллагаа,
амьдралд
шаардагдах мэдээ мэдээллийг
бүрэн авч, төрийн үйлчилгээ
нийт хэрэглэгчдэд бүрэн тэгш
хүрсний
үр
дүнд
сэтгэл
ханамжийн
баталгаа
дээшилсэн байна.
Хэрэгжилтийг зохион байгуулж,
гэмт хэрэг, зөрчлийн түвшинг
бууруулах

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Хөтөлбөрийг хяналтанд
авч
хэрэгжилтийг
зохион байгуулах

Хамтын
үйл
ажиллагаа
тогтмолжиж,
ажлын
үзүүлэлтийн түвшин нэмэгдсэн
байна.

“Хууль дүрэм бодит амьдралд” аяныг
үр дүнтэй зохион байгуулах

Аяныг зохион байгуулах
төлөвлөгөө,
график
гаргаж эзэнжүүлнэ.

1.15

“Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа,
мэдээллийн
хөтөлбөр”
нэгдсэн
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж
ажиллах

Төлөвлөгөөг хяналтанд
авч
хэрэгжилтийг
зохион байгуулна.

Аяны
үйл
ажиллагаа
амжилттай
зохион
байгуулагдаж,
ажлын
үзүүлэлтийн түвшин өссөн
байна.
Хөтөлбөрийн зорилго бүрэн
биелсэн байна.

1.16

Хяналт шалгалтын нэгдсэн график,

Нутаг

Иргэдийн оролцоо,
мэдээлэл
сурталчилгааны
асуудал хариуцсан
ажилтан
Иргэдийн оролцоо,
мэдээлэл
сурталчилгааны
асуудал хариуцсан
ажилтан
Иргэдийн оролцоо,
мэдээлэл
сурталчилгааны
асуудал хариуцсан
ажилтан
Засаг
даргын

1.10

1.11

1.12

1.13

Монгол улсын хэмжээнд
хүчин
төгөлдөр
мөрдөгдөж
байгаа,
хууль, эрх зүйн актууд
эрэлт
хэрэгцээ,
шаардлагын
түвшинд
мэдээлэгдсэн байна.

дэвсгэрийн

Нутаг

дэвсгэрийн

хэмжээнд

Иргэдийн оролцоо,
мэдээлэл
сурталчилгааны
асуудал хариуцсан
ажилтан

төлөвлөгөөний хүрээнд үйл ажиллагааг
тогтмолжуулна.

1.17

1.18

1.19

Гадаад харилцааны бодлогын хүрээнд
Монгол улсын Засгийн газрын 2013
оны 169, 320 дугаар тогтоолуудын
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
Байгууллага, багийн үйл ажиллагаанд
хагас бүтэн жилээр хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, удирдлага арга зүйгээр
дэмжиж ажиллана.
Төрийн
байгууллагын
манлайллыг
хөгжүүлж төрийн албаны стандарт,
төрийн албан хаагчийн ѐс зүйг
төлөвшүүлнэ.

1.20

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн
хөдөлгөөн, бүртгэл судалгааг бүрэн
хийнэ.

1.21

Хугацаат мэдээ тайланг графикийн
дагуу бүрэн хүргүүлнэ.

хэмжээнд
хуулийн
хэрэгжилтийг хангуулах,
болзошгүй
зөрчлөөс
сэргийлэх,
зонхилон
тохиолдож
байгаа
зөрчил
дутагдлыг
арилгах,
гаралтыг
бууруулах
зорилтууд
бүрэн хэрэгжсэн байна.
Тогтоолуудыг
хяналтанд авах

хуулийн
хэрэгжилт
хангагдаж,зөрчил,
дутагдал
зарим төрөл дээр бүрэн арилж,
тодорхой үзүүлэлт түвшингээр
буурсан байна.

Тамгын
дарга

газрын

Тогтоолын
хэрэгжилтийг
хангаж ажилласан байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Үнэлгээний
журам
боловсруулагдсан
байна.

Үнэлгээний
үр
дүнд
байгууллагуудын
үйл
ажиллагааны
түвшин
дээшилсэн байна.
Төрийн
үйлчилгээ,
албан
хаагчийн харилцаа, ѐс зүйн
асуудлаар иргэд, ААН, төрийн
байгууллагуудаас
гомдол
гараагүй байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Мэдээ тайлан цаг хугацаандаа
хүргэгдэж,
лавлагаа,
бүртгэлтэй
болж,
түүнд
тулгуурласан сумын боловсон
хүчний бодлогыг тодорхойлж,
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
Дээд
байгууллагуудад
хүргэгдвэл
зохих
мэдээ,
тайлан,
хугацаатай
бичиг
бүрэн шийдвэрлэгдсэн байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Төрийн
захиргааны
байгууллагаас иргэдэд
үзүүлэх
үйлчилгээний
чанар
хүртээмжийг
нэмэгдүүлж,
харилцааны
хэм
хэмжээ, үйлчилгээний
стандартыг
мөрдөж
ажилласан байна.,
Нийт
төрийн
албан
хаагчдын бүрэлдэхүүн
хөдөлгөөнийг
жилийн
дүнгээр үнэн зөв бүрэн
хийсэн байна.
Хугацаатай
бичгүүд,
гарафикт
мэдээ
тайлангуудыг
заавар
журмын
дагуу
боловсруулан,
шаардлагын
түвшинд
хариу
өгөх
үйл
ажиллагаа,
чадварыг
төлөвшүүлнэ.

1.22

Удирдах ажилтан, төрийн албан
хаагчид,
төрийн
байгууллагуудын
шуурхай зөвөлгөөнийг тогтмолжуулж,
чанаржуулна.

