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Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх
Хариуцах
хугацаа
байгууллага
НЭГ.АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ БУЛГАНЧУУД
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ
Төр хувийн хэвшлийн зөвлөл байгуулах, хамтран
ажиллах хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулах
2014.05.02
ХАҮТ, АОЭХ
“Булган ногоон хөгжил -2014” хэлэлцүүлэг
зохион байгуулах
“Булган хөрөнгө оруулагчдын форум - 2014”
Оны шилдэг аж ахуйн нэгж шалгаруулах
“ENTREРRENUER” үйл ажиллагааг зохион
байгуулах
“Эдийн засгийн форум” зохион байгуулах
“Бизнес уулзалт” зохион байгуулах
“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”, “Сум
хөгжүүлэх сан”- гийн үйл ажиллагаанд хяналт
тавих, сангийн төсөл сонгон шалгаруулах ажлын
хэсэгт ажил олгогчоос тэнцүү оролцуулах
МУ- ын Засгийн газрын 2013 оны 370 - р
тогтоолын 1.1, 1.2 дахь заалтуудыг үндэслэн
ажил олгогчийн болон ажилтны эрх хууль ѐсны
ашиг
сонирхлыг
төлөөлөн
хамгаалах
байгууллагын төлөөллийг аймгийн Засаг даргын
зөвлөлд тэнцүү оролцуулах

2014.
2014.03.31-04.02

ХАҮТ
Ж.Олонбаяр

2014.12
2014.06
2014.03
/3 удаа хийсэн/

Хамтран ажиллах
байгууллага
ИНБ зөвлөл
ХБХ А. Ганболд
Мэргэжлийн холбоод
ХБХ А. Ганболд
БОГ А. Гантөмөр
ХБХ А. Ганболд,
ГХБХБГ Ч. Балдандорж
ХБХ А. Ганболд
ҮХААГ Ч. Амгалан
ХБХ А. Ганболд

АОЭХ
Д. Мэндсайхан

2014

НХХ Д. Гансүх
ХХ Б.Батболд

2014

НХХ Д. Гансүх
ХХ Б.Батболд

9
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13

14

15
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Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа ажил үйлчилгээг холбогдох хуулийн
хүрээнд худалдан авахдаа тэргүүн ээлжинд
Үндэсний үйлдвэрлэгчид болон орон нутгийн
бизнес эрхлэгчдээс худалдан авах, хуулийн
дагуу эрх олгох зохицуулалтын арга хэмжээ
авах, дотоодын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх,
иргэд, төрийн болон ТББ- д уриалах
ХХАА- н салбарын үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын
борлуулалтыг дэмжсэн, кластерийн хөгжлийг
дэмжсэн цахимаар худалдаа, борлуулалт,
захиалга сурталчилгааны цахим хуудас хийх
ХАА- н салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулдаг мэргэжлийн холбоод, ТББ- ыг нэг дор
төвлөрүүлж, байраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий
төрийн
захиргааны
болон
төрийн
бус
байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох
нэгдсэн цахим сүлжээ, мэдээллийн сан
байгуулах
Үйл ажиллагаагаа хэрэглэгчийн өмнө нээлттэй
ил тод, итгэлтэй явуулдаг бизнес эрхлэгч, аж
ахуйн нэгжийг дэмжиж ажиллах
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангуулах
санхүүжилтийг төсөвт тусгах, хамтран ажиллах
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль болон
салбарын
бусад
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангуулах шийдвэр гаргахдаа
ХЭАХ
төрийн
бус
байгууллагын
санал,
дүгнэлтийг авдаг байх механизмыг бүрдүүлэх
Монголын тогооч нарын холбооны 20 жилийн
ойн арга хэмээг аймаг орон нутгийн хэмжээнд
зохион байгуулах

