
№ Утга 
Хэрэгжүүлэх 

байгууллага

Хяналтад байгаа заалтыг хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөсөн арга 

хэмжээ

1

Журам батлах тухай 

/Гамшгийн аюулыг зарлан 

мэдээлэх/

2011,11,30      ЗГТ  №339

ТЗУХэлтэс

О.Мөнгөнчимэг 

Сумдын Засаг дарга

ОБГазар

1. Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх журмыг мэргэжлийн алба,

сумдад сурталчилах, мэдээлэх

2. Дохиогоор цугларах талаар дадлага хийлгэх 

2 2014,3,7 ЗГХТ  №9

ТЗУХэлтэс 

ОНХАлба

Р. Оюунсүрэн  

Сумдын ЗДТГазар

агентлагууд 

1.Иргэдээс төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны

байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл,

гомдлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх , иргэдийг

чирэгдүүлэхгүй байх, хуулийн хугацаанд иргэдэд хариуг өгч

хэвших

2. Өргөдөл гомдлын барагдуулалтын талаар улирал бүр хэвлэл

мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж хэвших 

3

Гадаад бодлого, үйл

ажиллагааны нэгдсэн

зохицуулалтыг сайжруулах

тухай  ЗГТ  05_2010_162

ТЗУХэлтэс

М. Үрлээ  

1. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын түвшинд хэрэгжүүлэх

айлчлал, арга хэмжээний талаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх

газар болон гадаад харилцааны асуудал хариуцсан төрийн

захиргааны төв байгууллагатай урьдчилан зөвшилцөж, илтгэх

хуудсыг тухай бүр ирүүлж байх; 

2. Сум, дүүргийн Засаг даргын түвшинд хэрэгжих гадаад

айлчлал, арга хэмжээний талаар аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

нар удирдамж, чиглэл өгч байх;

3. Гадаадын ижил төрлийн байгууллагатай аливаа асуудлаар

хамтын ажиллагааны баримт бичиг байгуулахдаа гадаад

харилцааны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв

байгууллагатай урьдчилан зөвшилцөх;

4

Монгол хэл бичгийн

боловсролыг сайжруулах

арга хэмжээний тухай 

2013.02.02    ЗГТ   №37

ТЗУХ

 Б.Чулуунбадрах

Бүх сумдын 

ЗДТГазар

агентлаг, төсөвт 

байгууллагууд 

1. Бүх төсөвт байгууллагуудын төрийн албаны ажлын байр

(албан тушаал)-ны тодорхойлолтод монгол хэлбичгийн

мэдлэгийн түвшинг харгалзах ур чадварын шаардлагыг нэмж

тусгах.

2. Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг бүх шатанд

мөрдлөг болгож төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг

дээшлүүлэх сургалт арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж,

тодорхой үр дүнд хүргэх 

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХЯНАЛТАНД БАЙГАА  

ТОГТООЛ ШИЙДВЭР, ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ТООЦОХ ЖАГСААЛТ

2015 оны 11 сарын 25-ны байдлаар  



5

Сумдын хөгжлийн загвар

болон түүнд хамаарах нэг

маягын загвар зургийн

жагсаалт батлах тухай 

2013.06.22    ЗГТ     №226

ТЗУХэлтэс

О.Мөнгөнчимэг 

Сумдын Засаг дарга

Статистикийн 

хэлтэс 

1.“Сумдын хөгжлийн загвар”,“Сумдын нийгмийн үйлчилгээний

болон үйлдвэрлэл, бизнесийн барилга байгууламжийн нэг

маягийн загвар зургийн жагсаалт”, “Нэг цэгийн үйлчилгээ

үзүүлэх болон нэг дор байрлан үйл ажиллагаа явуулах

байгууллагуудын барилга байгууламжийн жагсаалт”-ыг бүх

сум байгууллагуудад хүргүүлэн хэрхэн ашиглах талаар

сурталчилах 

2. Аймгийн урт болон дунд хугацааны бодлого төлөвлөлттэй

уялдуулан сумдад баригдах барилга байшингуудыг энэхүү

тогтоолтой уялдуулан хэрэгжүүлэх

3. Сумдын хөгжлийг энэхүү загвартай харьцуулан аль түвшинд

байгааг тодорхойлох 

6

Хилийн зарим боомтын

талаар авах арга

хэмжээний тухай 

2014.03.21   ЗГТ   №46

ТЗУХэлтэс

М.Үрлээ 

1. Монгол, Хятадын улсын хилийн дагуу Монгол Улсын талаас

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутаг Цагаан дэл уулын

чиглэлд, Хятадын талаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Альшаа

аймгийн Альшаа зүүн хошууны нутаг Өлзий уулын чиглэлээр

хоёр талын зорчигч, ачаа тээврийн “Цагаан дэл уул–Өлзий”

байнгын ажиллагаатай авто замын боомт шинээр байгуулахад

орон нутгийн оролцоог хангаж ажиллах 

2. “Цагаан дэл уул-Өлзий” боомт байгуулах газар зүйн

байршлыг нарийвчлан тогтоох, хоёр талын боомтын дэд бүтцийг

харилцан уялдаатай, ижил түвшинд төлөвлөж, бүтээн байгуулах

асуудлаар санал, дүгнэлт боловсруулахад аймаг орон нутгаас

оролцох, аймгийн өөрийн бодлогыг тусгах арга хэмжээ авах 

7

Сумдын хөгжлийн индекс

тооцох аргачлал батлах

тухай

2014.07.28    ЗГТ   №242 

ТЗУХэлтэс

О.Мөнгөнчимэг 

Сумдын Засаг дарга

Статистикийн 

хэлтэс 

1. Сумын хөгжлийн 2013 оны индексийг 2014 оны IY улиралд

багтаан  зарлаж, цаашид 2 жилд 1 удаа тооцож байх

2. Засгийн газрын 2013 оны 226 дугаар тогтоолын 1 дүгээр

хавсралтаар баталсан “Сумдын хөгжлийн загвар”-ын дагуу

аймгийн төвийн сумдаас бусад сумдын хөгжлийн индексийг хүн

амын тооноос нь хамааруулан 3000 хүртэл, 3001-5000, 5001-с

дээш, онцлог сум гэж 4 ангилж, ангилал тус бүрээр тооцон байр

эзлүүлэх

3. Сумын хөгжлийн индекс тооцоход шаардлагатай мэдээллийг

тогтоолын 2 дугаар хавсралтад тусгагдсан байгууллагуудаар

гаргуулан сум бүрээр нэгтгэн боловсруулж тухайн жилийн I

улиралд багтаан Эдийн засгийн хөгжлийн яаманд албан бичгээр

хүргүүлж ажиллах

8

"Сумын төвийн шинэчлэл"

төслийн хүрээнд хийгдэх

ажлын жагсаалт батлах

тухай 

2014.09.18 ЗГТ

№309

ТЗУХэлтэс 

О. Мөнгөнчимэг 

Цогт-овоо сумын 

Засаг дарга 

1. "Сумын төвийн шинэчлэл" төслийг хэрэгжүүлж байгаа Цогт-

овоо суманд төслөөр хийгдэж байгаа ажлын явц байдал, чанар,

үр дүн, хөрөнгийн зарцуулалтад байнгын хяналт тавьж ажиллах



9

Яамдын зохион

байгуулалтын бүтэц орон

тооны хязгаар батлах

тухай 

2014.12.15   ЗГТ   №382

ТЗУХ

Б.Чулуунбадрах 

БТСГазар

БСГазар

ЭМСГазар

1. ССАЖГазрын бүтцийг өөрчлөн түүний бүтцэд байсан аялал

жуулчлалын ажлыг БОГазарт шилжүүлж, биеийн тамир спортын

ажлыг ЭМГазарт харъяалуулан БТСГазар болгон үйл

ажиллагааг зохион байгуулах 

10

Тогтоолд өөрчлөлт

оруулах тухай

2015.01.12     ЗГТ №08 

ТЗУХ

Б.Чулуунбадрах 

1. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын хуучин нэрийг

өөрчлөн энэхүү тогтоолд зааснаар нэрлэх

2. Тогтоолын өөрчлөлтийг төсөвт байгууллагуудад хүргүүлж

сурталчилах

11

Журам шинэчлэн батлах

тухай. 

Тэтгэмж олгох тухай

2014.12.30   ЗГТ   №405

ТЗУХ

Б.Чулуунбадрах 

Сумдын ЗДТГазар

1. Тухайн жилд төрийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдөж тэтгэвэр

тогтоолгосон төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн

буцалтгүй тусламж олгох ажлыг зохион байгуулах

2. Тусламжид хамрагдах төрийн жинхэнэ албан хаагчдын

судалгааг урьдчилан гаргаж, тухайн жилийн төсөвт хөрөнгө

зардлыг тусгуулах арга хэмжээ авах  

3. Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг энэхүү журмын дагуу

бодож олгох, журмыг нийтэд сурталчилах, холбогдох

байгууллагад тогтоосон хугацаанд тайлагнах ажлыг зохион

байгуулах 

12

Төсвийн байгууллагуудад

хийх бүтэц зохион

байгуулалтын зарим арга

хэмжээний тухай

2015.02.09       ЗГТ  №55 

ТЗУХ

Б.Чулуунбадрах

1. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх ТАЗГазрыг татан буулгаж,

"Автотээврийн үндэсний төв" аж ахуйн тооцоотой, төрийн өмчит

үйлдвэрийн газартай нэгтгэн зохион байгуулах 

2. Аймгийн ЗДТГазрын ХБХэлтэст автозам тээврийн бодлого

боловсруулах хэрэгжүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг

ажиллуулах /чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгах/

3. Цомхотголд хамрагдсан ажилтнуудад хууль тогтоомжид

заасны дагуу тэтгэмж олгох асуудлыг шийдвэрлэх

13

Зуны цагийн тоололд

шилжүүлэх тухай 

2015.03.09       ЗГТ №82

ТЗУХ

Б.Чулуунбадрах

1. Жил бүрийн 3-р сарын сүүлийн 7 хоногийн Баасан гаригаас

Бямба гаригт шилжих шөнийн 02.00 цагаас эхлэн 9-р сарын

сүүлчийн долоо хоногийн Баасан гаригаас Бямба гаригт

шилжих шөнийн 00.00 цаг хүртэлх хугацаанд цагийн тооллыг нэг

цагаар урагшлуулан, аймгийн хэмжээнд бүх ажил үйлчилгээг

эхлэх цагийн хуваарийг нэг цагаар урагшлуулж явуулах. 

