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  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ШААМАР СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ     

 НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

№ Бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцах 

эзэн 

Хийгдэх 

огноо 

Хөрөнгө 

оруулалт 

Биелэлт 

НЭГ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

1.1 Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

1 Төмс хүнсний ногоо тариаланч, малчин, зөгийчин 

иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 

борлуулалтыг төв суурин газрууд болон зах зээлд 

нийлүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 

тойргоос сонгогдсон УИХ-ын гишүүний дэмжлэг 

туслалцааг авч ажиллана. 

Засаг дарга, 

Орлогч дарга 

Жилдээ   

2 Зөгийн эрхлэгчдийг дэмжиж “ЗӨГИЙН 

ӨВӨЛЖӨӨ”-г нэмэгдүүлэх ажлыг салбарын яам, 

төсөл хөтөлбөр, аж ахуй нэгж, байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр хамтран шийдвэрлэнэ.  

Засаг дарга, 

Орлогч дарга  

Жилдээ   

3 Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны 4 замын 

уулзарын хяналтын цэгийн үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэх, хяналтын цэг дээрх хураамжийг 

Сэлэнгэ дугаартай авто машиныг чөлөөлөх  

Засаг дарга, 

Орлогч дарга 

Жилдээ   

1.3 Хөдөө аж ахуйн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд: 

1 Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх замаар 

малчин өрхийг дэмжиж ашиг шим ихтэй сайн 

үүлдэрийн малыг хөгжүүлэх сүргийн зүй 

зохистой бүтцийг бий болгон мал аж ахуйг 

өргөжүүлэн хөгжүүлэх  

Мал зүйч Жилдээ   

2 Малын механик өсөлтийг хязгаарлах зорилгоор 

бусад аймаг, сумаас мал оруулахыг хориглосон 

шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах  

Мал зүйч Жилдээ   

3 Тариалангийн талбайн түүхийн дэвтэр хөтлөлтийг 

тогтмолжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг 

сайжруулах 

ХАА-н 

тасгийн 

дарга 

Жилдээ   



4 Хүнсний ногоо тариаланч өрхийг дэмжиж 

хамгаалагдсан хөрсөнд тариалах тариалалтыг 

өргөжүүлэх зорилгоор хүлэмжийн тоог 

нэмэгдүүлж ажиллах 

ХАА-н 

тасгийн 

дарга 

Тухай бүр   

5 “Сэлэнгэ төмс, Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийг 

боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

ХАА-н 

тасгийн 

дарга 

3-р улирал   

6 Жимс, жимсгэний талбайг бүртгэлжүүлж, гарал 

үүслийн гэрчилгээ олгох 

ХАА-н 

тасгийн 

дарга 

2,3-р 

улирал 

  

7 Зоорийн аж ахуй эрхлэхийг дэмжиж, төмс, 

хүнсний ногоог хадгалах нөхцлийг бүрдүүлэх 

ХАА-н 

тасгийн 

дарга 

3-р улирал   

8 “Ургацын баяр” арга хэмжээг нэгж га-аас хамгийн 

өндөр ургац авсан суманд зохион байгуулах 

ажилд оролцох 

ХАА-н 

тасгийн 

дарга 

3-р улирал   

9 Сайн малчдын арга туршлагыг залуу малчдад 

түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх 

Мал зүйч 3-р улирал   

10 “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” хөтөлбөрийг 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Мал зүйч 2,3,4-р 

улирал 

  

11 Бэлчээрийн төлөв байдлыг тогтоон, судалгааг 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион 

байгуулах 

Мал зүйч 3-р улирал   

12 Гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг 

бодлогоор дэмжих 

ХАА-н тасаг 2,3,4-р 

улирал 

  

13 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний ажлыг чанаржуулж 

малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 

ариун цэвэр, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

чанартай хийлгэж МАА-н гаралтай хүнсний 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд анхаарна. 

