Сумын ЗД-ын Үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө - Даланзадгад сум
хагас жилийн биелэлт
Дугаар
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Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж
үйлчилгээг харъяа нутаг дэвсгэрийн хүн амын
дунд эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл мэндийг
1.1.1. Хүн амд үзүүлэх эрүүл
дэмжих, хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөн
мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
хүртээмжтэй, чанартай зохион
үзүүлэх
байгуулж, сумын Эрүүл мэндийн
төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлнэ.
Орон нутгийн иргэн ойр байгаа нутаг
дэвсгэрийн эрүүл мэндийн төвийн эмчийг
сонгон үйлчлүүлэх боломжийг хангах
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"Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд" аймгийн
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг
байгуулж, төлөвлөгөөг батлан, хөтөлбөрийн
хэрэгжилт, тайланг хэлэлцэн, зөвлөмж, чиглэл
өгч дэмжиж ажиллах
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Өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн жирэмсний
хяналтын чанар, хүртээмжийг сайжруулж,
жирэмсний эрт үеийн хяналтад жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийг бүрэн хамруулж, ургийн гаж
хөгжил, төрөлхийн тэмбүүг, эрт үед илрүүлэх
үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн эрүүл
мэндийн байгууллага, төрийн бус
байгууллагын түншлэл, хамтын ажиллагаа
олон нийтийн мэдээлэлд түшиглэх зохион
байгуулах
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Нярайн тусламжийг сайжруулах, эндэгдлээс
урьдчилан сэргийлэх нотолгоонд тулгуурласан
арга хэмжээг авч ажиллах

1.1.2. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг
сайжруулахад онцгой анхаарч,
тусламж, үйлчилгээнд нөлөөлж

6
1.1.2. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг
сайжруулахад онцгой анхаарч,
тусламж, үйлчилгээнд нөлөөлж
байгаа эрсдэлт хүчин зүйлсийг
бууруулах чиглэлээр нэгдсэн
удирдлагаар хангаж, дэмжлэг
үзүүлж, ажиллана.

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 0-1 насны
хүүхдийн гэрийн эргэлт, идэвхитэй хяналтын
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,
дархлаажуулалтын бүрэн тунгийн хамралтыг
тогтвортой нэмэгдүүлэх
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Тав хүртэлх насны хүүхдийн аюулгүй өсч,
хөгжих орчинг бүрдүүлж, осол гэмтлээс
сэргийлэх, эцэг, эхийн харицлагыг
өндөржүүлэх талаар сурталчилгааг тодорхой
давтамжтайгаар зохион байгуулах
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Иргэдэд жирэмсний аюултай шинжийг эрт
таниулах, тусламж, үйлчилгээг авах талаарх
мэдээллийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр дамжуулан хүргэх, сургалт,
сурталчилгаа хийх ажлыг зохион байгуулах
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Өрхийн ЭМТ-ийн эмч, эх баригчдыг Бүсийн
оношилгоо, эмчилгээний төвийн жирэмсний
хяналтын кабинетад тодорхой хугацаа,
давтамжтайгаар дадлагажуулахад дэмжлэг
үзүүлэх

10

Эмэгтэйчүүд нэн ялангуяа нөхөн үржихүйн
насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих,
хамгаалахад аж ахуйн нэгж байгууллага, хамт
олон, гэр бүлийн идэвхитэй оролцоог хангаж
хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
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Сумын Засаг, ЗДТГ-аас иргэдийг эрүүл
аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл боломжоор
хангах, ажлыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн
төвийг нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ зохион байгуулахад бүх талын
дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах
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БЗДХ-ын тархалтыг бууруулах, ХДХВ/ДОХ,
тэмбүүгийн тархалтыг хязгаарлах чиглэлээр
хүн амын дунд мэдээлэл, сургалт,
сурталчилгааг үе шаттай зохион байгуулж,
тандалтын тогтолцоог сайжруулах

13

Хүн амын дунд сүръеэгийн тархалт, нас
баралтыг бууруулах зорилгоор эрт илрүүлгийн
үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, төгс
эмчилгээний чанар, сорьц, тээвэрлэлтэд
хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл,
сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэхэд бүх
талын дэмжлэг үзүүлэх

14

Халдварт өвчин, улирлын шинж чанартай
өвчний дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдлыг
хангуулах, нөөцийг бүрдүүлэхэд бүх талын
дэмжлэг үзүүлж, ажиллах

15

Зонхилон тохолдож буй халдварт бус өвчний
тархалтыг бууруулах, эрсдэлт хүчин зүйлийг
багасгахад чиглэсэн мэдээлэл, сургалт,
сурталчилгааг өргөжүүлэх, ажлыг зохион
байгуулж, оролцогч талуудын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлж, аж ахуйн нэгж
байгууллагуудын нийгмийн өмнө хүлээх
хариуцлагыг сайжруулахад анхаарч ажиллах
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Хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, настанд
үзүүлэх үйлчилгээг стандартын шаардлагад
1.1.3. "Нийгмийн эрүүл мэндийг
нийцүүлэн, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, аюулгүй,
дэмжих жил-2017" хүрээнд
орчин бүрдүүлж, тусламж, үйлчилгээг тэгш,
нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж,
хүртээмжтэй хүргэхэд байгууллагууд
үйлчилгээг өргөжүүлэх,
хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд төр,
зохицуулах
төрийн бус болон аж ахуйн нэгж
байгууллага, салбар хоорондын
оролцоонд тулгуурлан зохион
байгуулна.
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дэмжих жил-2017" хүрээнд
нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээг өргөжүүлэх,
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд төр,
төрийн бус болон аж ахуйн нэгж
байгууллага, салбар хоорондын
Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих,
оролцоонд тулгуурлан зохион
хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг
байгуулна.
үзүүлэх
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"Нүхэн жорлон, угаадасны нүх, техникийн
шаардлага MNS 5924:2015" стандартын дагуу
жорлонг барьж, ашиглах, хөдөлгөөн өрнүүлж,
дэмжин ажиллах

19

"Элэг бүтэн Өмнөговь" аймгийн хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах,
төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилт, үр дүнг
улирлаар тооцон, зөвлөмж, чиглэлээр хангаж
ажиллах
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Эмнэл зүйн эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан
урьдчилан сэргийлэх, хохирол багатай даван
туулах, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх,
эрсдлийн менежментийг сайжруулах
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Зорилтот бүлгийн хүн амыг цусны даралт
ихдэлт, чихрийн шижин, хөх, умайн хүзүү,
элэгний хорт хавдар болон хепатитын В.С
вирусын халдварыг эрт илрүүлэх, эмчлэх
ажлыг зохион байгуулж, эрт илрүүлгийн
үзлэгийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх
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Сумын нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх,
золбин нохой% муур устгах, хөрс, ус агаарын
бохирдлыг бууруулах, халдварт өвчин
ялангуяа мал амьтнаас халдварладаг өвчлөл
гарах нөхцөлийг таслан зогсоох талаар
байгууллагууд, иргэдтэй хамтран ажиллах

23

Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламжийн
бэлэн байдлыг хангах, хүний нөөцийг сургахад
бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
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Лабораторийн хүчин чадал, оношилгооны
чанарыг сайжруулах
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Малчид, иргэдэд үндсэн болон төрөлжсөн
мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг ойртуулан,
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд явуулын
амбулаторийн үйлчилгээ болон шинжилгээний
сорьц тээвэрлэх үйл ажиллагааны хэвийн
байдлыг хангахад бүх талаар дэмжиж ажиллах

26

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар,
аюулгүй байдлыг зохицуулах салбар зөвлөл,
халдварын сэргийлэлт, хяналтын салбар
зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
тогтвортой байдлыг хангах
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28

29
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Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль,
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын
1.1.4. Иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн
мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээний хэрэгжилтийг хангах, зайлшгүй шаардлагатай
тасралтгүй, тэгш байдлыг хангах, эмийн хангамж, хүртээмжийг сайжруулах,
чанар, хүртээмжийг сайжруулна
эмийн зохистой хэрэглээ /эмийн жорын
хангалт, түгээлт, бичилт, эмийн сангийн
жороор олгосон байдал/-г төлөвшүүлэх ажлыг
эрчимжүүлэх
Антибиотикийн зохистой хэрэглээг
төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт
үүсэхээс сэргийлэх, төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг хангах
Цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг
хангах, үүднээс аймгийн иргэдийн "Донор"-т
элсэх идэвхийг дэмжих, гамшиг болон
яаралтай тусламжийн үеийн нөөцийг
бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах
Орон нутгийн хүн амд үзүүлэх тусламж
үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн
нэвтрүүлэх технологи бүрт тохирсон өртөг
зардал, хүний нөөц, дэд бүтэц, зохион
байгуулалтын чадавхийг тооцоолж, эрүүл
мэндийн технологийг захиалах, сонгох,
худалдан авалт хийхэд анхаарах

31

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг
сурталчлах, хүн амд үзүүлэх тусламж,
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хувь
хүний төлөх төлбөрийг бууруулах, санхүүгийн
эрсэдлээс хамгаалах чиглэлээр хамтран
ажиллах

32

Аймгийн "Хүний нөөцийн хөтөлбөр"-ийг
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, эмч,
мэргэжилтнүүдийг дэмжих

33

Тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа
эмнэлгийн мэргэжилтнийг орон байраар
хангахад дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн баталгааг
сайжруулах, эрүүл мэндийн удирдах ажилтан
болон эмнэлгийн мэргэжилтнийг урамшуулах,
дэмжих

1.1.5. Сумын эрүүл мэндийн
төвийн хүний нөөцийг дэмжин
хөгжүүлэхэд анхаарна.

34

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажилтнуудыг
эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, В вирусын
эсрэг дархлаажуулалтанд хамруулах, сувилал
эмчилгээ, сувилгаанд хамруулахад дэмжлэг
үзүүлэх

35

Малчин, амьжиргааны баталгаажих
түвшингээс доогуур орлоготой буюу зорилтот
бүлгийн өрхийн бага насны хүүхдийг
сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд
хамруулах боломжийг бүрдүүлэх, хувилбарт
сургалтыг өргөнөөр зохион байгуулах, багийн
"Гэр" цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах,
шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлэх

1.2.1. Сургуулийн өмнөх
боловсролын чанар, хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

36

Хүүхдийг бага насанд нь оюун ухааныг
хөгжүүлэх, СӨБ-ын сургалтыг чанаржуулах
зорилгоор хүүхдийн сэтгэхүйг хөгжүүлэх
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоглоом
наадгайгаар хангах ажлыг зохион байгуулах

37

Орон нутгийн онцлог, нөөц боломжинд
суурилан "Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын авъяас,
чадварыг нээн хөгжүүлсэн сургууль, хамт олны
үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах,
нийгмийн сэтгэл зүйд эерэг хандлагыг
төлөвшүүлэх ажлыг хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр хийж, нийтийн хүртээл болгох

38

39

40

1.2.2. Суралцагч, багш, хүүхэд
бүрийг хөгжүүлэх бодлого
хэрэгжүүлж, тогтолцооны
шинэчлэл хийнэ.

Малчдын 6 настай хүүхдийг сургуульд
элсүүлэх боломжгүй малчин эцэг эхийн
хүсэлтийг шийдвэрлэх талаар сургуулийн
зөвлөлтэй хамтран ажиллах
Бага боловсролын түвшинд хүүхдийг
сургуулийн гадна орхихгүй байх, дотуур
байранд амьдарч буй бага ангийн
суралцагчдын эрүүл, аюулгүй орчинд сурч,
хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр
тодорхой ажил зохион байгуулах

41

Багш нарын мэдлэг, ур чадвар, заах аргыг
сайжруулах "Багш-хөгжил" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлж
ажиллах

42

Суралцагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж,
эрүүлжүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж,
сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн
байгууллагын уялдааг хангаж ажиллах

43

Сургууль, цэцэрлэгийн орчин дахь хоол, хүнс,
ундны цэвэр ус, бие засах газрын эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын баталгааг хангах, тэдгээрийг
стандартын дагуу засварлан тохижуулах,
сайжруулах ажлыг дэс дараатай хэрэгжүүлэх

44

Архи, тамхи, мансууруулах бодис болон цахим
хэрэглээ ( гар утас, РС тоглоом гэх мэт), бусад
хорт зуршлын хор уршгийг хүүхдүүдэд
таниулан сурталчилж, урьдчилан сэргийлэх
1.2.3. Хүүхдэд зөв дадал хэвшлийг
ажлыг орон нутгийн мэргэжлийн
бий болгож, тэднийг аюулгүй
байгууллагуудтай хамтран үр дүнтэй зохион
байдлыг хангаж ажиллана.
байгуулах

45

Сурагчдыг зам, тээврийн болон бусад
болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан
сэргийлэх, гэмт халдлагаас хамгаалах, бүхий л
орчинд аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

46
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."Үдийн цай" хөтөлбөрийн хүрээнд зохион
байгуулагдах сонгон шалгаруулалтад
мэргэжлийн байгууллага, сургуулийн
удирдлагыг оролцуулах, хэрэгжилтэд Засаг
даргын Тамгын газар, холбогдох мэргэжлийн
байгууллага, эцэг эх, олон нийтийн хяналтыг
тогтмолжуулах, эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ тогтмол авах
Сумын албан бус-Насан туршийн
боловсролын нэгжийн сургалтын орчин
нөхцөлийг сайжруулах, иргэд бие даан
боловсрол эзэмших, насан туршид суралцах
үйл ажиллагааг дэмжин ажиллах талаар
бодлого, хөтөлбөртөө тусган хэрэгжүүлэх
Насан туршийн боловсролд орон нутаг
хөгжүүлэх сан, орон нутгийн төсвөөс зарцуулах
төсвийг нэмэгдүүлэх
Сургууль завсардсан болон сургуульд огт
элсэн суралцаагүй хүүхэд залуучуудыг "Бага,
суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн
1.2.4. Насан туршийн боловсролын
хөтөлбөр"-ийн сургалтанд хамруулах замаар
тогтолцоог бүрдүүлж, хөгжүүлнэ.
боловсрол нөхөн олгох, ерөнхий боловсролын
сургуульд шилжүүлэн суралцуулах
Хүн амын бичиг үсгийн боловсролын түвшинг
дээшлүүлэх болон иргэдэд гэр бүл, иргэн, ёс
суртахуун-төлөвшил, гоо зүй-мэдрэмж,
амьдрах ухааны боловсрол олгох ажлыг
сонирхлын бүлэг, клубын хэлбэрээр зохион
байгуулах үйл ажиллагааг дэмжиж нэгдсэн
удирдлага зохион байгуулалтаар ханган үр
дүнг тооцож ажиллах
Хүүхэд, залуучуудын гадаад хэлний мэдлэгийг
дээшлүүлэх, "Англи хэлтэй-Өмнөговь"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах

Аймгийн "Соёл урлагийн хөгжил" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг өөрийн сумын
онцлогтоо тулгуурлан боловсруулж,
хэрэгжүүлж ажиллах

53
1.3.1. Соёлын урлагийн
үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг
нэмэгдүүлнэ.

Орон нутгийн соёлын байгууллагыг түшиглэн
хүүхэд багачууд, залуучуудын үндэсний хэл,
соёл, уламжлал, зан заншлаас суралцах,
өвлүүлэн хөгжүүлэх чиглэлээр соёлын олон
талт ажлыг зохион байгуулах

54

Соёлын төвийн орон тооны ажилтнаар соёл,
урлагийн мэргэжлийн боловсон хүчинг
ажиллуулах, ажиллагсдын мэргэжил
дээшлүүлэх сургалт, семинарыг орон нутгийн
төсвөөс санхүүжүүлэн зохион байгуулах,
хамруулах

55

Соёлын төвд кино үзвэрээр үйлчлэх нөхцөл
боломжийг бүрдүүлэх, кино механикч бэлдэх,
гэрээгээр ажиллуулах

56

Соёл, урлагийн байгууллагын үндсэн болон
туслах үйл ажиллагааны орлогыг нэмэгдүүлэх
чиглэлээр бүх талын дэмжлэг үзүүлэх,
батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөнөөс давсан
орлогыг зарцуулах хүсэлтийг журмын дагуу
шийдвэрлэх арга хэмжээ авах
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Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус
малтлагыг таслан зогсоох, соёлын өвийн
зөрчлийн талаарх мэдээллийг ЗДТГ, МХГ-тай
хамтран зохион байгуулах

58

Орон нутгийн Музейн сан хөмрөгийн улсын
тооллогыг хуулийн хугацаанд зохион
байгуулахад бэлтгэл ажлыг орон нутагтаа
хангуулах

1.3.2. Соёлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн хэрэгжилтийг
сайжруулна.

59

Орон нутгийн ард иргэдийн түүх соёл, танин
мэдэхүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинээр
үзэсгэлэн гаргах, Музейн сан хөмрөгийг
баяжуулах, түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг
хамгаалах, сурталчилах арга хэмжээ авах

60

"Номын баярын өдөр" арга хэмжээг зохион
байгуулж, телевиз, сонин, сэтгүүлд бүтээл
гаргах, тайлан, үзэсгэлэн зохион байгуулах

1.3.3. Номын сангийн үйлчилгээг
өргөжүүлж, чанар хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

61

1.3.3. Номын сангийн үйлчилгээг
өргөжүүлж, чанар хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг,
Насан туршийн боловсролын нэгж, Соёлын
төвд номын клубыг байгуулж, дунд ахлах
ангийн суралцагчдыг хамруулах

62

Аймгийн номын сантай гэрээ байгуулсны
үндсэн дээр алслагдсан багийн иргэдэд шинэ
номын үйлчилгээг хүргэх

63

Сумын нийт айл өрхөд угийн бичиг хөтлөх
ажлыг зохион байгуулж, үр дүнд хүргэх

64

"Угийн бичиг" хөтлөх үйл ажиллагаанд
санаачлага гаргаж үр дүнтэй ажилласан
иргэдийг дэмжиж урамшуулах

1.3.4. Айл өрх бүрт "Угийн бичиг"
хөтлүүлнэ.

65

Сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтөлсөн өрхийн
судалгааг хийж мэдээллийг дээд шатны
байгууллагад хагас бүтэн жилээр хүргүүлэх

66

Сумын Засаг дарга Спортын орон тооны бус
арга зүйчийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах,
"Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх"
төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх

67

Спортын төрлүүдээр улс, аймаг болон олон
улсын уралдаан тэмцээнд спорт сонирхогчид
болон тамирчдыг бэлтгэн оролцуулах,
амжилт гаргахад дэмжлэг үзүүлэх

1.4.1. Биеийн тамир, спортын
үйлчилгээг сайжруулж, хөгжүүлнэ.

68

Иргэдийг нийтийн биеийн тамираар хичээллэх
боломжийг бүрдүүлж, өглөөний дасгал
хөдөлгөөнийг иргэдийн дунд тогтмол хийж
хэвшүүлэх

69

Хүн амын бие бялдрын хөгжил,
чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорил авах
арга хэмжээг нийт хүн амын дунд зохион
байгуулах, АВ-ийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх

70

Сумын Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхэд
хамгааллын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг
тогтмолжуулж, эрсдэлтэй нөхцөлд амьдардаг
хүүхэд, гэр бүлийг илрүүлж, хамгааллын
үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагааг үр дүнд хүргэсэн байх.

71

1.5.1. Хүүхдийн төлөө зөвлөл,
Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг
сайжруулж, гэр бүлийн
хүчирхийлэл болон хүнд нөхцөлд
амьдарч байгаа хүүхэд
эмэгтэйчүүдийг судлан тогтоож,
тэдний эрхийг хамгаалах, дэмжлэг
үзүүлэх үйл ажиллагааг
тогтмолжуулна.

72

73

74

75

1.5.2. Бичил уурхай эрхлэгчид,
тэдний гэр бүлийн гишүүдийг
нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд
хамруулах, бичил уурхайн салбарт
хөдөлмөр эрхэлж байгаа
хүүхдүүдийн тэвчишгүй
хөдөлмөрийг бууруулахад
чиглэсэн тодорхой арга хэмжээг
орон нутагт хэрэгжүүлнэ.

78

79

Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл
ажиллагааг шинэ шатанд гаргаж, зөвлөлийн
үйл ажиллагаанд зарцуулагдах төсвийг
шийдэж, хүүхэд гэр бүлтэйгээ чөлөөт цагаа
өнгөрүүлэх газар сум бүрт нэгээр нэмэгдсэн
байх.
Бичил уурхай эрхлэгчидийн талаар
судалгааны баазыг бий болгох.
Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийн тоо 5
хувиар буурсан байх
Бичил уурхай эрхлэгчид, тэдний гэр бүлийн
гишүүдын эрхийг хамгаалсан, хөгжлийг
дэмжсэн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлсэн
байх.
Сумын хэмжээний нэгдсэн судалгааны баазыг
бий болгож, тоон мэдээллийг шинэчилж байх.

76

77

Хамтарсан багийн саналыг үндэслэн Засаг
даргын шийдвэрийн тоо гурваар нэмэгдэнэ.
Хамгаалах үйлчилгээ авсан хүүхдүүдийн тоо
20-с доошгүй хувь урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээнд хамрагдсан байх

1.5.3. Сумын хүүхэд, залуучууд,
ахмад настан, гэр бүлийн
Төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх.
чиглэлээрх судалгааны баазыг бий
болгож хүний хөгжилд чиглэсэн
Хүүхэд гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээний нэр
үйл ажиллагааг нэмэгдүүлнэ
төрлийг 4-өөр нэмэгдүүлж, үйлчилгээнд
хамрагдсан хүүхэд, гэр бүлийн тоо 10 хувиар
өсгөх.
1.5.4. Сумын залуучуудын
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх,
амьжиргааг дээшлүүлэх, идэвхи
оролцоог сайжруулах чиглэлээр
"Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг
залуучууд" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.

Төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх
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1.5.4. Сумын залуучуудын
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх,
амьжиргааг дээшлүүлэх, идэвхи
оролцоог сайжруулах чиглэлээр
"Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг
залуучууд" хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт 20%-иар
нэмэгдүүлэх
Залуучуудын идэвхи оролцоог сайжруулах
чиглэлээр 4-5 төрлийн нэгдсэн арга хэмжээг
зохион байгуулах.