14

Зарим аймагт хээрийн

түймэр малын гоц

халдварт өвчин гарсантай

холбогдуулан авах зарим

арга хэмжээний тухай 

2015.04.20    ЗГТ   № 155

ТЗУХэлтэс

О.Мөнгөнчимэг 

Сумдын Засаг дарга

ОБГазар 

1. Улсын Онцгой комиссын 2015 оны 01 дүгээр албан

даалгаврын дагуу ой хээрийн түймрийн аюулаас урьдчилан

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, түймэрт хүний амь нас эд хөрөнгө

эрсдэх аюулаас урьдчилан сэргийлж, аюулгүй байдлыг хангаж

ажиллах 

15

Том төрөөс ухаалаг төр

рүү ҮАБЗ-ийн зөвлөмж

2013_52/32.

ТЗУХ

Б.Чулуунбадрах

Сумдын Засаг дарга 

Төрийн байгууллагууд байгууллагадаа ухаалаг төрийн зарчмыг

нэвтрүүлэх талаар хэлэлцүүлэг явуулж, 2014 оны үйл

ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тодорхой ажлыг хариуцах эзэн,

тодорхой хугацаатайгаар тусган хэрэгжүүлж, дээд шатны болон

аудитын байгууллага, олон нийтэд тайлагнах
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Олон улсын гэрээ

байгуулах үйл ажиллагааг

сайжруулах тухай ҮАБЗ-

ийн зөвлөмж- 2014_46/26

ТЗУХэлтэс

М. Үрлээ  

Улс хоорондын болон Засгийн газар хоорондын гэрээ

байгуулахдаа дараах журмыг чанд баримтлах: 1.1.Гэрээ

байгуулахдаа үндэсний язгуур ашигсонирхолыг үндэс болгох;

1.2.Гэрээг Үндсэн хууль болон бусад хууль, Үндэсний аюулгүй

байдлын үзэл баримтлал, Гадаад бодлогын үзэл баримтлалд

нийцүүлэх; 1.3.Гадаад харилцааны сайд Засгийн газрын тухай

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 5 дугаар хэсгийн 4-т заасны дагуу

гэрээ байгуулах чиглэлээр үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гол

хариуцлага хүлээх; 1.4.Тодорхой гэрээ байгуулах асуудлаар

Гадаад харилцааны яамтай зөвшилцөн төсөл, орчуулгыг нь

албан ёсоор хянуулж дүгнэлт гаргуулан Засгийн газрын

хуралдаанаар хэлэлцүүлж байх; 1.5.Төрийн албан ёсны хэлний

тухай хуулийн 5.10, 5.11-д заасныг баримтлан гэрээний төслийг

заавал монгол хэлээр үйлдэх. 2.Байгууллага хоорондын гэрээ

байгуулахдаа Гадаад харилцааны яамны санал, дүгнэлтийг авч,

байгуулсан гэрээг Гадаад харилцааны яаманд бүртгүүлэх.

З.Гэрээ байгуулахаар яриа хэлэлцээ хийхдээ "Төрийн гадаад

бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай"

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2013 оны 1 дүгээр сарын

13-ны өдрийн 01/01 дүгээр зөвлөмж болон Засгийн газрын 2013

оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 169 дүгээр тогтоолоор

баталсан "Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл

байдлыг хангах журам"-ыг мөрдлөг болгох.
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Монгол Улсын 2015 оны

төсвийн тухай хууль

баталсантай холбогдуулан

авах зарим арга

хэмжээний тухай  

УИХ-ын 2014 оны 70

дугаар тогтоол

1. Агентлаг, тэдгээрийн харьяа төсөвт байгууллагын удирдлага

шатахууны зарцуулалт ихтэй жип машиныг өдөр тутмын үйл

ажиллагаандаа хэрэглэхгүй байх, хөдөө орон нутагт

томилолтоор ажиллах тохиолдолд агентлаг төсөвт

байгууллагууд үйл ажиллагаагаа нэгтгэн нэгдсэн нэг унаагаар

явах замаар зардал хэмнэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

18

Үндэсний зөвлөл, салбар

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

батлах тухай 

                  ЕСЗ №61

ТЗУХ

Ш.Бат-эрдэнэ

1.Нээлттэй засгийн түншлэлийн аймгийн салбар зөвлөлийг

энэхүү захирамжийн 3 дугаар хавсралтанд заагдсан эрх бүхий

албан тушаалтнуудыг оролцуулан байгуулах 

2. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиг үүргийн талаар

холбогдох байгууллагаас мэдээлэл авч, зөвлөлийн гишүүд нэг

бүрт танилцуулж үйл ажиллагааг жигдрүүлэн явуулах 
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Суудлын автомашины

ашиглалтын талаар авах

зарим арга хэмжээний

тухай 

2015.05.11     ЗГТ    №184

ТЗУХ

Ш.Бат-эрдэнэ

О. Мөнгөнчимэг 

1. Албан тушаалын автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан

тушаалтан суудлын автомашиныг хотын дотор хуанлийн хоног

(баярын болон долоо хоногийн амралтын өдрийг оролцуулан)-т

дунджаар 70 км, албан ажлын хэрэгцээний автомашин хэрэглэх

эрх бүхий албан тушаалтан суудлын автомашиныг хотын дотор

ажлын хоногт дунджаар 50 км, дуудлагын автомашины

хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж 2500 см3-ээс илүүгүй

байхаар тогтоож, ажлын хоногт дунджаар 40 км-ээс тус тус

хэтрүүлэхгүй хэрэглэж байх

2. Хөдөө ажлын автомашины зардлыг тухайн албан тушаалтны

томилолтын төсөвт тусган баталж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж

ажиллах.

3. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын

дэргэдэх агентлаг болон төрийн өмчит хуулийн этгээдийн

дотоод албан хэрэгцээнд хэрэглэх дуудлагын автомашины тоо,

төрлийг Төрийн өмчийн хорооноос тогтоосон хязгаарт

нийцүүлэн хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллах

4. 2015 онд суудлын автомашин шинээр худалдаж авахгүй байх

5. Албан ажлын автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтан

өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолдолд ажлын хоногт 50 км-ээс

хэтрүүлэхгүйгээр 1 км-ийг 450 төгрөгөөр тооцож, зардлыг сар

тутамд олгож байх

6. Төсвөөс санхүүждэг байгууллага хот дотор ажил, үйлчилгээнд

хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж нь 2500 см3-ээс дээш,

туулах чадвар өндөртэй, шатахуун их зарцуулдаг автомашин

хэрэглэх, бүх шатны байгууллага, албан тушаалтан эрхлэх

асуудлын хүрээний болон харьяа байгууллагаас автомашин

гаргуулан хэрэглэх, шатахууны зардлыг төлүүлэхийг зогсоох 

20

2007_97. “Нээлттэй

хаалганы өдөр” зохион

байгуулах 

тухай  Ерөнхийлөгчийн 

зарлиг

ОНХАлба 

1. Бүтэн жилийн турш иргэдээс ирүүлсэн бүтээлч, ажил хэрэгч

саналыг гүйцэтгэх удирдлагын байгууллагууд, холбогдох албан

тушаалтан хүлээн авах, шийдвэрлэх, хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн

нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн амьдралд үзүүлж байгаа эерэг

үр дүн, үр нөлөөг нэгтгэн дүгнэж, ард түмэндээ мэдээлж байдаг

эргэх холбооны тогтолцоог Засгийн газрын хэмжээнд

бүрэлдүүлэн ажиллах нь зүйтэй гэж үзсүгэй.
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Тогтоолд өөрчлөлт

оруулах тухай

2015-05-18     ЗГТ №200 

ТЗУХ

Ш.Бат-эрдэнэ

О. Мөнгөнчимэг 

1. Засгийн газрын 2015 оны 80 дугаар тогтоолоор баталсан

"Онцгой байдлын ерөнхий газрын харъяа салбар нэгж"-ийн

орон нутаг дахь салбар нэгж гэсэн хэсэгт Өмнөговь аймгийн

ОБГазарт Цогтцэций суман дахь гал унтраах аврах III

зэрэглэлийн 44 дүгээр анги   гэж нэмэх
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Сумын төвийн шинэчлэл

төслийн хүрээнд хийх

ажлын жагсаалтыг

шинэчлэн батлах тухай 

2015-06-29   ЗГТ  №265

ТЗУХ

О. Мөнгөнчимэг 

ХБХэлтэс

Ц.Золбоо

1. Энэхүү тогтоолоор баталсан хийгдэж ажлууд төслийн хүрээнд

бүрэн хийгдэж байгаа болон технологийн шийдэл болон

гүйцэтгэлийн явцад байнгын хяналт тавьж ажлын үр дүн тайлан

мэдээллийг нэгтгэн холбогдох газруудад мэдээлэх 
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Монгол хятадын экспо арга

хэмжээнд хүн оролцуулах

тухай 

2015-10-12    ЗГХТ   №55

ТЗУХ 

Ш.Бат-эрдэнэ 

БНХАУ-ын ӨМӨЗОрны Хөх хотод зохион байгуулагдах "Монгол

хятадын экспо" арга хэмжээнд хил залгаа аймгийн удирдлагаас

цөөн тооны хүмүүсийг оролцуулах 

http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
http://law.unelgee.gov.mn/perform/ajax/page-lawdetail/1668
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Тогтоолд өөрчлөлт