Малын эмч Тухай бүр   

1.4. Байгаль орчныг хамгаалах хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

1 Ойн нөхөрлөл мэргэжлийн байгууллагуудын 

менежментийн гэрээний хэрэгжилт үр дүнг 

багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн 

олон нийтэд ил тод байлгах арга хэмжээг зохион 

байгуулах 

БОУХ-ын 

байцаагч 

Жилдээ   

2 Сум, тосгоны хэмжээнд Ойн нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг тогтмол хийж, жил болгон ногоон бүсийг 

 

БОУХ-ын 

байцаагч 

2,3-р 

улирал 

  



нэмэгдүүлж мэргэжлийн байгууллага болон 

иргэдтэйгээ хамтран хэрэгжүүлнэ. 

3 “Цэвэр орчин бидний амьдралд” аянг зохион 

байгуулж хоггүй сум тосгон болж ажиллах 

БОУХ-ын 

байцаагч 

Жилдээ   

4 Сумын хэмжээнд өрх бүр, аж ахуй нэгж, албан 

байгууллагууд өөрийн эзэмшил газартаа олон 

төрлийн мод тариалж ногоон хөтөлбөрийг 

идэвхтэй хэрэгжүүлсэн тохиолдолд урамшуулж 

ажиллана. 

БОУХ-ын 

байцаагч 

Тухай бүр   

5 Сумдын ажилгүй иргэдийг ойд цэвэрлэгээ 

хийлгэх заамаар хямд үнэтэй түлээний модоор 

хангах ажлыг зохион байгуулах 

БОУХ-ын 

байцаагч 

3-р улирал   

6 Ой хээрийн түймэр, бусад аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, сургалт 

сурталчилгааг иргэд, аж ахуй нэгж, албан 

байгууллагуудын дунд аймгийн ОБГазар, ТНБЦГ-

тай хамтран хэрэгжүүлнэ 

БОУХ-ын 

байцаагч 

Жилдээ   

7 Газар эзэмшүүлэх, ашиглалттай холбогдсон 

мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, шинээр газар 

өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх  

Газрын 

даамал 

Жилийн 

турш 

  

8 Сумын хэмжээнд түгээмэл тархацтай байгалийн 

баялагийг зүй зохистой ашиглах, биологийн 

болон техникийн нөхөн сэргээлтийг аймгийн 

Байгаль орчны алба, мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх 

БОУХ-ын 

байцаагч 

Жилдээ   

ХОЁР. НИЙГМИЙН БОДЛОГО 

2.1.Эрүүл мэндийн бодлого 

1 Эмч эмнэлэгийн ажилтныг ажлын байрны болон 

телемедицин, багц цаг, зайн сургалтуудад 

хамруулан мэдлэг ур чадварыг нь тасралтгүй 

дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

ЭМТ жилдээ   

2 Алслагдсан  багийн иргэд, малчид тариаланчдад 

нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх 

ЭМТ улиралаар   

3 Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамруулах  

 жилдээ   

4 Эх, нялхасын эрүүл мэндийг сайжруулах, өвчлөл 

эндэгдлийг бууруулах талаар аймаг, сумдын Засаг 

ЭМТ 1-р улирал   



дарга, Эрүүл мэндийн удирдлагын гурвалсан 

гэрээг байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах 

5 Улаан бурхан, улаанууд өвчний 

дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, 

өвчлөлийг бууруулах цогц арга хэмжээ авах 

ЭМТ Жилдээ   

6 Халдварын сэргийлэлтийн хяналтыг сайжруулан 

антибиотикийн зохистой хэрэглээг иргэдэд 

хэвшүүлэх 

ЭМТ Жилдээ   

7 Эрүүл мэндийн төвийг шинэ машинтай болгох Засаг дарга 

ЭМТ 

Жилдээ   

8 Эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмжийг 

шинэчлэх 

Засаг дарга 

ЭМТ 

Жилдээ   

2.2.Боловсролын чиглэлээр 

1 7-14 хоногийн хугацаатайгаар “Туслах багш 

солилцоо” хөтөлбөрийг цэцэрлэг дээрээ зохион 

байгуулах 

Цэцэрлэг 

ЗАН 

2-р улирал   

2 Бага насны хүүхдийг ардын арга ухаан, монгол 

ардын тоглоом  наадгайгаар хөгжүүлж 

хүмүүжүүлэх, монголоороо бахархдаг хүмүүжил 

олгох зорилгоор Монгол ёс заншлын өргөөг  

байгуулна. 

