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 Төв суурин болон мал аж ахуйн                                                                                       өвөлжилтийн бэлтгэл хангах арга                                                                                              хэмжээний тухай
     Цаг агаарын эрс хүйтрэл, байгалийн гамшиг, учирч болзошгүй хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахад шаардлагатай бэлтгэл арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, хөдөө аж ахуй, түлш, эрчим хүчний үйлдвэр болон боловсрол, эрүүл мэнд, зам тээвэр, харилцаа холбоо, орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг төлөвлөгөөтэйгээр хэрэгжүүлэх, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллан Өмнөговь аймгийн 2016-2017 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах талаар үүрэг чиглэлийг өгч байна. 
     Хөдөө аж ахуйн салбарын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2016 оны 322 дугаар ТОГТООЛ, ТӨВ суурин газрын 2016- 2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2016 оны 338 дугаар ТОГТООЛ, Хүнс, ХӨДӨӨ аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор дараах албан даалгаврыг ӨГЧ байна. Үүнд: 
Нэг. Сумдын Засаг дарга нарт даалгах нь: 
1.Сум, багийн Засаг дарга нар "Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого", "Монгол мал" хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж малчдыг эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, тэтгэвэр тэтгэмжинд хамруулах зэрэг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах. 
2.Өнгөрсөн жилд бэлтгэсэн өвс тэжээлийн нөөцийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, Засгийн газрын 2016 оны 322 тогтоолын дагуу байгалийн өвс хадлан, гар тэжээл бэлтгэх, татан авах зэрэг ажлыг сум, орон нутгийн  хэмжээнд зохион байгуулж, аюулгүйн нөөцийг өөртөө бүрдүүлэх 
3.БэлчээриЙн ургамлын гарц, даацын байдлыг газар дээр нь үзэж бэлчээрийн ургац багтаамжийг тодорхойлж, зуншлага, намаржилтын зураглал үйлдэн шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
4. Бэлчээрийн ургац, зуншлагын байдлыг харгалзан өвөлжөө, хаваржааны бэлчээрийг хамгаалалтад авах, малын хөлөөс чөлөөлөх арга хэмжээ авах 
5.Шаардлагатай нөхцөлд хилийн хориотой зурвас нутагт мал өвөлжүүлэх гэрээ хэлцлийг холбогдох газруудтай урьдчилан хийх 
6.Зүүн бүсийн сумдад орон нутгийн төсвийн  хөрөнгөөр шинээр гаргаж байгаа худаг уст цэгийн ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэн 10 сарын 01-ний дотор хүлээн авч, худаг нэг бүрийг малчин, малчны бүлэгт хариуцуулан эзэмшүүлэх 
7.Мал өвөлжүүлэх бололцоотой, усны эх үүсвэр багатай отрын бүс нутагт уст цэг гаргах, лайдах, засварлуулах ажлыг цаг алдалгүй хийх 
8.АЙмаг, сумын төвийн хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 оны хавар хэрэглэх махны нөөц бүрдүүлэх, малчдын мал махаа борлуулах аах зээлийг бий болгох зорилгоор уул уурхайн компаниуд болон бусад аж ахуйн нэгжтэй хамтарч ажиллах.                                                                                                    9.Сум, хотын төвийн дулаан, цэвэр бохир усан хангамжийн найдвартай байдлыг хангах зорилгоор бүх төрлийн дулааны эх үүсвэр /дулааны станц, халаалтын зуух, нам даралтын ТОГОО/, шугам сүлжээний засвар үйлчилгээг дулааны улиралд бүрэн хийх.                                                                                                   10.Сумдууд болон иргэд, аж ахуйн НЭГЖ, байгууллагууд өөрсдийн шаардагдах нүүрсийг үнийн хөнгөлөлтэй цаг үед багтаан татаж авах, тээвэрлэх ажлыг зохицуулах                                                                                      11.Бүх шатны сургууль, цэцэрлэгийн барилга, халаалт дулаан, анги танхимын засварын ажлыг дуусгах, хичээлийн шинэ жил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах 
12.Соёл, урлагийн байгууллагуудын засвар үйлчилгээг чанартай хийж дуусгах, соёлын биет өв, үзмэр, хөшөө дурсгалын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах 
1З.Аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны Үндсэн чиглэлд тусгагдсан барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээг 10 дугаар сарын 15-ны дотор дуусган ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх 
Хоёр. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт даалгах нь: 
1.АЙмгиЙн зуншлага, намаржилтын зураглал гарган, цагийн байдал хүндэрсэн үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний урьдчилсан бэлтгэлийг төлөвлөгөөтэйгөөр хангах 
2.Өөр аймаг, сумын нутагт өвөлжиж хаваржих сумдын өрх, малын тоог сум бүрээр нарийвчлан гаргуулж бэлчээр сайтай газрыг урьдчилан үзсэний үндсэн дээр аймаг дотроо болон өөр аймаг, сумын нутагт оруулж өвөлжүүлэх чиглэлийг  тогтоож, холбогдох сумдын удирдлагатай отор нүүдлийн гэрээ хийх. 