оруулах тухай 

2015-11-02 ЗГТ  №425

ТЗУХ

О. Мөнгөнчимэг 

Сумдын Засаг дарга 

1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгжийн орон

тоог тухайн сумын газар зүйн байршил, хүн амын тоо, баг,

тосгоны алслагдсан байдал, газар тариалан, мал аж ахуй

эрхлэлтийн түвшинг харгалзан энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд

заасан орон тооны дээд хязгаарт багтаан тогтоож, хэрэгжилтэд

нь хяналт тавьж ажиллах
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Барилгын салбарт

мэргэжилтэй ажилтан

бэлтгэх тухай зарим арга

хэмжээний тухай 

2009.01.28 ЗГТ №23

НХХэлтэс

Б. Азбаяр

ХХэлтэс

МСҮТөв

1. “100 мянган орон сууц”-ны төслийн хүрээнд мэргэжилтэй

ажилчин бэлтгэх төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн баталж,

шаардагдах хөрөнгийг улс, орон нутгийн төсөв, холбогдох тусгай

зориулалтын сан, зээл, тусламжийн эх үүсвэрээс бүрдүүлэх арга

хэмжээ авч, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллах

2. Төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдах сургалтад ажилгүй

болон ажил идэвхтэй хайж байгаа иргэд, хугацаат цэргийн

албан хаагчдыг хамруулах арга хэмжээ авах 
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Төлбөрийн хэмжээг

шинэчлэн тогтоох тухай

/Аж ахуйн нэгж,

байгууллагаас хөгжлийн

бэрхшээлтэй буюу одой

хүнийг ажиллуулаагүй

орон тоо тутамд сар бүр

төлөх төлбөр/

2009.01.28  ЗГТ №26

НХХэлтэс

Б. Азбаяр

ХХэлтэс

бүх сум төсвийн 

байгууллагууд

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу

одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх

төлбөрийн хэмжээг энэхүү тогтоолын хавсралтанд зааснаар

гаргуулж төсөвт төвлөрүүлэх

2. Бүх шатны төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн

өмчит хуулийн этгээдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг 

тогтоосон хувь хэмжээгээр ажиллуулах, ажиллуулаагүй

тохиолдолд зохих төлбөрийг улсын төсөвт төвлөрүүлэх талаар

холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах
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Үндэсний стратеги

төлөвлөгөөний тухай

(ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-аас

сэргийлэх 2010-2015 оны)

2010.02.17 ЗГТ  №43

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

Сумдын Засаг дарга 

1. ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх 2010-2015 оны Үндэсний

стратеги төлөвлөгөөний зорилт, арга хэмжээ болон түүнийг

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийг

хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, жил бүрийн төсөвт тусгаж гадаад,

дотоодын болон хувийн хэвшлийн байгууллагын хөрөнгө

оруулалтыг татан оролцуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авч

ажиллах

2. Үндэсний стратеги төлөвлөгөөг өөрийн эрхлэх асуудлын

хүрээ, харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх талаар зохион

байгуулалтын арга хэмжээ авах
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Өмнөговь аймагт БОЭТөв

байгуулах тухай 

2011.05.11 ЗГТ  №156

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

БОЭТөв 

1. Өмнөговь аймгийн хүн амд эмнэлгийн болон нийгмийн эрүүл

мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх Бүсийн оношилгоо,

эмчилгээний төвийг Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүний

нөөц, материаллаг баазад тулгуурлан байгуулахад орон нутгийн

зүгээс дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтарч ажиллах 

2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгыг засварлах,

өргөтгөх, тоног төхөөрөмжөөр хангахад шаардагдах хөрөнгийг

бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах 

3. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд шаардлагатай хүний

нөөцийн хэрэгцээг тооцон, эмч, сувилагч, мэргэжилтнээр хангах,

тэдгээрийг давтан сургах, мэргэшүүлэх арга хэмжээг ЭМЯамтай

хамтран хэрэгжүүлэх 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 
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Хүүхэд хамгааллыг

бэхжүүлэх /2011-2015/

стратеги төлөвлөгөө

батлах тухай 

2011.12.06 ЗГТ  № 347

НХХэлтэс

Б. Оюунбилэг

ХГБХХэлтэс 

Сумдын Засаг дарга 

1. Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги (2011-2015 он)

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд нэгдсэн

удирдлагаар хангаж ажиллах, төлөвлөгөөний нэгдсэн

хэрэгжилтийг гаргаж тайлагнах.

2. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн

эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын болон

орон нутгийн төсөвт тусгаж, олон улсын байгууллага,

хандивлагчдын зээл, тусламжаар хэрэгжих хөтөлбөр, төслийн

үйл ажиллагаатай уялдуулан шийдвэрлэж байх

3. Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жил бүрийн 5 дугаар

сард тайлагнаж байх

4. Төлөвлөгөөний хүрээнд жил бүр аймгийн бүх сумдыг

хамарсан хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар арга хэмжээг

зохион байгуулж байх /өнгөрсөн хугацаанд ямар ямар ажлуудыг

үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн, ямар ажлуудыг жил бүр хийж

тогтмолжуулсан. Төлөвлөгөөний хүрээнд 2011 оноос хойш

хэдий хэмжээний санхүүжилт хийгдсэн талаар мэдээлэл/
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Хүүхдийн эсэн мэнд

амьдрахуй үндэсний

стратегийн тухай  

2011              ЗГТ  №358

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

БОЭТөв 

1. ”Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуй” үндэсний стратегид

тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагааг өөрийн эрхлэх ажлын

хүрээнд болон нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлж

ажиллах, шаардагдах хөрөнгийг 2012 оноос эхлэн жил бүрийн

эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, төсөвт тусган

гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх арга

хэмжээ авч ажиллах
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Хөдөлмөр нийгмийн

зөвшлийн гурван талт 2013-

2014 оны улсын

хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангах тухай 

2013        ЗГТ     №66

НХХэлтэс

Б. Азбаяр

ХХэлтэс

1. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2013-2014 оны

улсын хэлэлцээр байгуулагдсантай холбогдуулан уг

хэлэлцээрийг үндэслэн аймаг, нийслэлийн хэлэлцээр байгуулах

арга хэмжээ авч хэрэгжилтийг ханган ажиллах

2. Дээрхи арга хэмжээний хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга

хэмжээ, гарсан үр дүн 
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Конвенцийг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний

төлөвлөгөө батлах тухай 

2013.08.02 ЗГТ

№281

НХХэлтэс

Б.Оюунбилэг 

НХҮХэлтэс 

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын

конвенцийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний

төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэд, иргэний нийгмийн оролцоотойгоор салбар, орон

нутгийнхаа түвшинд хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан

төлөвлөгөөг боловсруулан баталж хэрэгжүүлэх

2. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд

шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөв болон Төсвийн

ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцад тусгах, мөн гадаадын

зээл, тусламжаар санхүүжүүлэх замаар хэрэгжүүлэх арга

хэмжээ авах /2013 оноос эхлэн төлөвлөгөөг хэдэн төгрөгөөр

санхүүжүүлж ажилласан, хийсэн ажил гарсан үр дүн/

3. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 1 дүгээр

сард багтаан аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар

хэлэлцүүлэн, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яаманд

хүргүүлж байх
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Хөтөлбөр батлах тухай

2014.07.04     ЗГТ     № 215 

НХХэлтэс

Т.Мөнгөнтуул 

БСГазар

1. “Үндэсний соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулах 2 дахь шатны

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг

үзүүлж, хамтран ажиллах
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Гэр оронгүй тэнэмэл

амьдралтай иргэдийг

нийгэмшүүлэх талаар

авах зарим арга

хэмжээний тухай 

2014.04.26     ЗГТ   №137

НХХэлтэс

Б.Оюунбилэг 

НХҮХэлтэс

Хөдөлмөрийн 

хэлтэс 

1. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг бүртгэлжүүлэн

мэдээллийн сан бүрдүүлэх, нийгмийн халамж болон сэтгэл

засал, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах,

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажлын байранд зуучлах зэрэг

тэднийг нийгэмшүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг

орон нутгийн төсөвт тусгах арга хэмжээ авах 

2. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх

асуудлаар аймгийн удирдлагыг бодлогын болон мэргэжил, арга

зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах

3. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх

ажлын үр дүнг аймаг, сумын ажлыг дүгнэх эдийн засаг, нийгмийн

хөгжлийн үзүүлэлтэд оруулах
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Хөтөлбөр батлах тухай 

2014.08.28      ЗГТ   №278 

НХХэлтэс

Б.Азбаяр

ХХэлтэс

1. “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр (2014-2016)”-ийг

хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн

жил бүрийн төсөв болон Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх

сангийн эх үүсвэрт тусган санхүүжүүлж, хэрэгжилтийг ханган

ажиллах

2. Хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэхд дэмжлэг үзүүлж

аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн

удирдлага, зохицуулалт, мэдээллээр ханган хяналт тавьж

ажиллах
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Монгол Улсын гурван сая

дахь иргэнийг

тодорхойлох алдаршуулах

тухай 

2014.12.22   ЗГТ  №400

НХХэлтэс

Б.Оюунбилэг 

1. Монгол улсын 3.0 сая дахь иргэнд аймаг орон нутгийн

удирдлага, төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдээс

хүндэтгэл үзүүлж, алдаршуулах ажлыг зохион байгуулах 

2. 3.0 сая дахь иргэний чацуутнуудыг тодруулж, тэдэнд аймгийн

Засаг даргаас мөнгөн шагнал  гардуулах 

3. Энэхүү тогтоолын хүрээнд 3.0 сая дахь иргэн болон түүний

чацуутнуудад ЗГ-аас олгох шагналыг олгуулах ажлыг зохион

байгуулах 
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Хүүхдийн спортын 5