"Гэр бүлийг дэмжих зөвлөл"-ийн үйл
1.5.5. Байгууллага аж ахуй
ажиллагааг дэмжин ажиллах төлөвлөгөө
нэгжүүдийн дэргэд "Гэр бүлийг
боловсруулан хэрэгжүүлэх
дэмжих зөвлөл" байгуулан, үйл
ажиллагааг дэмжиж, хяналт тавьж
хамтран ажиллана.
Шилдэг тэргүүний зөвлөлийг шалгаруулж
урамшуулах

84

Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн үйл
ажиллагааг дэмжих, идэвхжүүлэх өдөрлөг
зохион байгуулж олон нийтэд сурталчлах.

85

Ажилгүй иргэдийн мэргэжил ур чадварыг
нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулж,
мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт
хамруулан, ажиллах хүчин бэлтгэх.

86

Сул чөлөөтэй ажлын байранд бүртгэлтэй
ажилгүй иргэдийг ажлын байртай болгох тал
дээр онцгой анхаарч, ажлын байранд зуучлах.

87

1.5.6. Орон нутагт хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих, Өрх гэр
бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр Орон нутагт ХАБЭА-н бодлого, хэрэгжилт,
хэрэгжүүлнэ.
зохицуулалтыг уялдуулах, ХАБЭА-н зөвлөлийн
үйл ажиллагааг жигдрүүлж , төлөвшүүлэх
ажлыг зохион байгуулах

88

Зорилтот бүлгийн тухайн суманд сонгогдсон
өрхийн амьжиргааны түвшинг ахиулах

89

Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

90
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1.5.7. Жендерийн эрх тэгш
байдлыг хангах тухай хуулийн
хэрэгжилтийг эрчимжүүлнэ.

Жендерийн салбар хороог байгуулах.
Жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж,
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх

92
2.1.1. Газар тариалангийн
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

93

Хүлэмж, зоорийн аж ахуйн чиглэлийн төслийг
Сумын хөгжлийн сангаас дэмжих

94

Төсвийн тухай хуулийн 58.2, 58.4, 59.2 дэх
хэсэгт заасны дагуу мал, амьтны халдварт, гоц
халдварт өвчин болон урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг Мал эмнэлэг үржлийн
нэгжүүдтэй хамтарч хэрэгжүүлсэн байх.

2.1.2. Мал эмнэлгийн үзлэг
үйлчилгээнд хамруулж,
өвөлжилтийн бэлтгэл хангана

95
2.1.3. Сумдын МЭҮТ-ийн хэвийн
үйл ажиллагааг хангана.

Тасгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдах
нөхцлийг сайжруулах талаар зохих арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
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Тасгийн техник хэрэгслийг зориулалтын дагуу
ашиглуулна.
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Цэвэр эрлийз болон цөм сүргийн малыг
үржлийн бүртгэл судалгаанд авах, хээлтүүлэгч
малыг хянан баталгаажуулж, гэрчилгээжүүлэх
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

98

Хээлтүүлэгч малыг сүргээс ялган суурилуулах,
шинээр хээлтүүлэгч бойжуулах малчин өрхийг
дэмжиж ажиллах
2.1.4. Сум болгон өөрийн онцлогт
тохирсон эрчимжсэн мал аж ахуйг
хөгжүүлэх, мал аж ахуйн салбарт
тодорхой бодлого боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.

2.1.4. Сум болгон өөрийн онцлогт
тохирсон эрчимжсэн мал аж ахуйг
хөгжүүлэх, мал аж ахуйн салбарт
тодорхой бодлого боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.

99

Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх сонирхол
бүхий малчид иргэдийг дэмжиж төсөл
хөтөлбөрт хамруулах арга хэмжээг зохион
байгуулах

100

Бэлчээрийн усан хангамж, худаг уст цэгийн
эзэмшилт ашиглалтыг нэмэгдүүлсэн байх

101

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль, Хөнгөн
үйлдвэр, худалдаа, нийтийн хоол,
үйлчилгээний салбарт мөрдөгдөж байгаа
хууль, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний
журамд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх,
иргэдэд сурталчлах арга хэмжээг сум орон
нутгийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх

Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж дотоодын
үйлдвэрлэлээс худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх,
мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь ирүүлэх.

102

2.1.5. Хүнсний аюулгүй байдлыг
хангаж, хөнгөн үйлдвэрийг дэмжиж
ажиллана.

103

Үйлдвэрт арьс шир тушаасан малчинд мөнгөн
урамшуулал олгох талаарх хууль тогтоомж,
журмыг тухайн нутаг дэвсгэртээ сурталчлах,
малчдыг бүрэн хамруулах, малчдад сургалт
явуулах.

104

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сургууль,
цэцэрлэг, дотуур байр, эмнэлэг болон төрийн
бусад байгууллагын хэрэгцээнд дотоодын
хүнсний үйлдвэрийн бүтэээгдэхүүнийг
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд давуу
эрхтэйгээр худалдан авах ажлыг зохион
байгуулж, үнэлгээний хороонд /аймаг, сум/
хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан
мэргэжилтэнг оролцуулж давуу эрхийг тооцо.
ажиллаж мэдээлэл ирүүлэх

105

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг зориулалтын
дагуу зарцуулсан эсэх талаар, төсөл
хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт
хийж, төслийн үр дүнгийн тайланг ирүүлж байх

106

Бүх төрлийн хөнгөлөлттэй зээлийн талаарх
мэдээллийг иргэддээ сурталчлан таниулж,
сургалт зохион байгуулах

107
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2.1.6. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
дэмжих ажлын байр бий болгох
ажлын хүрээнд Сум хөгжүүлэх
болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
дэмжих сангаас олгосон төслийн
зээлийг дагуу зориулалтаар нь
ашиглаж үр дүнд хүргэнэ

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн судалгаа
мэдээлэл, зээл авсан ААН, иргэдийн мэдээ
тайланг ирүүлсэн байх.

Өөрийн сумын бренд бүтээгдэхүүнийг
тодруулж "Говь фестиваль" үзэсгэлэн
худалдаанд оролцсон байх

109

Тухайн жилд сумын орон нутгийн хөгжлийн
сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудыг иргэдээр
хэлэлцүүлэн эрэмбэлж, ИТХ-аар батлагдсан
жагсаалтыг ирүүлсэн байх

110

Сумын ОНХС-ийн хэрэгжилтийн явцын тайланг
Хөрөнгө оруулалт, хөгжпийн бодлого
төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлэх

111

2.2.1. Суманд хийгдэж буй хөрөнгө
оруулалт, их засварын ажлын
төлөвлөлтийг хийж буй байдал,
тэдгээрийн зохион байгуулалт,
гүйцэтгэлд хяналт тавьж, чанартай
гүйцэтгүүлнэ.

Улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө
оруулалтаар хийгдэх шаардлагатай хөрөнгө
оруулалтын ажлуудыг төлөвлөхдөө улсын
болон аймгийн бодлогын баримт бичигтэй
уялдуулан шаардлага хангасан хөрөнгө
оруулалт, төсөл арга хэмжээний саналыг
боловсруулан ирүүлж ажиллах

112

Хөрөнгө оруулалт, их засварын ажилд хяналт
тавих ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын
захирамжаар байгуулж ажиллуулсан байх

113

Суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт,
барилга угсралт, их засварын ажлын
гүйцэтгэлийн судалгааг эх үүсвэр тус бүрээр
гаргаж ирүүлсэн байх

114

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний
дагуу ажлыг зохион байгуулсан байх

115

Уул уурхайн зориулалтаар ашиглаж байгаа
газрын мэдээллийг бүрдүүлэн тоон хэлбэрээр
мэдээллийн санг үүсгэж анализ хийх. /Эдэлбэр
газрын хил заагийн хүрээнд газар ашиглаж
байгаа эсэх, Кадастрын зураглал ба газрын
кадастрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд
зааснаар магадлан хэмжилт хийж, гарсан
зөрчлийг холбогдох хууль журмын дагуу
арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах./

116

Сумын багийн хилийн цэсийн батлагдсан эсэх
судалгааг гарган, шинэчлэн тогтоох, аймгийн
холбогдох агентлагт хүргүүлэх.
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Бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фото
мониторингийн судалгааны үр дүнд бий
болсон хяналт ажиглалтын тайланг холбогдох
агентлагт хүргүүлэх, Бэлчээрийн
менежментийн сайжруулах арга хэмжээг
зохион байгуулж хэрэгжүүлэх.

118

."Лэнд менежер" программ хангамжийг сумын
хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах,
мэдээллийн санг эрхлэх найдвартай үйл
ажиллагааг хангаж ажиллах.

119

Хаягийн тэмдгийг хийлгэх мөн суурилуулах
ажлын зардлыг Орон нутгийн төсөвт тооцон
тусгуулах ажлыг зохион байгуулж, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө гарган тухайн шатны
ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах.

120

121

2.3.1. Газрын харилцааны
чиглэлээр ажил, үйлчилгээний
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Уул уурхайн ашиглалтын нөлөөллөөр элэгдэл,
эвдрэлд орсон газрын тооллогыг сумын
хэмжээнд хийж тооллогын дүнг ГХБХБГ-т
ирүүлэх.
Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг
өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа эрхийн
зөрчилтэй газрын зөрчлийг арилгах ажлыг
сумын хэмжээнд зохион байгуулах.

122

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах
эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон
шалгаруулалтыг Газрын биржийн цахим
системээр явуулах ажлыг зохион байгуулах.

123

Архивын тухай хуулийн 9.5, 9.5.1 дэх заалтыг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутгийн
ГХБХБГ-т болон сумын газрын даамал нарыг
салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий
болсон мөн иргэд аж ахуйн нэгжийн кадастрын
бүртгэлийн баримтыг зориулалтын байр, өрөө
тасалгаанд архивын стандарт шүүгээ тавиурт
хадгалах, архивыг шаардлагатай хэрэгслээр
ханган ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж,
хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлэх.

124

125

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн
нэгдсэн системийг бүрдүүлэх, эрхлэх
зорилгоор аймгийн төвийн сумын Газрын
даамлыг аймгийн ГХБХБГ-т байрлуулж
ажиллуулах ажлыг зохион байгуулах
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн
төлөвлөгөөний баримт бичиг боловсруулах
болон газар, байгалийн нөөц эдэлбэрийн зүй
ёсны эрхийг баталгаажуулах ажлыг ГЗБГЗЗГ
болон ГХБХБГ-тай хамтран орон нутагт зохион
байгуулах

126

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
тухайн шатны ИТХ-аар батлуулан хэрэгжүүлж
ажиллах.

127

Сумын батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө болон
барилгажилтын төслийг үндэслэн газар олгох,
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

128

Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг
жил бүр гаргаж байх.

129

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын
сайдын 2010 оны 402 дугаар тушаалаар
батлагдсан Хот, тосгоны ерөнхий
төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх
үлгэрчилсэн зааврын дагуу тухай бүр хөтлөн
явуулж тайлан мэдээ гаргах.

130

Барилга байгууламжийг паспортжуулан,
мэдээллийн сан үүсгэн ашиглаж байх.

131

2.3.2. Барилга, хот байгуулалтын
чиглэлээр ажил, үйлчилгээний
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Тухайн суманд улс болон орон нутгийн төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөгдсөн
барилга байгууламж, шугам сүлжээний
ажлуудыг техникийн нөхцөлийг холбогдох
шаардлагын дагуу гарган, ирүүлэх.

132

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын
ашиглалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 17
дугаар зүйлд заасан заалтуудыг хэрэгжүүлэх.
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Орон сууцны тухай тухай хуулийн 8 дугаар
зүйлд заасан заалтыг хэрэгжүүлэх.

134

135
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Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
хүрээнд сум, суурин газрын дулаан хангамжийг
сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах судалгаа
хийх.
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
хүрээнд "Ногоон хувийн орон сууц" загвар
төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх.

137

Сумын төвийн ногоон байгууламжийг ерөнхий
төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөөнд тусган төлөвлөн хэрэгжүүлэх,
ногоон байгууламжийн тоо, хэмжээг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого тодорхойлж,
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах

138

Замын тэмдэгжүүлэлтийг шинээр хийх буюу
шинэчлэн засварлах байдлаар шаардлагын
хэмжээнд хийж тохижуулсан байх

139

Шуудан хүргэх ажлыг зохион байгуулж
тогтмолжуулсан байх

140

2.3.3. Зам, тээвэр, барилгын
салбарын чиглэлээр ажил,
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

Барилга байгууламжийг паспортжуулан,
мэдээллийн сан үүсгэн ашиглаж байх

141

Сумын хөгжлийг ерөнхий төлөвлөгөө болон
газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний
дагуу ажлыг зохион байгуулсан байх

142

Тухайн суманд улс болон орон нутгийн төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр төлөвлөгдсөн
барилга байгууламж, шугам сүлжээний
ажлуудыг техникийн нөхцөлийг холбогдох
шаардлагын дагуу гарган, ирүүлэх

143

2.4.1. Сумын малчин өрхүүдийг
нар салхины эрчим хүчээр
хангана.

Сумын малчин өрхүүдийг нар салхины эрчим
хүчээр хангах
Орон нутгийн өмчит эрчим хүчний үйлдвэрийн
аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах,
хүндрэлтэй асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх,
хяналт тавих, өвлийн ачааллыг амжилттай
давахад онцгойлон анхаарч ажиллах

144

2.4.2. Сумыг эрчим хүчээр
найдвартай хангана.
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2.4.2. Сумыг эрчим хүчээр
найдвартай хангана.
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2.4.3. Суманд зөөлөн дэд бүтцийг
бий болгох ажлыг зохион
байгуулна.

Эрчим хүчний гэнэтийн болон давагдашгүй
хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал
үүсэхэд эрчим хүчний хангамжийг найдвартай
байлгах, эрчим хүчний хоёрдогч эх үүсвэрийг
бий болгож, ажиллагааг хэвийн найдвартай
болгох.
Орон нутагт эрчим хүчний барилга байгууламж
шинээр барих, шинэчилж сайжруулахад
шаардагдах хөрөнгийг улс, орон нутгийн
төсөвт тусгах, хувийн хэвшил, олон улсын
байгууллагын тусламж дэмжлэг авах талаар
санаачилга гаргах, сум хөгжүүлэх сангийн
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн шинэ хэрэглэгчдийг
эрчим хүчээр хангах шугам сүлжээ, дэд
станцыг барих
Сумын төсвийн байгууллагуудыг интернетэд
холбох ажлыг ээлж дараатай зохион
байгуулсан байх
Төрийн байгууллагууд шинэ техник, технологи,
программыг нэвтрүүлж ажилласан байх

149

Иргэдэд шинжлэх ухаан танин мэдэхүй, улс
болон аймаг орон нутгийн төрийн захиргааны
байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр,
зохион байгуулсан арга хэмжээнүүд болон
хувийн хэвшлийн талаарх шинэ мэдээ,
мэдээлэл хүргэсэн байх

150

Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох
үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион
2.4.4. Бичил уурхайгаар ашигт
байгуулах, тус журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор
малтмал олборлох үйл ажиллагааг
энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
хууль, журмын дагуу зохион
туршлагажсан байгууллага, ТББ-уудтай
байгуулна.
хамтарч ажиллах ба энэхүү журмыг нийт
иргэд, ТББ, нөхөрлөлд сурталчлан таниулах

151

Компаниудын ажлын талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээлэлтэй танилцаж, ажлын төлөвлөгөө
болон байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээнд
хяналт хийж гарын үсэг зурж байх

152

Нутаг дэвсгэрт нь ашигт малтмал, газрын
тосны эрэл, хайгуул, олборлолт, хүнд
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа
бол Ашигт малтмал, газрын тосны газар,
гэрээлэгч компаниудтай зохион байгуулах
уулзалтад идэвхтэй оролцох, хамтран зохион
байгуулах

2.4.5. Хайгуулын болон
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
үйл ажиллагааны хяналтыг
сайжруулна.

2.4.5. Хайгуулын болон
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
үйл ажиллагааны хяналтыг
сайжруулна.
153

Ашигт малтмалын тухай хууль болон
холбогдох хууль, тогтоомжийг сурталчлах үйл
ажиллагааг сумын удирдлага, иргэдийн
төлөөллийг оролцуулан хамтран зохион
байгуулах;
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Лиценз авсан аж ахуй, нэгжүүд тухайн жилд
авсан талбайдаа ажил хийж байгаа эсэх
талаар судалгаа хийх
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Сумын нийт газар нутагт олгогдсон хайгуулын
болон ашиглалтын лиценз эзэмшиж буй аж
ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ байгуулж
ажиллах.
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2.4.6. Ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж
Уул уурхайн нөлөөллийн бүсийн хил заагийг
байгууллагатай Ашигт малтмалын
тодорхойлох
хуулийн 42.1, 42.2, 42.3 заалтуудыг
үндэслэн "Хамтын ажиллагааны
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн
гэрээ" байгуулж ажиллана.
нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулах төсөлд
санал оруулах, дүгнэх, аймгийн ЗДТГ-аас
зохион байгуулах уулзалтад идэвхтэй оролцох.

2.5.1. Ногоон байгууламжийн
талбайн хэмжээг нэмэгдүүлнэ

Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж
шилжин очиж байгаатай холбогдуулан:
"Ногоон байгууламж"-ийн арчилгаа,
хамгаалалт, нөхөн тарилтыг бүрэн хариуцаж
талбайг нэмэгдүүлэх
Даланзадгад сумын Далан булгийн эхийн
хашаажуулалт хамгаалалт, тохижилтыг
сайжруулах, хариуцан албан тушаалтан
томилон ажиллуулах

2.5.2. Усны нөөцийг хамгаалж, хүн
амын ундны усны чанарыг
сайжруулна.
Сав газрын захиргаадтай хамтран усны тоо
бүртгэл хийх ажлыг сумынхаа газар нутгийн
хэмжээнд зохион байгуулах
Даланзадгад суманд жуулчны гудамж
2.5.3. Аялал жуулчлалын салбарыг байгуулах ажлыг эхлүүлэх, Соёл амралтын
хөгжүүлнэ.
хүлээлэнгийн үйл ажиллагааг хариуцан
ажиллах

162

ЗДТГ, төсөвт байгууллагуудын хэвийн үйл
ажиллагааг хангаж, төрийн албаны стандартыг
хэвшүүлэх, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай,
чирэгдэл сааталгүй явуулах нөхцөл боломжийг
бүрдүүлж ажиллах

163

"Төрийн албан хаагчийн сургалт", "Төрийн
албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн
баталгаа" хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, үр дүнг
тооцон ажиллах

3.1.1. Төрийн албан хаагчдыг
сургаж хөгжүүлэн, ажиллах орчин
нөхцлийг сайжруулж, төрийн
үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай
болгоно.

164

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж,
мэдээлэл, лавлагааны "Цахим сан"-г бий
болгох

165

Баг, хилийн боомтод төрийн үйлчилгээг /Соёл
урлаг, эрүүл мэнд, сургалт, мэдээлэл зөвлөгөө
гэх мэт/ шуурхай, чанартай хүргэх

166

Багуудын ажиллах орчин нөхцөлийг
сайжруулж, багийн Засаг дарга, эмчийг багийн
төв дээр ажиллах боломжийг бүрдүүлэх

167

"Зөгийн үүр хөтөлбөр"-т орон нутгийн иргэнийг
хамруулан гадаад орон мэргэшүүлж, сургах.

168

169

170

3.1.2. БНХАУ болон бусад улсын
муж, хотуудтай гадаад хамтын
ажиллагааг өргөжүүлнэ.

БНХАУ болон бусад улсын муж, хотуудтай
гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
Сумын Засаг даргын түвшинд төлөвлөгдсөн
гадаад айлчлал, арга хэмжээний талаар тухай
бүр нь мэдэгдэж чиглэл зөвөлгөө авч байх

Аймгийн ЗДТГ-т ирүүлэх мэдээ тайланг
3.1.3. Хариутай бичиг, тайлан
холбогдох шийдвэр жагсаалтын дагуу
мэдээг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаанд нь ирүүлж байх
аймгийн удирдлагуудыг цаг үеийн
мэдээллээр хангаж ажиллана.

171

172

3.1.3. Хариутай бичиг, тайлан
мэдээг хугацаанд нь шийдвэрлэж,
аймгийн удирдлагуудыг цаг үеийн
мэдээллээр хангаж ажиллана.
Сумын нэгдсэн шуурхай мэдээг ирүүлэх
3.1.4. Гамшиг ослоос урьдчилан
сэргийлэх, сургалт, семинар
зохион байгуулахад дэмжлэг
үзүүлнэ.

173
3.2.1. Иргэдийг мэдээ мэдээллээр
хангаж ажиллана.

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль,
"Говийн чоно-2017" олон улсын дадлага
сургуулийг хамтран зохион байгуулах
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагаа, үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүд,
түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийж буй арга
хэмжээг сурталчилж, иргэд олон нийтэд
мэдээлэх, түгээх

174

Umnugovi.gov.mn сайтад нийтэлсэн
мэдээллийг олон нийтэд түгээх, орон нутгийн
болон төвийн хэвлэл мэдээллийн
байгуулагуудад үйл ажиллагаагаа сурталчлах

175

Сул орон тоо, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм,
хүний нөөцийн стратеги, албан хаагчдын
ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг
талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг
цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт
байршуулах

3.2.2. Хүний нөөцийн ил тод
байдлыг хангаж ажиллана.

Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж
тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн
гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төслийн
талаарх мэдээллийг иргэд байгууллага
чөлөөтэй авах нөхцлийг бүрдүүлэх

176

3.2.3. Төсөв санхүүгийн ил тод
байдлыг хангаж ажиллана.

177

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах
ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажиллах

178

179
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Сумын төсөвт байгууллагуудын үйл
ажиллагаа, төрийн албан хаагчдын ажил
үйлчилгээнд хяналт шинжилгээ хийж, хяналт
шинжилгээний ажлын мөрөөр тайлан дүгнэлт
зөвлөмж боловсруулан холбогдох газруудад
3.3. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний
хүргүүлсэн байх.
чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх
чиглэлээр
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний орон тооны бус
зөвлөлийн ажлын тайланг хагас, бүтэн жилээр
гаргаж, аймгийн ХШҮДАХ-т тайлагнах.