1.23

Нийтийн албанд болон хувийн ашиг
сонирхлыг
зохицуулах,
ашиг
сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
арга
хэмжээг
нэгдсэн
удирдлагаар хангах, хууль сурталчлах
ажлыг зохион байгуулж, мэдээ тайланг
хугацаанд нь хүргүүлнэ.

1.24

Батлан хамгаалах бодлогыг орон
нутагт
хэрэгжүүлж,
дэвшүүлсэн
зорилтыг бүрэн биелүүлнэ.

1.25

Гамшигаас хамгаалах бодлогыг орон
нутагт хэрэгжүүлж, гамшиг ослын
гаралтыг бууруулна.

1.26

Архивын баримтыг ХН-ийн дагуу
бүрдүүлж ангилан төрөлжүүлж төрийн
болон байгууллагын Архивт шилжүүлэх

1.27

Хугацаатай бичгийг бүртгэл хяналтын
карт хөтлөн хагас бүтэн жилээр тайлан
мэдээг гаргаж хүргүүлэх

1.28

Баримт

бичгийн

бүртгэлийг

нэмж

Төр засгийн бодлого
шийдвэр, аймаг, орон
нутгийн бодлого, үйл
ажиллагаа, цаг үеийн
ажлын мэдээлэл цаг
хугацаандаа
иргэдэд
хүрсэн байна.
Хуулийн
хүрээнд
хийгдвэл зохих арга
хэмжээг бүрэн зохион
байгуулж,
зөрчил
эрсдлээс
урьдчилан
сэргийлэх
бодлого,
төлөвлөгөө,
хуулийн
хэрэгжилтийг
орон
нутгийн
түвшинд
хангасан байна.
Батлан
хамгаалах
бодлого,
стратегийг
орон нутгийн түвшинд
бүрэн
хэрэгжүүлсэн
байна.
Гамшиг
ослоос
урьдчилан
сэргийлэх
бодлого,
төлөвлөгөө
бүрэн хэрэгжсэн байна.

Архивын баримтын данс
бүртгэлийг /байнга , түр,
устгах
бичгийн
/жагсаалтыг
үйлдэж,
ББНШК-ын
хурлаар
хэлэлцэн батлуулах
Бүртгэл
хяналтын
картыг 2 хувь үйлдэж 1
хувийг хариуцсан эзэнд
гардуулна
Бүртгэл
сайжирснаар

Төрийн үйл ажиллагаа бүх
салбар, чиглэлээр ил тод,
нээлттэй байж, иргэд, ААН,
байгууллагаас
гомдол,
гараагүй байна.

Засаг
тамгын
дарга

даргын
газрын

Хууль
зөрчсөн
болон
болзошгүй тохиолдол гараагүй
байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Дайчилгааны
болон
цэрэг
татлагын
төлөвлөгөө,
тоо
наряд, тодотгол бүрэн хийгдэж,
биелсэн байна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Орон нутгийн түвшинд гамшиг
ослоос урьдчилан сэргийлэх,
хохирол багатай даван туулах
арга барилыг нийт иргэд, ААН,
төрийн
байгууллагууд
эзэмшиж,
гэнэтийн
болон
байгалийн
хүчнээс
бусад
гамшиг осол гараагүй байна.
Баримт бичгийн жагсаалтыг
боловсруулснаар
баримт
бичгийн эмх цэгц сайжирна.

Засаг
Тамгын
дарга

даргын
газрын

Хугацаатай бичгийн хяналт
тогтмолжиж хугацаа хоцорсон,
тасарсан бичиг гараагүй байна.

Архив,
бичиг
хэргийн эрхлэгч

Баримт

Архив,

бичгийн

бүртгэл

Архив,
бичиг
хэргийн эрхлэгч

бичиг

1.29

1.30

1.40

1.41

бүртгэх

эрэлт хайлт сайжирч
эмх цэгцтэй болно.

Сумын
түүх,
баримт
бичгийн
түүхчилсэн танилцуулгыг бичих

Сумын түүх, баримт
бичгийн
түүхчилсэн
танилцуулгыг
бичиж,
баяжуулсан байна.
Бүртгэл
тус
бүрээр Зөрчлийг
бүрэн
илэрсэн
зөрчлийг дууссан байн
арилгах арга хэмжээ
авах

Мэдээллийн
санд
болон
архивт
холбогдох ИУБ маягт нь ороогүй
иргэдийн нөхөн бүртгэлийг 8 төрлөөр
бүрэн бүртгэх
Засаг захиргааны нэгжийн шилжилт
хөдөлгөөнтэй холбоотой орон нутгийн
албан ѐсны шилжүүлэггүй боловч
суманд бүртгэлтэй иргэдийн зөрчлийг
илрүүлж хаягийн нэгдсэн бүртгэлд
хамруулах ажлыг зохион байгуулах
Иргэн /малчин өрх/--ийг жижиг дунд
үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгэх ажлыг
шуурхай зохион байгуулж ажиллах

Шилжилт
хөдөлгөөний
бүртгэлтэй
холбоотой
зөрчлийг
илрүүлэх,
холбогдох арга хэмжээ
авч ажиллах
Баг
тус
бүрээр
хамруулах арга хэмжээг
авч ажиллах

судалгаа
нэмэгдэж,
үйл
ажиллагааны
доголдол
гараагүй байна.
Сумын түүхийн зөрүү арилж,
үндсэн
материалын
фонд
нэмэгдсэн байна.