дугаар их наадам зохион

байгуулах тухай

2014.11.21     ЗГТ   №359 

НХХэлтэс

Т. Мөнгөнтуул 

1. Хүүхдийн спортын V их наадамд оролцох баг тамирчдыг

бэлтгэх дасгал сургуулилтыг хийх орчин нөхцлийг хангаж өгөх 

2. Их наадам болон эрх авах тэмцээнд оролцох зардлыг

шийдвэрлэж дэмжлэг үзүүлэх 
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Эмнэлэг хөдөлмөрийн

магадлах комиссын дүрэм

шинэчлэн батлах тухай 

2015.01.12    ЗГТ    №11

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн 

1. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссыг үйл ажиллагаа

явуулах байраар хангаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

үйлчлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

2. Хөдөлмөрийн чадварыг сэргээн засах тусламж үйлчилгээг

чанартай хүртээмжтэй үзүүлж, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан

иргэдийн тоог бууруулсан байдлын талаар тоон судалга жил бүр

шинэчлэн гаргах

3. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас урьдчилан сэргийлэх талаар

холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллах 

4. Комиссын тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар

хэлэлцэж туслгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх 
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Монгол улсад донорын

эгнээг өргөжүүлэх,

донорын үйлсийг

сурталчилах ажлыг

холбогдох хуулийн дагуу

зохион байгуулах тухай 

2014.02.07    ЗГХТ   №05

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

Аймгийн УЗХороо

1. Донорын эгнээг өргөжүүлэх

2. Донорын үйлсийг сурталчилах ажлыг жил бүр орон нутагтаа

өргөн дэлгэр зохион байгуулж хэвших 
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Хөдөөгийн хүн амд

үзүүлж байгаа эрүүл

мэндийн тусламж

үйлчилгээний талаарх

мэдээлэл

2014.08.01 ЗГХТ   №41 

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

ЭМТөв. Өрхийн 

эмнэлгүүд

1. Сум өрхийн эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн усан

хангамж, ариун цэврийн нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээг

хэрэгжүүлэх 

2. Хөдөөгийн алслагдсан нутагт амьдарч байгаа хүн амд эрүүл

мэндийн тусламж үйлчилгээг гэрээр үзүүлэх, жирэмсэн эх,

хүүхэд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн гэрийн

эргэлт, хөнгөвчлөх болон сэргээн засах эмчилгээ, урт удаан

хугацаанд эмчилгээ шаардлагатай иргэдийн эмийн болон

асаргаа сувилгааны зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын

санхүүжилтээр шийвэрлэх
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Бага насны хүүхдийн

эндэгдлийг бууруулахад

нийгмийн хариуцлагыг

нэмэгдүүлэх  тухай 

2014.09.25  ЗГХТ   №50 

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

1. "Хүүхдийн осол гэмтлээс сэргийлэх үндэсний стратеги" -ийн

хэрэгжилтийг хангахад чиг үүргийн дагуу жил бүр тодорхой

ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож  мэдээлэх 
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Төрийн зарим чиг үүргийг

төрийн бус байгууллагаар

гүйцэтгүүлэх тухай 

2014.12.15   ЗГХТ  №09

НХХэлтэс

Б.Оюунбилэг 

Ахмадын төрийн 

бус байгууллага

1. Ахмадын төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр

ажил үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх боломжийг судалж, боломжтой 2-

оос доошгүй ажил үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр

гүйцэтгүүлэх 

2. Гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний санхүүжилтийг

олгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих 
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Аймаг нийслэлийн Засаг

даргын Тамгын газарт 

2015.06.04   ЗГХТ  №33

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

ЭМТөв. Өрхийн 

эмнэлгүүд

1. Оюутан сурагчдын зуны амралт эхэлж буйтай холбоотойгоор

орон нутагт улаан бурхан өвчин тархахаас сэргийлэх ажлыг

шуурхай зохион байгуулж, холбогдох арга хэмжээг авах 
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Аймаг нийслэлийн Засаг

даргын Тамгын газарт 

2015.06.04   ЗГХТ  №33

НХХэлтэс

Б.Азбаяр

ХХэлтэс

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн шйидвэрээр 2015

онд аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийг

дэмжих хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх

арга хэмжээ авах 

2. Иргэдийг ажилгүйдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх болон

ажлын байр шинээр бий болгох чиглэлээр шинэлэг арга хэмжээ

г санаачлан зохион байгуулж, явц үр дүнг тухай бүр нийтэд

мэдээлж байх 
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2005_16. Журам батлах

тухай /Олон хүүхэдтэйн

тэтгэмж олгох/ ЗГ-ын

тогтоол

НХХэлтэс 

Б.Оюунбилэг 

Сумдын Засаг дарга 

1. Сум, хороодод ажиллах орон тооны бус зөвлөлийг байгуулж,

үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг бүх шатны

Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
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1997_193. Өнчин, эцэг

эхийн хараа хяналтаас

гарсан хүүхдийн талаар

авах зарим арга

хэмжээний тухай ЗГ-ын

тогтоол

НХХэлтэс 

Б.Оюунбилэг 

1. Хүүхэд гэр орондоо өсч, хүмүүжих нөхцлийг бүрдүүлэх,

тэдний эрүүл мэндийг хамгаалах, зохих шатны боловсрол олгох,

гэр бүлийг нь дэмжих, шаардлагатай тохиолдолд халамжийн

үйлчилгээнд хамруулах замаар хүүхэд тэнэмэл болохоос

урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг орон нутгийн

хэмжээнд зохион байгуулахын зэрэгцээ эцэг эхийн хараа

хяналтаас гарч төв суурин газарт ирсэн хүүхдийг орон нутагт нь

буцаах, үүнтэй холбогдож гарах зардлыг санхүүжүүлэх асуудлыг

бие даан шийдвэрлэж байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

нарт үүрэг болгосугай.
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Давсны хэрэглээг

бууруулах үндэсний

стратеги батлах тухай 

2015-08-31   ЗГТ   №353

НХХэлтэс

М.Цэндсүрэн

ЭМСГазар 

ЭМТөв. Сум, өрхийн 

эмнэлгүүд

1. Үндэсний стратегийг хяналтанд авч орон нутгийн хэмжээнд

хэрхэн хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч, бүх

сум байгууллагуудад хүргүүлэн сурталчилах 

2. Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүр эдийн

засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд, шаардагдах

хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж,

санхүүжүүлж ажиллах

3. Стратегийн хэрэгжилтийги жил бүр тодорхой суурь

судалгааны үндсэн дээр тайлагнаж ажиллах 
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Хүнсний аюулгүй байдлыг

хангах, архидан

согтуурахтай тэмцэх

талаар авах зарим арга

хэмжээний тухай 

2008.01.04  ЗГТ №04

ХБХэлтэс

М. Цэнд-Аюуш

Сумдын Засаг дарга 

1. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Хүнсний тухай,

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай зэрэг хууль тогтоомж болон тэдгээртэй

нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын хэрэгжилтэд байнгын хяналт

тавьж ажиллах

2. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тооны

нормативийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

3. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, аюулгүй хүнс хэрэглэх

дадал, заншлыг хэвшүүлэх чиглэлээр иргэний нийгмийн

байгууллага, үйлдвэрлэгчдийн холбоодын дэмжлэгийг авч

хамтран ажиллах, хүн амын тоонд нийцүүлэн хязгаартайгаар

тусгай зөвшөөрлийг олгох

4.Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд эрх бүхий байгууллагын

шинжилгээ, дүгнэлтээр хүний амь нас, эрүүл мэндэд хортой

болох нь тогтоогдсон, стандартын шаардлага хангаагүй

согтууруулах ундааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийн тухай

мэдээллийг саадгүй хүлээн авч, нийтэд шуурхай мэдээлж байх
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Төлөвлөгөө батлах

тухай(Төрөөс малчдын

талаар баримтлах бодлого

)

2009.07.08 ЗГТ  №208

ХБХ

Ж.Сүх-эрдэнэ

ХХААГазар  

Сумдын Засаг дарга 

1. Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын эхний үе шат

(2009-2015 он)-нд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг тооцож, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал

болон холбогдох газруудад мэдээлэх 

2. Төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээ, санхүүгийн эх үүсвэрийг

жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл,

улсын болон орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж ажиллах

/өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөний хүрээнд хэчнээн

зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хэдэн мянган төгрөгөөр

санхүүжүүлсэн ажилласан. Гарсан үр дүн нь юу байв./

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс 
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Сум хөгжүүлэх сангийн

хөрөнгийг бүрдүүлэх

зарцуулах хяналт тавих

журам гэрээний загвар

батлах тухай 

2011.04.27 ЗГТ №134

ХБХэлтэс

М. Цэнд-Аюуш

Сумдын Засаг дарга 

1. Засгийн газрын 2001 оны 157 дугаар тогтоолын дагуу

байгуулагдсан Сумын хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хөрөнгийг Сум

хөгжүүлэх санд шилжүүлэх

2. “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах,

хяналт тавих журам”-ыг хэрэгжүүлэх, сурталчилах ажлыг

аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах  

3. Сум хөгжүүлэх сангаас олгосон зээл буцаан төлөлтийн хувь

хэмжээ

4.Сум хөгжүүлэх санг байгуулсанаар гарсан үр дүн үр нөлөө

/хэдэн төсөл санхүүжүүлсэн, хэдэн төгрөг зарцуулсан, хэд нь үр

дүнтэй хэрэгжсэн, төсөлөөс ашиг хүртэгсэд, бий болсон ажлын

байр, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг жил бүр тооцож мэдээлэх
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“100 мянган айлын орон

сууц” хөтөлбөрт хамрагдах

орон сууцны жагсаалт

батлах тухай 2012

ЗГТ   №82.