3.3.2. Гүйцэтгэл сайжруулах
төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүн

181
3.3.3. Бодлого хөтөлбөр, эрх зүйн
актын хэрэгжилт үр дүн

Сумын хэмжээнд сумын Засаг даргын Тамгын
газар дээр "Гүйцэтгэл сайжруулах
төлөвлөгөө" гарган, бусад төсвийн
байгууллагуудыг удирдлага зохион
байгуулалтаар хангаж ажиллах. Сумын
хэмжээний гүйцэтгэл сайжруулах
төлөвлөгөөнөөс салбарлуулан төсвийн
байгууллагуудын хэмжээнд гүйцэтгэл
сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан баталж
хэрэгжүүлэх
Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг орон
нутагтаа зохион байгуулж, тайланг 6,12 сарын
05-ны дотор гаргаж, 12 сарын 05-ны дотор
холбогдох агентлагуудад хүргүүлэх.

182

Тогтоол шийдвэр, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг
орон нутагтаа зохион байгуулж, тайланг 6,12
сарын 10-ны дотор гаргаж, аймгийн
ЗДТГазрын холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлэх

183

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх, Захиргааны ерөнхий хуулийн
шийдвэр гаргах ажиллагааны талаар
сургалтыг зохион байгуулахад хамтран
ажиллах.

3.4.1. Эрх зүйн сургалт
сурталчилгааг зохион байгуулж
ажиллана.
184

185
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3.4.2. Захиргааны шийдвэрийн эрх
зүйн үндэслэлийг хангаж
ажиллана.

Шинээр батлагдсан хуулиуд болон бусад
холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх сургалт,
хэлэлцүүлэг, сурталчилгааны ажлыг зохион
байгуулах
Засаг дарга болон ЗДТГ-ын даргын гаргасан
шийдвэрийг Хууль, эрх зүйн хэлтэст хянуулж,
зөрчлийг арилгаж байх
Сумын төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч
нарын шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг
хянаж зөвлөгөө өгөх

187

3.4.2. Захиргааны шийдвэрийн эрх
зүйн үндэслэлийг хангаж
Хууль тогтоомжийн системчилсэн лавламжийн
ажиллана.
санг баг, байгууллагуудад бий болгох, иргэдийг
лавлагаа мэдээллээр хангах

188

Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон
шийдвэрийг Хууль, эрх зүйн хэлтэст хянуулан
Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгүүлж
байх

189

Баримтын нэгдсэн тооллогыг хийж илтгэх
хуудсаар тайлагнасан байх

190

Орчин цагийн архивын салбар үүсч хөгжсөний
түүхт 60 жилийн ойг угтаж бүтээлч ажил
зохион байгуулсан байх

191

3.4.3. Архив, албан хэрэг хөтлөлт,
баримт бичгийн стандартыг
"Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
мөрдөж ажиллана.
ажиллагаанд мэдээллийн технологи
нэвтрүүлэх" үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх

192

Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж
ажиллах
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ББНШК-ын хурал хуралдуулж, дансаа
боловсруулж, батлуулсан байх
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Архидалтгүй орчинг бий болгоход чиглэсэн
арга хэмжээ зохион байгуулах

195

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгээр зохион
байгуулах, зохиож буй ажлын явц, үр дүнгийн
талаар Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцэн үүрэг чиглэл өгч, биелэлт үр дүнг
тооцох, тайланг 12 сарын 10-ны дотор ирүүлэх

196

3.4.4. "Гэмт хэрэг, зөрчил, зам
тээврийн ослоос урьдчилан
сэргийлэх" "Архидан согтуурал,
мансууралтай тэмцэх"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
ажиллана.

Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа
хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн аюулгүй
амьдрах орчинг бүрдүүлэх зорилгоор дэмжлэг
үзүүлж, хамтран ажиллах

3.4.4. "Гэмт хэрэг, зөрчил, зам
тээврийн ослоос урьдчилан
сэргийлэх" "Архидан согтуурал,
мансууралтай тэмцэх"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
ажиллана.
Согтуурлах ундаа борлуулдаг үйлчилгээний
газар, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэлийн
эргэлт, эмийн сангийн үйлчилгээнд хяналт
тавьж, шалгалт хийх.

197

Мансууран донтох зуршилтай, архины
хамааралтай иргэдэд сургалт зохион
байгуулах, зөв амьдралын хэвшүүлэх
чиглэлээр ажиллах
Хэсгийн төлөөлөгч болон төрийн тусгай
албаны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл
боломжийг хангах,бүх талын дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх

198

199
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Харьяа нутаг дэвсгэртээ замын хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх

201

"Иргэн ба хууль", "Автомашингүй өдөр" нэгдсэн
арга хэмжээг зохион байгуулах
3.4.5. Сумын цагдаагийн
төлөөлөгч, сумын удирдлага
байгууллагуудын хамтын
ажиллагааг бэхжүүлнэ.

202

Нутаг дэвсгэртээ оршин суугаа гадаадын
иргэний хаягийн бүртгэл хөтөлж мэдээг нэгтгэн
ирүүлэх

203

Шинэчлэн батлагдсан Батлан хамгаалахын
багц хуулиудыг орон нутагт сурталчлах,
хэрэгжилтийг зохион байгуулах

204

Цэргийн насны болон өмнөх насны залуучууд,
иргэдэд цэрэг эх оронч үзэл, хүмүүжил олгоход
чиглэсэн ажлыг тогтмол зохион байгуулах

3.5.1. Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийг сурталчилж, түүний
хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
205

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96
жилийн ойг тусгай төлөвлөгөөгөөр зохион
байгуулалттайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлэх

тогтоомжийг сурталчилж, түүний
хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

206

Ахлах ангийн сурагчдын дунд цэрэг-спортын
"Дөл" тоглолтыг зохион байгуулах

207

Зэвсэгт хүчний анги байгууллагыг бие
бүрэлдэхүүн, авто техникээр нөхөн хангах
төлөвлөгөөг шинэчлэх, төлөвлөгөөнд улирал
бүр тодотгол хийх

208

Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөнд улирал бүр
тодотгол хийж, иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг даалгаваржуулан дайчилгааны
даалгаварыг бүрэн биелүүлэх

209

Зарлан мэдээлэлтийн найдвартай ажиллагааг
хангах
3.5.2. Дайчилгааны бэлэн байдлын
бэлтгэлжилтийг хангах

210

Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний
дагуу бие бүрэлдэхүүн, автотехник, зэвсэг,
бусад төлөвлөгдсөн зүйлсийг бүрэн
томилгоожуулах

211

Төрийн захиргааны ажилтны "Цэргийн бэлтгэл"
сургалтанд холбогдох албан тушаалтныг бүрэн
хамруулах

212

Сэврэй, Номгон сумдад бүсчлэн зохион
байгуулагдах дайчилгааны бэлэн байдлын
сургалтанд оролцох

213

Цэргийн тоо бүртгэлийг зохих журмыг дагуу
чанартай зохион байгуулах, хэрэгжилтэд
хяналт тавих, үр дүнг тооцох

214

2017 оны ээлжит цэрэг татлагын ажлыг зохион
байгуулах, хугацаат болон гэрээт цэргийн
хяналтын тооны биелэлтийг хангах

215

Нууцын хадгалалт хамгаалалтыг холбогдох
хууль, журмын дагуу зохион байгуулах, хяналт
тавих

216

Цэрэг татлагын үзлэгээр эрүүл мэндээр
цэргийн албанд тэнцээгүй иргэдийг
эрүүлжүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох

217

3.5.3. Цэрэг татлага, цэргийн тоо
бүртгэл, цэргийн дүйцүүлэх алба

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн
хэлбэрээр орлуулан хааж буй иргэдийн төлбөр
төлөлтийн барагдуулалтад хяналт тавих

218

Цэргийн штабтай хамтран цэргийн бүртгэлийн
нэгдсэн программтай болох, мэдээллийн санг
бүрдүүлэх

219

Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтанд
иргэдийг бүрэн хамруулах, томилгоожуулах,
цэргийн насны иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнд
хяналт тавих

220

Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаагчдыг
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих
шийдвэр гаргаж ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх,
түүнийг бүртгэх, цэргийн штабт мэдээллэх

221

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ
мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд тухайн
сумын онцлох мэдээг ирүүлэх.
Нийт дүн

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

Хариуцах албан
тушаалтан

Биелэлт
(%)

Төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжсэн
байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Арга хэмжээнд хамрагдсан
иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

20

Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.

Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.

Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ
0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.

40

Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.
Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.

Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.

Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.
Жирэмсэн төрсөн эхийн хяналтын
хамралт, чанар урьд жилээс
сайжирч, хүндрэлийг бууруулж,
Т.Ууганбаяр,
эхийн эндэгдэл гараагүй байна.
Даланзадгад-ЗДТГМ
0-5 насны хүүхдийн өвчлөл,
эндэгдэл буурсан байна.

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.
"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

"Элэг бүтэн Өмнөговьчууд"
хөтөлбөр хэрэгжсэн байна.
Халдварт болон халдварт бус
өвчлөлийн тоо урд жилээс
буурсан байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалтууд хийгдэж, үзүүлсэн
дэмжлэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийн хөтөлбөр хэрэгжиж, Т.Ууганбаяр,
стандарт хангалт нэмэгдсэн байна. Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийн хөтөлбөр хэрэгжиж, Т.Ууганбаяр,
стандарт хангалт нэмэгдсэн байна. Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хүний нөөцийн хөтөлбөр хэрэгжиж, Т.Ууганбаяр,
стандарт хангалт нэмэгдсэн байна. Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Сургуулийн өмнөх боловсролын
хамран сургалт урд оноос
нэмэгдсэн байна.
С.Болд,
Стандартын шаардлага хангасан
Даланзадгад-ЗДТГМ
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоглоом
наадгайгаар хангагдаж сургалтын
орчин бүрдсэн байна.

50

-Сургуулийн өмнөх боловсролын
хамран сургалт урд оноос
нэмэгдсэн байна.
С.Болд,
-Стандартын шаардлага хангасан
Даланзадгад-ЗДТГМ
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоглоом
наадгайгаар хангагдаж сургалтын
орчин бүрдсэн байна.

40

Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг
хангаж, нийт хүүхэд багачуудын 80 С.Болд,
хувийг хамруулсан арга хэмжээ
Даланзадгад-ЗДТГМ
зохион байгуулсан байна

50

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
сурах, хөгжих нөхцөл бүрдсэн
байна

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

6 настай хүүхдийг сургуульд
элсэн суралцах боломжийг
бүрдүүлсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Бага насны хүүхдийн сурч,
амьдрах орчин бүрдсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Багш нарын мэргэжил, ур
чадварыг дээшлүүлсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Нийт хүүхдийн 60 хувийг
эрүүлжүүлсэн байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг
хангасан орчин бий болсон байна

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хүүхдийн дунд гарах гэмт хэрэг
зөрчлийг бууруулсан байна

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хүүхдийн дунд гарах осол гэмтлийг
С.Болд,
бууруулж, хүүхдийн аюулгүй
Даланзадгад-ЗДТГМ
байдлыг хангасан байна.

30

Хүүхдийг эрүүл, аюулгүй хоол
хүнсээр хангасан байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Насан туршийн боловсролын
нэгжийн үйл ажиллагаа
чанаржсан байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Орон нутаг хөгжүүлэх сан, орон
С.Болд,
нутгийн төсвөөс зарцуулах
Даланзадгад-ЗДТГМ
хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн байна

10

Сургууль завсардсан хүүхдийг
хамруулж боловсрол нөхөн
олгосон байна.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хүн амын мэдлэг боловсролыг
дээшлүүлж, соёлтой, мэдлэг
чадвартай иргэнийг бий болгосон
байна

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Иргэдийн Англи хэлний мэдлэг
дээшилсэн байна

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Соёлыг үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг сайжруулж, хүүхэд,
Т.Ууганбаяр,
залуучууд, иргэдийн авьяас
Даланзадгад-ЗДТГМ
билгийг олон төрлөөр хөгжүүлсэн
байна.

40

Соёлыг үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг сайжруулж, хүүхэд,
Т.Ууганбаяр,
залуучууд, иргэдийн авьяас
Даланзадгад-ЗДТГМ
билгийг олон төрлөөр хөгжүүлсэн
байна.

40

Соёлыг үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг сайжруулж, хүүхэд,
Т.Ууганбаяр,
залуучууд, иргэдийн авьяас
Даланзадгад-ЗДТГМ
билгийг олон төрлөөр хөгжүүлсэн
байна.

40

Соёлыг үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг сайжруулж, хүүхэд,
Т.Ууганбаяр,
залуучууд, иргэдийн авьяас
Даланзадгад-ЗДТГМ
билгийг олон төрлөөр хөгжүүлсэн
байна.

-

Соёлыг үйлчилгээний чанар
хүртээмжийг сайжруулж, хүүхэд,
Т.Ууганбаяр,
залуучууд, иргэдийн авьяас
Даланзадгад-ЗДТГМ
билгийг олон төрлөөр хөгжүүлсэн
байна.

40

Соёлын өв гадны нөлөөнөөс
шалтгаалж устаж гэмтэхээс
урьдчилан сэргийлэх ажил хийгдэж
хадгалалт хамгаалалт сайжирсан
байна.
Соёлын өв гадны нөлөөнөөс
шалтгаалж устаж гэмтэхээс
урьдчилан сэргийлэх ажил хийгдэж
хадгалалт хамгаалалт сайжирсан
байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Соёлын өв гадны нөлөөнөөс
шалтгаалж устаж гэмтэхээс
Т.Ууганбаяр,
урьдчилан сэргийлэх ажил хийгдэж
Даланзадгад-ЗДТГМ
хадгалалт хамгаалалт сайжирсан
байна.
Номын сангийн үйлчилгээний
чанар сайжирч, уншигчдын тоо
нэмэгдсэн байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

-

Номын сангийн үйлчилгээний
чанар сайжирч, уншигчдын тоо
нэмэгдсэн байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Номын сангийн үйлчилгээний
чанар сайжирч, уншигчдын тоо
нэмэгдсэн байна.

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн нийт
С.Болд,
өрхөд эзлэх хувийг 50 хувьд
Даланзадгад-ЗДТГМ
хүргэсэн байна.

0

Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх
төлөвлөгөөтэй ажиллаж, спорт
хөгжсөн байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Биеийн тамир, спортоор
хичээллэгсэд, амжилт гаргагчдын
тоо нэмэгдсэн байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Сумын нийт хүн амын 80 хувийг
биеийн тамираар тогтмол
хичээллүүлдэг болсон байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн нийт
өрхөд эзлэх хувийг 50 хувьд
хүргэсэн байна.
Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн нийт
өрхөд эзлэх хувийг 50 хувьд
хүргэсэн байна.

Сумын нийт хүн амын 50 хувийг
хамруулсан байна

Т.Ууганбаяр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн
үйл ажиллагаа чанаржиж, үйл
С.Болд,
ажиллагаа нь өргөжсөн байна
Даланзадгад-ЗДТГМ
Хамтарсан баг байгуулагдсан
байна.

30

Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн
үйл ажиллагаа чанаржиж, үйл
С.Болд,
ажиллагаа нь өргөжсөн байна
Даланзадгад-ЗДТГМ
Хамтарсан баг байгуулагдсан
байна.

40

Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн
үйл ажиллагаа чанаржиж, үйл
С.Болд,
ажиллагаа нь өргөжсөн байна
Даланзадгад-ЗДТГМ
Хамтарсан баг байгуулагдсан
байна.

30

Бичил уурхай эрхлэгчидийн
нийгмийн асуудал шийдэгдсэн
байна
Бичил уурхай эрхлэгчидийн
нийгмийн асуудал шийдэгдсэн
байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

10

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

10

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

0

Иргэдийн ойлголт хандлага
өөрчлөгдөж, хүний хөгжил 20%иар ахина.

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Сумын залуучуудын нийгмийн
идэвхи оролцоо, хөдөлмөр
эрхлэлт 15%-иар ахина.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Бичил уурхай эрхлэгчидийн
нийгмийн асуудал шийдэгдсэн
байна
Иргэдийн ойлголт хандлага
өөрчлөгдөж, хүний хөгжил 20%иар ахина.
Иргэдийн ойлголт хандлага
өөрчлөгдөж, хүний хөгжил 20%иар ахина.

Сумын залуучуудын нийгмийн
идэвхи оролцоо, хөдөлмөр
эрхлэлт 15%-иар ахина.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Сумын залуучуудын нийгмийн
идэвхи оролцоо, хөдөлмөр
эрхлэлт 15%-иар ахина.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

20

Гэр бүлийг дэмжих зөвлөлийн
С.Болд,
хөгжил оролцоог дэмжсэн бодлого
Даланзадгад-ЗДТГМ
боловсруулсан байна.

40

Гэр бүлийг дэмжих зөвлөлийн
С.Болд,
хөгжил оролцоог дэмжсэн бодлого
Даланзадгад-ЗДТГМ
боловсруулсан байна.

-

Ажлын байртай болсон иргэдийн
үйл ажиллагаа жигдэрсэн, орлого
бодитой нэмэгдсэн байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Ажилгүй иргэдийн ур чадвар, нөөц
В.Дэлгэрмаа,
бололцоо нэмэгдэж, ажилгүй
Даланзадгад-ЗДТГМ
иргэдийн тоо буурсан байна.

50

Хөдөлмөрийн зах зээлд бүртгэлтэй
В.Дэлгэрмаа,
иргэдийг ажлын байраар хангасан
Даланзадгад-ЗДТГМ
байна

50

ХАБЭА-н зөвлөлийн үйл
ажиллагаа төлөвшиж, ХАБЭА-н
хууль, хөтөлбөр, журам, стандарт
орон нутагт мөрдөгдөж, иргэдийн
хуулийн талаарх ойлголт
нэмэгдсэн байна.
Суурь судалгааг бодитой гаргаж,
мэдээллийн баазыг бий болгон,
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх
боломжийг бүрдүүлсэн байна
Зорилтот өрхийн хөгжил
хамгааллыг сайжруулах үндэсний
хөтөлбөр шат дараатай хэрэгжсэн
байна
Жендерийн эрх тэгш байдлыг
хангах тухай хуулийн талаарх
ойлголт нэмэгдсэн байна.
Жендерийн эрх тэгш байдлыг
хангах тухай хуулийн талаарх
ойлголт нэмэгдсэн байна.

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Тариалах талбай, хураах ургацын
хэмжээг 1-2 хувиар нэмэгдүүлнэ.

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Тариалах талбай, хураах ургацын
хэмжээг 1-2 хувиар нэмэгдүүлнэ.

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Мал амьтныг халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээнд хамруулсан байна.
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг 85-аас
дээш хувь хангасан байна.

Ч.Дүүрэнжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хээлтүүлэгч малын хянан
баталгаажуулалтын хувь
дээшилнэ.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн эхлэл
Э.Дүүмаам,
тавигдана.
Даланзадгад-ЗДТГМ
Шийдвэрийн хэрэгжилтээр цаашид
авах арга хэмжээг тодорхойлно.
Бэлчээрийн усан хангамжийн хувь
дээшилнэ.

40

Хээлтүүлэгч малын хянан
баталгаажуулалтын хувь
дээшилнэ.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн эхлэл
Э.Дүүмаам,
тавигдана.
Даланзадгад-ЗДТГМ
Шийдвэрийн хэрэгжилтээр цаашид
авах арга хэмжээг тодорхойлно.
Бэлчээрийн усан хангамжийн хувь
дээшилнэ.

20

Тасгийн албан хаагчдын тоо 3
болж, үйл ажиллагаа жигдэрсэн
байна.
Тасгийн албан хаагчдын тоо 3
болж, үйл ажиллагаа жигдэрсэн
байна.

Хээлтүүлэгч малын хянан
баталгаажуулалтын хувь
дээшилнэ.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн эхлэл
Э.Дүүмаам,
тавигдана.
Даланзадгад-ЗДТГМ
Шийдвэрийн хэрэгжилтээр цаашид
авах арга хэмжээг тодорхойлно.
Бэлчээрийн усан хангамжийн хувь
дээшилнэ.

20

Хээлтүүлэгч малын хянан
баталгаажуулалтын хувь
дээшилнэ.
Эрчимжсэн мал аж ахуйн эхлэл
Д.Наранчимэг,
тавигдана.
Даланзадгад-ЗДТГМ
Шийдвэрийн хэрэгжилтээр цаашид
авах арга хэмжээг тодорхойлно.
Бэлчээрийн усан хангамжийн хувь
дээшилнэ.

50

Үйлдвэрийн талаарх баримталж
буй хууль, дүрэм журмын талаарх
мэдээллээр иргэд хангагдана
Үндэсний үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүн борлуулалт
нэмэгдэнэ.
УИХ-ын 2012 оны 74 дүгээр
тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны Б.Халиун,
394 дүгээр тогтоолын дагуу
Даланзадгад-ЗДТГМ
малчдыг бүрэн хамруулсан байна.
Төрийн байгууллагын хэрэгцээний
хүнсний тодорхой хувийг сумын
хүнсний үйлдвэрийн боломжинд
тулгуурлан тодорхой хувиар
дотоодын үйлдвэрийн хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангасан байна.

50

Үйлдвэрийн талаарх баримталж
буй хууль, дүрэм журмын талаарх
мэдээллээр иргэд хангагдана
Үндэсний үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүн борлуулалт
нэмэгдэнэ.
УИХ-ын 2012 оны 74 дүгээр
тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны Б.Халиун,
394 дүгээр тогтоолын дагуу
Даланзадгад-ЗДТГМ
малчдыг бүрэн хамруулсан байна.
Төрийн байгууллагын хэрэгцээний
хүнсний тодорхой хувийг сумын
хүнсний үйлдвэрийн боломжинд
тулгуурлан тодорхой хувиар
дотоодын үйлдвэрийн хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангасан байна.

50

Үйлдвэрийн талаарх баримталж
буй хууль, дүрэм журмын талаарх
мэдээллээр иргэд хангагдана
Үндэсний үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүн борлуулалт
нэмэгдэнэ.
УИХ-ын 2012 оны 74 дүгээр
тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны Э.Дүүмаам,
394 дүгээр тогтоолын дагуу
Даланзадгад-ЗДТГМ
малчдыг бүрэн хамруулсан байна.
Төрийн байгууллагын хэрэгцээний
хүнсний тодорхой хувийг сумын
хүнсний үйлдвэрийн боломжинд
тулгуурлан тодорхой хувиар
дотоодын үйлдвэрийн хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангасан байна.