Бүртгэлд
хамруулж
сүлжээнд тусгуулах

хэргийн эрхлэгч
Архив,
бичиг
хэргийн эрхлэгч

арилгаж

Улсын бүртгэгч

цахим

Улсын бүртгэгч

Сумын 5 багийн малчин айл өрх
бүрийг бүрэн хамруулсан байна

Улсын бүртгэгч

ХОЁР: Нийгмийн салбарын хөгжлийг жигд хангах, цогц үйлчилгээг иргэдэд хүргэх стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
хөтөлбөрг арга хэмжээ :
Ñóìûí х¿¿õýä, гэр бүл, çàëóó÷óóä, Ñóìûí
õýìæýýíä Сумын
нийгмийн
салбарыг
Нийгмийн бодлогын
àõìàä
íàñòàí,
ýìýãòýé÷¿¿ä, õºòºëáºð,
æóðàìòàé хөтөлбөрт
тулгуурлан
асуудал хариуцсан
2.1
ýðýãòýé÷¿¿ä, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áîëñîí áàéíà.
тодорхойлдог бодлогын баримт
мэргэжилтэн
èðãýäèéí
õºãæëèéí
õºòºëáºð
бичигтэй болсон байна.
áîëîâñðóóëæ
ñóìûí
ÈÒÕТ-ээð
áàòëóóëàõ
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ Төр хувийн хэвшлийн Төрийн зарим ажил үйлчилгээг
Нийгмийн бодлогын
шатанд гаргаж, бизнест ээлтэй орчныг хамтын
ажиллагааг иргэд,
иргэний
нийгмийн
асуудал хариуцсан
бүрдүүлж, иргэд, иргэний нийгмийн бэхжүүлнэ.
байгууллага, хувийн хэвшлээр
мэргэжилтэн
2.2
болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас
гүйцэтгүүлж, хөгжлийн асуудалд
гаргасан бодит санал санаачлага, төсөл
нь дэмжлэг үзүүлсэн байна.
хөтөлбөрийг
дэмжиж
хамтран
ажиллана.
Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг Арга
хэмжээг Нийтийн
биеийн
тамирыг
Нийгмийн бодлогын
2.3
4-өөс доошгүйг зохион байгуулсан тогтмолжуулна.
хөгжүүлэх бодлого хөтөлбөр
асуудал хариуцсан
байна.
бүрэн хэрэгжсэн байна.
мэргэжилтэн
“Байгууллагын
хүүхэд
хамгааллын Хөтөлбөр боловсруулж Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт
Нийгмийн бодлогын
2.4
бодлогын
баримт
бичиг”-ийг
үйл ажиллана.
хангагдсан байна.
асуудал хариуцсан

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

2.14

ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллана.
Байгууллагын “Гэр бүлийн зөвлөл”
байгуулж журам боловсруулан мөрдөж
ажиллана.
“Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Тодорхой ажлуудыг зохион
байгуулж, үр дүнд хүрсэн
байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхой
ажлуудыг зохион байгуулсан
байна.
Аймгийн “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих Хөтөлбөрийг хяналтанд Хөтөлбөрийн
тухайн
оны
2014-2016” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг авч ажиллана.
зорилт хэрэгжсэн байна.
хангаж ажиллана.
Сумын хүүхэд, гэр бүл, залуучууд, Хөтөлбөр,
Дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн
ахмадууд,
эмэгтэйчүүдийн
чуулга төлөвлөгөөний зорилтыг хэрэгжүүлж, хөгжлийн түвшин
уулзалт,
хэлэлцүүлэг,
өдөрлөгийг хангаж ажиллана.
ахисан байна.
зохион байгуулна.
Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí Төрийн албан хаагчдын эрүүл
Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí õºäºëãººí
õºäºëãººí ýð¿¿ë ìýíäèéã мэндийг дэмжин хөдөлгөөний
ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ õºãæ¿¿ëýõ
ñàéæðóóëàõ
хомсдолоос
урьдчилан
õºòºëáºð,
æóðàì
áîëîâñðóóëæ
сэргийлэх, сумын хэмжээнд
õýðýãæ¿¿ëíý.
журам боловсруулан ажиллана.
Íýðò óëñ òºð÷èä, ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä, Ñóìûí
èðãýäèéã Иргэд, эрдэмтэн судлаачдын
øèëäýã çàëóóñûã óðüæ ñóìûí èðãýäòýé ìýäýýëëýýð õàíãàõ
санал бодлыг сум орон нутгийн
óóëçóóëàõ, ìýäýýëýë ºã¿¿ëýõ, ëåêö
цаашдын хөгжлийн бодлогын
óíøóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.
баримт бичигт тусгах.
Ñóìûí õýìæýýíä óðëàã ñïîðòûí áàãà Íèéòèéí
áèåèéí Урлаг, спортын бага наадмыг
íàадам çîõèîí áàéãóóëíà.
òàìèðûí äýìæèõ
зохион байгуулсан байна.
Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 онд
батлагдсан төлөвлөгөөг оны эхнээс сан
тус бүрээр жигд ханган биелүүлэх
Өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох
судалгааны
үр
дүнд
үндэслэн
амьжиргааны түвшин доогуур өрхүүдийг
Хүнс тэжээл нийгмийн хамгааллын
хөтөлбөрт хамруулна.
Амьжиргаа дэмжих шаардлагатай 1 өрх,
хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 хүүхдэд хамт
олны сэтгэл дэмжлэгт тулгуурлан
амьжиргааны түвшинг нь сайжруулахад
арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

Зөвлөл
байгуулж,
ажиллах
журмыг
боловсруулсан байна.
Холбогдох арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.