ХБХэлтэс

М. Охинбор 

ГХБХБГазар  

1. Орон сууцны барилга, хотхон, хорооллыг барьж байгуулах

хөрөнгө оруулагч, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан

хэрэгжилтийг хангуулан хамтарч ажиллах

2. 2012 -2015 онуудад аймгийн хэмжээнд хичнээн орон сууцны

барилгыг барьж байгаа, хэдэн аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан

хамтарч ажиллаж байгаа болон орон сууцны барилгыг

барьсанаар аймгийн нийт өрхийн хэдэн хувийг орон сууцаар

хангасан, иргэдэд үзүүлж байгаа орон сууцны дэмжлэг
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Хөдөөг хоршоолох аяны

тухай 

2012.03.28      ЗГТ   №95

ХБХ

Ж.Сүх-эрдэнэ

ХХААГазар  

Сумдын Засаг дарга 

1. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай

хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор

жишиг хоршоодыг сумдад байгуулах, 

2. Хоршоодын холбоодтой гэрээ байгуулан хамтран ажиллахад

шаардагдах хөрөнгийг жил бүр улсын болон орон нутгийн төсөвт

тусгах, олон улсын байгууллага, гадаадын зээл, тусламж, төсөл,

хөтөлбөрт хамруулан санхүүжүүлж ажиллах. 

3. Сумдад энэхүү тогтоолын хүрээнд хэдэн жишиг хоршоо

байгуулагдсан, хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр

үзүүлсэн дэмжлэг туслалцаа /он оноор/, гарсан үр дүн 
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Үндэсний хороо байгуулах

тухай 

2012.10.13   ЗГТ   №90

ХБХэлтэс

М. Охинбор 

ГХБХБГазар  

1. Аймаг, төв суурин газруудын иргэдийг орон сууцжуулж

хөгжүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг

бүрдүүлэх, гадаадын болон дотоодын банк, санхүүгийн

байгууллагын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл,

тусламжид хамруулах ажлыг зохион байгуулах
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Төрийн өмчийн

оролцоотой компани

байгуулах тухай 

2013.03.30 ЗГТ №

129

ХБХэлтэс

Э.Ганхуяг 

ГХБХБГазар  

1. Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг түшиглэн барих цахилгаан

станцын хүчин чадлыг 450 МВт байхаар тооцож, төслийг

хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын компанийг гадаад, дотоодын

хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор үүсгэн

байгуулах арга хэмжээнд оролцож, эрчим хүчний барилга

байгууламж барихад шаардлагатай газрын асуудлыг

шийдвэрлэх
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 Санхүүжилтийн тухай 

2013.07.09    ЗГТ    № 263

ХБХэлтэс

М. Охинбор 

ГХБХБГазар  

1. “Төрийн орон сууцны корпораци”-ийн нийт орон сууцны

санхүүжилтийн 50 хувийг хөдөө орон нутагт, 50 хувийг

Улаанбаатар хотод санхүүжүүлэх чиглэл баримтлан ажиллахыг

даалгасаны дагуу аймгийн хэмжээнд баригдсан болон

баригдаж байгаа орон сууцуудад ТОСК-оос санхүүжилт авах

ажлыг зохион байгуулах 
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Хамтарсан компани

байгуулах тухай 

2014.03.21      ЗГТ      № 91 

ХБХэлтэс

Э.Ганхуяг 

ГХБХБГазар  

1. “Гашуунсухайтын төмөр зам” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд зохих

дэмжлэг үзүүлж төмөр зам барих газрыг олгох болон түгээмэл

тархацтай ашигт малтмал олборлох асуудлаар дэмжлэг үзүүлж

ажиллах
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Концессын гэрээ байгуулах

зөвшөөрөл олгох тухай ЗГ-

ын тогтоол

2014_        ЗГТ       №154.

ХБХэлтэс

М. Охинбор 

ГХБХБГазар  

1. "Тавантолгой-Ханбогд-Ханги чиглэлийн авто зам төсөл"-ийн

авто замын зурвас газрыг концесс эзэмшигчид газар олгох

асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх

58

2014 онд иргэнд

өмчлүүлэх газрын хэмжээ

байршил зориулалтыг

тогтоох тухай 

2014.06.07 ЗГТ

№179 

ХБХэлтэс

М. Охинбор 

ГХБХБГазар  

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн

2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил,

зориулалтыг баталсан хэмжээнд хяналт тавьж ажиллах 

59

Авто замын засвар

арчлалтын ажлын талаар

авах зарим арга

хэмжээний тухай 

2014.06.07   ЗГТ      №184 

ХБХэлтэс

М. Охинбор 

ГХБХБГазар  

1. Орон нутгийн зам, гүүрийг хариуцах байгууллагыг тодорхой

болгон, орон нутгийн өмчид бүртгэн, бүртгэлд нь хяналт тавьж

ажиллах

2. Хариуцсан байгууллагын үйл ажиллагааг тогтворжуулах 
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Хөдөө аж ахуйн салбарын

2014-2015 оны

өвөлжилтийн бэлтгэл

хангах зарим арга

хэмжээний тухай 

2014.07.28   ЗГТ      №241 

ХБХ

Ж.Сүх-эрдэнэ

ХХААГазар  

Сумдын Засаг дарга 

1. Өвөл, хаврын цаг агаарын хүндрэл, болзошгүй гамшиг

тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга

хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд

Ш.Түвдэндорж, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт

даалгасугай:

2. Аймаг, сум бүр нийт бэлчээрийн талбайн 10 хүртэлх хувийг

цаг хүндэрсэн үед ашиглах тусгай хэрэгцээний отрын бүс нутаг

болгох арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах;

3.Зам, давааг өвөл, хаврын улиралд байнгын нээлттэй байлгах,

хүн хүч, техникийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах, техник

тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх
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Адуучин -2014 тэмцээн

зохион байгуулах тухай 

2014.08.01    ЗГТ   №246

ХБХ

Ж.Сүх-эрдэнэ

ХХААГазар  

Сумдын Засаг дарга 

1. Аялал, жуулчлалыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, мэдээллийн бааз

бүрдүүлэх, үндэсний баяр наадмаар дотоодын болон гадаадын

аялагч, жуулчдыг орон нутагт татах зорилгоор аймаг сум, орон

нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах Үндэсний их баяр

наадмын товыг өмнөх оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс өмнө

тодорхой болгож жил бүр холбогдох газруудад мэдээлж байх 

2. Аймгийн "Адуучин 2014" тэмцээнийг Булган суманд зохион

байгуулж, аймгийнхаа сумдын адуучдыг жигд хамруулан

оролцуулах. Шалгарсан оролцогчыг улсын тэмцээнд оролцуулах 
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Нийтийн аж ахуйн

үйлчилгээний салбарын

талаар авах зарим арга

хэмжээний тухай 

2014.08.07 ЗГТ

№249 

ХБХ

М. Цэнд-Аюуш

“Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарт Азийн хөгжлийн

банкны зээлээр хэрэгжсэн “Орон нутгийн хотуудын нийтийн аж

ахуйг хөгжүүлэх 1, 2 дугаар төсөл”-ийн одоо хэрэгжиж байгаа

болон хэрэгжээд дуусч байгаа төслүүдийн зээл, зээлийн хүүг

дамжуулан зээлдүүлэх гэрээнд тусгасны дагуу үе шаттайгаар

төлж барагдуулах, үр дүнг тооцож аймгийн Засаг даргын

зөвлөлийн хуралд танилцуулах 
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Хөтөлбөр батлах тухай

2014.09.18 ЗГТ №

298 

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

1. “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-

ийг аймгийн хэмжээнд үр дүнтэй хэрэгжүүлж, нутаг

дэвсгэрийнхээ хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг батлан

хэрэгжүүлэх

64

Хөтөлбөр батлах тухай

2014.10.18 ЗГТ №

341 

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

1. “Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний

хөтөлбөр”-ийг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд

шаардагдах хөрөнгийг тухайн жилийн төсөвт тусгаж, олон улсын

байгууллага, хандивлагчдын зээл, тусламжийг чиглүүлж

ажиллах 
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2014 оны 5 сарын 31-ний

24 дүгээр хуралдааны

тэмдэглэл

ХБХэлтэс

Э.Ганхуяг 

ГХБХБГазар  

1. Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын зурвас

газартай байршил нь давхацсан ашигт малтмалын хайгуулын

болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж болон

иргэдийн өвөлжөө, үйлчилгээний зориулалт бүхий эзэмшлийн

газрыг чөлөөлөх, нөхөн олговор олгох асуудлыг судалж,

холбогдох шийдвэрийн төсөл боловсруулан Засгийн газрын

хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж

ажиллуулахыг Сангийн сайд Ч.Улаан, Байгаль орчин, ногоон

хөгжлийн сайд С.Оюун, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг, Зам,

тээврийн сайд А.Гансүх, Өмнөговь аймгийн Засаг дарга

Д.Бадраа нарт тус тус даалгав.
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Ойгоос хэрэглээний мод,

түлээ бэлтгэж

ашигласаны төлбөрийн

хэмжээг шинэчлэн

тогтоох тухай

2014.09.18     ЗГТ    №307 

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

1. Ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж ашигласны төлбөрийн

хэмжээг, Ойгоос түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээ,

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний

аргаар түлшний мод бэлтгэж ашигласны төлбөрийг хөнгөлөх

хувь, хэмжээг энэхүү тогтоолд зааснаар мөрдүүлэх арга хэмжээ

авах, тогтоолыг бүх сумдад хүргүүлэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг

удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах 

2. Жилд аймгийн хэмжээнд хэдий хэмжээний мод түлээг

бэлтгэж түүний төлбөрт хэдий хэмжээний хөрөнгийг төсөвт

төвлөрүүлж ажиллаж байгааг тооцож судалгааг мэдээлэх 
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2014 оны 6 сарын 12-ны 28