2014

АОЭХ
Д. Мэндсайхан

СТСХ О. Наранжаргал
ХБХ А. Ганболд
ҮХААГ Ч. Амгалан
ХХ Б. Батболд

2014

2014

“Булган аймгийн
Хүнс, хөдөө аж
ахуйн ассоциаци“
Н. Пүрэвсайхан

ХЗХ О. Оюунцэцэг
СХХ Ц. Бүрэнтуяа

2014

2014

ҮХААГ Ч.Амгалан
ХХ Б. Батболд

Хэрэглэгчийн эрх
ашгийг хамгаалах
нийгэмлэг
тэргүүн
Ц. Бүрэнтуяа

СХХ, бусад төрийн
байгууллага,
ХЗХ О. Оюунцэцэг

2014
ХЗХ О. Оюунцэцэг
СХХ Ц. Бүрэнтуяа
2014

2014

Монголын тогооч
нарын холбооны
Булган аймаг дахь
салбар
Ч. Сарантуяа

ҮХААГ Ч. Амгалан
СХХ Ц. Бүрэнтуяа
ХХ Б. Батболд

17

18

19

20

21

22

23

24
25

Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг дотоод
хяналтын лабораторитой болгоход мэргэжлийн
байгууллагатай хамтарч ажиллах
Үйлдвэр
Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн суурь өвчлөл
буурахгүй байгаатай холбогдуулан хүүхдийн сүү байгуулагдаагүй
байгаа, санал
сүүн бүтээгдэхүүн, хоол тэжээлийн үйлдвэрийг
дэмжин, “Үдийн цай” хөтөлбөрийн төсвийн 50
хүртэлх хувийг төрөөс тухайн үйлдвэрлэгчтэй
гэрээ байгуулан ажиллуулах, хүчин чадлыг
нэмэгдүүлсэн
нөхцөлд
100 хувь
хангах
бололцоог
олгож,
эрүүл
хүнс,
аюулгүй
бүтээгдэхүүнээр
хоололход
мэргэжлийн
байгууллагын туслалцааг авч хамтран ажиллах
Хүнсний сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл
байгуулах хувийн хэвшлийн санал санаачлагыг
дэмжих
Энэ онд багтаан “Аймгийн Хүнсчдийн 2- р
зөвлөгөөн”-ийг
зохион
байгуулж,
хүнс
үйлдвэрлэгчдийн тулгамдсан асуудал, төрөөс
хамтран ажиллах чиглэлийг тогтох
“2015
оныг
эрүүл
хүнс
аюулгүй
бүтээгдэхүүний жил” болгож хүнсний салбарт
бодлогын дэмжлэг үзүүлэх
Бизнес эрхлэгчдийг ЖДҮДС, Сум хөгжүүлэх, ХЭД 2014 онд
сангийн зээлд хамруулах

“Монголын
Хүнсчдийн
холбооны Булган
аймаг дахь салбар
тэргүүн Ч. Лхагва

“Монголын
Хүнсчдийн
холбооны Булган
аймаг дахь салбар
тэргүүн Ч. Лхагва

ҮХААГ Ч. Амгалан
СХХ Ц. Бүрэнтуяа
ХХ Б. Батболд
МХГ Б. Батболд

ХХ Б. Батболд
ҮХААГ Ч. Амгалан
ҮХААГ Ч. Амгалан
ТЗУХ
ҮХААГ Ч. Амгалан

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Ахуйн үйлчилгээний “Дахин
сэргэлт” холбоо

Ахуйн үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа 2014 онд
явуулж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг “Нэг цэгт
төвлөрсөн ахуйн үйлчилгээний төв”-ийн зохион
байгуулалтанд оруулах

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Ахуйн үйлчилгээний “Дахин
сэргэлт” холбоо

Барилгын салбарт бий болох байнгын болон түр 2014 онд
ажлын байрны бүртгэл мэдээллийг цаг тухайд нь
мэдээлэх

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Барилгачдын холбоо

Шинээр бий болж буй болон шаардлагатай 2014 онд

Хөдөлмөрийн

Барилгачдын холбоо

ажлын байранд хөдөлмөр эрхлэлтийн нэгдсэн
санд
бүртгэлтэй
ажилгүй
иргэдээс
авч
ажиллуулж хэвших

26

27

28

30

31

32

35

хэлтэс

Ажил олгогчдыг хөдөлмөрийн салбарын бүртгэл 2014 онд
мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Барилгачдын холбоо

Худалдааны салбарт бий болсон ажлын байранд
хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн санд
бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг авч ажиллуулах
Тус салбарт ажиллаж байгаа иргэдийг хөдөлмөр
эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж мэргэшүүлэх,
мэргэжлийн үнэмлэхтэй болгох

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Худалдаа эрхлэгчдийн
холбоо

Хүнс хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулж буй өрхийн үйлдвэрлэл, туслах аж ахуй
эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл судалгааг гаргаж
хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн санд
бүртгүүлэх

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн ассоциаци

Шинээр бий болсон хоршоо, нөхөрлөлүүдийг
бүртгэл мэдээллийн санд ажил олгогчоор
бүртгүүлэх

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн ассоциаци

Хөдөө аж ахуйн салбарт бий болсон ажлын
байранд
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
бүртгэл
мэдээллийн санд бүртгэлтэй мэргэжил, ур
чадварын шаардлага хангасан ажилгүй иргэдийг
авч ажиллуулах

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн хоршоодын
холбоо

Салбарын ажиллагсад Хөдөлмөр эрхлэлтийн
жижиг зээлд хамрагдах төсөл боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг
дэмжих хөтөлбөрт сум
бүрээс ХБИ-ийг
хамруулахад анхаарч ажиллах

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Үсчин, гоо сайханчдын
холбоо

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн холбоо

36

37

38

39

40

41

42

ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж тэдний
бий
болгосон
ажлын
байрыг
хөдөлмөр
эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгүүлэх

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн холбоо

Хөдөлмөрийн хэлтсээс зохион явуулж
Хөдөлмөрийн
яармаг,
өдөрлөгийн
ажиллагаанд хамтран оролцох