Цэцэрлэг 

ЗАН 

1,2-р 

улирал 

  

3 “1000 цэцэг” аян өрнүүлж байгууллагын доторх 

цэцэгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.  

Цэцэрлэг Жилдээ   

4 “Баясгалант ирээдүй” цэцэрлэгийг хашаажуулах, 

гадна талбайг тоглоомын талбайтай болгох  

Цэцэрлэг Жилдээ   

5 Хүүхдийн цэцэрлэгийн анги танхим болон гадаад 

талбайг камержуулах  

Засаг дарга 

Цэцэрлэг 

Жилдээ   

6 Цэцэрлэгийн туслах аж ахуйг хөгжүүлэхэд 

шаардлагатай ногооны талбайтай болгох  

Засаг дарга 

Цэцэрлэг 

Жилдээ   

7 Цэцэрлэгийг өөрийн гэсэн зөгийн аж ахуйтай 

болгох,дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 

Засаг дарга 

Цэцэрлэг 

Жилдээ   

8 Цэцэрлэгийг компьютер шаардлагатай техник 

хэрэгсэлтэй болго  

Засаг дарга 

Цэцэрлэг 

Жилдээ   

9 Сурагчдад мэргэжлээ сонгоход сургууль бүрт 

“Зөвлөх баг” байгуулж, мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгох ажлыг зохион байгуулах 

ЕББДС 2-р улирал   

10 Дулаанхаан тосгонд баригдаж байгаа 75 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд оруулах 

Засаг дарга, 

Орлогч дарга  

Жилдээ   



11 Сургуулийн цэвэр усны хангамжийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх  

ЕББДС Жилдээ   

12 Дотуур байрны ариун цэврийн өрөөг ашиглах 

боломж бүрдүүлэх 

Засаг дарга 

ЕББДС 

3-р улирал   

13 Багш, сурагч солилцоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ЕББДС 2,4-р 

улирал 

  

14 Сургуулийг ногооны талбайтай болгох ЕББДС 2-р улирал   

15 Олон улсын болон улсын чанартай уралдаан 

тэмцээнд амжилттай ороцох, багш, сурагчдад 

дэмжлэг үзүүлэх 

ЕББДС Жилдээ   

16 Эцэг эхийн нэгдсэн чуулган зохион байгуулах ЕББДС 2-р улирал   

17 Хүүхдийн оролцооны байгууллагад дэмжлэг 

үзүүлэх 

ЕББДС 

ЗДТГ 

Жилдээ   

18 Болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх хамгаалах мэдлэг, 

чадвар олгох 

ЕББДС Улирал бүр   

19 Амьжиргааны түвшин доогуур болон зорилтот 

бүлгийн өрхийн суралцагчдад дэмжлэг үзүүлэх 

ЕББДС Жилдээ   

20 “school police” журмыг хэрэгжүүлэх ЕББДС Жилдээ   

21 Биеийн тамирын заалны засварын асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх 

Засаг дарга 

ЕББДС 

Жилдээ   

22 МСҮТ-ын Сум орон нутгийн болон гадаад 

харилцааны хамтын ажиллагааг сайжруулах  

Аймгийн 

Засаг дарга 

Сумын Засаг 

дарга 

Жилдээ   

2.3.Соёл урлагийн чиглэлээр 

1 “ӨРГӨН СЭЛЭНГЭ” амьд хөгжмийн наадмыг 

зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтарч 

ажиллана.  