дугаар тэмдэглэл

ХБХэлтэс 

М. Охинбор

ГХБХБГазар 

ХАААлба 

1. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар төсөвт өртөг нь нэмэгдэж

батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга

байгууламжийн нэмэлт төсвөөр хэрэгжүүлэх ажлыг тухайн

төсөл, арга хэмжээний тендерт шалгаран ажиллаж байгаа

үндсэн гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулах замаар үргэлжлүүлэн

дуусгах;

2. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний чанар,

хэрэгжилтийн явц байдалд байнгын хяналт тавьж гэрээт

хугацаанд нь ажлыг гүйцэтгүүлэх, ажлын гүйцэтгэл гаргуулах,

тэдгээрийг хянан баталгаажуулах, барилга байгууламжийг

ашиглалтад хүлээн авах ажлыг шуурхай зохион байгуулж байх
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2014 оны 11 дүгээр сарын

21-ний өдөр 59 дүгээр

тэмдэглэл

ХБХ

Ж.Сүх-эрдэнэ 

1. Мал аж ахуйг өвөлжүүлж, хаваржуулах ажлыг байгаль, цаг

уурын нөхцөл байдалд уялдуулан зохицуулж, шаардлагатай

арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах
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МУ-ын мянганы хөгжлийн

зорилтод суурилсан

үндэсний хөгжлийн цогц

бодлого-д тусгагдсан арга

хэмжээний 2014 оны

биелэлтийн тухай 

2015.04.06   ЗГХТ №19

ХБХэлтэс 

Л.Цэнд-Аюуш

1. Аймгийн хэмжээнд Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод

суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хүрээнд хэрэгжиж

байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтийг тооцож аймгийн Засаг

даргын зөвлөлийн хуралд мэдээлэх 

2. Хэрэгжилт удаашралтай байгаа заалтуудын хэрэгжилтийг

эрчимжүүлэх талаар аймгийн ЗДТГазар болон холбогдох бусад

байгууллагад үүрэг чиглэл хүргүүлж, хэрэгжилтэнд нь хяналт

тавьж ажиллах 

3. Цогц бодлогын хүрээнд аль байгууллага ямар арга хэмжээг

хэрхэн хэрэгжүүлэх, бодлогын баримт бичигтэй яаж уялдуулж

ажиллах талаар нэгдсэн зөвлөгөө мэдээллийг гаргаж, бүх

байгууллага албан тушаалтанд хүргүүлэх 
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2001_174. Журам батлах

тухай /“Согтууруулах

ундааны үйлдвэрийн төсөл

сонгон шалгаруулж

зөвшөөрөл олгох,

үйлдвэрлэлд хяналт тавих

журам”/  ЗГ-ын тогтоол

ХБХэлтэс 

Л.Цэнд-Аюуш

1. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн

нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын

хэсгийг улсын байцаагчийн эрх бүхий мэргэжлийн хүмүүсийн

бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, энэ чиглэлээр байнгын хяналт

тавьж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт,

согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл

ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуйн нэгжийг жил тутам

аттестатчилан, аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын

байгууллагын ажилд үнэлэлт өгч байхыг Хууль зүй, дотоод

хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд

Д.Насанжаргал, Үйлдвэр, худалдааны сайд Ч.Ганзориг нарт тус

тус даалгасугай
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2001_256. Хог хаягдлын

менежментийг 

боловсронгуй болгох

талаар авах зарим арга

хэмжээний тухай  ЗГ-ын

тогтоол

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

1. Хог хаягдлын зайлуулалт болон хог хаягдлын бохирдолтод

хяналт тавих эрүүл ахуйн хяналтын байцаагчдыг хот, суурин

газарт байнга ажиллуулж, орчны бохирдолтыг бууруулж, цэвэр

орчныг хэрхэн бүрдүүлсэн байдлаар тэдний үйл ажиллагааг

дүгнэж байсугай;

2. Хог хаягдлын хураамжийн зарцуулалтын тогтолцоог зах

зээлийн нөхцөлтэй уялдуулан боловсронгуй болгох, нэгдсэн

хяналтад оруулах арга хэмжээ авсугай;

3. Айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр орчноо хог

хаягдалгүй, цэвэр байлгахын төлөө хөдөлгөөн өрнүүлж түүнийг

хэвшил болгон мөрдүүлсүгэй.

72

"Түрээсийн орон сууц"

хөтөлбөр батлах тухай 

2015-06-15   ЗГТ №248

ХБХ

М. Охинбор 

ГХБХБГазар 

1. Хөтөлбөрийг буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн эх

үүсвэр, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах замаар

хөрөнгө санхүүг бий болгож хэрэгжүүлэх, түрээсийн орон

сууцны сан бүрдүүлэхтэй холбогдон гарсан зардлыг буцаан

төвлөрүүлэх ажлыг  шуурхай зохион байгуулах 

73

Журам батлах тухай /Хог

хаягдалгүй иргэн аж ахуйн

нэгжид урамшуулал олгох /

2015-06-29     ЗГТ  №263

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

Сумдын Засаг дарга 

1. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах, хэрэгжилт үр

дүнг хагас бүтэн жилээр тооцож  ажиллах. 

2. Сүмдын Засаг дарга нь энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хяналт

тавьж, журмын шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж иргэнийг

урамшуулахад шаардагдах хөрөнгийн талаар санал

боловсруулж, жил бүр сумынхаа ИТХуралд оруулж хог

хаягдлын үйлчилгээний хураамжаас төвлөрсөн хөрөнгөөс

шийдвэрүүлэх
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аймаг нийслэлийн Засаг

даргын тамгын газарт  

ЗГХТ  2015-06-04  №33

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

Сумдын Засаг дарга 

1. Аймаг сум багийн хэмжээнд хог хаягдлын норматив тогтоох

тоо бүртгэл хийх ажлыг 2015 оны III улиралд багтаан зохион

байгуулж дуусгах. Ажлын үр дүн тайлан мэдээг нэгтгэн аймгийн

удирдлагуудад мэдээлэх 
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Аюултай хог хаягдлын

жагсаалт батлах тухай 

2015-06-29   ЗГТ  №264

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

Сумдын Засаг дарга 

1. Аюултай хог хаягдалтай холбоотой энэхүү жагсаалтыг мөрдөж 

ажиллах 

2. Аймгийн хэмжээнд явагдаж байгаа хог хаягдлын тооллого

судалгааны үндсэн дээр аюултай хог хаягдлын өнөөгийн нөхцөл

байдлыг судлан тогтоох 
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ХАА-н салбарын 2015-

2016 оны өвөлжилтийн

бэлтгэл хангах зарим арга

хэмжээний тухай 

2015-07-07     ЗГТ  №292

ХБХ

Ж. Сүх-эрдэнэ

ХХААГазар, сумдын 

Засаг дарга 

1. Мал аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл

хангах талаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг шуурхай зохион

байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах;

2. хадлан, тэжээл бэлтгэх техник, тоног төхөөрөмжийн

хангамжийг сайжруулах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээ

авч ажиллан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн өвс, тэжээлийн

аюулгүйн нөөцийг заавал бүрдүүлэх;

3. сум дундын болон аймаг дундын отрын бүс нутгууд, хилийн

зурвас газар, улсын тусгай хамгаалалттай газарт отроор

өвөлжих, хаваржих өрх, малын тоог өвөл, хаврын бэлчээрийн

даацад тулгуурлан тухайн бүс нутгийн өөрөө удирдах

байгууллага, хамгаалалтын захиргаадтай тохиролцон гэрээ

байгуулан зохион байгуулах;

4. аймаг, сум бүр отрын бүс нутгийн хилийн заагийг эртнээс

тэмдэгжүүлэн хамгаалах, энэ талаарх мэдээллийг малчид, нийт

иргэдэд хүргэх арга хэмжээ зохион байгуулах;

5. зарим шаардлагатай хадлангийн талбайг өнжөөх, сэлгэх, өөр

аймгийн нутагт хадлан бэлтгэх гэрээ, хэлэлцээ хийж зохицуулах;

6. малын гоц халдварт, халдварт, паразиттах өвчнөөс

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хашаа, байрны ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг технологид заасан

хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж, мал эмнэлгийн

дуудлага, үйлчилгээний бэлэн байдлыг бүрдүүлж, шуурхай

удирдлагаар хангаж ажиллах;

7. орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр болон төсөл, хөтөлбөрийн

хүрээнд худаг шинээр гаргах, бэлчээрийн хортон мэрэгч,

шавжтай тэмцэх ажлын явцад хийх гүйцэтгэлийн хяналт,

шалгалтыг сайжруулах;

8. малын хашаа, саравч, уст цэгийг засварлах, тохижуулах,

түлээ түлш бэлтгэх, цаг агаар хүндэрсэн нөхцөлд хэрэглэх өвс,

тэжээл, гар тэжээлийг нөөцлөх, өвлийн хувцас хэрэглэл, хоол

хүнсээ базааж, өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайтар хангахыг малчин

өрх бүрт анхааруулах; 

9. малчин өрх, баг, сум, аймаг шат бүхэнд өвөлжилт,

хаваржилтын бэлтгэлийг сайтар хангах шаардлагатай талаар

сурталчлах. 
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Төв суурин газрын 2015-

2016 оны өвөлжилтийн

бэлтгэл хангах зарим арга

хэмжээний тухай 

2015-07-07     ЗГТ  №293

ХБХ

Ж. Сүх-эрдэнэ

сум агентлаг төсөвт 

байгууллагын дарга 

нар  

1. Төв, суурин газрын өвлийн бэлтгэл хангах ажлыг тодорхой

төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт

тавьж ажиллах

2. Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-ийн

эвдэрсэн турбин генераторыг шинэчлэн солих ажлыг орон

нутгийн зүгээс хяналт тавьж хамтран ажиллах 

3. Аймаг сумын төвүүдийн дулааны станцв уурын зуухыг

өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг хангуулах, нүүрсний аюулгүйн