Хэлтсээс өгсөн 2014 оны Төлөвлөгөөг 100 хувиар
төлөвлөгөөг биелүүлэх
биелүүлэх
2014 оны 05 дугаар
сарын 01- нээс Халамж
үйлчилгээний хэлтэстээс
ирсэн
өрхүүдийг
хамруулах
Нэг
өрхийг
сонгон
дэмжлэг үзүүлнэ.

Тухайн
өрхүүдэд
үйлчлэх
дэлгүүрийг сонгон өрхүүдэд
хүнсний
гол
нэрийн
бүтээгдэхүүнээр
үйлчилгээг
хүргэх
Сонгогдсон өрхийн амьжиргаа
дээшилсэн байна.

мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хаиуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн
даатгалын байцаагч
Халамжийн
мэргэжилтэн

Засаг даргын
Тамгын газрын
дарга

2.15

2.16

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн
дагуу
Олон
нийтийн
оролцоонд
түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийг
бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулан
төсөл хөтөлбөрт хамруулах
Эрүүл
мэндийг
дэмжигч
баг,
байгууллага, хамт олон, гэр бүлийг
шалгаруулж урамшуулна.
“Ном”, “Авъяас”, “Багшийн хөгжил”
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж
ажиллана.

2014 оны эхний улиралд Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
багтаан
бүлгүүдийг иргэдийн 3 бүлэг байгуулан
зохион
байгуулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
санжүүлжилтыг олгох

Халамжийн
мэргэжилтэн

Журмыг
ажиллана.

Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Нийгмийн бодлогын
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Хөтөлбөрүүдийг
үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.

мөрдөж Эрүүл мэндийн боловсролын
түвшин дээшилсэн байна.

Хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн
ажлын
үр
дүнд
тухайн
2.17
чиглэлийн хөгжлийн түвшин
нэмэгдсэн байна.
Угийн бичиг хөтлөх өрхийн тоог Угийн
бичиг
хөтлөх Сумын нийт өрхийн 50-иас
Нийгмийн бодлогын
2.18
нэмэгдүүлнэ.
ажлыг эрчимжүүлнэ.
доошгүй хувийг өрхийн бичиг
асуудал хариуцсан
хөтлүүлж эхлүүлнэ.
мэргэжилтэн
“Мөнгөлөг шагшуурга” цас мөсний баярт Сумын баг хамт олныг Баярын
арга
хэмжээнд
Нийгмийн бодлогын
2.19
удирдамжийн дагуу оролцоно.
зохион
байгуулан амжилттай оролцсон байна.
асуудал хариуцсан
оролцуулна.
мэргэжилтэн
ГУРАВ. Бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй болгон, төгөлдөржүүлж эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтанд
нь бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, орлогын баазыг нэмэгдүүлэх стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр
арга хэмжээ:
Óëèðàë á¿ðèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí, Óëèðàë á¿ðèéí ñàíõ¿¿ãèéí Төсөв
ñàíõ¿¿ãèéí
òàéëàí,
Ерөнхий нягтлан
òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí ñàð á¿ðèéí òàéëàí,
òºñâèéí òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéг төрийн
бодогч
ìýäýýã àéìãèéí ÑÒÑÕ-ä õ¿ðã¿¿ëýõ, ã¿éöýòãýëèéí ñàð á¿ðèéí сангийн болон НББ-ийн “
òºñâèéí
åðºíõèéëýí
çàõèðàã÷èä ìýäýýã àéìãèéí ÑÒÑÕ-ä Тооцоолон
мэдээлэх”
3.1
ìýäýýëýõ
õ¿ðã¿¿ëýõ,
òºñâèéí программаар
гүйцэтгэн
åðºíõèéëýí
çàõèðàã÷èä ажиллах ба мэдээ тайланг
ìýäýýëýõ
Төсвийн
тухай
хуулийн
хугацаанд тайлагнан ажиллана.
Төсвийн
хөрөнгө
орон
нутгийн Үйл ажиллагааны ил тод Маргаангүй үр дүнтэй зохион
Засаг дарга
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгөөр байдлыг бүрэн хангаж байгуулагдсан байна.
худалдан
авах
бараа
ажил ажиллана.
үйлчилгээний
сонгон
шалгаруулалтыг
3.2
ил тод, шударга зохион байгуулж
төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын
үр өгөөж иргэдэд хүртээмжтэй байхад
анхаарч, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх
Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг Ил тод байдлыг бүрэн Байгууллагын болон сангуудын
Санхүүгийн алба
3.3
хангаж
ажиллан
цахим
болон хангаж ажилласан байна.
үйл ажиллагааны талаархи
мэдээллийн самбарт байршуулах
мэдээллийг
иргэдэд
бүрэн

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ажлыг тогтмолжуулна.
Æèëèéí ýöñèéí ìàë òîîëëîãûã, õàãàñ
æèëèéí ìàë òîîëëîãûí àæëûã ñóìûí
õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàõ

Статистикийн мэдээ, судалгааг үнэн
зөв гаргаж онлайнаар
мэдээлж
хэвшүүлнэ.
ÎÍÕÑ-ûí
õºðºíãººð
ñàíõ¿¿æèõ
áàðàà,
àæèë
¿éë÷èëãýýíèé
òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàí áàòëàõ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулах,
хувийн
хэвшлийн
байгууллага,
иргэдийн санаачлагыг
дэмжижи
ажиллан,
төсөл
хөтөлбөр
шалгаруулахдаа сумын хөгжлийн
алсын болон дунд шатны хөгжлийн
бодлого, төлөвлөгөөнд тулгуурлаж
олгодог зарчмыг бий болгоно.
Санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод
нээлттэй болгож бүртгэлээр тавих
хяналтыг сайжруулах, орлогын баазыг
нэмэгдүүлэх

Хагас
бүтэн
жилийн
тооллогын дүн мэдээг
нэгтгэн
сумын
удирдлагуудад мэдээлэн
аймгийн
Статистикийн
хэлтэст хүргүүлэх
Мэдээ, судалгааг бүрэн
үнэн зөв гаргана.
Нэг дүгээр сардаа багтаан
худалдан
авах
ажиллагааны төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулах
Журам
боловсруулж,
мөрдөж ажиллана.