50

Үйлдвэрийн талаарх баримталж
буй хууль, дүрэм журмын талаарх
мэдээллээр иргэд хангагдана
Үндэсний үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүн борлуулалт
нэмэгдэнэ.
УИХ-ын 2012 оны 74 дүгээр
тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны Б.Халиун,
394 дүгээр тогтоолын дагуу
Даланзадгад-ЗДТГМ
малчдыг бүрэн хамруулсан байна.
Төрийн байгууллагын хэрэгцээний
хүнсний тодорхой хувийг сумын
хүнсний үйлдвэрийн боломжинд
тулгуурлан тодорхой хувиар
дотоодын үйлдвэрийн хүнсний
бүтээгдэхүүнээр хангасан байна.

ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн бизнесийн
болон хоршоодын үйл ажиллагаа
тогтворжсон байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг
зориулалтын дагуу зарцуулсан
байна.
ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн бизнесийн
болон хоршоодын үйл ажиллагаа
тогтворжсон байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг
зориулалтын дагуу зарцуулсан
байна.
ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн бизнесийн
болон хоршоодын үйл ажиллагаа
тогтворжсон байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг
зориулалтын дагуу зарцуулсан
байна.
ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн бизнесийн
болон хоршоодын үйл ажиллагаа
тогтворжсон байна.
Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг
зориулалтын дагуу зарцуулсан
байна.

50

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Сумын хэмжээнд хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөлтийг хийж,
тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээг
бүрэн хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг
тайлагнасан байна.
Сумын хэмжээнд хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөлтийг хийж,
тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээг
бүрэн хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг
тайлагнасан байна.
Сумын хэмжээнд хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөлтийг хийж,
тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээг
бүрэн хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг
тайлагнасан байна.
Сумын хэмжээнд хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөлтийг хийж,
тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээг
бүрэн хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг
тайлагнасан байна.
Сумын хэмжээнд хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөлтийг хийж,
тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэгдсэн хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээг
бүрэн хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг
тайлагнасан байна.
Аймгийн газар зохион
байгуулалтын ерөнхий
төлөвлөгөөнд тодотгол хийгдсэн
байна.

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Иргэд, олон нийтийн оролцоог
хангаж, байгаль орчин, нийгэм
эдийн засгийн нөхцөл, нөөц,
чадавхад суурилсан салбар
бүрийн уялдааг бүрэн хангасан
газар зохион байгуулалтын болон
нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн
төлөвлөгөөтэй болсон байна.
Аймаг, сумын хилийн цэсийн
талаарх шаардлагатай ажил үүрэг,
мэдээллээр тухай бүр хангасан
байна.
Аймгийн хэмжээнд иргэд аж ахуйн
нэгж, байгууллагад газар
өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх,
ашиглуулах болон газрын татвар,
төлбөртэй холбоотой асуудлыг
нээлттэй, түргэн шуурхай
шийдвэрлэж, баталгаат
мэдээллээр үйлчилгээ үзүүлдэг
болсон байна.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

0

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах
эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл
сонгон шалгаруулалт, худалдаа,
түрээс, барьцааны лавлагаа,
үнийн мэдээ цуглуулах үйл
ажиллагааг Газрын биржийн веб
хандалтат программ хангамжаар
зохион байгуулж, төрийн
үйлчилгээг нээлттэй, түргэн
шуурхай болгосон байна.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

0

Орон нутагт архивын стандарт
орчин бүрдэж, архивын үйл
Б.Энхбурам,
ажиллагааны талаархи төрийн
Даланзадгад-ЗДТГМ
бодлого, хууль тогтоомж хэрэгжсэн
байна.

0

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9
дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь
заалтын дагуу Хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөг
боловсруулж батлуулсан байна.
Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9
дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь
заалтын дагуу Хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөг
боловсруулж батлуулсан байна.

Хөгжлийн болон хэсэгчилсэн
ерөнхий
төлөвлөгөөнд тусгасан байх,
цэцэрлэг, ногоон
байгууламж байгуулах,
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлсэн байна.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Сум, суурин газруудын дулаан
хангамжийн өнөөгийн байдал,
халаалтын зуухны хүчин чадал,
суурилагдсан он, ашиглалтын
түвшингийн талаархи дэлгэрэнгүй
судалгааг гаргаж, хөтөлбөр
боловсруулахад хамтран
ажилласан байна

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Холбогдох хууль, хөтөлбөрүүд
хэрэгжсэн байна.

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Барилга, хот байгуулалтын
чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлсэн байх бөгөөд
гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцон,
ирүүлсэн байна

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

,

-

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

20

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Н.Лувсанбаяр,
Даланзадгад-ЗАА

-

Н.Лувсанбаяр,
Даланзадгад-ЗАА

40

Б.Цагаанцэнд,
Даланзадгад-Багууд

50

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

З.Мөнхжаргал,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Д.Наранчимэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Сумдын нийт иргэд цахилгаан
эрчим хүчээр найдвартай
П.Мөнхдэлгэр,
хангагдах, шинээр бий болсон
Даланзадгад-ЗДТГМ
хороолол хотхоны инженерийн дэд
бүтэц бий болсон байна.

50

Зам, тээвэр, барилгын салбарын
чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлсэн байх бөгөөд
гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцон ,
ирүүлсэн байна.
Зам, тээвэр, барилгын салбарын
чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлсэн байх бөгөөд
гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцон ,
ирүүлсэн байна.
Зам, тээвэр, барилгын салбарын
чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлсэн байх бөгөөд
гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцон ,
ирүүлсэн байна.
Зам, тээвэр, барилгын салбарын
чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлсэн байх бөгөөд
гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцон ,
ирүүлсэн байна.
Зам, тээвэр, барилгын салбарын
чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын
төсөл, арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлсэн байх бөгөөд
гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцон ,
ирүүлсэн байна.
Сумдын нийт малчин иргэдийн ая
тухтай амьдрах, орчин нөхцөл нь
сайжирсан иргэдийн тоо нэмэгдсэн
байна.

Сумдын нийт иргэд цахилгаан
эрчим хүчээр найдвартай
П.Мөнхдэлгэр,
хангагдах, шинээр бий болсон
Даланзадгад-ЗДТГМ
хороолол хотхоны инженерийн дэд
бүтэц бий болсон байна.

50

Сумдын нийт иргэд цахилгаан
эрчим хүчээр найдвартай
П.Мөнхдэлгэр,
хангагдах, шинээр бий болсон
Даланзадгад-ЗДТГМ
хороолол хотхоны инженерийн дэд
бүтэц бий болсон байна.

40

Сумдын нийт иргэдийн интернет
ашиглах боломж бололцоо
нэмэгдсэн байна.
Сумдын нийт иргэдийн интернет
ашиглах боломж бололцоо
нэмэгдсэн байна.
Сумдын нийт иргэдийн интернет
ашиглах боломж бололцоо
нэмэгдсэн байна.

Б.Нямсүрэн,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Б.Нямсүрэн,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Б.Нямсүрэн,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Хууль бусаар ашигт малтмал
олборлогчдын тоо багасаж, Бичил
уурхайгаар ашигт малтмал
Ц.Мөнхзаяа,
олборлох үйл ажиллагаа хуулийн Даланзадгад-ЗДТГМ
хүрээнд зохион байгуулалтад
орно.

-

Уул уурхайн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй
нэгжүүдийн үйл ажиллагааны
Ц.Мөнхзаяа,
судалгаа мэдээлэлтэй болж орон Даланзадгад-ЗДТГМ
нутгаас тавих хяналт сайжирсан
байна.

-

Уул уурхайн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй
нэгжүүдийн үйл ажиллагааны
Ц.Мөнхзаяа,
судалгаа мэдээлэлтэй болж орон Даланзадгад-ЗДТГМ
нутгаас тавих хяналт сайжирсан
байна.

-

Уул уурхайн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй
нэгжүүдийн үйл ажиллагааны
судалгаа мэдээлэлтэй болж орон
нутгаас тавих хяналт сайжирсан
байна.
Уул уурхайн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй
нэгжүүдийн үйл ажиллагааны
судалгаа мэдээлэлтэй болж орон
нутгаас тавих хяналт сайжирсан
байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

0

Хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулсан байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулсан байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулсан байна.

Ц.Мөнхзаяа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Иргэдийн ая тухтай нөхцөл
сайжирсан байна.

Н.Лувсанбаяр,
Даланзадгад-ЗАА

50

Бохирдлоос хамгаалагдсан цэвэр
усаар хангагдсан байна

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

20

Усны эх үүсвэрийг мал амьтны
хөдөлгөөн, ялгадасны бохирлоос
хамгаалсан байна

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Жуулчдын тав тухтай аялах
нөхцөл бүрдэж орон нутгийн
бизнес эрхлэгч нарын орлого
нэмэгдсэн байна.

Э.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Байгууллагын удирдлага зохион
байгуулалт сайжирч, төрийн
үйлчилгээний талаарх иргэдийн
сэтгэл ханамж нэмэгдсэн байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл,
нийгмийн асуудлыг бага зардлаар,
В.Дэлгэрмаа,
үр дүнтэй ажил, үйлчилгээг зохион
Даланзадгад-ЗДТГМ
байгуулж, ТАХ-ийн сургалтад ахиц
өөрчлөлт гарсан байна.

50

E-office программыг бүрэн
нэвтрүүлж, үйл ажиллагаа нь
жигдэрсэн байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

30

Төрийн үйлчилгээг иргэд нэг
дороос авсан байна.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Багийн эд хөрөнгийн ашиглалт
Н.Бадамцэцэг,
хамгаалалт сайжирч, төрийн
Даланзадгад-УСАА
үйлчилгээ иргэдэд ойртсон байна.

50

Орон нутагт шинэ санаа,
санаачлага хэрэгжүүлсэн байна

С.Болд,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Харилцан ашигтай хамтын
ажиллагаа өргөжсөн байна.

П.Дөлгөөн,
Даланзадгад-УСАА

40

П.Дөлгөөн,
Даланзадгад-УСАА

50

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Удирдлагууд цаг үеийн
мэдээллээр шуурхай хангагдсан
байна.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Үндэсний хөтөлбөрий хэрэгжилт
хангагдсан байна.

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй
ажлын талаар иргэд мэдээллээр
хангагдана

А.Жамьяндэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Орон нутагт хийж хэрэгжүүлж буй
ажлын талаар иргэд мэдээллээр
хангагдана

А.Жамьяндэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Иргэн, хуулийн этгээдийн
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрх
хангагдана.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Иргэн, хуулийн этгээдийн
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрх
хангагдана.

Б.Азжаргал,
Даланзадгад-УСАА

50

Иргэн, хуулийн этгээдийн
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрх
хангагдана.

П.Мөнхдэлгэр,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Орон нутгийн төсвийн
С.Нандинцэцэг,
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд
Даланзадгад-ЗДТГМ
байгаа зөрчил дутагдал арилна.

40

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний
ажлын хэсгийн гишүүд чадваржина
С.Нандинцэцэг,
Орон нутгийн удирдлага цаг үеэ
Даланзадгад-ЗДТГМ
олсон үнэн зөв мэдээллээр
хангагдана.

30

Дээд байгууллагаас сумдын
төсвийн байгууллагад хяналт
шинжилгээ хийгээд өгсөн зөвлөмж С.Нандинцэцэг,
чиглэлийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж,
Даланзадгад-ЗДТГМ
өмнөх оноос тодорхой ахиц
дэвшил гаргасан байх

30

Бодлого хөтөлбөр эрх зүйн актын
хэрэгжилтийн хувь өмнөх оноос
өссөн байх

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Бодлого хөтөлбөр эрх зүйн актын
хэрэгжилтийн хувь өмнөх оноос
өссөн байх

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Нийтийн албанд ажиллаж байгаа
албан хаагчид авлигаас урьдчилан
В.Дэлгэрмаа,
сэргийлэх, захиргааны шийдвэр
Даланзадгад-ЗДТГМ
гаргах ажиллагаа шинэ хуульд
нийцсэн байна

50

Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг
дээшилж, хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт хангагдана.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Захиргааны шийдвэрийн эрх зүйн
үндэслэл хангагдсан байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Захиргааны шийдвэрийн эрх зүйн
үндэслэл хангагдсан байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Төсөвт байгууллагууд хуулийн
сантай болсон байна.

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр
захиргааны хэм хэмжээний акт
хүчин төгөлдөр шийдвэр болно

С.Нандинцэцэг,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Архивын баримтын аюулгүй
байдал хангагдана

Б.Энхбурам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж,
цахим архив үүссэн байна.

Б.Энхбурам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж,
цахим архив үүссэн байна

Б.Энхбурам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Б.Энхбурам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

Б.Энхбурам,
Даланзадгад-ЗДТГМ

10

Согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэргийн Б.Халиун,
гаралт буурна
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан
В.Дэлгэрмаа,
сэргийлэх ажлын үр дүн дээшилнэ Даланзадгад-ЗДТГМ

10

Баримт бичгийн стандарт
хангагдсан байна.

Олон нийт цагдаагийн хамтын
ажиллагаа бэхжсэн байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт сайжирна

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт сайжирна

Б.Халиун,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хэвийн ажиллах нөхцлөөр
хангагдана.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Орон нутаг, хот хоорондын замын
хөдөлгөөний аюулгүй байдал
хангагдана.

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Иргэдийн эрх зүй, хүний эрхийн
мэдлэг дээшилнэ

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан
байна

В.Дэлгэрмаа,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Иргэд Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийн мэдлэгтэй болох,
хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл
хүмүүжил төлөвшинө
Иргэд Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийн мэдлэгтэй болох,
хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл
хүмүүжил төлөвшинө
Иргэд Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийн мэдлэгтэй болох,
хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл
хүмүүжил төлөвшинө

Иргэд Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийн мэдлэгтэй болох,
хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл
хүмүүжил төлөвшинө
Сумын батлан хамгаалах
товчооны болзошгүй цагийн
байдалд ажиллах дадлага чадвар
нэмэгдэх, дайчилгааны бэлэн
байдлын чанар дээшилнэ.
Сумын батлан хамгаалах
товчооны болзошгүй цагийн
байдалд ажиллах дадлага чадвар
нэмэгдэх, дайчилгааны бэлэн
байдлын чанар дээшилнэ.
Сумын батлан хамгаалах
товчооны болзошгүй цагийн
байдалд ажиллах дадлага чадвар
нэмэгдэх, дайчилгааны бэлэн
байдлын чанар дээшилнэ.
Сумын батлан хамгаалах
товчооны болзошгүй цагийн
байдалд ажиллах дадлага чадвар
нэмэгдэх, дайчилгааны бэлэн
байдлын чанар дээшилнэ.
Сумын батлан хамгаалах
товчооны болзошгүй цагийн
байдалд ажиллах дадлага чадвар
нэмэгдэх, дайчилгааны бэлэн
байдлын чанар дээшилнэ.
Сумын батлан хамгаалах
товчооны болзошгүй цагийн
байдалд ажиллах дадлага чадвар
нэмэгдэх, дайчилгааны бэлэн
байдлын чанар дээшилнэ.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

-

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Цэргийн мэргэжлийн дээд
байгууллагаас тогтоосон хяналтын
тоо биелэх, цэргийн тоо
бүртгэлийн чанар дээшлилсэн
байна.
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөл мэдээ мэдээллээр
хангагдана

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

50

С.Мөнх-Эрдэнэ,
Даланзадгад-ЗДТГМ

40
41.1

Биелэлт
2017.02.15-нд сумын Засаг дарга Т.Алтансүх ӨЭМТ-үүдтэй "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулсан.
Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга хамтран ӨЭМТ-үүдийн үйл ажиллагаатай танилцан Шим билэг,
Өнө-Орших, Энхийн хүслэн ӨЭМТ-д нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гарган,
Энхийн хүслэн ӨЭМТ-ийн дээврийн засварын ажлын төсөв тооцоог гарган 64000000 төгрөг, Шим
билэг ӨЭМТ-ийн шинэ барилгыг 1 тэрбум 200 сая төгрөгөөр бариулахаар аймгийн төсөвт
суулгуулсан.
Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж 10 чиглэлээр арга
Шим билэг ӨЭМТ-ийн барилга шинээр баригдахаар төлөвлөгдсөн.
2017 оны 03 дугаар сард Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн, зөвлөлийг хуралдуулж
Даланзадгад сумын "Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөө"-г
боловсруулж 10 чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө батлагдсан.
Төлөвлөсөн арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 10.330.000төг, сумын Засаг
даргын нөөц хөрөнгөөс 3.690.000 төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн.Цагаанбулаг 8 дугаар баг, Далан 3
2017.05.22-нд "Эх хүүхдийн эрүүл мэнд" хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа, аймгийн
зөвлөгөөн зохион байгуулагдсан. ӨЭМТ-үүд жирэмсний сургалтыг тогтмолжуулж, нийт 48
удаагийн сургалтад 158 жирэмсэн эхийг хамруулж, олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааг ӨЭМТтэй хамтран зохион байгуулж, "Тоглоомын талбайг угааж ариутгах", "1 насны ойн баяр, өсөлт
хөгжлийн баяр"-ын арга хэмжээг зохион байгуулсан. "Өсвөрийн үеийн клиник"-ийг түшиглэн 18
сайн дурын идэвхтэн хүүхдийг шинээр сургалтад хамруулж, сайн дурын идэвхтнүүд "Бэлгийн
болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд", "Охидын эрүүл мэнд", "Хөвгүүдийн эрүүл мэнд", "Хувийн
ариун цэвэр" сэдэвт 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 970 орчим хүүхдийг сургалтад

2017 оны байдлаар жирэмсний хяналтад 285 эх хамрагдсан. Хяналтад орсон жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийг зайлшгүй шаардлагатай шинжилгээнүүд, болон тэмбүү, ургийн гаж хөгжлийг
тодорхойлох шинжилгээнд хамруулсан. Өнө-Орших ӨЭМТ нь өөрийн санхүүжилтээр жирэмсэн
эхийн сургалтын өрөөг иогийн дасгал хийх боломжоор ханган тохижуулж эх баригч БОЭТ-д ажлын
байрны дагалдан сургалтад 14 хоног хамрагдсан. Эхний 3 сартай 258 эх буюу 90,5%, 24 эх буюу
9,5 % хожуу хяналтад орсон. Ургийн гаж хөгжил илрээгүй

ӨЭМТ-д төрсөн эх , нярайг төрсний дараа 72 цагийн доторх эргэлтийг 100 хувь хийсэн. 28 хоног
хүртэлх нярайг 7 хоногт 1 удаа буюу нийтдээ 4 удаа эргэсэн. Нярай бүрийг ХӨЦМ-н дагуу үнэлж,
эмчилгээ хийж, орчин үеийн нярайн тусламж үйлчилгээг хийж байна.Төрсний дараах эх нярайг 42
хоногийн турш гэрийн идэвхтэй хяналтаар хянан, зөвлөгөөг өгсөн.

Гэрийн эргэлтийг сайжруулах зорилгоор сар бүр 1 эмч, 1 сувилагч 68 өрхийн 0-1 настай хүүхдийг
эргэж, сэтгэлд нийцсэн эргэх үйлчилгээний журналд тогтмол бичиж хэвшсэн. Дархлаажуулалтад
хамрагдах 2, 3, 4, 9 сар, 1 нас, 2 сар, 2 настай хүүхдийн 5 т вакцинд 597, саагийн вакцинд 597,
Улаан бурхан, гахайн хавдар, улаануудын эсрэг вакцинд 597, ГепатитА /а шар/ вакцинд 423
хүүхдийг хамруулж, дархлаажуулалт бүрэн хийгдсэн. 0-1 хүртэлх насны 423 хүүхдийн идэвхтэй
хяналт 87,7 хувьтай байна. Гэрийн эргэлтийн идэвхитэй хяналт 100 хувьтай. Товлолт
дархлаажуулалтын хамрагдалт 100 хувьтай.
Өнө-Орших ӨЭМТ, Дундсайханы 4 дүгээр багтай хамтран "Аз жаргалтай гэр бүл монголын
ирээдүй" аяны хүрээнд 3 өрхийг "Эрүүл мэндийг дэмжигч" өрхөөр шалгаруулан ажилласан. Аяны
хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-16 насны 19 хүүхдийг гэрээр эргэж Энхмэнд эмийн сантай
хамтран витаминжуулж тэдний эцэг эхэд асаргаа арчилгаа, осол гэмтэл, түлэгдэлтээс сэргийлэх
тухай сургалт мэдээлэл өгсөн. ӨЭМТ-ийн харьяа 4,5,7-р багийн хүүхдүүдийн 1 насны ойн баярыг
улиралд 1 удаа буюу 2 удаа тэмдэглэн өнгөрүүлж 40 хүүхдийг хамруулж эцэг эхчүүдэд хооллолт,
дархлаажуулалт, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл сургалт хийсэн. Шим
билэг, Энхийн хүслэн, Өнө-Орших ӨЭМТ нь "Хүүхдийн түлэгдэлт, эцэг, эхийн хариуцлага" сэдэвт
сургалтыг СӨБ-ын багш, хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд зохион байгуулсан. Даланзадгад сумын ЗДТГӨЭМТ, багийн төвтэй хамтран жирэмсэн эхчүүдэд "Жирэмсний таргалалтаас хамтдаа сэргийлье,
идэвхтэй хөдөлгөөн" өдөрлөг зохион байгуулж, жирэмсэн эмэгтэйчүүд зайлшгүй мэдэх
шаардлагатай зүйлс болон жирэмсний аюултай шинж тэмдгийн талаар, төмөр, фолийн хүчлийн
ач холбогдол сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Эрсдэлтэй жирэмсэн болон өндөр өртөмхий
бүлгийн жирэмсэн эхийг БОЭТ-н нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтад шилжүүлснээр төрөх
хүртэлх хугацаанд 100 хувь БОЭТ-ийн ЖЗӨК-ын их эмч хянаж тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг
болсон. ӨЭМТ-н эмч, эх баригч нар жирэмсний хяналтын ач холбогдол, жирэмсэн үеийн аюултай
шинж тэмдэг болон жирэмсний хугацаа бүрээр тодорхой давтамжтайгаар мэдлэг сэргээх
сургалтыг тасралтгүй өгч ажиллаж байна. 8 багийн Засаг дарга нарыг "Эх хүүхдийн эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад хамтын оролцоо" зөвлөгөөнд оролцуулж, сургалт
Өнө-Орших ӨЭМТ-ийн их эмч Э.Энх-Эрдэнэ, эх баригч Ц.Энхчулуун нарыг БОЭТ, ЖЗӨК-д 14
хоногийн ажлын байрны дагалдан сургалтад хамруулсан. Энхийн хүслэн ӨЭМТ-ийн жирэмсэн
хариуцсан их эмч А. Хонгорзулыг БОЭТ-ийн эх барих эмэгтэйчүүдийн нарийн мэргэжлийн эмч
П.Отгонжаргалаар удирдуулан 10 хоног ажлын байрны дагалдан сургалтад хамруулсан.2 их эмч,
1 эх баригчийг ажлын байрны дагалдан сургалтад хамруулан мэдлэгийг нь дээшлүүлэн
ажилласан.