нөөцийг бүрдүүлэх, дулааны шугам сүлжээний ээлжит засвар,

үйлчилгээ, угаалга, туршилт тохируулгуудыг 2015 оны 9 дүгээр

сарын 1-ний дотор хийж дуусгах

4. Аймаг, сумдын орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын

2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний

дагуу ус хангамж, ариутгах татуургын системд их болон урсгал

засварыг хийж, туршилт тохируулгын ажлыг хугацаанд нь

чанартай гүйцэтгэхв явцад нь байнгын хяналт тавьж ажиллах 

5. Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, спортын байгууллагуудын

барилгын ажлын засварын ажлыг хугацаанд нь чанартай дуусгах 

ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллах
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2015-07-07     ЗГТ  №294

ХБХ

Б. Пүрэвтулга 

БОАЖГазар

Сумдын Засаг дарга 

1. Усны сан бүхий газрын эргээс 50 метрт онцгой 200 метрт

энгийн хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажлыг 2015 оны 10

сард багтаан зохион байгуулах. Энэхүү ажлыг ажлын хэсэг

байгуулан сум бүртзохион байгуулах нэгдсэн дүн мэдээ гаргаж

тайлагнах 
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Дотоодын үйлдвэрээс

худалдан авах барааны

жагсаалт батлах тухай 

2015-07-07     ЗГТ  №295

ХБХэлтэс

М. Цэнд-Аюуш

ХАААлба

Сумдын Засаг дарга 

1. Жагсаалтыг сурталчилах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох

байгууллагуудад хувилж олшруулан хүргүүлж мөрдөж ажиллах

чиглэл өгөх 

2. Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын

шаардлага хангасан барааны жагсаалтад заасан барааг

нийлүүлэх шаардлагыг тендерийн баримт бичигт тусгаж, жил

бүрийн худалдан авахаар батлуулсан бараа, ажил,

үйлчилгээний төлөвлөгөөний биелэлтийг дараа оны 1 дүгээр

сард багтаан үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны

төв байгууллагад хүргүүлж байх
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Хөтөлбөр батлах тухай

/Биологийн олон янз

байдлын тухай/

2015-08-04  ЗГТ     №325

ХБХэлтэс

Б.Пүрэвтулга 

Сумын ЗДТГазар 

1. Хөтөлбөрийг хүлээн авч, хэрэгжүүлэх газруудад хяналтанд

хүргүүлж, сурталчилах ажлыг зохион байгуулах 

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг улсын

болон орон нутгийн төсөвт тусгах, олон улсын төсөл, хөтөлбөрт

хамруулах замаар санхүүжүүлж ажиллах
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Дунд хугацааны стратеги

батлах тухай /Төрөөс аж

үйлдвэрийн талаар

баримтлах бодлого/

2015-10-05 ЗГТ   №396

ХБХэлтэс

Л.Цэнд-Аюуш

Сумын ЗДТГазар 

1. Дунд хугацааны стратегийн зорилт, арга хэмжээг өөрийн

эрхлэх асуудлын хүрээ, харьяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх

арга хэмжээ авч ажиллах 

2. Төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, стратегийг хяналтанд авч

хувийн хэрэг үүсгэн хэрэгжүүлэх сум байгууллагуудад хүргүүлж

сурталчилж ажиллах
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Төлөвлөгөө батлах тухай

(хүний эрхийг хангах

үндэсний хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх арга

хэмжээний 2011-2012 оны)

2011.03.16 ЗГТ №81

ХЗХэлтэс 

1. Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга

хэмжээнд шаардагдах хөрөнгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч

нарын төсвийн багц болон гадаадын зээл, тусламжид тусган

санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах

2. Жил бүр хүний эрхийн чиглэлээр сургалт сурталчилгааг

аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж хэвших 
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2015 оны 01 дүгээр сарын

07-ны өдөр 01 дүгээр

тэмдэглэл 

ХЗХэлтэс

А.Ганзуузай 

1. Засгийн газрын 2010 оны 119 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ыг

үйл ажиллагаандаа мөрдөж, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон

шийдвэрийн төсөл боловсруулахдаа эрх, ашиг сонирхол нь

хөндөгдөж байгаа этгээдийн саналыг авч, шаардлагатай бол

саналыг тусгах арга хэмжээ авах; 

2. захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн

санд бүртгэлтэй эрх зүйн актын хэрэгжилтэд жил бүр хяналт-

шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцож байх; 

3. шинээр гарсан хууль тогтоомжид нийцүүлэн захиргааны хэм

хэмжээ тогтоосон шийдвэрт тухай бүр нэмэлт, өөрчлөлт оруулж

байх; 

4. хуулиар тусгайлан эрх олгоогүй асуудлаар захиргааны хэм

хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргахгүй байх.

84

2003_83. Архинд донтох

өвчнийг эдгэрүүлэх

чиглэлээр ажиллаж байгаа

зарим ТББ-ыг дэмжих

тухай  ЗГ-ын тогтоол

ХЗХэлтэс 

Н.Нарангарав 

 

1. Архинд донтох өвчтөнийг эдгэрүүлэх эмчилгээний аргыг

хэрэглэж “АА төв”, “Архидалт, мансуурлын эсрэг ассоциаци”

зэрэг төрийн бус байгууллагатай гэрээ байгуулан, цуглаан хийх

байраар тухай бүр хангаж, архинаас гарч байгаа болон гарах

хүсэлтэй иргэдийг  ажлын байраар хангаж ажиллах 
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Хөтөлбөр шинэчлэн

батлах тухай

2015-06-22   ЗГТ   № 257

ХЗХэлтэс 

Н.Нарангарав 

Цагдаагийн газар

Сумдын 

ГХУССЗөвлөл 

1. Сумдын Засаг дарга, ГХУССЗөвлөл нь энэхүү хөтөлбөр

төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний биелэлтийг харъяалах

нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж тодорхой үр дүн гаргах,

цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх замаар

гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах

Хууль зүйн хэлтэс 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 
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Төсвийн Ерөнхийлөн 

захирагч нарын 2015 оны 

төсвийн хязгаарыг батлах 

тухай 

2014.06.25    ЗГТ    № 204 

СТСХэлтэс

Б.Батхүү

Сумдын санхүүгийн 

алба 

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2015 оны төсвийн

орлогын доод хязгаар, төсвийн зарлагын дээд хязгаарт

нийцүүлж, төсөвт байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг

боловсронгуй болгох, чиг үүргийн давхардлыг арилгах, орон

тоог бууруулах асуудлыг нэгдсэн цогц байдлаар боловсруулан

2015 оны төсвийн төслийг боловсруулах
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Монгол улсын 2014 оны 

төсвийн гүйцэтгэлийн 

биелэлтийг хангах зарим 

арга хэмжээний тухай 

2014.06.28   ЗГТ     №209

СТСХэлтэс

Б.Батхүү

Сумдын санхүүгийн 

алба 

1. 2014 оны эхний 6 сарын гүйцэтгэлээр санхүүжигдээгүй

үлдсэн урсгал зардлыг нөхөн санхүүжүүлэхгүй хэмнэх

2. Санхүүжилт буурсантай уялдуулан зардлаа оновчтой

хуваарилан хязгаарлах, өр, авлага үүсгэхгүй  ажиллах 
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2014 оны 8 сарын 28-ний

46 дугаар тэмдэглэл 
ХАААлба 

1. "Засгийн газрын 2014 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 12

дугаар албан даалгавар"-ын хэрэгжилтийг хангахтай

холбогдуулан худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтыг

эрчимжүүлэх
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Монгол Улсын 2014 оны

төсвийн хэрэгжилтийг

хангах зарим арга

хэмжээний тухай  

2014 ЗГ-ын тогтоол

№291

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Сумдын санхүүгийн 

алба 

1. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлттэй уялдуулан олгосон

санхүүжилтийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион

байгуулж, төсвийн сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, өр төлбөр

үүсгэхгүй ажиллах
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Засгийн газарт чиглэл өгөх

тухай  

Ерөнхийлөгчийн 2013 оны

88 дугаар зарлиг 

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Сумдын санхүүгийн 

алба 

1. Төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалтад тавих иргэний хяналтын

тогтолцоо болон өнөөгийн эрх зүйн орчны талаар олон нийтэд

сурталчилах, иргэдийн санал дүгнэлтийг хүлээн авсан эсэхийг

эргэж мэдэгдэж байх тогтолцоог нэвтрүүлэх.
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Төсвийн хэмнэлтийн

горимд шилжүүлэх зарим

арга хэмжээний  тухай 

   2014    ЗГТ№147

СТСХэлтэс

Б. Нарантуяа

Бүх сум, төсөвт 

байгууллагууд 

1. Төсвийн санхүүжилтийг бууруулснаар өр, авлага

үүсгэхгүйгээр зардал хэмнэх боломжийг дайчлах;

2. Төсөвт байгууллагууд шинээр орон тоо нэмэгдүүлэхгүй байх,

ажлын байрны ачааллыг нягтруулж орон тоог бууруулах, сул

чөлөөтэй орон тоонд томилгоо хийхгүй байх замаар цалингийн

зардлыг хэмнэх;

3. Албан тушаалын болон албан ажлын автомашины

хэрэглээний зардлыг 20 хүртэл хувиар хэмнэх;

4. Гадаад албан томилолтын зардлыг бууруулах, зайлшгүй

тохиолдолд зорчих төлөөлөгчийн тоог цөөлөх

5. Төсвийн хөрөнгөөр, ялангуяа төсвийн нэмэлт орлого, хандив

болон тусламжийн орлогоор гадаад, дотоодын тойрон аялал,

зугаалга, ой тэмдэглэх арга хэмжээ, урлагийн наадам, уралдаан

тэмцээн зохион байгуулахгүй байх;