з. Нөөцийн өвс  тэжээлийн хадгалалт хамгаалалтыг технологийн дагуу сайжруулан, худалдан борлуулах, малын тэжээлд тэнцэхгүй болсныг нь актлах, устгах арга хэмжээг авах. 
4.Мал амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цаг хугацаанд нь авч хэрэгжүүлэн, малын хашаа 	хорооны ариутгал, халдваргүйтгэлийн 
"Ариутгал-2016" арга ХЭМЖЭЭНИЙ ажлын явцад хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллах. 
5.Малын паразиттах өвчний арга хэмжээг Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын албан даалгаврын дагуу технологит хугацаанд нь чанартай зохион байгуулж малын угаалга, туулгалт, эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, үр дүнг тооцон ажиллах. 
6.ШүлхиЙ, хонины цэцэг өвчний эрсдэл бүхий сумдын малыг вакцинжуулалтад бүрэн хамруулах, халдвар гарах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
 7.Хээлтүүлэгч малын тооцоог гаргаж, дутагдалтай байгаа хээлтүүлэгчийг тохиромжтой бүс нутгаас олж нийлүүлэх, нөхөн тавиулах, худалдан борлуулах, малчид иргэдийн захиалгын дагуу малын зохиомол хээлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах. 
8.Ургац хураалтын явцад тогтмол хяналт тавьж, шаардлагатай_арга хэмжээг богино хугацаанд шуурхай шийдвэрлүүлж ажиллах 
9.Хадлан тэжээл бэлтгэлийн талаар болзолт уралдаан зарлах, хэрэгжүүлэх, дүгнэх, урамшуулах арга Хэмжээг хэрэгжүүлэх 
10.тэжээлийн ургамлын иш навч болон таана, хөмүүл, халгай, лууль з-эрэг ургамлуудыг даршлах, гар тэжээл бэлтгэх арга, технологийг малчдад зааж сурган бэлтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 
11.ӨвөлжилтиЙн бэлтгэл хангах ажлыг сум, багууд хэрхэн зохион байгуулж байгаад хяналт, шалгалт хийх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шуурхай танилцуулах, эрчимжүүлэх, мэдээллийг тогтмол дамжуулах. 
12.БаЙгаль цаг уурын аюулт үзэгдэл /үер, усны аюул, хүчтэй шороон болон цасан шуурга гэх мэт/-ээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг сум, баг, малчид, ард иргэдэд байнга хүргэж байх, сэрэмжлүүлэг, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч байх. 
1З.АЙмгиЙн хүн амын махны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2017 оны хавар хэрэглэх махны нөөц бүрдүүлэх, малчдын мал махаа борлуулах зах зээлийг бий болгох талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
Гурав. Эруул мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд даалгах нь 
1. Малчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, өвчлөлийг илрүүлж, эрүүлжүүлэх, "Эрүүл мэндийн анхан шатны болон олон нийтийн түвшинд мобайл технологийг нэвтрүүлэх" төслийг холбогдох сумдад үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 
2.ЭмнэлгүүдиЙн яаралтай тусламжийн бэлэн байдлыг хангаж, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, шатахууны нөөц, тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашины засвар үйлчилгээг бүрэн хийсэн байх 
З.Эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, яаралтай үед үзүүлэх анхан шатны тусламжийн сургалт, сурталчилгааг малчид, иргэдийн дунд ТӨЛӨВЛӨН зохион байгуулах 

4.
4.Эрүүл мэндийн байгууллагуудын болон бусад төр, төрийн бус байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, шаардлагатай үед мэдээ, мэдээллийг шуурхай солилцох 
Дөрөв. Малчид, мал бүхий иргэдэд зөвлөх нь: 
1.0тор нүүдлийг цаг алдалгүй хийх, малдаа тарга хүч авахуулах, мал сүргийн чанарт анхаарч зуд турханд тэсвэртэй малыг өсгөн үржүүлж, зарим хэсгийг ангилан заазлалт хийж өвс тэжээл бэлтгэх хөрөнгөө бүрдүүлэхэд зориулж бэлтгэх, хүнсэнд хэрэглэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг эртнээс төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 
2.Өвс тэжээл бэлтгэх ажлыг өргөн хүрээтэй зохион байгуулж, малчин өрх бүр хонин толгойд шилжүүлсэн нэг мал тутамд өвс 5 кг, гар тэжээл 0.2 кг-аар тооцож нөөц бүрдүүлэх                                                                                           З.Мал сүргийн төрөл, тоо толгойг зохистой хэмжээнд байлгаж мал сүргээ мал эмнэлэг, үржлийн арга хэмжээнд цаг хугацаанд нь тогтмол хамруулах, өвөлжөө хороогоо засч дулаалах арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах. 