мэдээлсэн байна.
Тухай бүрд нь сумын комисс
томилон ажлыг шуурхай зохион
байгуулж хагас бүтэн жилийн
мал тооллогын дүнг программд
шивэх
Статистикийн мэдээ, судалгаа
үнэн зөв, бүрэн хүргэгдсэн
байна.
Төлөвлөгөөний дагуу тухай
бүрд нь
үнэлгээний хороог
байгуулан
худалдан
авах
ажиллагааг
үнэн
бодитоо,
хуулийн дагуу шуурхай зохион
байгуулах
Иргэдийн санаачлагыг дэмжиж,
сумбн хөгжлийн бодлоготой
уялдсан төсөл хөтөлбөр арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж үр
дүнд хүрсэн байна.

Санхүүгийн
бүртгэлийг Бүртгэлийг сар сараар хөтөлж
сайжруулж иргэдэд ил тод улирал бүр тайлагнан, сар
мэдээлэх
бүрийн төсвийн төлөвлөгөө
гүйцэтгэлийг
мэдээллийн
самбар болон сумын вэб
сайтад байршуулах
Хөрөнгийн
хадгалалт,
ашиглалт, Хөрөнгийн
өөрчлөлт Хөрөнгийг данс бүртгэлд бүрэн
хөдлөл өөрчлөлтөд хяналт тавьж, хөдөлгөөний
хяналтыг тусган
орлого
авч
өмч
орон нутгийн өмчийн мэдээллийн сайжруулна.
хөрөнгийн санг бүрдүүлнэ.
сантай болгох

Төрийн сангийн
төлөөлөгч, багийн
Багийн Засаг дарга
нар

Төрийн сангийн
төлөөлөгч,
үнэлгээний хороо.

Санхүүгийн алба

Төрийн сангийн
төлөөлөгч, нягтлан
бодогчид.

Ерөнхий нягтлан
бодогч

3.10

3.11

3.12

3.13
.

3.14

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг
бүрдүүлэх, зарцуулахад хяналт тавиж
ажиллах
Төсвийн
төлөвлөлт,
зарцуулалтыг
сайжруулах,
мэдээллийн самбар цахим байдлаар
нийт ард иргэдэд мэдээлж, ил тод
байдлыг хангах
Ñàíõ¿¿, òºñâèéí ñàõèëãà áàòûã õàíãàí
áèåë¿¿ëæ Төсвийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлэн
,,Төсөв, санхүүгийн ил
тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх
журам’’-ыг хэрэгжүүлэн àæèëëàõ.
Байгууллагын
болон
аймгийн
Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын
хэлтэс, Аудитын газар, Мэргэжлийн
хяналтын
газрын
санхүүгийн
баримтын шалгалтын өр авлагын
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах

Сум хөгжүүлэх сангийн
хөрөнгийг
бүрдүүлэх
зарцуулалт,
эргэн
төлөлтөнд хяналт тавин
сар
улирлын
мэдээ
тайланг гаргах.

Сум
хөгжүүлэх
сангийн
хөрөнгийг бүрдүүлэх , зарцуулалт, эргэн төлөлтөнд хяналт
тавин сар улирлын мэдээ
тайланг гаргаж ил тод байдлыг
хангаж ажиллана.

Төсвийн жилд Засгийн газрын
2012 оны 17 дугаар журмыг
хэрэгжүүлэн,аймгийн
Засаг
даргын 2013 оны А/135 тоот
захирамжийг
биелүүлэн
ажиллах
Хагас
бүтэн
жилийн Төсвийн жилийн хугацаанд өр
тайлан балансын дүнгээр авлага
шинээр
үүсгэхгүй
өр авлагагүй байх.
ажиллах,
санхүүгийн
үйл
ажиллагааны
гүйцэтгэлд
хийгдснээс үүссэн өр авлагыг
актаар
заагдсан
хугацаанд
барагдуулсан байна.
Ñàíõ¿¿, òºñâèéí ñàõèëãà
áàòûã õàíãàí áèåë¿¿ëæ
ñàíõ¿¿ãèéí
çºð÷èë
äóòàãäàë, өр төлбөргүй
àæèëëàõ.

Ерөнхий нягтлан
бодогч

Ерөнхий нягтлан
бодогч

Ерөнхий нягтлан
бодогч

2010
онд
олгогдсон
малжуулах
төслийн
хэрэгжилтийг
ханган
гүйцэтгэж, шинээр хэрэгжиж буй
малжуулах төслийг Сангийн сайдын
2012 оны 244 дугаар журмын
хэргжилтийг хангах
Төсвийн тухай, Шилэн дансны тухай
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

2010
онд
олгогдсон
малжуулах
төслийн
зээлийн 2013, 2014 оны
төлөлтийг бүрэн оруулах.

2010 онд олгогдсон малжуулах
төслийн зээлийн 2013 оны
төлөлтийн дутуу 3400.0 мян/төг,
2014 оны төлөлт 5100 мян/төгийг бүрэн оруулах.