6. Хурал, сургалт, зөвлөлгөөний давтамжийг багасгах, зайлшгүй

хийх тохиолдолд төлөөлөгчдийн тоог цөөн, оновчтой, богино

хугацаанд хийхээр эсхүл цахим хэлбэрээр зохион байгуулах;

7. Төрөөс иргэд, аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшилд үзүүлж байгаа

үйлчилгээг цахим технологи, сүлжээ ашиглан чирэгдэлгүй

хурдан, шуурхай хүргэх замаар төсвийн урсгал зардлыг

бууруулах, энэ чиглэлээр шаардлагатай зохион байгуулалтын

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

8. Орон нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөлд нийцүүлж спорт

заал, соёлын төв зэрэг төсөвт байгууллагын барилга

байгууламжийг төвлөрсөн дулааны системд холбох, сэргээгдэх

эрчим хүч, цахилгаан халаалт зэрэг бусад үр ашигтай арга,

технологи нэвтрүүлэх замаар түлш, халаалтын зардал хэмнэх,

цаашид ийм төрлийн зардлыг тогтмол түвшингээр төсөвлөх,

улмаар үе шаттай бууруулах;

9. Дүрэмт хувцсыг эдэлгээний хугацаанаас илүү хугацаагаар

хэрэглэж хэмнэлт гаргасан тохиолдолд хэмнэсэн зардлын 50

хувиар ажилтныг урамшуулах, дүрэмт хувцасны загварыг 5

жилийн дотор өөрчлөхгүй байх, 

10. Төсвийн хөрөнгөөр цаасан мэндчилгээ илгээх, бэлэг

дурсгалын зүйлс, цүнх, календарь зэрэг зүйлс бэлтгэх, ивээн

тэтгэхгүй байх
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Монгол улсын 2015 оны

төсвийн хэрэгжилтийг

хангах зарим арга

хэмжээний тухай 

2015.03.23 ЗГТ №109

СТСХэлтэс

Д.Сарантуяа

1. 2015 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөөг баталсан хуваарийн

дагуу оны эхнээс бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж орлогын

төлөвлөгөөг тасалдуулахгүй байх 

2. "Урсгал зардлыг хэмнэх, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга

хэмжээний төлөвлөгөөг ЗГ-ын 147 дугаар тогтоол болон энэхүү

тогтоолтой нийцүүлэн баталж харъяа төсөвт байгууллагуудад

мөрдүүлж биелэлтийг улирал бүр тооцож ажиллах 
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2014 оны 04 дүгээр сарын

26-ны өдрийн 17 дугаар

тэмдэглэлд

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2014 оны төлөвлөгөөнд

төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцад батлагдсан боловч

аймаг, нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн төсөл, арга

хэмжээний хянан баталгаажуулсан санхүүжилтийн материалыг

Сангийн яам орон нутгаас хүлээн авч, тухайн аймаг, нийслэлийн

Засаг даргын Тамгын газрын дансаар дамжуулан гүйцэтгэгчид

олгож байх
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Чиглэл өгөх тухай УИХ-ын

байнгын хорооны 2014 оны

15 дугаар  тогтоол

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Бүх сум төсөвт 

байгууллагууд 

1.Төсвийн тухай хуулийг иргэдэд сурталчлах, төсөв төлөвлөх,

бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах, хянах үйл ажиллагаанд олон

нийтийн оролцоог хангах чиглэлээр иргэдэд тасралтгүй

боловсрол олгох ажлыг эрчимжүүлэх,

2.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бараа, ажил,

үйлчилгээ гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан гэрээний үүргээ

биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн зөрчлийг хянан үзэж,

тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд

хамруулах,

3. Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу

зарцуулаагүй, хэрэгжих боломжгүй төсөл сонгон шалгаруулсан

болон төслүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаагүй

албан тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцох,
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Төсвийн ерөнхийлөн

захирагч нарт 

2014.12.15    ЗГХТ   №63

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Бүх сум төсөвт 

байгууллагууд 

1. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулах талаар

сургалт зохион байгуулж, холбогдох бүх албан хаагчдыг

хамруулах 

2. УТҮГ-аас гарсан жишиг шилэн дансны цэсийг байгууллага

бүр өөрийн цахим хуудсандаа холбох 

3. Өөрийн цахим хуудасгүй байгууллагын мэдээллийг шилэн

дансны мэдээллийн хуудсанд холбох, мэдээлэл оруулах

саадгүй боломжийг бүрдүүлэх 
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Төсвийн ерөнхийлөн

захирагч нарт 

2015.03.23    ЗГХТ       №13

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Бүх сум төсөвт 

байгууллагууд 

1. Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг

хангуулан тайланг улирал тутам гаргаж, Сангийн яаманд

хүргүүлж, холбогдох мэдээллийг цахим хуудсандаа тогтоосон

хугацаанд байршуулж байх 

2. Харъяа байгууллагуудын шилэн дансны үйл ажиллагаанд

хяналт тавьж гарсан зөрчил дутагдалыг арилгуулах арга

хэмжээг тухай бүр хэрэгжүүлэх 
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Төсвийн ерөнхийлөн

захирагч нарт 

2015.06.08    ЗГХТ       №35

СТСХэлтэс

ХАААлба 

Сумын ЗДТГазар

1. Худалдан авах ажиллагааны тайланг тогтоосон хугацаанд

Сангийн яаманд шуурхай хүргүүлж байх 

2. Монгол улсын 2015 оны Төсвийн тухай хуулиар баталсан

урсгал төсвийн болон хөрөнгө оруулалтын төсөл арга

хэмжээнүүдийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг улсын төсвийн орлогын бүрдүүлэлттэй уялдуулан

онд нь багтаан зохион байгуулах 
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Аймаг нийслэлийн Засаг

дарга нарт /Шилэн дансны

хуулийн хэрэгжилтийг

хангах тухай/

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Т.Батцэцэг

3.3. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж

ажиллан тайлан мэдээг хугацаанд нь иж бүрэн олон нийтэд

ойлгомжтой байдлаар гарган тайлагнаж байх
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Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт

оруулах тухай 

2015-11- 02 ЗГТ   №426

СТСХэлтэс

Б.Нарантуяа

Т.Батцэцэг

Холбогдох сумдын 

Засаг дарга 

1. Суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөвт

байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх

чиг үүргийг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн алба

хариуцан гүйцэтгэж байгаатай холбогдуулан аймгийн төвийн сум

болон 8001-ээс дээш хүн амтай сумаас бусад суманд үйл

ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн төсөвт байгууллагуудад

нягтлан бодогч давхардуулан ажиллуулахгүй байх

2. 8001 -ээс хүн амтай болон аймгийн төвийн сумын санхүүгийн

албаны орон тооны дээд хязгаарыг 3 хүртэл байгаа эсэхийг

хянаж энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
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Тооны дээд хязгаар

мөнгөн төлбөрийн хэмжээ

тогтоох тухай

2015.02.09  ЗГТ №51 

ЦШтаб

Д.Гантөмөр 

1. 2015 онд цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог 40-өөс

хэтрүүлэхгүй байх

2. Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаалгах ажлыг зохих журмын дагуу

зохион байгуулж, мөнгөн төлбөрийг бүрэн төлүүлэх
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Ой тэмдэглэх тухай 

2014.02.28      ЗГТ      № 61 
ЦШтаб

Д.Гантөмөр 

1. Дайн, байлдаан, тулгаралтад оролцсон ахмад дайчдын

гавьяаг сурталчлан алдаршуулах, амьдрал ахуйд нь туслах

ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, хийсэн ажлаа сурталчилах 
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2014 оны 8 сарын 7-ний 42

дугаар тэмдэглэл  

ХШҮТ 

Ч.Сүрэнхорол 

Бүх сум төсөвт 

байгууллагууд

"Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны

хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийн тухай танилцуулав. Үүнтэй

холбогдуулан 2012-2014 онд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан

удаашралтай байгаа 126 арга хэмжээний хэрэгжилтийг

эрчимжүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, холбогдох

агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгав

Цэргийн штаб

ХШҮТасаг 
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2014 оны 6 сарын 21-ний

32 дугаар тэмдэглэл

ХШҮТасаг

Г.Хандармаа 

С.Алтантуяа 

1. Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан

"Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний

нийтлэг журам"-ын дагуу хийсэн үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг

үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах

2. Аймаг, нийслэлийн батлагдсан засаглалын болон эдийн

засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийг хангах,

төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг үнэлгээтэй уялдуулан ажиллах

3. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт ирүүлж байгаа бодлогын

баримт бичгүүдийн тайлан, мэдээг Засаг даргын зөвлөлийн

хурлаар оруулан хэлэлцүүлж санал, дүгнэлтийн хамт ирүүлж

байхыг, мөн тодорхой асуудлаар холбогдох байгууллага, албан

тушаалтнаас өгсөн зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа тусган

хэрэгжүүлж, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө гарган тайлагнаж

байх
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ХШҮТ 

Ч.Сүрэнхорол 

Бүх сум төсөвт 

байгууллагууд

1. Холбогдох эрх зүйн актуудын хүрээнд хийх ажил гарах үр

дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож өгөх

2. Биелэлтийг тооцохдоо бодитой, үр дүн үр нөлөөг чухалчилж,

тоо судалгаанд тулгуурлан хүрсэн түвшинг тодорхойлох ажлыг

эрчимжүүлэх 

3. Эрх зүйн актын биелэлтийг аймгийн вэб сайт болон

байгууллагын дотоод сүлжээ, ЗГ-ын "unelgee.gov.mn" сайтад

байршуулж сурталчилах, хэрэгжилтийн явц байдалтай тухай

бүр нь танилцах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх  

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ 