Соёлын төв 3-р улирал   

2 Соёлын төвийн орон нутаг сурталчлах танхимын 

үйл ажиллагааг сайжруулж, соёлын биет болон 

биет бус өвийн бүртгэл мэдээллийн санг 

шинэчлэн бүрдүүлэх  

ОНСТ-ын 

ажилтан 

Жилдээ   

3 Соёлын үнэт зүйлс, биет болон биет бус өвийн 

хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, нийтэд 

сурталчлах, сургалт зохион байгуулах  

ОНСТ-ын 

ажилтан 

Жилдээ   

4 Соёлын төвийн номын сангийн фондын 

баяжилтыг нэмэгдүүлж, цахим номоор үйлчлэх 

арга зүйг эзэмших үйл ажиллагааг чанаржуулах 

Номын санч Тухай бүр   



5 Соёлын төвийн дэргэдэх хөгжим, дуу бүжгийн 

дугуйлангийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, 

шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 

Засаг дарга, 

Соёлын төв 

Жилдээ   

 2.4.Гэр бүл эмэгтэйчүүд, хүүхэд залуучуудын чиглэлээр  

1 Сум, тосгоны ЕББДС-ийн сурагчдын дунд 

“ХҮҮХДИЙН ЧУУЛГАН”-ыг өргөн цар хүрээтэй 

зохион байгуулж чуулганаас гарсан шийдвэрийг 

хэрэгжүүлж ажиллах 

Шаамар, 

Дулаанхаан 

тосгоны НБ-

ын 

мэргэжилтэн

гүүд 

2-р улирал   

2 Сумын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ажлыг 

тогтмолжуулж, хүүхдийн санал санаачилгыг 

шийдвэртэй тусгаж ажиллах 

Шаамар, 

Дулаанхаан 

тосгоны НБ-

ын 

мэргэжилтэн

гүүд 

Жилдээ   

3 Сумын хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйл 

ажиллагааг тогмолжуулах, сургалт 

сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах 

НБ-ын 

мэргэжилтэн  

Жилдээ 

 

  

2.5 Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн хамгаалал 

1 Сүхбаатар, Мандал, Баянгол суманд үйл 

ажиллагаа явуулж буй ахмадын сувиллыг 

түшиглэн жилдээ 3 удаа ахмад настнуудыг эрүүл 

мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах 

арга хэмжээг зохион байгуулах 

Халамжийн 

мэргэжтилтэ

н 

Жилдээ 3 

удаа  

  

2 Байнгын асаргаанд байдаг ахмад настнуудыг 

асарч буй иргэдэд асаргааны сургалт зохион 

байгуулах 

Халамжийн 

мэргэжилтэн  

1-р улирал   

3 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн судалгааг нарийвчлан гаргах тэднийг 

байнгын болон түр ажлын байранд зуучлах 

ХЭ-ийн 

мэргэжилтэн 

Жилдээ   

4 Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэд асарч буй иргэдэд байнгын асаргааны 

талаар сургалт зохион байгуулах 

Халамжийн 

мэргэжилтэн 

1-р улирал   

5 Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалын дагуу 

өрхийн амьжиргааны түвшинг шинэчлэн тогтоох 

ажлыг зохион байгуулах 

Халамжийн 

мэргэжилтэн 

ЗДТГ 

1-р улирал   



6 Ажилгүй иргэдэд нийгмийн даатгалын хууль 

тогтоомжийн сургалтыг зохион байгуулан сайн 

дурын даатгалд хамруулах  

Нийгмийн 

даатгалын 

байцаагч 

Жилдээ   

7 Малчин үнэмлэхтэй болон мал бүхий иргэдийн 

судалгааг гарган сайн дурын даатгалд хамруулах 

Нийгмийн 

даатгалын 

байцаагч, 

Багийн ЗД 

нар 

Жилдээ   

ГУРАВ.ТӨРИЙН ЗАХИРГАА ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ 

1 Сумын төвөөс алслагдмал ажиллаж амьдарч 

байгаа иргэддээ төрийн үйлчилгээг ойртуулан 

иргэдийг зардал чирэгдлийг багасгах зорилгоор 

баг бүрт өдөрлөг, ЗДТГ-ын “Нээлттэй хаалганы 

өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулах 

ЗДТГ 2-р улирал   

2 Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг цаасаар 

болон утсаар хүлээн авч шийдвэрлэх  

ТЗХЭЗ-н 

мэргэжилтэн 

Тухай бүр   

3 Сумын цахим хуудасны байнгын тасралтгүй 

ажиллагаа, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах 

ТЗХЭЗ-н 

мэргэжилтэн 

НБ-ын 

мэргэжилтэн 

Жилдээ   

   

Төлөвлөгөө гаргасан Орлогч дарга  /Т.Өлзийжаргал/ 

Хянасан Засаг дарга    /М.Баярбаатар/  