Ерөнхий нягтлан
бодогч

Ñàíõ¿¿, òºñâèéí ñàõèëãà
áàòûã õàíãàí áèåë¿¿ëæ
ñàíõ¿¿ãèéí
çºð÷èë
äóòàãäàëã¿é àæèëëàõ

Ерөнхий нягтлан
бодогч

Орон нутгийн татварын хувь хэмжээг
оновчтой тогтоох, татварын бааз
суурийг өргөжүүлэх замаар орон
нутгийн төсвийн орлогын хэмжээг
нэмэгдүүлнэ.

Байгалийн
нөөц
ашигласны
төлбөрийн
хуулийг хэрэгжүүлэх, ИТХаас
баталсан
орон
нутгийн хувь хэмжээг,
иргэд татвар төлөгчдөд
сурталчлах,
татварын
ногдуулалт
хураалтыг
нэмэгдүүлэх

Төсвийн гүйцэтгэлийг
улирал
сар
бүрээр
төсвийн
эрх
зарцуулалтын
хэмжээнд
зардлын
зүйл
ангиар
зарцуулна.
Татвар,
төлбөр
хураалтын
ажлыг
эрчимжүүлж
төрийн
захиргааны төв болон татвар
төлөгчдөд туслалцаа үзүүлж,
арга зүйн удирдлагаар хангаж
хамтарч ажиллана.

Татварын улсын
байцаагч

Хуулийн
сурталчилгааг Татварын орлого нэмэгдсэн
Татварын улсын
бүрэн
хийж
орлого байна.
байцаагч
нэмэгдсэн байна.
3.16
Өр
бүрэн
барагдсан Орлого нэмэгдсэн байна.
Татварын улсын
байна.
байцаагч
3.17
Төлөвлөгөөг
бүрэн Төлөвлөгөө
бүрэн
биелсэн
Татварын улсын
биелүүлэх шат дараалсан байна.
байцаагч
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
ДӨРӨВ. Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогыг хангах стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд:
Малын
индексжүүлсэн
даатгалыг Малчин өрхийн 10 хувийг 50-60 өрхийг хамруулсан байна.
Мал
аж
ахуйн
давхар даатгалд хамруулах замаар хамруулна.
үйлдвэрлэлийн
4.1
олон улсын стандартын дагуу мал
технологи, үржил,
сүргийг бүртгэж даатгах;
бүртгэл хариуцсан
мэргэжилтэн
“Төрөөс малчдын талаар баримтлах Баг бүрт хувийн Мал
Малын
эрүүл
бодлого”, “Монгол мал” үндэсний эмнэлэг үржлийн нэгжийг
мэнд,
хүнсний
Хувийн 5 МЭҮН-тэй болох
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг байгуулна.
аюулгүй
байдал
4.2
эрчимжүүлж, мал эмнэлэг, үржлийн
хариуцсан
төрийн үйлчилгээний албыг
мэргэжилтэн
бэхжүүлэх
Суманд бий болсон малчдын хоршоог Нэг баг нэг хоршоотой Малчдыг
хоршоонд
бүрэн
ХААН
асуудал
4.3
бэхжүүлэх
хамруулах
хариуцсан
болсон байх
мэргэжилтнүүд
Орон нутагт малын гаралтай түүхий Хөдөө аж ахуйн гаралтай Хонь тэмээний ноос, ноолуурыг
ХААН
асуудал
эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, зах зээлд бараа
хариуцсан
түүхий
эдийг биржээр арилждаг болох
4.4
нийлүүлэх зорилго бүхий хөдөө аж биржээр
мэргэжилтнүүд
дамжуулан
ахуйн биржийг
байгуулах ажлыг
борлуулдаг болох
дэмжинэ.
Эрчимжсэн мал аж ахуй, малын Санал,
санаачлагыг Нэгж үүсгэн байгуулагдаж, үйл
ХААН
асуудал
гаралтай түүхий эдээр өртөг нэмсэн дэмжиж ажиллана.
ажиллагаа нь эхэлсэн байх
хариуцсан
4.5
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
санал
мэргэжилтнүүд
санаачилгыг дэмжиж, хөнгөлөлттэй
зээлд хамруулах
Адуун сүрэгт ангилалт хийж Мянгад Мянгад адууг бие даасан Мянгад адууны үнэлэмж
7,0 сая
Мал
аж
ахуйн
адууг омгоор баталгаажуулна.
нэмэгдэнэ.
үйлдвэрлэлийн
омог болгох
4.6
технологи, үржил,
бүртгэл хариуцсан
мэргэжилтэн
Мал сүргийг
халдварт өвчнөөс Халдварт өвчний гаралт Мал сүрэг эрүүлжсэн байх
Малын
эрүүл
4.7
сэргийлэх
тарилга
угаалга,
мэнд,
хүнсний
3.15

Татварын
хуулийг
сурталчилах
зорилгоор “Нээлттэй хаалга”ны өдөр
зохион байгуулах
Өнгөрсөн оны орлогын дутууг бүрэн
барагдуулах
Оны төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх

4.8

4.9

4.10

боловсруулалтанд бүрэн хамруулах

буурсан байх

аюулгүй
байдал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Малчид, тариаланчдын зөвөлгөөн,
шилдэг
болон
шилмэл
сортын
бүтээгдэхүүн, шилдэг малын үзэсгэлэн
худалдаа зохион байгуулах
Орон нутгийн онцлог давуу тал, нөөц
бололцоонд түшиглэн жижиг дунд
үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, ажлын байр
нэмэгдүүлэхэд
чиглэлсэн
ажлыг
оновчтой зохион байгуулж, иргэдийн
амьжиргааны
түвшинг
дээшлүүлж
ажиллах
“Ажилтай,
орлоготой
Ховд
хүн”
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж,
аливаа төсөл хөтөлбөрийг сонгон
шалгаруулж
хэрэгжүүлэхэд
хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажлын
байраар хангахад анхаарч ажиллан
60-аас доошгүй ажлын байрыг шинээр
бий болгоно.
Ажил олгогчийг шууд холбох хөдөлмөр
зуучлалын сүлжээг үр дүнтэй ашиглах
боломжийг бүрдүүлэх

Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ажиллах

ХААН
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтнүүд

Хөтөлбөр
ажиллах

Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Орон нутаг дахь шилдэг болон
хангаж шилмэл сортын төмс, хүнсний
ногоо,
шилдэг
малын
бүртгэлтэй болсон байна.
боловсруулж Тодорхой
тооны
иргэдийн
амьжиргааны түвшин нэмэгдсэн
байна.

Ажлын
байрыг 60-аас доошгүй ажлын байр бий
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион болсон байна.
байгуулна.

Судалгааны ажил зохион Хамтарч
ажиллах
ажил
байгуулна.
олгогчидтой гэрээ байгуулсан
байна.

4.11

4.12

4.13

Орон нутагт үйлчилгээний салбарыг Боломжийг судална.
хөгжүүлэхэд анхаарч, нийтийн аж
ахуйн үйлчилгээ-бизнес инкубатор
төвийг байгуулж иргэдийг жижиг дунд
бизнес, үйлдвэрлэл эрхлэх нөхцөл
бололцоогоор хангах
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг
хөнгөлөлттэй
зээлийн
бодлогоор
дэмжиж 8-аас доошгүй жижиг дунд
үйлдвэр байгуулна.

Үйл
ажиллагааг
түвшинд эхлүүлнэ.

тодорхой

Зээлийг
оновчтой 8-аас доошгүй жижиг дунд
хувиарлаж, зөв эзэнд нь үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж
хүргэнэ.
эхэлсэн байна.

Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр

Мал аж ахуй, газар тариалангийн Тариалалтыг нэмэгдүүлнэ.
бүтээгдэхүүнээр нутгийн хүн амын
хүнсний хэрэгцээг бүрэн хангах
4.15

Махны
нөөц
тогтворжуулах

бүрдүүлж,

үнийг

4.16
Төмс хүнсний ногооны тариалалтыг
нэмэгдүүлж, урд оны түвшингээс
нэмэгдүүлнэ.
4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

Төмс,
хүнсний
ногоог
хямдралтай
үнээр
байнга
худалдан борлуулах төслийг
дэмжиж санхүүжүүлнэ.

Боломжийг судална.

Мах нөөцөлж, орон нутгийн
иргэдийг байнгын жижиглэнгийн
махаар
хямдралтай
үнээр
хангах
төсөл,
санаачлагыг
дэмжиж хамтарч ажиллана.
Тариалалтын
хэмжээг Гэрээнд тусгагдсан төлөвлөгөө
нэмэгдүүлэх
чиглэлээр бүрэн биелсэн байна.
хөтөлбөр
боловсруулан
ажиллаж, мэргэжил арга
зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Сумын төвийн хог хаягдал, чулууг Ñóìûí òºâèéí ºíãº ¿çýìæ Айл өрх, аж ахуйн нэгж, албан
байгууллага
бүр
тогтмол
албан байгууллагын ажилчид, аж ñàéæèðíà.
хугацаанд орчноо цэвэрлэн,
ахуй нэгж, иргэдийг дайчлан жил
амьдралын
зөв
хэвшилд
бүр их цэвэрлэгээ хийж хэвших
төлөвшсөн байна.
Сумын цементэн гүүрэн дээр пост Õÿíàëò øàëãàëòûí ¿éë Аливаа
зөрчллийн
гаралт
буурна.
барьж хяналт шалгалтын
байнгын àæèëëàãàà ñàéæèðíà.
үйл ажиллагаатай болно
Сумын төвийн хогийн нэгдсэн цэгийг Хог хаягдлын
одоогийн
байгаагаас
багасгаж, хэмжээ багасна
тоосгоны
үйлдвэрүүдийн
хогийг
нэгдсэн цэгт хүргэн,
талхлагдсан
талбайг нөхөн сэргээнэ.
Хэлэлцүүлэг
Сум орон нутагт ашигт малтмалын байгуулна.
тусгай зөвшөөрөл олгох асуудалд
иргэдийн оролцоог хангаж ажиллах

талбайн Багассан талбай нөхөн сэргэн,
бэлчээрийн талбайн хэмжээ
нэмэгдэнэ.

зохион Зөвшөөрөгдсөн
ажиллагаанд
орон
иргэдийн
зүгээс
учруулах
асуудал
байна.