ӨЭМТ-д бүртгэгдсэн хүн амаас нөхөн үржихүйн насны 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн судалгааг
жил бүр шинэчлэн гаргаж байна.
Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг БОЭТ-ийн эмэгтэйчүүдийн
эмчтэй хамтран зохион байгуулан 4960 эмэгтэйг үзлэгт хамруулсан.2017 онд 6762 эмэгтэй
бүртгэгдсэн байна. Үзлэг хувь 73,3 хувьтай байна.

Сумын Засаг даргын 2017.0.6.05-ны өдрийн А/95 дугаар захирамжаар боловсролын
байгууллагуудын гадна, дотор орчны эрүүл, аюулгүй байдалд хяналт үнэлгээ хийх ажлын хэсэг 5
хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдан сургууль, цэцэрлэгийн орчинд эрсдэлийн үнэлгээг 21
чиглэлийн дагуу хийсэн.10 цэцэрлэг, 6 сургууль, 2 дотуур байрны хүүхдийн эрүүл аюулгүй сурч
боловсрох орчин нөхцөлд үнэлгээ хийж, зөвлөмж боловсруулж, үүрэг даалгавар өгч ажилласан
Өнө-Орших ӨЭМТөв 1, 4 дүгээр сургуулийн ахлах ангийн 480, Энхийн хүслэн ӨЭМТөв нь 216
охидыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан үзлэгт хамруулсан. В,С вирусийн шинжилгээнд
хамрагдсан 67 байгууллагын 1646 иргэнийг тэмбүү илрүүлэх шинжилгээнд давхар хамруулсан.
2017.01.23-аас Политехник коллежийн оюутан, сурагчдийн дунд "Оюутан залуучуудын эрүүл
мэндийн дэмжих" 1 сарын аян зарлаж, аяны хүрээнд БОЭТ-тэй хамтран сайн дурын зөвлөгөө
шинжилгээнд хамруулж, эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх ухуулга нөлөөллийн сургалт, БЗДХ,
ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор 225 оюутан
хамрагдсан. Үзлэгт хамрагдсан охидыг БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ийн тухай, түүнээс хэрхэн сэргийлэх
ӨЭМТөвүүд нь сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлэх, ард иргэдэд өвчний талаарх мэдээлэл өгөх ажлыг
тогтмол хийж ажилладаг.
Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратегийн дагуу доорх ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд:
Сүрьеэгийн сорилыг ӨЭМТ-ийн 9 ажилтанд тавьж 72 цагийн дараа үзэхэд эерэг гарсан хүн
байхгүй. Мөн уушгины флюр хийлгэсэн. Сүрьеэгийн сорвижилтыг 131 хүүхдэд шалган,
"Сүрьеэгийн эсрэг хамтдаа" аяны хүрээнд амбулаториор үйлчлүүлсэн иргэдэд сурталчилгаа
хийж, Баруунсайхан 1 дүгээр багтай хамтран "Сүрьеэ өвчин эдгэрдэг өвчин" сэдэвт сургалт
ӨЭМТөвүүдэд халдварт шар 3, салхинцэцэг 75, дизентери 3, гар хөл амны өвчин 88 нийт 169
халдварт өвчлөл бүртгэгдсэн.
ЭМГ-с ӨЭМТ-д ариутгалд зориулан автомакс олгосон. 2017.02.20-22-ны өдрүүдэд салхин цэцэг,
гар хөл амны өвчин, менингет, шар өвчин, цусан суулгалт/дезинтри/ зэрэг халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Даланзадгад сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүд, Зоонозын өвчин судлалын
төвтэй хамтран СӨБ-ын байгууллагын 21.675м2 талбайд "Ариутгал халдваргүйтгэл"-ийн ажлыг
зохион байгуулсан. ӨЭМТ-өөс цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч, эмч зэрэг 27 хүнд халдварт өвчний
Зорилтот бүлгийн 40-64 насны хүмүүст "ХБӨ түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд эрүүл хооллолтын
ач холбогдол" сэдэвт өдөрлөгийг багийн төвүүдтэй хамтран зохион байгуулж, энэ ажлын хүрээнд
эрүүл хоолны амталгаат үзэсгэлэн хийсэн. ХБӨ-ний эрт илрүүлэг, хөхний хорт хавдраас
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, элэгний В,С вирусийн талаарх ойлголт гэх мэт үйл ажиллагааг
өртөөчлсөн хэлбэрээр зохион байгуулсан. Ахмад настангуудад "Зөв зохистой хоололт, идэвхтэй
хөдөлгөөн" сэдэвт сургалтыг Хан-Уулын 2 дугаар багийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан.
Иргэд, хөдөлмөрчдийг нийтийн биеийн тамираар тогтмол хичээллүүлж, бие бялдрыг нь
чийрэгжүүлж, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, "Архи тамхи бидний сонголт биш-амьдралын
зөв хэвшил болсон биеийн тамир, спортоор хичээллэе", "Эрүүл мэндээ эрхэмлэсэн
хариуцлагатай иргэн" уриатай жил бүр уламжлал болон зохион байгуулдаг "Өглөөний - Дасгал Гүйлт" 5 дахь жилдээ 2017.04.24-2017.06.09-н хүртэлх хугацаанд 7 хоног бүрийн ажлын 5-н өдөр
Өнө-Орших ӨЭМТ нь дотрын болон ЭХО-ны эмчтэй болсноор ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй,
эрүүл мэндийн 4, 5 дугаар бүлгийн иргэдийн гэрийн эргэлтийг багаар үзүүлж тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирч байна.Энхийн хүслэн ӨЭМТ нь харьяаны 1, 2, 7 дугаар
багийн 270 өрхөөр орж бүртгэл судалгааг шинэчлэн хийж, анхан шатны тусламж үзүүлсэн.Багийн
тусламж үйлчилгээг нийт 96 ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй 25 иргэнд үзүүлсэн. Үүнээс 0-5 насны
хүүхэд 84, ХБИргэн 25, ахмад настан 66 хамрагдсан.

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгийн артерийн даралт, чихрийн шижингийн үзлэг, Элэгний В , С
вирус илрүүлэх үзлэгт 67 байгууллагын эрэгтэй албан хаагчдыг хамруулсан. Нийт 546
эрэгтэйчүүдийг хамруулсан.

Хугацаа болоогүй

Сумын Засаг даргын 2017.05.11-ний өдрийн А/77 дугаар "Элэгний В,С вирусийн шинжилгээнд
хамруулах" тухай захирамж гарган, 77 албан байгууллагын албан хаагчдыг шинжилгээнд
хамрагдах хуваарийг 1, 2 дугаар хавсралтаар батлан, байгууллагын дарга, эрхлэгч, захирал нарт
хүргүүлсэн. Өнө-Орших ӨЭМТөв нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй, Шим билэг, Энхийн хүслэн ӨЭМТөв
нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй албан байгууллагын албан хаагчдыг шинжилгээнд хамруулах ажлын
хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Өнө-Орших ӨЭМТ 21 байгууллагын 792 иргэн, Шим билэг, ӨнөОрших ӨЭМТ-д 46 байгууллагын 854 иргэн 1646 иргэний хамруулаад байна. Багийн төвүүдтэй
хамтран өдөрлөг зохион байгуулж амбулаториор 412 иргэнийг хамруулаад байна. 2017.06.07-нд 8
багийн Нийгмийн ажилтан, 32 иргэнд "Элэг бүтэн Өмнөговь" хөтөлбөрийн танилцуулга, В,С
ӨЭМТ нь "Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэн ажилладаг ба жил бүр эмч, ажилчид
байгууллагын эрсдлийг үнэлж, эрсдлээс сэргийлэх төлөвлөгөөг гарган ажилладаг. "Чанарын
хөгжлийн хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилт 91 хувьд хүрээд байна.
Засаг даргын А/77 дугаар захирамжаар 77 байгууллагын хүрээнд 2017.05.15-2017.06.30-ны
өдрийг хүртэл "Эрүүл мэндээ эрхэмлэсэн хариуцлагатай албан байгууллага" арга хэмжээний
хүрээнд зорилтот бүлгийн 40-65 нас, 18-39 насны иргэдийг элэгний В, С вирусийн тухай,
шинжилгээнд хэрхэн хамрагдах талаар мэдээлэл өгч, шинжилгээнд хамруулах, чихрийн шижин,
артерийн гипертензи, хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийн үзлэгийг ӨЭМТ-тэй хамтран зохион
байгуулж, Өнө-Орших ӨЭМТ 21 байгууллагын 792 иргэн, Шим билэг, Өнө-Орших ӨЭМТ-д 46
байгууллагын 854 иргэн, мөн багийн төвүүдтэй хамтран өдөрлөг зохион байгуулж амбулаториор
412 иргэнийг хамруулаад байна. 2017.06.07-нд 8 багийн Нийгмийн ажилтан, 32 иргэнд "Элэг бүтэн
Өмнөговь" хөтөлбөрийн танилцуулга, В,С вирусийн шинжилгээнд хамрагдах тухай, В вирусийн н
дархлаажуулалтын талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулсан. ЭМГ-аас ХБӨ-ний эрт
илрүүлэгийн үзлэгт зориулж сахарын тест 3000 ш, сахарын аппарат 3 ш өндөг цоологч 600, В, С
вирусийн тест, вакуум зүү 4888 ш, вакум шил 4888, шар хошуу 4888, центрифугийн хошуу 4888
зэрэг оношлогоо, шинжилгээний материалаар хангасан.Нийт 2058 иргэнийг чихрийн шижин,
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын А/201 дугаар захирамж, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын
тушаал, сумын Засаг даргын А/53 дугаар захирамжийн дагуу Даланзадгад сумын "Цогцол" мал
эмнэлгийн нэгжийн их эмч Ш.Мандахтай хамтран 2017.04.01-2017.05.15 хүртэл хүртэл АG40
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээнд хамрагдвал зохих 23907 хониноос
18061 хонь таригдаж үлдэгдэл 5801 хонийг 8 сумын малын эмч нартай хамтран хийж, 45 хонь
хорогдож гүйцэтгэл 100 хувьтай хэрэгжсэн, шөвөг ярийн тарилга 9998 толгой малд, дотрын
халдварын тарилга 3400 толгой малд тус тус хийсэн. Тулгалт, гудрагийн вакцинжуулалтад 150
ЭМС-ын А/55 дугаар тушаалын дагуу "Яаралтай тусламжийн нэн шаардлагатай эм тариа,
хэрэгслүүд"-ийн жагсаалтыг ӨЭМТ-д гаргаж, эм тарианы бэлэн байдлыг хангаж төсвөөс 150000
төгрөг зарцуулсан.
Сумын Засаг даргын захирамжаар гамшигийн үеийн бэлэн байдалд зориулан 210000 төгрөгийн

ӨЭМТ нь мэргэжлийн лаборанттай ба 5 төрлийн шинжилгээг хийж үйлчилж байна. ЭМС-ын А/93
дугаар тушаал БОЭТ-тэй сорьц тээвэрлэх гэрээг хийснээр зорилтот бүлгийн хүн амын хяналт
сайжирч байна. Гэрээний дагуу 5 дахь өдөр бүр сорьц тээвэрлэсэн.
2058 иргэнийг В,С вирусийн шинжилгээнд хамруулан вирус илэрсэн иргэдийг 2 дугаар шатлалын

Хамааралгүй заалт

ӨЭМТ нь дархлаажуулалтын кабинетын үйл ажиллагаа хэвийн хэмжээнд явагдаж байгаа эсэх,
анхан шатны маягт үнэн зөв хөтлөгдөж байгаа эсэх, вакцины орлого, зарлага тохирч байгаа эсэх
зэрэгт дотоодын хяналт хийсэн. Ижил мэргэжилтний үзлэгийг 0-1 насны хүүхдийн өсөлт
бойжилтын хяналтын картыг 0-15 насны хүүхдийн бүртгэлийн журналтай тулгалтыг хийж анхан
шатны маягт хөтлөлтийг шалгасан. Сэтгэл ханамжийн судалгааг амбулаториор үйлчлүүлсэн 322
хүнээс авч дүгнэлт хийсэн. Хяналтаар анхан шатны 3 төрлийн маягт бүрэн хөтлөгдсөн боловч
зарим нэг алдаатай байгааг засч залруулсан.
Хяналтад хамрагдсан 130 хүүхдээс харьяаллын бус 12 хүүхэд байна. Өсөлтийн картыг хүйс,

Мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмийг ЭМС-ын сайдын А /184 дугаар тушаалын дагуу 150 ш жорыг
татан авсан.
Эрүүл мэндийн даатгалаар олгох эмийн жорыг 15000 ш татан авч 10800 ш жорыг бичиж,
хөнгөлөлттэй эмийг олгосон байна.66 хүнд жор олгосон.10800 ш жорыг бичиж , хөнгөлөлттэй
эмийг олгосон байна.

ӨЭМТ-д антибиотикийн зохистой хэрэглэж хэвших чиглэлээр иргэдийн эрүүл мэндийн
боловсролыг сайжруулах мэдлэг сэргээх сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулж 4500 иргэнд
эрүүл мэндийн боловсрол олгосон.Антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар асуумз
боловсруулан судалгааг улиралд 1 удаа иргэдээс авч үр дүнг тооцоход иргэдийн эмийн
Амбулаториор үйлчлүүлсэн ард иргэдэд цус цусан бүтээгдэхүүний талаарх ойлголтыг өгөх,
донор, донор байх ач холбогдлын талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хийж байна. Нийт 1200
хүн хамрагдсан.

Шим билэг ӨЭМТ-ийн барилгыг барих төсөвт өртгийг аймгийн орон нутгийг төсөвт оруулах санал
хүргүүлсэн. 1 тэрбум 200 сая төгрөгийн төсөв орон нутгийн төсвийн тодотголд суугдсан.

2017.04.20-нд "Эрүүл мэнд-Хамтын ажиллагаа 2017" удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр 8
багийн Засаг дарга, төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтанд "Эрүүл мэндийн даатгалын тухай
хуулийн өөрчлөлтүүд, эрүүл мэндийн даатгалын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ,
анхаарах асуудал" сэдэвт сургалтыг аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн зохион
байгуулсан. Сургалтад хамрагдсан 8 багийн Засаг дарга нар "Эрүүл мэндийн даатгалын тухай
хууль"-ийг сурталчлах, хүн амд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар
2017.05.05-06-нд Дорноговь аймагт зохион байгуулагдсан "Эх хүүхэд Нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд болон орон нутгийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх тухай" говийн бүсийн сургалтад Энхийн
хүслэн ӨЭМТ-ийн их эмч Л . Мөнхжаргал, сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтэн Т.Ууганбаяр нар оролцсон.
Орон нутгаас зохион байгуулж буй кредиттэй сургалтад ӨЭМТөвийн бүх эмч мэргэжилтэн зохих
чиглэлийн дагуу хамрагдсан. Бүсийн сургалтад 1 эмч, 1 мэргэжилтэнг хамруулж, томилолт олгон
Сумын Засаг даргын 2017.03.27-ны өдрийн А/54 дугаар захирамжаар "Олон улсын эмч нарын
баяр"-ыг тохиолдуулан 5 эмчийг шагнаж урамшуулсан.Сумын Засаг даргын 2017.04.03-ны 299
дугаар албан бичгээр аймгийн Засаг даргад ӨЭМТ-үүдийн 34 эмч, эмнэлгийн дунд
мэргэжилтнийг "Говийн дэмжлэг" хөтөлбөрт хамруулах тухай хүсэлтийг, төсвийн тооцоололын
хамт хүргүүлж, 2017.06.13-нд хөтөлбөр батлагдан ӨЭМТ-ийн албан хаагчид хөтөлбөрт
хамрагдахаар болсон. Хөтөлбөрт хамрагдсанаар жилд 11.477.0 төгрөгийн тэтгэлэгт ӨЭМТ-ийн
албан хаагчдад олгогдоно. "Говийн дэмжлэг" хөтөлбөрт ӨЭМТ-үүдийн 34 эмч, эмнэлгийн дунд
ӨЭМТ-ийн нийт 34 албан хаагчид урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрагдсан.
Сүрьеэгийн сорил тавьж, уушгины флюр хийлгэж, элэгний В, С вирусийн шинжилгээнд
хамрагдсан. 72 цагийн дараа үзэхэд эерэг гарсан хүн байхгүй. В вирус илрээгүй.

Тус суманд 10-н цэцэрлэгт 2400 гаруй хүүхэд хамрагдаж байгаа бөгөөд сургуулийн өмнөх
боловсролын хамрагдалт 95 хувьтай байна. Амьжиргааны төвшин доогуур зорилтот бүлгийн 12
өрхөөр орж цэцэрлэгт харьяаллын шалтгаанаар хамрагдаж чадаагүй байсан 2 хүүхдийг
цэцэрлэгт хамруулсан. Цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж сайн тул хувилбарт болон гэр цэцэрлэг
ажиллуулах шаардлагагүй болно. Цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж сайжирснаар зорилтот бүлгийн
цэцэрлэгийн хүүхдийн хамрагдалт 10 хувь нэмэгдсэн.

Сургууль, цэцэрлэгт шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргаж холбогдох
байгууллага, орон нутгийн удирдлагуудад хүргүүлэн УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд 9,11 дүгээр
цэцэрлэгүүдэд 6 сая төгрөгийн тоглоом, Говийн оюу сангийн төслөөр 5 дугаар сургууль 49,0 сая
төгрөгөөр мэдээлэл зүйн кабинетыг байгуулан сургалтад ашиглаж байна.

Сургууль, цэцэрлэг бүр Хүүхэд хөгжил хөтөлбөрийн дагуу ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж
хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр 8-14 төрлийн сургалт, секц, дугуйлан хичээллүүлж нийт
суралцагчдын 85 хувийг хамруулан ажиллаж, амжилт гаргасан 8 багш, 2 сурагчийг Засаг даргын
шагналаар урамшуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд төлчин хүүхэд арга хэмжээнд 6 сургуулийн 12
сурагчийг хамруулан малчин өрхөд төл бойжуулахад нь туслалцан мал аж ахуй, монгол зан

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах ажлын хэсэг байгуулагдан 2 удаа
хуралдан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Үүнд: Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн ангийг 3 дугаар сургууль, 23 дугаар цэцэрлэгт тус тус нээхээр сонгон, тохижилтын ажлыг
эхлүүлээд байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгаа, мэдээллийг шинэчлэн, оношлох үйл
ажиллагааг Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газартай хамтран хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлаа
хангаж байна. 9 дүгээр сарын 1-нд үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Хугацаа болоогүй

Сумын Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан сургуулийн хичээлийн байр, дотуур
байрны эрүүл ахуй стандарт, оо, ариун цэврийн өрөө, агааржуулалт, үйл ажиллагаатай танилцах,
хяналт үнэлгээ тогтоох ажлаар 17 байгууллагаар 2 удаа орж заавар зөвлөгөө, хугацаатай үүрэг
даалгавар өгч ажиллаа.
Сургууль, цэцэрлэг бүр багш хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллага дээрээ төлөвлөгөө
гарган ажиллаж, ажлын байранд хөгжих сургалтыг 13-15 удаа зохион байгуулж давхардсан
тоогоор 3500 гаруй багш хамрагдсан. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотоос сургагч багш
ирж 2 удаа сургалт явуулж сургууль цэцэрлэгийн 85-н багшийг хамруулсан. Бүсийн 8 удаагийн
сургалт зөвлөгөөнд сургууль, цэцэрлэгийн 180 гаруй багш, төвийн 6-н сургууль, 10-н
цэцэрлэгийн багш нарын төлөөлөл Өвөр монголын Ганц мод, Баян нуур, Халиут аймаг, Дархан,
Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийг харьяа өрхийн эмнэлэгүүдтэй хамтран 3-н сард эрүүл мэндийн
үзлэгт хамруулан зөвлөгөө өгч өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж
ажилласан. 4 сард халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж бүх сургууль цэцэрлэгийг зооноз өвчин
судлалын төвтэй, Өрхийн эмнэлэгтэй хамтран ариутгал халдваргүйжилтийг хийсэн.Сургууль
цэцэрлэгийн хүүхдийн халдварт өвчлөлт өмнөх жилээс 131 тохиолдлоор буурсан.
Сургууль, цэцэрлэгийн хоол хүнсний тендерийг багцлан махыг өвөл, хаврын гэсэн хувилбарт
үнэтэйгээр зарлан зохион байгуулж нийт 21 аж ахуй нэгж оролцсоноос 13 аж ахуй нэгж шалгаран
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсэг байгуулан сургууль, цэцэрлэгийн гадна дотор
орчин, хүнсний агуулах, гал зууханд хяналт, үнэлгээ хийж холбогдох заавар, зөвлөгөө өгч
ажиллаа. Сургууль, цэцэрлэгүүдэд засварын ажил хийгдэж байна.

6-н сургуулийн ахлах ангийн 600 гаруй сурагчдад Хүүхэд гэр бүлийн хэлтэс, сурагчдын олон
нийтийн байгууллагатай хамтран архи согтууруулах ундааны хор хөнөөл, түүнээс үүдэн гарах
уршиг, эрхтэн системийг хэрхэн гэмтээдэг, архи согтууруулах ундаанаас үүдэлтэй гэмт хэргийн
талаар яриаг 2017 оны 4,5 сард хийж ажилласан. Сургалтад 600 гаруй сурагчид хамрагдсан.

Сумын Засаг даргын захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулан сургууль, цэцэрлэгийн гадна орчинд
хяналт, үнэлгээ тогтооход гадна гэрэлтүүлэг, камер хангалтгүй, хашаа саад стандарт шаардлага
хангахгүй, зориулалтын авто машины зогсоол байхгүй зэрэг түгээмэл зөрчил байлаа. Холбогдох
заавар зөвлөгөө, хугацаатай үүрэг чиглэл өгч ажиллаа.

Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж үүнд 11 аж ахуй
нэгж оролцсоноос 6 аж ахуй нэгжтэй гэрээ хийн ажиллаж байна. Орон нутгийн төрийн
байгууллагаас үдийн цай хөтөлбөрт 1 удаа хяналт тавин ажилласан бөгөөд шаардлага зөрчсөн 2н аж ахуй нэгжид зөрчил арилгах үүрэг даалгавар өгч ажиллаа. Сайдын хамтарсан тушаалын
дагуу Үдийн цай хөтөлбөрт сургууль бүр хөндлөнгийн хяналт тавих ажлын хэсгийг байгуулан
ажиллаж байна.
Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран багуудын Засаг дарга нар, Нийгмийн ажилтнуудад
заавар зөвлөгөө, хамтарч ажиллах чиглэл өгч багийн иргэдээс шаардлагатай байгаа сургалтын
судалгааг авч сургалт зохион байгуулан хамтран ажиллаж байна.
Насан туршийн боловсролын төв нь 2017 оны 5 сарын байдлаар 30 гаруй байгууллагатай
хамтран ажиллаж амьдрах ухааны чиглэлээр 24 удаагийн 50 цагийн сургалтыг зохион байгуулж,
707 хүнийг хамруулж ажиллалаа. Энэ нь өмнөх оны 5 сартай харьцуулахад / 2016 оны 5 сард 34
Насан туршийн боловсрол төвийн орон тоог нэмэгдүүлэх, унаагаар хангах асуудлыг аймаг орон
нутагт танилцуулаад байна.
Сургууль завсардсан хүүхдүүдэд бага, суурь боловсрол нөхөн эзэмшүүлэх Дүйцсэн хөтөлбөрийн
сургалтын 2 улирлын сургалтыг 2017.04.03-ны өдрөөс эхлүүлж 9 долоо хоногоор 270 цагийн
сургалт хичээллэж, сургалтад 9-16 насны 12 хүүхэд суралцан, 3-5 ангийн холимог бүлгээр бага
боловсрол эзэмшиж байна. Энэ хичээлийн жилд 5 суралцагч 5-р анги төгсөх улсын шалгалтад
орлоо.
Суралцагсдыг идэвхжүүлэх, эрүүл мэндэд нь анхаарах хүрээнд үдийн цайны зардлыг орон
нутгийн компаниудад хүсэлт тавьснаар "Дээрхийн адис", "Тост говь" ХХК-иуд нийгмийн
Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран багуудын Засаг дарга нар, Нийгмийн ажилтнуудад
заавар зөвлөгөө, хамтарч ажиллах чиглэл өгч багийн иргэдээс шаардлагатай байгаа сургалтын
судалгааг авч сургалт зохион байгуулан хамтран ажиллаж байна.
Насан туршийн боловсролын төв нь 2017 оны 5 сарын байдлаар 30 гаруй байгууллагатай
хамтран ажиллаж амьдрах ухааны чиглэлээр 24 удаагийн 50 цагийн сургалтыг зохион байгуулж,
707 хүнийг хамруулж ажиллалаа. Энэ нь өмнөх оны 5 сартай харьцуулахад/ 2016 оны 5 сард 34
цагийн сургалтыг 345 хүнд хүргэсэн/ сургалтын цаг 30 хувиар, хамрагдсан хүний тоо 2 дахин
өссөн үзүүлэлттэй байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд төвийн 5-н сургуулийн 5 багш Энэтхэг улсад Англи хэлний 6 сарын
сургалтад хамрагдаж байна.
Аймаг орон нутагтай хамтран Англи хэлний зуны сургалтыг зохион байгуулахаар 100 гаруй
"Соёл урлагийн хөгжил" хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлууд зохион байгуулагдсан.
Үүнд: 2017.02 дугаар сард ХТЖ-ын уран бүтээлчид "Даланзадгадын үдэш" мюзикль жүжгийг олон
улсын валентины баяраар, 2017 оны 04, 05, 06 дугаар саруудад Дуучин МУСТА Б.Цэрэн-Очир
ахлагчтай уран бүтээлийн бригад "Театрын залуус" тоглолт, дуучин Ш.Ичинхүү, Э.Ууганбаяр,
Д.Отгонбаяр, Ү.Должин нар хамтарсан уран бүтээлийн тоглолтоо, дуучин Б.Ядамдорж,
Б.Бямбадорж нар уран бүтээлийн тоглолтоо, "Туулай сүүлтэй болсон нь" хүүхдийн инээдмийн
мюзикль жүжгийг тоглосон. Говийн бүсийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан уралдаанд ХЖТ-ын
дуучдыг оролцуулсан. 2017.05 дугаар сард БСУГ, ХЖТ-ын бүжгийн багш Ү.Должин, дууны багш
Х.Хатанбаатар, хөгжмийн багш Д.Балганцэрэн нартай хамтран сургууль, цэцэрлэгийн хөгжмийн
багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулсан. 2017 оны 06 дугаар сард Номын
сан ХГБХГ-тай хамтран Даланзадгад сумын хүүхэд багачуудын дунд танин мэдэхүйн АХА

Номын сангаас монгол ардын аман зохиолын сэдэвт "Аав ээж би" тэмцээнийг 2-р сарын 17-ны
өдөр, БСУГ, ЕБС, Номын сантай хамтран хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг номтой нөхөрлүүлэх, ном
унших соёлд суралцуулах, хүүхэд, анги хамт олны ном уншлагыг дэмжих зорилготой "Номын
сайн нөхөр" уралдааныг 2017.02.15-2017.04.24-ны хооронд зохион байгуулсан. 2017 оны 03
дугаар сард ХЖТ, ХГБХГ хамтран Говийн жонон" бүжгийн наадмыг 29 дэх жилдээ зохион явуулж,
05 дугаар сард "Үндэсний бичиг үсгийн баяр"-ын хүрээнд НБХ, БСУГазартай хамтран "БИДНИЙ
БАХАРХАЛ-МОНГОЛ БИЧИГ" монгол бичгийн хичээнгүй сайхан бичигтэн шалгаруулах
уралдааныг 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулсан. "Номын сайн нөхөр" уралдаанд нийт
2017 онд Соёл Урлагийн сургуульд ХЖТ-ын дуучин Б.Бямбадорж, А.Энхцэцэг нар эчнээгээр сурч
байгаа ба сургахад дэмжлэг үзүүлж, БНХАУлсын Шанхай хотод дуучин Б.Алгирмаа ажиллаж
байна. 2017 оны 02 дугаар сард Улаанбаатар хотод хөөмийн сургалтад хөгжимчин
С.Саруултанхил, Б.Мөнх-Очир, Э.Түмэндэмбэрэл, Т.Өлзийбуян нарыг хамруулсан. 2017 оны 04
дүгээр сард Дэлхийн бүжигчдийн өдрийг тохиолдуулан Эрдэнэт хотод болсон бүжигчдийн чуулга
уулзалтад бүжигчдийг хамруулсан. Хөгжимчид хөөмийн хархираа, исгэрээ, нармайн, хэлний

Хамааралгүй заалт

2017 оны хагас жилийн байдлаар "Хөгжимт жүжгийн театр" нь 11037850 төгрөгийн орлого
оруулсан. Орлогын төлөвлөгөө хагас жилийн байдлаар 80 хувьтай биелсэн.

2017 оны эхний хагас жилд ЗДТГ, МХГ-т түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлага,
соёлын өвийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл ирээгүй. Энэ төрлийн зөрчил гараагүй байна.

Орон нутгийн Музейн сан хөмрөгийн улсын тооллогыг 4 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг 2016
онд сонгууль болсонтой хойшлогдсон.
Хугацаа хойшлогдсон.

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар "Музей"-н сан хөмрөгт шавар ваар /хувь хүн/, үлэг
гүрвэлийн мөр /Манлайн шар цав/, Баян намсрай бурхан /хувь хүн/, Богд ламын орон чуулсан
очир 2 ширхэг /аймгийн МХГ/ шинээр бүртгэгдэж үзмэрийн тоог нэмэгдүүлсэн. "Музей"-н сан
хөмрөг 5 үзмэрээр баяжсан.

Хугацаа болоогүй 09 сард болно.

Цэцэрлэгүүдийн ахлах бүлгийн нийт 13 ангийн 406 хүүхдэд бүлгийн багшаар дамжуулан "Хамтын
уншлага" арга хэмжээг шинээр клубийн журмаар зохион байгуулсан. "Хамтын уншлага" клубийн
арга хэмжээнд 13 бүлгийн 406 хүүхэд, 26 багш хамрагдсан.
Хүүхэд багачуудыг номтой нөхөрлүүлэх, номын сангаар үйлчлүүлэх хүсэл сонирхлыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор бага ангийн хүүхдүүдийн дунд 14 хоногт тутамд "Үлгэрийн цаг" клубийн арга хэмжээг
Хамтран ажиллах гэрээний дагуу уншлага үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, иргэдийн ном унших
идэвхийг дээшлүүлэх, номын сангаар үйлчлүүлэх дадал төлөвшүүлэх, шинэ номын үйлчилгээг
хүргэх зорилгоор "Нүүдлийн номын сан"-гийн үйлчилгээг үзүүлсэн.
2017.05.17,18-нд аймгийн ЗДТГ, Политехник коллежид мэргэжлийн болон шинэ номын үзэсгэлэн
гаргасан. "Нүүдлийн номын сан"-аар 1, 2, 3, 4, 5, 7 дугаар сургууль, 24, 25, 26 цэцэрлэг, 131, 167,
Даланзадгад сум /хот/-ын 8-н багийн өрхөд угийн бичгийг хөтлөх тараах үүрэг чиглэлийг багийн
Засаг дарга, нийгмийн ажилтан нарт өгч ажилласан.
6317 ширхэг өрхийн дэвтэр ирсэнийг 5477 ширхгийг тараасан байна.
Хугацаа болоогүй

Хийгдээгүй
"Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх" 2017 оны сумын төлөвлөгөөний дагуу дараах тэмцээн
уралдааныг зохион байгуулсан. Үүнд:
2017.01.20-23-ны өдрүүдэд Даланзадгад хотын нэрэмжит "Олон хотын өсвөр үеийн гар
бөмбөгийн аварга" шалгаруулах нээлттэй тэмцээн анх удаагаа зохион байгуулж, Дундговь,
Говьсүмбэр, Хэнтий, Багануурын 300 гаруй өсвөрийн тамирчид оролцсон. 2017.04.16-нд 3 дахь
жилдээ сумын Засаг даргын ивээл доор уламжлал болгон зохион байгуулагддаг "Чөлөөт бөх"-ийн
өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 3 дугаар сургуультай хамтран зохион байгуулж, 87
тамирчид оролцсон. 2017.04.17-нд сумын ЗДТГ, БТСГ, Политехник коллеж хамтран Спортын
мастер Б.Ганболдын нэрэмжит өсвөр үеийн "Мини волейбол"-ын аварга шалгаруулах тэмцээнийг
зохион байгуулж, тэмцээнд 288 тамирчид оролцсон нь хүүхэд багачууд волейболын спортыг
Даланзадгад хотын нэрэмжит "Олон хотын өсвөр үеийн гар бөмбөгийн аварга" шалгаруулах
нээлттэй тэмцээн, "Чөлөөт бөх"-ийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээн, "Мини волейбол"-ын
аварга шалгаруулах тэмцээн, Хөх тэнгэрийн орны хүүхдүүд техник загварын клубийн тамирчид,
Өглөөний дасгал хөдөлгөөн зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж сумын Засаг даргын нөөц
хөрөнгөөс дэмжлэг үзүүлсэн. Сумын Засаг даргын 2017.04.14-ий А/67 дугаар захирамжаар
"Хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх" аяныг өрнүүлэх тухай захирамж гаргасан.
Сумын Засаг даргын 2017.04.14-ий А/67 дугаар захирамжаар "Хөдөлгөөний дутагдлаас
урьдчилан сэргийлэх" аяныг өрнүүлэх тухай захирамж гаргасан. Захирамжийн дагуу "Дугуй унах"
аяныг 2 үе шаттайгаар эхлүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Иргэд, хөдөлмөрчдийг нийтийн
биеийн тамираар тогтмол хичээллүүлж, бие бялдрыг нь чийрэгжүүлж, хөдөлгөөний дутагдлаас
сэргийлэх, "Архи тамхи бидний сонголт биш-амьдралын зөв хэвшил болсон биеийн тамир,
спортоор хичээллэе", "Эрүүл мэндээ эрхэмлэсэн хариуцлагатай иргэн" уриатай жил бүр
уламжлал болон зохион байгуулдаг "Өглөөний - Дасгал - Гүйлт" 5 дахь жилдээ 2017.04.242017.06.09-н хүртэлх хугацаанд 7 хоног бүрийн ажлын 5-н өдөр өглөөний 07:00 цагаас 07:30

2017 оны 03, 04 дүгээр саруудад хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжүүлэлтийн төвшин
тогтоох сорилыг БТСГ зохион байгуулсан.Даланзадгад сумын хэмжээнд нийт 42 байгууллагын
1245 иргэн хамрагдаж АВ эзлэх хувь 35.3 хувьтай.

Аймгийн Хүүхэд гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн байгууллагатай хамтран
Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулж, 8-н багийн
Нийгмийн ажилтнуудыг 2 өдрийн нэгдсэн сургалтад хамруулсан

Хамтарсан баг 2 гэр бүлд зөвлөгөө өгч ажилласан ба гал түймрийн улмаас орон гэргүй болсон 11
өрхөд 1100000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.

Хүүхдийн төлөө зөвлөл хүүхдийн бүтээлч санал санаачлагыг дэмжин урамшуулах үүднээс 6
сургуулийн тэргүүний 6 хүүхдэд 300.000 төгрөгийн шагнал урамшуулал олгосон.

Багуудад бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгаа мэдээллийн баазыг 06 сарын 10-с эхлэн хийгдэж
байна. Үр дүн гарах болоогүй
Багуудын Нийгмийн ажилтан, сургуулиудын Нийгмийн ажилтнуудтай хамтран хөдөлмөр эрхэлж
байгаа 14 хүүхдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж тэдний гэр бүлд хуулийн зөвлөгөөг Хүүхэд гэр
бүлийн залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран өгч ажилласан байна. Судалгаагаар хөдөлмөр
Аймаг, орон нутгаас зохион байгуулсан бичил уурхай эрхлэгчдийн хэлэлцүүлэгт 23 иргэн оролцож
санал бодлоо илэрхийлсэн.
Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар, багуудын нийгмийн ажилтнуудтай хамтран Хүүхэд
хөгжил хамгааллын 32 асуулга бүхий судалгаа, мэдээллийн баазыг бий болгон ажиллаж байна.
Судалгааны бааз шинэчлэгдэж байна.
Хийгдээгүй
Хүүхэд гэр бүлд чиглэсэн үйл ажиллагаанд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аж ахуй нэгжүүдийг
хамруулдаг болсон. Цэргийн баярыг тохиолдуулан "Аавдаа бичих захидал" арга хэмжээг Гэр бүл
хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран сургуулиудтай хамтран зохион байгуулсан.
Хугацаа болоогүй

Хугацаа болоогүй
"Хөгжлийн ирээдүй - Оюунлаг залуучууд" дэд хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэгийг 2 удаа зохион
байгуулж, Даланзадгад сумаас 65 залуучууд оролцож, тус хэлэлцүүлэгт ХБ залуучууд болон
залуучуудын санал хүсэлтийг хүргүүлсэн. "Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд" дэд
хөтөлбөрийн төлөвлөгөө боловсруулагдаагүй байна. "Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд" дэд
Байгууллагын Гэр бүлийг дэмжих зөвлөлийн сургалтад байгууллагын 2 албан хаагчийг
хамруулан гэр бүлийн зөвлөлийн судалгаа авч үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан
ажиллаж, 60 хүүхдэд 600000 төгрөгийн бэлэг гардуулж 3 хүүхдийг зуслангийн амралтын санхүүг
шийдвэрлэн амралтанд амруулахаар шийдвэрлэсэн. Аз жаргалтай гэр бүл манайх үйл
ажиллагааг Хүүхэд гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулж үүнд 8-н
багийн 24-н гэр бүлийг оролцуулсан бөгөөд 5-н гэр бүл маань тэргүүний гэр бүлээр шалгарсан
Хугацаа болоогүй
2017.03.28-нд "Шинэ говь" худалдааны төвд төсөл хөтөлбөр хамрагдах хүсэл сонирхолтой
иргэдэд төсөл хөтөлбөрийг сонирхуулах, танилцуулах зорилгоор өдөрлөг зохион байгуулагдсан.
Даланзадгад сумын хэмжээнд Ахмад настны ажлын байр нэмэгдүүлэх төсөлд 16, Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байр нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөрт 22, Ажлын байрыг дэмжих
Хөдөлмөрийн зах зээлийн программд бүртгэлтэй идэвхтэй ажил хайгч иргэдийг цэцэрлэгийн
туслах багш, тогооч, барилгын өргөн мэргэжлийн сургалтад хамруулж мэргэжил ур чадвар
олгосон. 47 иргэн сургалтад хамрагдан 11 иргэн ажилд зуучлагдсан.
Хөдөлмөрийн зах зээлийн программд бүртгэлтэй идэвхтэй ажил хайгч иргэдийг сул чөлөөтэй
ажлын байранд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох мэдээлэл зөвлөгөө өгч, 8 багийн
мэдээллийн самбарт зарлагдсан ажлын байрыг мэдээлэх зэргээр хамтран ажиллаж байна. Сул
чөлөөтэй ажлын байранд эхний хагас жилд 11 иргэнийг ажилд зуучилсан.
Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын ХАБЭА-н зөвлөлийн ажлын аймгийн ЗДТГ, Хөдөлмөр халамж
үйлчилгээний газар, ҮЭ-ийн холбооноос зохион байгуулсан сургалтад 2 албан хаагч хамрагдсан.
ЗАА, баг, сургууль, цэцэрлэгүүдийн ХАБЭА-н байдалд 2 удаа үзлэг хийж 6 зөрчил гарсныг
засуулан, тайлан мэдээг холбогдох газарт хүргүүлсэн.
"Өрхийн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих" хөтөлбөрийн дагуу Даланзадгад сумаас нийт 80 өрх
сонгогдож 72 өрх судалгаанд хамрагдсан бөгөөд эдгээр өрхийн амьжиргааны төвшинг
дээшлүүлэхийн тулд өрхөөр зочлон гэр үнэлгээ болон нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж өрх тус бүр
дээр төлөвлөгөө боловсруулсан. Нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу "Бэлгийн замын халдварт өвчин",
"Өрхийн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих" хөтөлбөрийн дагуу Даланзадгад сумаас нийт 80 өрх
сонгогдсон бөгөөд өрх тус бүр дээр төлөвлөгөө боловсруулсан. Нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2
үйл ажиллагаа хийгдээд байна. Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг аймгийн Засаг
даргаар батлуулсан ба одоогоор эхний үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажил хийх сонирхолтой
Хугацаа болоогүй

Хугацаа болоогүй

2016 онд 74 өрх 5-н ААН байгууллага нийт 43,43 га талбайд тариалан эрхэлсэн бол 2017 оны 06
сарын байдлаар тариалан эрхлэгч 5-н ААН, 3-н байгууллага, 87 өрхийн нийт 196 иргэн 50,2 га
талбайд төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал, жимс жимсгэнэ тариалаад байна. 2017.04.07-ны
өдөр Даланзадгад сумын тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөнд тариалан эрхлэгч зохион
байгуулагдаж УИХ-ын гишүүн Л.Энхболд хүрэлцэн ирж оролцлоо. Зөвлөгөөнд тариалан эрхлэгч
70 оролцож ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЭМТөв, ХХААГазар, Худалдаа аж үйлдвэрлэлийн
танхимаас мэдээлэл хийж тариаланчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллалаа. Өнгөрсөн
оноос тариалан эрхлэгч 22 иргэнээр, тариалсан талбай 6,77 га талбайгаар буюу 0,15 хувиар
Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж өвлийн хүлэмж, хөргүүртэй зоорийн аж
ахуй эрхэлж тариалангийн үйлдвэрлэлээ өргөтгөх хүсэлтэй тариалан эрхлэгч 3 иргэн, 1 ААНэгж
төсөл ирүүлснээс өвлийн хүлэмж байгуулж тариалан эрхлэх 1 төсөлд 25,0 сая төгрөг, хөргүүртэй
зоорийн аж ахуй эрхлэх 1 төсөлд 30,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 2017 оны 06 сард
олгоод байна. 2016 онд 0,8 га талбайд 21 өрх хүлэмжийн тариалалт эрхэлж 22,9 тн ургац хураан
авсан. 2017 оны 06 сарын байдлаар 30 өрх 1,7 га-д хүлэмжийн тариалалт эрхлэж байна.
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын А/201 дугаар захирамж, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын
тушаал, сумын Засаг даргын А/53 дугаар захирамжийн дагуу Даланзадгад сумын "Цогцол" мал
эмнэлгийн нэгжийн их эмч Ш.Мандахтай хамтран 2017.04.01-2017.05.15 хүртэл АG40 өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээнд хамрагдвал зохих 23907 хониноос 18061
хонь таригдаж үлдэгдэл 5801 хонийг 8 сумын малын эмч нартай хамтран хийж, 45 хонь хорогдож
гүйцэтгэл 100 хувьтай хэрэгжсэн, шөвөг ярний тарилга 9998 толгой малд, дотрын халдварын
тарилга 3400 толгой малд тус тус хийсэн. Даланзадгад сумын 8-н багийн малчин болон мал бүхий
Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад ЗДТГ-ын шинэ байранд орж
шинээр ширээ сандалаар хангагдан 2016 оны 03 сараас тасгийг 3-н мэргэжилтэнтэйгээр ажиллаж
байна.
"Монгол мал" хөтөлбөрийн дагуу болон ХХААЯ-наас хуваарилагдан ирсэн техник тоног
төхөөрөмжүүд бүрэн бүтэн зориулалтын дагуу ашиглаж байгаа бөгөөд хөрөнгийн бүртгэлд жил
бүр зургаар баримтжуулан бүртгүүлж байна. Мөн фермер авто машинд сэлбэг, засвар хийгдээд

Цэвэр болон эрлийз эрлийн үхэр нийт 128, /Алатау, сементаль, хар тарлан/ 10 малчин өрхөд,
Ханын хэцийн хүрэн тэмээ 15, Байдраг хонь 8, Барга үзэмчин хуц 1, Говь гурван сайханы 270
ямаа цөм сүргийн төвд байна. 422 мал цөм сүргийн төвд байна.