4.Малчид өөрсдийн хувийн бэлтгэлээ хангаж, дулаан хувцас, хоол хүнс, ус түлшээ базааж өвөлтэй золгох. 
Тав. Аймаг, сумын төвийн албан байгууллага, аж ахуйн нэгжуудэд: 
1.АЙмгийн төвийн байгууллага, аж ахуйн НЭГЖҮҮД , сумдын хооронд үүсгэсэн түншийн харилцааг уламжлал болгон хэвшүүлэх. 
2.АЙмаг, сумын төвийн албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээр мал аж ахуйн салбарт туслах зорилгоор нэг ажилчин албан хаагчдад 10 кг-аар тооцож өвс хадлан бэлтгүүлэн түнш сумандаа хүлээлгэн өгөх 
з. Цаг агаарын хүндрэлтэй үед улсын чанартай авто зам, замын байгууламжид эвдрэл гарч тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулахаас урьдчилан сэргийлэх, авто замын засвар, арчлалтын ажлын чанарыг сайжоүупан тогтмолжуулах, ачаа тээвэрлэхэд ашиглах зам, гүүрийн засварын ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгүүлэх, гарсан эвдрэл, гэмтлийг шуурхай засварлаж байх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах. 
4.Нийтийн тээврийн хэрэгсэл, хөдлөх бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн байрлах гаражийн засвар, дулаалгыг хугацаанд нь чанартай хийж, сэлбэг хэрэгсэл болон өвлийн улирлын шатахуун, тослох материалыг зохих хэмжээнд нөөцөлж, иргэдэд найдвартай үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх; 
5.Иргэний нисэхийн салбар (нисэх онгоцны буудал, харьяа албад)-ын өвөлжилтийн бэлтгэл болон нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах. 
б.Аймаг, сумын төвийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний дагуу ус хангамж, ариутгах татуургын системд их болон урсгал засвар хийж угаалга, туршилт, тохируулгын ажлыг 2016 оны 10 сарын 1- ний дотор хийж дуусгах 
7.Телевиз, үүрэн телефон, интернэт зэрэг мэдээллийн технологийн орчин үеийн арга хэлбэрийг ашиглан нийтэд зориулан цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх болон сэрэмжлүүлэх мэдээ, мэдээллийг шуурхай хүргэх ажлыг Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс зохион байгуулах 	
Зургаа. Аймаг,сумын  төвийн эрчим хүчний байгууллагад
 1.Даланзадгадын Дулааны цахилгаан станцын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд нүүрс нөөцлөх график гарган 20-иос доошгүй хоногийн нүүрсний НӨӨЦ бүрдүүлж ажиллах 
2.Эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын 2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд үндсэн болон туслах тоноглолын засвар, хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, нүүрс нөөцлөх, түлш, шатахуун татан авах ажлыг төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах 
Долоо. Таван толгой ХК-д 
1.Хэрэглэгчдэд олгох нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн асуудлыг судлан, зохицуулах арга хэмжээг хамтран шийдвэрлэх, 2016 оны 11 сарын 15-ныг хүртэл хөнгөлөлтэй үнээр хэрэглэгчдэд нүүрс олгох арга хэмжээг авах 
Найм. Аймгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах комисст
1.Сум, байгуулагуудын дарга эрхлэгч, холбогдох 	асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн ажил амралтыг зохицуулан 9 сарын 15-наас ажилд бүрэн оруулж, өвлийн бэлтгэл хангах арга хэмжээг салбар бүрээр удирдан зохион байгуулах 
2.Засгийн газрын 2016 оны 322 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн нөөцийн өвс тэжээлийг бүрдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 
3.ӨвөлжилтиЙн бэлтгэл хангах ажлыг сум баг, холбогдох байгууллагууд хэрхэн зохион байгуулж байгаад хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг томилон ажиллуулах, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээг эрчимжүүлэх, явцын болон эцсийн үр дүнгийн тайланг авч нэгтгэн дүгнэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, Засаг даргын зөвлөлд танилцуулж ажиллах 
4.ӨвөлжилтиЙн бэлтгэл ажлыг хангалттай зохион байгууж байгаа сум, байгууллагыг сурталчилах, хангалтгүй зохион байгуулж буй сум байгууллагын удирдлага, албан тушаалтантай хариуцлага тооцох арга хэмжээг авах 
Энэхүү албан даалгаврын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг сар бүр тооцон танилцуулж, холбогдох яам, байгууллагад мэдээлж ажиллахыг даалгаж байна. 
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