үйл
нутгийн
хүндрэл
гараагүй

эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
ХААН
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтнүүд
Бэлчээр, газар
тариалан, жижиг
дунд үйлдвэр,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
ÁÎÕÓÁ,
Áàãèéí
Çàñàã
äàðãà,
Áàéãàëü
õàìãààëàã÷
Çàñàã
îðëîã÷

äàðãûí

Çàñàã
äàðãûí
îðëîã÷, ÁÎÕÓÁ

Засаг
БОХУБ

дарга,

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

5.1
5.2
5.3
5.4

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн Ñóìûí íóòàã äýâñãýðò Эко орчин бий болно
áàéãóóëàìæèéí
бүрийн эзэмшил газрын 10–аас дээш íîãîîí
òàëáàéí õýìæýý íýìýãäýæ,
хувийг ногоон байгууламжтай болгоно
èðãýäèéí àìüäðàõ îð÷èí
ñàéæèðíà
Нэгж талбарын хувийн Нэгж
талбарын
дугаар
Орон нутагт нэгж талбарын хувийн хэргийг
/200
ширхэг/ давхардахгүй байх
хэрэг үүсгэх, архивлах ажлыг зохион
шинээр үүсгэж хөтөлсөн
байгуулах
байх
2015 онд өмчлүүлэх газрын саналыг Өмчлүүлэх
газрын Засаг
даргын
зөвлөлийн
хүлээн авч нэгтгэн сумын Засаг даргын саналыг
хүлээн
авч хурлаар хэлэлцүүлсэн байх
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж сумын нэгтгэх
ИТХ-д оруулж батлуулах
Геодезийн тэмдэгтийн бүрэн бүтэн Хяналт, галгалт явуулна.
Эвдэрсэн
цэгүүдийг
бүрэн
байдлыг хангаж ажиллах
засварласан байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж Мэдээллийн
сан Хуулийн
хүрээнд
дэмжин
буй геологийн судалгаа, зураглал, бүрдүүлнэ.
ажилласан байна.
ерөнхий эрлийн төслүүдийг хуулийн
хүрээнд дэмжиж ажиллана.
200 ширхэгийг захиалан Чанартай, хуулийн хүрээнд
Нэгж талбарын хувийн хэрэг үүсгэх,
шинээр үүсгэн хөтөлсөн хийгдсэн байна.
архивлах ажлыг зохион байгуулна.
байна.
Иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын Нөөцийн
судалгаа Нөөцийг тогтоож, байр зүйн
нөөцийг тогтоож, байр зүйн зураг, гаргана.
зураг, хянан баталгаа, газар
хянан
баталгаа,
газар
зохион
зохион
байгуулалтын
байгуулалтын
төлөвлөгөө
төлөвлөгөө боловсруулах
боловсруулах
Төв замаас сум руу салах салаа зам Шаардлагатай цэгүүдийг Шаардлагатай цэгүүдийг бүрэн
бүрт чигийн болон зайн заалт тогтооно.
тэмдэгжүүлнэ.
тэмдэгтүүдийг бүрэн байршуулна.
Тав.Бүтээлч ажлын хүрээнд:
Хувцасны шкаф авч тавих
Өрөөний
эмх
цэгц Ажиллах
тохилог
орчин
сайжирна.
бүрдэнэ.
Сейфтэй болох
Баримт
бичгийн Төрийн нууцын аюулгүй байдал
хадгалалт,
хамгаалалт хангагдана.
сайжирна.
Мал эмнэлэгийн эпидемиологийн иж Ажлын
хэрэгцээнд Мэдээллийн сан, танилцуулгын
бүрэн судалгаа, зураглал хийх
нийцсэн байх
зураглал бий болсон байна.
Чийрэгжүүлэлтийн танхимтай болох Хөрөнгийн эх үүсвэрийг Танхим байгуулагдсан байна.

ÁÎÕÓÁ,
Áàãèéí
Çàñàã
äàðãà,
Áàéãàëü
õàìãààëàã÷
Газрын даамал

Газрын даамал

Газрын даамал
Газрын даамал

Газрын даамал
Газрын даамал

Газрын даамал

Өөрийн
зардлаар
Өөрийн
зардлаар

Нэг
цонхны
мэргэжилтнүүд
Ө. Хишигтогтох
Б. Долгор
Н. Батчулуун

төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх
5.6

Тамхины цэгийн байр

5.7

Санхүүгийн албаны өрөөнд цэцэг

5.8

Засаг даргын өрөөнд цэцэг

5.9

Гишгүүр, гөвүүр

5.10

Тугны татдаг суурь
Сумын төвийн кадастрын
самбар хийх

5.11

шийдвэрлүүлэх
Байршлыг
тогтоож Гадна орчинд тамхины иш,
тохижуулсан байна.
хайрцаг зэрэг хог хаягдалгүй
болж цэвэр орчин бүрдсэн
байна.
Цэцэгжүүлэлт
хийгдсэн Тохилог үзэмжтэй, эко орчин
байх
бүрдсэн байна.
Цэцэгжүүлэлт
хийгдсэн Тохилог үзэмжтэй, эко орчин
байх
бүрдсэн байна.
Өнгө үзэмж сайжирсан
Тохилог үзэмжтэй, эко орчин
байна.
бүрдсэн байна.

зургаар

Иргэдийн хаягийн
тодорхой болно.

байршил

5.12
5.13
5.14

Бүрэн
Засаг даргын Тамгын газрын дээд
байна.
давхарын пелтаг солих

5.15
5.16
5.17

Грашны гадна талыг засварлах

5.18

Гэр өргөөг рамтай болгох

шинэчилэгдсэн Байгууллагын
өнгө
сайжирч,
тохилог
бүрдэнэ.

үзэмж
орчин

Стандартын рам хийгдсэн Эрүүл ахуйн орчин бүрдэж,
байна.
дулааны алдагдал буурна.

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ

Ч.УЛААНХҮҮ

Ж. Долгор

Ж.Долгор
Д. Мөнх-Учрал
Ц. Энэбиш
Д. Баатарсүрэн
Ц. Цэцэгмаа
Н. Энхтуяа
М. Ганболд
Б. Ганхуяг
Б. Соѐлмаа
Ж. Баттулга
М. Баянжаргал
С.Лхамхүү
Н.Чоѐн- Ийшээ