Бог малын хээлтүүлэгчийг сүргээс ялган суурилах ажлын хүрээнд журам боловсруулахаар
бэлтгэл ажлыг хангаж, багийн ИНХ-аар иргэдэд танилцуулан хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.

Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх 2 өрхийн 15 үхэр, 30 хонинд "Мах сүүний чиглэлийн гүн хөлдөөсөн
үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийх" зохиомол хээлтүүлгийг хийлгэхээр захиалга аваад аймгийн
ХХААГазарт хүргүүлээд байна. Нийт бод 15, бог 30 бүртгэгдсэн байна

Бэлчээрт 59 худаг уст цэг байгаагаас 5-н худаг ашиглалтгүй худаг ашиглалтын хувь 85,2%-тай
байна. Нийт худгаас гүн өрмийн худаг 19, богино яндант-5, энгийн уурхайн худаг-35 ашиглагдаж
байгаа нь нийт бэлчээрийн 71000 мянган га буюу 60 хувь нь усаар хангагдсан байна. 2017 онд
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бэлчээрийн гүн өрмийн худагт нарны эрчим хүчээр ажиллах ус
өргүүрийн тоног төхөөрөмжийг Шанаагийн дэнж, Фондын урд гүн өрмийн худгуудад тус тус
суурилуулах, мөн гүн өрмийн худаг гаргуулах захиалгыг тариалан эрхлэгчдээс ирүүлсний дагуу
Далангийн талбайн ашиглалтгүй байгаа доод хэсэгт гаргуулахаар шийдвэрлүүлж Тендер
зарлагдан гэрээ байгуулагдах шатанд явагдаж байна. Худгийн ашиглалт, хамгаалалт 85,2
хувьтай байна..

Даланзадгад сумын нутаг дэвсгэрт нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулж байгаа 16, ЕБС, СӨБ-н хоол үйлдвэрлэлийн салбарын 62 ажилтан албан хаагчдад
бүтээгдэхүүний ул мөрийн мөрдөн тогтоох хөтөлгөө, дээжийн хөтөлгөө технологийн картын
хөтөлгөө, хүнсний нэмэлтүүдийн талаарх сургалтыг МХГ-ын хүнсний байцаагчидтай хамтран
зохион байгуулсан.
Жилийн хяналтын төлөвлөгөөний дагуу сургуулийн "Үдийн цай хөтөлбөрт бүтээгдэхүүн нийлүүлж
байгаа ААН үйлдвэр, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ААН үйлдвэрийн үйл
ажиллагаанд, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа 18 хүнсний үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд
хяналт хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. 18 хүнсний үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хяналт
хийж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, сургалтад 62 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан.

Хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа "Өнөд өвлөх урлахуй" ХХК үйл
ажиллагааг өргөтгөх бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох яам, хэлтэс,
агентлагуудад хөнгөлөлттэй зээл тусламж, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах талаар ирүүлсэн
хүсэлтийг дэмжин шат шатны байгууллагад уламжлах, үйл ажиллагааг нь аймаг орон нутгаас
сонгогдсон УИХ-ын гишүүдэд танилцуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулсан.Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион
байгуулагдсан 2 худалдан авах ажиллагааны тайлан зөвлөмжийг хуулийн цаг хугацаан гарган
захилагчид хүргүүлэн ажилласан.
Сургуулийн "Үдийн цай хөтөлбөрт" бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ААН, сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн
хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ААН-ийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион
байгуулж орон нутгийн үйлдвэр, дотоодын үйлдвэрүүдийг дэмжих бодлого барьснаар 100 хувь
буюу 5 багц нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн 9 ААН ханган нийлүүлэгчээр ажиллаж
байна. Сургуулийн "Үдийн цай хөтөлбөрт" бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, сургууль цэцэрлэгийн
хүүхдийн хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 9 ААН-г дэмжин ажилласан.
"Өнөд өвлөх урлахуй" ХХК-ны хөнгөлөлтэй зээл тусламж, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтийг
холбогдох байгууллагын удирдлагад хүргүүлсэн.

Засгийн газрын 2012 оны 74 дүгээр тогтоол, 2015 оны 122 дугаар тогтоолын дагуу 8-н багийн 66
малчны 3085 арьс ширны падааны тайлан мэдээг ХХААГ-т 2017.01.12-ны өдөр хүргүүлсэн.
Падааны урамшуулал 2017.05 сард малчдын дансанд орсон. 66 малчинд 6248000 төгрөгний
урамшуулал орж өрхийн орлого нэмэгдсэн.

Сургуулийн "Үдийн цай хөтөлбөрт" бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ААН, сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн
хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ААН-ийг сонгон шалгаруулалтыг Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж
орон нутгийн үйлдвэр, дотоодын үйлдвэрүүдийг дэмжих бодлого барьснаар 100 хувь буюу 5 багц
нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн 9 ААН ханган нийлүүлэгчээр ажиллаж байна.

2011-2016 онд олгогдсон нийт 138 төслөөс 2016 оны 06 сарын байдлаар 70 төслийн эргэн төлөлт
бүрэн дуусж, 68 төслийн эргэн төлөлт дуусаагүй байгаагаас эргэн төлөлт хугацаандаа хийгдэж
байгаа 12 төсөл, хугацаа хэтрэлтэй-35 төсөл, шүүхийн шатанд байгаа-18 төсөл, шүүхээр
шийдвэрлүүлж байгаа-3 төсөл байгааг холбогдох судалгаа мэдээлэл хяналтыг хийж улирал бүр
тайлан мэдээг аймгийн ХХААГазарт хүргүүлж байна. Зээлээр 78 үйлдвэр цехийн үйл ажиллагаа
шинээр болон өргөтгөлд орж тогтмол үйл ажиллагаа явуулж 118 иргэн ажлын байраар хангагдаж
Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолыг иргэдэд сурталчилах ажлыг 2017.04.8-9-ний
өдрүүдэд 8-н багийн ИНХуралд оролцсон 500 гаруй иргэнд, гарын авлага тараах материал
боловсруулж 50-н иргэнд, Даланзадгад сумын Facebook сайтаар тус тус иргэдэд сурталчилан
таниулж байна. Давхардсан тоогоор 700 орчим иргэнд хөнгөлөлттэй зээлийн талаарх мэдээллийн
сурталчилаад байна.
Даланзадгад сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч
болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 61 иргэн, ААН-ийн судалгааг харьяа багтай хамтран
гаргаж улирал бүр нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 61 иргэн,
ААН-ийн судалгаа гарсан.

Хугацаа болоогүй

2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 63,198,300 төгрөгийн 2 төсөл арга
хэмжээ, 2017.01.25-ны өдөр Даланзадгад сумын Засаг даргаар төлөвлөгөө батлагдаж аймгийн
Худалдан авах ажиллагааны газар болон Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.

Хугацаа болоогүй.
Сумын ОНХС-ийн санхүүжилт хуваарийн дагуу шийдэгдэхгүй удаашралтай байгаа тул энэ жилийн
төсөл арга хэмжээ зохион байгуулагдаагүй байна.

Хугацаа болоогүй

2017 онд Нийтийн орон сууцны засвар үйлчилгээ болон Даланзадгад сумын гудамж талбай
камержуулах ажлын хэсэг байгуулагдаж холбогдох судалгаа тооцооллыг гарган ажиллаж байна.
Даланзадгад суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, барилга угсралт, их засварын ажлын
гүйцэтгэлийн судалгааг тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны төсвийн тодотголоор 250
сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Даланзадгад сумын авто зам болон гудамжийг камержуулах төсөл
арга хэмжээ суугдана. 11, 12,14,15-р Нийтийн орон сууц өнгө үзэмж нэмэгдэж засвар үйлчилгээ
хийгдсэн.
2017 онд Нийтийн орон сууцны засвар үйлчилгээ болон Даланзадгад сумын гудамж талбай
камержуулах ажлын хэсэг байгуулагдаж холбогдох судалгаа тооцооллыг гарган ажиллаж байна.
Даланзадгад суманд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, барилга угсралт, их засварын ажлын
гүйцэтгэлийн судалгааг тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна. 2017 оны төсвийн тодотголоор 250
сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Даланзадгад сумын авто зам болон гудамжийг камержуулах төсөл
арга хэмжээ суугдана. 11, 12,14,15-р Нийтийн орон сууц өнгө үзэмж нэмэгдэж засвар үйлчилгээ
хийгдсэн.
Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, зам шугам сүлжээний ажил, нийтийн эдэлбэр газрын төлөвлөлт,
газрыг нөхөн сэргээх элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах ажил тухайн жилийн газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэж байна.
Хэрэгжилтийг жилийн эцсийн хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

Хамааралгүй заалт

Сумын хийлийн цэсийг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015.10.07-ны өдрийн 68 дугаар
тогтоолоор батлуулан холбогдох агентлагт хүргүүлсэн. Багийн хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох
ажил сүүлийн хагас жилд хийгдэнэ.
Хугацаа болоогүй

Хугацаа болоогүй.
Бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фото мониторингийн судалгааг 2016.08.09-ний өдөр хийсэн.
2017 оны 08-01-10-ны хооронд судалгааг урьд нь хийсэн талбай дээр ахин хийж хартцуулах
байдлаар нөлөөллийг тодруулна.

"Лэнд менежер" программ хангамжийг сумын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 2014 оны 11
сараас хойш шинээр нэмэгдсэн болон өөрчлөлт орсон мэдээллийг программ хангамжид нөхөн
оруулах ажлыг 2017.01.09-2017.01.13-ны өдрийн хооронд аймгийн ГХБХБГазарт ажиллан
гүйцэтгэсэн. "Лэнд менежер" программ хангамжийг сумын хэмжээнд бүрэн нэвтэрсэн.

Хийгдээгүй

Хамааралгүй заалт
"Лэнд менежер" программ нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 2017.01.19-ний өдрөөс эхлэн аймгийн
ГХБХБГазарт ажиллаж байгаа бөгөөд өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа эрхийн зөрчилтэй
газрын зөрчлийг арилгаж нийт 124 нэгж талбар хамрагдаад байна. Нийт 204 зөрчилтэй мэдээлэл
байгаа бөгөөд тухайн жилдээ бүрэн залруулах боломжтой.

Хийгдээгүй

Хийгдээгүй. Хугацаа болоогүй
/Санхүүжилтгүй/

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогын мэргэжилтэн З.Мөнхжаргал аймгийн
ГХБХБГ-т байрлан ажиллаж байна.

Хамааралгүй заалт

Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-ын 2014.12.03-ны өдрийн
хуралдааны 6/5 дугаар тогтоолоор баталсан. Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө сумын ИТх-ын
Тэргүүлэгчдийн 2015.04.07-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор дэмжих бичиг гарган аймгийн ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдийн 2015.05.07-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан. Энэ онд
хийгдэхгүй.

Барилгажилт инженерийн шуга сүлжээтэй газарт хийгддэг бөгөөд тухайн байрлалд газар олгох
шийдвэрийг аймгийн Засаг дарга гаргадаг. Тухайн онд сумын Засаг даргын шийдвэрээр газар
олголт хийгдээгүй.

Хугацаа болоогүй
Аймгийн ГХБХБ-ын жилийн эцсийн тайланд гаргаж өгнө.

Хамааралгүй зааль
Аймгийн ГХБХБГ-ын барилгын хэлтэс хариуцсан мэргэжилтэн хөтлөн гаргадаг.

Хамааралгүй заалт
"ГҮНИЙ УС" ОНӨК, "ДАЛАНЗАДГАДЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ,
"МЭДЭЭЛЭЛ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК, "ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХКомпанид
холбогдох техникийн нөхцөлийг гаргуулах хүсэлт хүргүүлэн ажиллаж, Баруунсайханы 1 дүгээр
баг, Хан-Уулын 2 дугаар баг, Зүүнсайхан 5 дугаар баг, Их-Уулын 6 дугаар багийн төвүүдийг цэвэр,
бохир усны шугам техникийн нөхцөл, Хаяагийн голын мод үржүүлэх хүртэл 10 квт цахилгаан
шугамын зургийн дагуу техникийн нөхцөл, 2017 оны үндсэн чиглэлд хийгдэхээр суугдсан 0.4 квтын цахилгааны шугмын зургийн дагуу техникийн нөхцөл, Авто зам болон гудамжны гэрэлтүүлгийн
техникийн нөхцөлүүд гарсан.
Хамааралгүй заалт

Хамааралгүй заалт

Даланзадгад сумын төрийн байгууллага болон нийтийн орон сууц, дулаанд холбогдох боломжтой
барилга байгууламжийн судалгаа хийгдэж байна.

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд "Бандиа" ХХК-ны
баригдаж буй "Баян булаг" хувийн хаус болон "Галтууд" ХХК-ны нийтийн сууц баригдаж байна.

Хамааралгүй заалт

Нутгийн удирдлагын ордны өмнө явган хүний гарц босоо тэмдэг, 2 дугаар цэцэрлэгийн урд талд
хэвтээ тэмдэг , 2, 4 дүгээр цэцэрлэгийн баруун талд анхаар хүүхэд тэмдэг, 3 дугаар сургуулийн
хажууд 4 замын явган хүний гарц хэвтээ тэмдэг 4 ширхэгийг тодруулж, 2 хэвтээ тэмдэг шинээр
хийгдсэн.

Цагаанбулагийн 8 дугаар баг, Шуудан холбооны газартай хамтран шуудангийн хайрцаг ашиглан
малчин болон мал бүхий 9 өрх сэрүүлэг сонин-3 өрх, хүмүүн бичиг - 1 өрх, монгол говь сонин-2
өрх, зиндаа сонин-3 өрх хэвлэл захиалгаар тогтмол үйлчлүүлж хэвшсэн байна.

Хамааралгүй заалт

Энэ онд хийгдэхгүй. Урьд нь хийгдсэн. Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг
аймгийн ИТХ-ын 2014.12.03-ны өдрийн хуралдааны 6/5 дугаар тогтоолоор баталсан. Хотын
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015.04.07-ны өдрийн 40 дугаар
тогтоолоор дэмжих бичиг гарган аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015.05.07-ны өдрийн 66 дугаар
тогтоолоор баталгаажуулсан. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, зам шугам сүлжээний ажил, нийтийн
эдэлбэр газрын төлөвлөлт, газрыг нөхөн сэргээх элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах ажил тухайн
"ГҮНИЙ УС" ОНӨК, "ДАЛАНЗАДГАДЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ,
"МЭДЭЭЛЭЛ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК, "ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХКомпанид
холбогдох техникийн нөхцөлийг гаргуулах хүсэлт хүргүүлэн ажиллаж, Баруунсайханы 1 дүгээр
баг, Хан-Уулын 2 дугаар баг, Зүүнсайхан 5 дугаар баг, Их-Уулын 6 дугаар багийн төвүүдийг цэвэр,
бохир усны шугам техникийн нөхцөл, Хаяагийн голын мод үржүүлэх хүртэл 10 квт цахилгаан
шугамын зургийн дагуу техникийн нөхцөл, 2017 оны үндсэн чиглэлд хийгдэхээр суугдсан 0.4 квт2017 оны хагас жилийн судалгаагаар 256 малчин өрх байгаагаас нарны эрчим хүчээр 223 өрх,
салхины эрчим хүчээр 38 өрх бага оврын мотортой 11, төвлөрсөн системд 13 өрх холбогдсон
байна. Нийт 256 малчин өрх 334 гар утас эзэмшиж байна. "Мессеж багц"-ын үйлчилгээгээр
иргэдэд болон малчдад цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээ болон бусад мэдээ мэдээллийг
Орон нутгийн өмчит эрчим хүчний үйлдвэрийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах,
хүндрэлтэй асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж
байна. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл өнөөдрийн байдлаар хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид
эрсдэлүүдийг үнэлэн засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байна.

Эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа болон 2-догч эх үүсвэртэй холбогдсон бөгөөд болзошгүй
үйл ажиллагаанд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний
найдвартай байдал хэвийн бөгөөд ард иргэдэд эрчим хүчээр жигд хүртээмжээй түгээж байна.

2017 онд Радио болон Хавцгайт хороолол нийт 650 айлын 0,4 квт цахилгааны эрчим хүчинд
холбогдох тендер зарлаж энэ онд тус хорооллуудад эрчим хүчээр хангах бөгөөд хагас жилийн
байдлаар нэмж Нисэх хорооллын эрчим хүч тавигдаагүй 186 айлын техникийн нөхцөл болон
зураг хийгдэж 2017 оны төсвийн тодотгол хэлэлцүүлэн төсөвт суугдаж хийгдэхээр тусгагдсан.
2017 онд нийт 836 айл цахилгааны шугамд холбогдоно.

Даланзадгад сумын 19 төсвийн байгууллагууд Интернетийн үйлчилгээг хүссэн хэлбэрээрээ
чөлөөтэй авах нөхцөл бүрэн бүрдсэн. /Суурин утсаар, шилэн кабелаар, Wi-Fi/
ЗДТГ-т Үүлэн системд суурилсан ухаалаг оффисын программ 2015.06.03-ны өдрөөс нэвтрүүлж
эхлэсэн.
Е-оффисын программд холбогдон хамрагдаж мэдээллээ хоорондоо солилцох, төлөвлөгөө, үүрэг
Сумын хэмжээнд болж байгаа арга хэмжээ бүрийг орон нутгийн 3 телевиз болон Даланзадгад
фэйсбүүк хаягаар мэдээллийг зурган болон бичвэр хэлбэрээр тухай бүрд нь иргэдэд түгээж олон
нийтэд сурталчилсан байна.
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БОАЖГ-ын ойн анги нь 2017.05.01-нд Даланзадгад сумын ЗАА-нд 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй
шилжин ирж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Даланзадгад сумын ногоон байгууламжийн
арчилгаа, хамгаалалтыг хариуцан өдөр тутам усалгаа үйлчилгээ болон хамгаалалтыг хариуцан
ажиллаж байна.
Зүүн сайхны 5 дугаар багийн иргэн Энхзаяаг Далан булаг орчныг хариуцан хамгаалах Идэвхтэн
байгаль хамгаалагчаар томилон ажиллуулахаар шийдвэрлэгдэж байна.
2016 онд Алтайн өвөр говийн сав газрын захиргаатай хамтран уст цэгийн тоо бүртгэлийг зохион
байгуулж нийт 291 уст цэгийг тоолж мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажилласан. 2017 онд сумын нутаг
дэвсгэрт шинээр гаргасан уст цэгийг бүртгэлжүүлж мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион
байгуулах төсвийг аймгаас шийдвэрлүүлж, 2017.07.20-ны өдрөөс уст цэгийн тоо бүртгэлийг
зохион байгуулахаар төлөвлөгөө батлагдсан. БОАЖГазарт "Цагаан булаг" 8 дугаар багийн
нутагт байрлах "Их булаг"-ийн эхийг хашиж хамгаалах саналыг хүргүүлэн ажиллаж, саналын
Хугацаа болоогүй

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, төрийн албаны стандартыг хэвшүүлэн, төрийн
үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй явуулах нөхцөл боломжийг хангаж "JIREMУХААЛАГ ОФФИС", "Е-ОФФИС" программуудыг ашиглан цаг алдалгүй, орон зайнаас үл хамааран
хоорондоо харилцан ажиллаж байна. Албан хаагчийн талаарх мэдээллийн танилцуулгыг
шинэчилж, Төрийн албан хаагч бүрт "Төрийн үйлчилгээний карт" /Иргэдийг хүлээж авч байна,
Сургалттай, Хуралтай, Гадуур ажилтай, Эрүүл мэндийн шалтгаантай, Чөлөөтэй, Амралттай/
картыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй байдлыг хангах үүднээс
Төрийн албаны тухай хууль /36.6.2/-д заасан, сумын ЗДТГ-ын даргын 2015.06.17-ны өдрийн А/62
дугаар тушаалаар байгууллагын "Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа",
"Төрийн албан хаагчийн сургалт" хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Аймгийн ИТХ-аас гарсан "Төрийн албан хаагчийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тусламж
дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр"-ын хүрээнд төрийн албанд 10-с дээш жил ажилласан 3 албан
хаагчийн материалыг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. ЗДТГ-ын даргын 2015.06.17-ны өдрийн А/62
дугаар тушаалаар баталсан "Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа
хөтөлбөр"-ийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж 1350000 төгрөгийн дэмжлэг, тусламж олгоод байна Сумын
төсвийн санхүүжилтээр 2017 оны эхний хагас жилд ЗДТГ-ын байрны тохижилт, албан хаагчдын
ажиллах нөхцөлийг хангаж 7 албан хаагчдад зөөврийн болон суурин компьютер, 3 албан
хаагчдад принтер олгосон. Албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээ, тэдний саналыг үндэслэн 2017
онд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөөг гарган мөрдөж ажиллаж байна. Сургалтын
хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ЗДТГ-т зохион байгуулсан 9-н удаагийн сургалтад давхардсан
Е-ОФФИС программд Даланзадгад сумыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх Засаг даргын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, Даланзадгад сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн
чиглэлийг байршуулж, хагас жилийн хэрэгжилтийг оруулахаар ажиллаж байна.
Өнө-Орших ӨЭМТ, Дундсайханы 4 дүгээр багтай хамтран "Аз жаргалтай гэр бүл монголын
ирээдүй" аяны хүрээнд 3 өрхийг "Эрүүл мэндийг дэмжигч" өрхөөр шалгаруулан ажилласан. Аяны
хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-16 насны 19 хүүхдийг гэрээр эргэж Энхмэнд эмийн сантай
хамтран витаминжуулж тэдний эцэг эхэд асаргаа арчилгаа, осол гэмтэл, түлэгдэлтээс сэргийлэх
тухай сургалт мэдээлэл өгсөн. Элэг бүтэн Өмнөговь хөтөлбөрийн хүрээнд Элэгний В,С вирусийн
Багуудад байгууллагын урсгал төсвөөс байрны тохижилт, конторын гадна хашааны өнгө үзэмжийг
сайжруулахад тодорхой төсвийг гарган ажилласан.
Хөтөлбөрийн хүрээнд төвийн 5-н сургуулийн 5 багш Энэтхэг улсад Англи хэлний 6 сарын
сургалтад хамрагдаж байна.
2017.03.20-22-нд БНХАУ-ын Альша аймгийн Баян хотод хөрш зэргэлдээ орны хамтын ажиллагааг
сайжруулах 3 хоногийн уулзалт хийж ирсэн. Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын
хэлтсээс удирдамж, томилолтын дагуу оролцсон. Даланзадгад сумын гэр хорооллын 1 гудамжийг
2017.03.20-22-нд БНХАУ-ын Альша аймгийн Баян хотод хөрш зэргэлдээ орны хамтын ажиллагааг
сайжруулах 3 хоногийн уулзалт хийж ирсэн. Ерөнхий сайдын БНХАУ-д хийсэн ажлын айлчлалын
бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Тухай бүр Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст мэдэгдэн
ажилласан. 2017.09.10-13-нд БНСУ-ын Дэжоун хотод болох 2017 оны Ази Номхон далайн
Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/280 дугаар захирамжийн дагуу гарган хугацаанд нь хүргүүлж
байна.

Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын сарын шуурхай мэдээг хугацаанд нь гаргаж сар бүр ТЗУХ-т
хүргүүлэн ажилласан. 2017 онд 6 удаа хүргүүлсэн.
"Говийн чоно-2017" Гамшгийн хор уршгийг арилгах олон улсын сургууль, команд штабын
хамтарсан сургуулийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн дадлагад амжилттай ажиллаж, төрийн
байгууллагын ажилтнууд болон сумын мэргэжлийн ангийн аврагч 528 иргэнийг ажиллуулж, 22680
иргэнийг нүүлгэн шилжүүлэн сургалт дадлагын удирдлагаас "Дүүрэн хангалттай" үнэлгээ авсан.
Дадлага, сургууль, команд штабын хамтарсан сургуулийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн дадлагад
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, Даланзадгад сумын Засаг дарга болон сумын хэмжээнд болж
байгаа арга хэмжээ бүрийг орон нутгийн 3 телевиз болон Даланзадгад фэйсбүүк хаягаар 100-н
мэдээллийг тухай бүрд иргэдэд түгээж суртачилж ажилласан. Масс мессэж үйлчилгээг
нэвтрүүлэн Даланзадгад суманд болж буй цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд 14812 удаа масс мессэж
үйлчилгээгээр хүргэсэн.
Өмнөговь фэйсбүүк болон Umnugovi.gov.mn тавигдсан мэддээллийг Даланзадгад фэйсбүүк
хаягаар шейр, лайк дарж олон түгээж ажилладаг. Даланзадгад сумын ЗДТГ-т /дэлгэц/ телевизээр
видео хэлбэрээр Засаг дарга болон ЗДТГ-т хийгдэж буй цаг үеийн ажлуудыг видео хэлбэрээр
иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Масс мессэж үйлчилгээг нэвтрүүлэн Даланзадгад суманд болж
буй цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд 14812 удаа масс мессэж үйлчилгээгээр хүргэсэн.
Сумын Засаг даргын 2017 оны а/15 дугаар захирамж, ЗДТГ-ын даргын 2017 оны а/07 дугаар
тушаалаар ЗДТГ-23, баг 16 нийт 39 албан хаагчтай төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж
байна. 4 багийн Засаг дарга шинэчлэгдэн томилогдож, Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан
тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлан 60 иргэн бүртгэгдсэнээс шалгаруулалт хийн 1 иргэнийг
тухайн албан тушаалд томилсон. 2017 оны эхний хагас жилд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул
орон тоо гарсан тухай бүрд нь төрийн албанд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс
сонгон шалгаруулалт хийн Өмнөговь аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд дүгнэлт гаргуулах
хүсэлтийг хүргүүлэн ажиллаж байна. Ажилд орохоор хүсэлт гаргасан иргэдийг нөөцөд бүртгэн
ажиллаж байна. Ёсзүйн дүрмийг байгууллагын "Жирэм" программд байршуулан албан хаагчдад
танилцуулсан. 2010 онд Засгийн газрын 288 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны
Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын төсвийн гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг сар бүрийн 05ны өдрийн дотор Шилэн дансны вэб сайт, төсвийн ил тод самбарт байршуулан иргэдийг
мэдээллээр бүрэн ханган ажилласан. Шилэн дансны вэб сайтад эхний хагас жилийн хугацаанд
зарцуулсан төсвийн гүйцэтгэл зардлын нэр төрлөөр, хөрөнгө зарцуулсан эрх бүхий албан
тушаалтны шийдвэрүүд PDF хэлбэрээр, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого,
зарлагын гүйлгээ болон худалдан авалтын талаарх мэдээллийг сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор
байршуулсан. Шилэн дансны вэб сайтад тавигдсан бүх мэдээллийг төсвийн ил тодоор самбарт
сар бүрийн 07-ны өдрийн дотор байршуулсан байна. Шилэн дансны мэдээллийн сайтад орон
Цэцэрлэг, сургууль нийлсэн 21 байгууллагын үдийн цай, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
тендерийг 5 багц болгон нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарлаж урилгыг Даланзадгад
сум фэйсбүүк болон вэйб сайтад "Үндэсний мэдээ" сонин, "Алтанговь" телевизээр байршуулан
олон нийтэд хүргэж ажилласан. Эрх шилжин ирсэн Даланзадгад сумын "Ногоон байгууламжыг
сайжруулах" ажлын хүрээнд харьцуулалтын аргаар зарлагдсан тендерийг Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулийн дагуу 3-н компанид
урилга хүргүүлэн "Үндэсний мэдээ" сонин, Даланзадгад сум фэйсбүүк болон вэйб сайтад олон

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан "Захиргааны байгууллагын хяналт
шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам" нь хүчингүй болж, 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор
"Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ыг шинэчлэн баталж мөрдөж эхлээд байна. Үүний дагуу
аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХХэлтсээс ЗГ-тай хамтран 2017 оны 05 сарын 23-нд албан байгууллагын
ХШҮБагийн нэгж ажилтан, гишүүдийг чадваржуулах сургалт явуулж сертификат олгосон.
Орон тооны бус ХШҮБаг нь 1 дүгээр улиралд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын төлөвлөгөө
гарган Тамгын газрын даргаар батлуулсан боловч Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолоор
"Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам" шинэчлэгдсэн. Аймгийн ХШҮДАХХэлтсээс өгсөн
удирдамж чиглэлийн дагуу харьяа байгууллагуудад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгдэх болно.

Байгууллагын 2017 оны Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулан 2017.03.25-нд Тамгын
газрын даргаар батлуулан харьяа 16 байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. Гүйцэтгэл сайжруулах
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын а/280, сумын Засаг даргын а/100 дугаар
захирамжийн дагуу 12 сарын 10-нд гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮТ-руу нэгтгэн хүргүүлэх болно.

2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ
үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал"-д заасны дагуу 2017 оны 01 сард Үндэсний хөтөлбөр-9,
Аймгийн дэд хөтөлбөр-17 заалтуудыг хяналтад авч эзэнжүүлсэн. Цаашид 89 дүгээр тогтоолын
дагуу хэрэгжилтүүд нэгтгэгдэж тайлагнах болно.
2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ
үнэлгээний нийтлэг журам аргачлал" -д заасны дагуу 2017 оны 01 сард Засгийн газрын тогтоол29 тогтоолыг хяналтанд авч эзэнжүүлсэн. Хэрэгжилтийг нэгтгэн 06 сарын 25, 12 сарын 25-нд
холбогдох хэлтсүүд рүү хүргүүлнэ. Цаашид Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолын дагуу
хэрэгжилтүүдийг тайлагнах болно.
2016 оны 05 сарын 27-нд Захиргааны ерөнхий хуулиар сургалт Захиргааны хэргийн шүүхтэй
хамтран зохион байгуулж ЗДТГ-ын албан хаагчид, харьяа байгууллагын дарга, эрхлэгч болон
нийт 35 албан хаагч хамрагдсан.
2016 оны 05 сарын 27-нд Захиргааны ерөнхий хуулиар сургалт Захиргааны хэргийн шүүхтэй
хамтран зохион байгуулж ЗДТГ-ын албан хаагчид, харьяа байгууллагын дарга, эрхлэгч болон
нийт 35 албан хаагч, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн сургалтыг аймгийн
Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж 27 албан хаагчыг хамруулсан. Шинээр батлагдсан
2017 оны 1 дүгээр улиралд гарсан "А"-52, "Б"-16 захирамж, "А"-18, "Б"-13 тушаалыг Хууль зүйн
хэлтэст хянуулахаар хүргүүлж хянуулсан. 2 дугаар улирлын захирамж, тушаал 2017.06.25-нд
хянуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 1 дүгээр улиралд нийт 99 захирамжлалын
Төсөвт 17 байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын гаргасан шийдвэрийг 1 дүгээр улиралд хянаж
зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажилласан. 2 дугаар улирлын хугацаа болоогүй байна.

Захиргааны ерөнхий хуулийн талаарх сургалтад албан хаагчдыг хамруулсан. Хууль тогтоомжийн
лавламжийн сан баг тус бүр дээр бий болгон иргэдийг мэдээллээр ханган ажиллаж байгаа бөгөөд
Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн шинэ дугаараар хууль тогтоомжийн болон лавламжийн сангаа хагас
жилийн байдлаар 12 ширхэг сэтгүүлээр баяжуулан ажиллаж байна.
2017 оны эхний хагас жилд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гараагүй.
2017 а/18 дугаар тушаалаар Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн ажлыг хүлээлцэхэд архивын
баримтыг тоолж байнга хадгалах 226 ХН, 70 жил хадгалах 109 ХН, түр хадгалах 1395 ХН,
бүртгэлд аваагүй 210 ХН, устгахаар ялгасан 221 ХН, тусгай төрлийн баримт СD - 26 ХН, фото
2017.04 дүгээр сард зохион байгуулагдсан Монгол улсад орчин цагийн архивын салбар үүсэн
байгуулагдсаны 90 жил, Өмнөговь аймагт архивын алба үүсч хөгжсөний 60 жилийн ойн хүрээнд
зохион байгуулагдсан Говийн бүсийн архивчдын дунд "Архивч-2017" мэргэжлийн аварга
шалгаруулах тэмцээн, урлаг, спортын наадам Даланзадгад суманд зохион байгуулагдаж
Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгуудын нийт 120 гаруй архивчид тус арга
хэмжээнд оролцсон. Өмнөговь аймаг 11 төрлөөс 7 төрөлд тэргүүн байр эзэлж багийн дүнгээр 1
дүгээр байранд шалгарсан. Бүсийн тэмцээн уралдаанаас шалгарсан архивчид 11 сард 2 дугаар
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программ суулгуулсан. Засаг даргын 1992-1996, 2014-2016 оны А
захирамж-919, Б захирамж-147, 2017 оны 1-5 сарын А захирамж-93, Б захирамж-16, ЗДТГ-ын
даргын 2005-2016 оны А тушаал-825, Б тушаал-569, 2017 оны 1-5 сарын А тушаал-28, Б тушаал26, нийт Засаг даргын захирамж 11175, Тамгын даргын тушаал 1448 нийт 2623 баримтыг цахимд
Албан хэрэг хөтлөлтийн MNS-2011 стандартыг баримтлан ажиллаж байна. Албан бичиг болон
захирамжлалын баримт бичгийн боловсруулалтад хяналт тавин стандартад нийцүүлэн ажиллаж
байна.
2017.06.16-ны өдрийн А/102 дугаар захирамжаар ББНШК-ыг шинэчлэн байгуулж, данс
боловсруулах шатандаа явж байна. ББНШК-ыг шинэчлэн томилсон.
"Архидан согтуурах мансуурал донтолтын хор нөлөө түүнд автахгүй байх 10 нийтлэг зарчим "
сургалтыг 4 дүгээр сургуулийн 12 дугаар ангийн 33 сурагчид, 1 дүгээр сургуулийн 10 дугаар
ангийн 27 сурагчид тус тус 1 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтад 60 сурагч

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөг батлуулж холбогдох
гишүүдэд ажлыг хуваарилан үр дүнг тооцон ажиллуулж эхлээд байгаа ба сонгуулийн жил
эхэлсэнтэй холбоотойгоор зарим ажил зогссон.

Хамааралгүй заалт

Даланзадгад сумын хэмжээнд архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэх
тусгай зөвшөөрөлтэй 64 ААН-д МХГ, Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран 1 удаагийн сургалт зохион
байгуулж Тусгай зөвшөөрөл сунгах олгох, цуцлах хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан. Аймгийн
болон сумын одоо мөрдөн ажиллаж байгаа журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллахаас гадна
аймгийн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад сумын бодлогын хэмжээнд санал хүргүүлсэн. МХГын Эмийн асуудал хариуцсан байцаагчтай хамтран 1 удаа Даланзадгад сумын хэмжээнд үйл
ажиллагаа явуулж байгаа 11 эмийн санд сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэлд хяналт хийж арга зүйн
зөвлөгөөг өгч ажилласан. 2017 оны 06 дугаар сарын байдлаар архи согтууруулах ундаа
Хугацаа болоогүй.
ЭМГ-тай хамтран 2017 оны 07 сард хийхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа.
Хэсгийн төлөөлөгчид ЗДТГ-ын байр, Хан-Уул 2 дугаар баг, Зүүнсайхан 5 дугаар байгуудад ажлын
байраар хангагдаж мэдээллийн сүлжээнд холбогдсон.
Цагдаагийн газрын Замын тасаг нь Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газартай хамтран
цагдаа солилцоо арга хэмжээг зохион байгуулан Чингэлтэй дүүргээс 2 ээлжээр 2 цагдааг авчирч
14 хоногийн хугацаатай ажиллуулсан. Сургалтын төвүүд, сайн дурын байгууллагуудтай хамтарч
Хугацаа болоогүй
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, Засгийн газрын 2010 оны 338, 339, 340 дүгээр
тогтоолыг тус тус мөрдөн ажиллаж байна.
1-р баг: 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2 гадаадын иргэн бүртгэлтэй байна. 2015 оноос
хойш бүртгэлтэй байгаа Бүгд Найрамдах Солонгос улсад 2012 онд төрсөн, тус улсын иргэн 5
настай, эрэгтэй, 2 ихэр хүүхдүүдийг өвөө, эмээ болох БС:22-25 тоотод оршин суух Ц.Оргой,
Х.Жаргал нарын асран хамгаалалтанд бүртгэн авч, мэдээллийг Иргэний харьяалал шилжилт
хөдөлгөөний ерөнхий газрын өмнөд бүс дэх газарт хүргүүлсэн.
Bak Bogyu /KOR0000006571/,
Bak Mingu / KOR0000006572/ зөвшөөрлийн
дугаартай.
2-р баг: Бүртгэлтэй иргэн байхгүй
3-р баг: Бүртгэлтэй иргэн байхгүй
4-р баг: 3-н гадаадын харьяат иргэн оршин суудаг.
5-р баг: Бүртгэлтэй иргэн байхгүй
Батлан хамгаалахын сайдын аймгийн Засаг даргатай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний дагуу Цэргийн насны болон өмнөх насны залуучууд, иргэдэд цэрэг эх оронч үзэл,
хүмүүжил олгоход чиглэсэн уулзалт ярилцлага, кино, лекц зэрэг 7 удаагийн арга хэмжээг багууд
болон сургуулиудтай хамтран зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 1260 багш сурагч оролцлоо.
Аймгийн Засаг дарга, Батлан хамгаалахын сайдтай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний дагуу Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойгоор ЕБС, Политехникийн
коллежийн сурагчдыг оролцуулсан цэрэг спортын "Дөл" тоглолт, "Цэргийн нэг өдөр" арга хэмжээг
ЗХ-ний 167-р анги, сургуулиудын удирдлагуудтай хамтран зохион байгуулж 265 сурагчийг
Батлан хамгаалахын сайд, аймгийн Засаг даргатай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний дагуу Цэргийн насны болон өмнөх насны залуучууд, иргэдэд цэрэг эх оронч үзэл,
хүмүүжил олгоход чиглэсэн уулзалт ярилцлага, кино лекц зэрэг 7 удаагийн арга хэмжээг багууд
болон сургуулиудтай хамтран зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 1260 багш сурагч оролцлоо.

Аймгийн Засаг дарга, Батлан хамгаалахын сайдтай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний дагуу Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойгоор ЕБС, Политехникийн
коллежийн сурагчдыг оролцуулсан цэрэг спортын "Дөл" тоглолт, "Цэргийн нэг өдөр" арга хэмжээг
ЗХ-ний 167-р анги, сургуулиудын удирдлагуудтай хамтран зохион байгуулж 265 сурагчийг
Батлан хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5 дахь заалтын дагуу Зэвсэгт хүчний анги
салбарыг бие бүрэлдэхүүн, авто техникээр нөхөн хангах төлөвлөгөөний 1, 2-р улирлын
тодотголыг бүрэн хийж ажиллав. Цэргийн штабаас өгөгдсөн 2 удаагийн дохионы хязгаарлалтад
шуурхай ажиллаж хариуг тогтоосон хугацаан өгсөн./Тоо баримт нь нууцад хамаарна/
Дайчилгааны тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу Улсын болон цэргийн дайчилгааны
төлөвлөгөөнд 1, 2-р улиралын тодотголыг бүрэн хийж, байгууллага аж ахуйн нэгж-8, иргэн 6-г
даалгаваржуулан дайчилгааны даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн. .
/Тоо баримт нь нууцад хамаарна/
Байлдааны бэлэн байдал, нөхөн хангалтын төлөвлөгөөний тодотголын хагас жилээр хийж холбоо
зарлан мэдээллийн схем, нэрсийн жагсаалтыг шинэчилсэн. /Удирдлагын болон цугларах
шилжүүлэх байранд ажиллах 41 ажилтны/
/Тоо баримт нь нууцад хамаарна/
Дайчилгааны тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу Улсын болон цэргийн дайчилгааны
төлөвлөгөөнд 1, 2-р улиралын тодотголыг бүрэн хийж, 32 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг
даалгаваржуулан дайчилгааны даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн. /Тоо баримт нь нууцад хамаарна/
Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны н/02 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
цэргийн штабаас зохион байгуулсан "Цэргийн бэлтгэл"-ийн багийн Засаг дарга нарын сургалтад
6, Тамгын дарга нарын сургалтанд 2 албан хаагч оролцсон. Цэргийн бэлтгэлийн сургалтад 8
албан хаагч хамрагдсан.

Хугацаа болоогүй

Цэргийн албаны тухай хууль, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2014 оны х/74 дүгээр
тушаалын дагуу Цэрэг, техникийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохих журмын дагуу зохион
байгуулж оролцвол зохих цэргийн үүрэгтнүүдийн 93 хувийг хамруулан ажилласан. Үзлэгийг
Цэргийн штабаас тогтоосон хугацаанд зохион байгуулсан. /оо баримт нууцад хамаарна/
Цэрэг, техникийн шинэчилсэн тоо бүртгэлд оролцвол зохих цэргийн үүрэгтнүүдийн тоо урьд оноос
Батлан хамгаалах тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хуулийн холбогдох заалтуудын дагуу 2017
оны Нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын үзлэгийг 1, 3, 5, 7 дугаар багуудыг хамруулан зохион
байгуулж оролцвол зохих Хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтний 93 хувийг хамруулан, хугацаат
цэргийн хяналтын тоог 143 хувиар биелүүлсэн. Цэргийн албанаас бэлтгэлээр халагдсан дайчдыг
хүлээн авч 3 хүнийг ажлын байранд зуучилсан. Нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын үзлэгт

Батлан хамгаалахын сайдын 2011 оны н/02 дугаар тушаалаар батлагдсан Зэвсэгт хүчний нууцыг
хамгаалах журмын дагуу байгууллага дээр мөрдөгдөж байгаа Төрийн болон байгууллагын нууцад
хамаарах томилгоо тодотгол, судалгаа, бүртгэлийн нууцлалт, хадгалалт хамгаалалтыг сахин
ажиллав.
/Тоо баримт нь нууцад хамаарна/
Батлан хамгаалах сайдын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2017 оны хамтран ажиллах
гэрээний 2.7 дахь заалтын дагуу цэрэг татлагын үзлэгээр эрүүл мэндээр цэргийн албанд
тэнцээгүй 86 иргэний судалгааг гарган ӨЭМТ, БОЭТ-д хүргүүлэн үзлэгт хамруулан эрүүлжүүлэх,
эмчлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна.
Батлан хамгаалахын сайд аймгийн Засаг даргатай 2017 онд байгуулсан хамтран ажиллах
гэрээний 2.5 дахь заалтын дагуу Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан
хааж буй 34 иргэний төлбөр төлөлтийн барагдуулалтад хяналт тавин ажиллаж байна.
Сум, багийг цэргийн бүртгэлийн нэгдсэн программ, бүртгэлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх бэлтгэл
ажлыг бүрэн хангасан. Багуудад улсын нууцад хамаарах бичиг баримтыг хадгалах нууцын плаш 8ийг олгуулсан. Батлан хамгаалах анхан шатны суурь судалгааны тодотгол, шинэчлэлт 10 хувиар
сайжирсан.
Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны н/02 дугаар тушаалаар батлагдсан аймгийн Засаг даргын
Тамгын газрын цэргийн штабаас зохион байгуулсан "Цэргийн бэлтгэл"-ийн оролцвол зохих
цэргийн үүрэгтнүүдийг бүрэн оролцуулсан. Үүнд: Нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтад
28, дүйцүүлэхийн сургалтад 15, Багийн Засаг дарга нарын сургалтад 6, Тамгын дарга нарын
сургалтад 2 хүнийг оролцуулсан.
Цэргийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйл, ЗГ-ын 2008 оны 49 дүгээр тогтоолоор батлагдсан
Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах журмын дагуу 2016-2018 онд алба хааж буй 10, 2017-2019 онд
алба хааж буй 10-н алба хаагчийн сургалт дайчилгааны ажилд бүрэн оролцуулав. 1, 2-р
улиралын дүн мэдээг хугацаанд Цэргийн штабт хүргүүлэн ажилласан.
Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 266 дугаар зарлигийн дагуу Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг
мэдээ мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд Даланзадгад сумын нутаг дэвсгэр болон ЗДТГ, ЗАА,
багуудад өдөр тутам болж байгаа үйл явдлын онцлох мэдээ мэдээллийг өдөр тутам аймгийн
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