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Ажил олгогч эздийн холбоо

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
хоршоодын холбоо

буй
үйл

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж
байгаа болон шинээр ажиллах иргэдийг
хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж
мэргэшүүлэх, мэргэжлийн үнэмлэхтэй болгох

2014 онд

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хамтарч ажиллах
Сум, алслагдсан суурин газрын иргэдэд төрийн
үйлчилгээ үзүүлэх, тухайн орон нутгийн нийтийн
эрх ашгийн төлөөх үйл ажиллагаанд хувь нэмэр
оруулах
зорилгоор
сургалтын
хөтөлбөр
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах “Сумын
залуус” төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Аймгийн Залуучуудын
холбоо

Орон нутгийн Засаг захиргаа, иргэдийн
хөрөнгөөр өвөлжилтийн бэлтгэл, жишиг өвөлжөө
барих, мал төллөлт, хадлан тэжээл бэлтгэх,
ургац хураалтын ажилд залуучуудыг оролцуулах
“Ажлын гараа” төслийг хамтарч хэрэгжүүлэх

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Аймгийн Залуучуудын
холбоо

Уул уурхай, авто болон төмөр зам, шинэ барилга
болон бүтээн байгуулалтын бусад салбаруудад
оюутан залуусыг зуны амралтын хугацаанд
ажил, хөдөлмөр эрхлүүлж орлогоор дэмжих үйл
ажиллагааг хамтран зохион байгуулах

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Аймгийн Залуучуудын
холбоо

Зорилтот бүлгийн ядуу өрхийн гишүүдийг ажлын

2014 онд

Нийгмийн халамж,

Ажил олгогч эздийн холбоо

байраар хангах, ажлын байрны захиалага өгөх
Хөдөөгийн багт нүүдлийн цэцэрлэг ажиллуулах

2014 онд

Хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэхэд хамтран
ажиллах

2014 онд

43

Хурал зөвлөгөөн хийхэд хамтран ажиллах,
тэргэнцэр протез ортопедийн үйлчилгээ үзүүлэх

2014 онд

44

Зорилтот бүлгийн иргэдийн эрх ашгийг
хамгаалахын тулд үнэгүй өмгөөлөл хийж
хуулийн зөвлөгөө өгөх
Залуучуудын дунд төрөл бүрийн хөгжүүлэх
чиглэлийн сургалт зөвлөгөөнийг хамтран зохион
байгуулах, Өсвөр үе залуучуудын хөгжлийг
дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хамтран
оролцох
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай
хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд хамтрах

2014 онд

Эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, гэрээр үйлдвэрлэл
эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд сургалт явуулж,
ОНОТХҮйлчилгээг үзүүлэх
Нийгмийн эмзэг бүлгийн өрх иргэнд үзүүлэх
төрөл бүрийн тусламж дэмжлэг үйлчилгээг
хамтран зохион байгуулж үйл ажиллагаа нэг
зорилго чиглэлтэй ажиллах
Амьжиргаагаа дээшлүүлсэн өрхийн гишүүдийн
туршлага солилцох уулзалт өдөрлөгийг хамтран
зохион байгуулах
Ажилгүй иргэдээр мод бут жимс жимсгэнэ
суулгац тариулах арчлах ургуулах

2014 онд

45
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49

50

51

2014 онд

2014 онд

2014 онд

2014 онд

үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс

Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
2014 онд
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Сургалт зохион байгуулах талаар

Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн
хөгжлийг дэмжих сан
Улаан загалмайн нийгэмлэг
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн эцэг эхийн зөвлөл
Хуульч эмэгтэйчүүдийн
холбоо
Аймгийн залуучуудын
холбоо

Чөлөөт ахмадын хороо
Гэрийн үйлдвэрлэл эрхлэгч
эмэгтэйчүүдийн холбоо
Дэлхийн зөн ОУБайгууллага

Булган хангай
ОННХөтөлбөр
Байгал хамгаалах нөхөрлөл
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Төрийн болон орон нутгийн өмчит Компанийн
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, нарийн
бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагын ур чадварыг
дээшлүүлэх “Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх”
сургалт зохион байгуулах
Компанийн дотоод хяналтын сургалт зохион
байгуулах
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”- ын сургалт
зохион байгуулах
Өвөл зуны хүлэмж барих аргачлал, хамгаалагдсан
хөрсөнд нарийн ногоо тариалах арга технологи,
органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэг сургалт
зохион байгуулах, өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг
хөгжүүлэхэд хамтарч ажиллах
Хүнсний салбарын хууль тогтоомж, стандарт,
дотоод
хяналтыг
сайжруулах,
салбарт
ажиллагсадын
мэргэжлийн
ур
чадварыг
дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах
Хувийн хэвшлийн Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний
газруудын
эрүүл
ахуй,
орчин
нөхцөлийг
сайжруулах, технологи мөрдүүлэхэд төрийн
байгууллагатай хамтарч мэргэжлийн зөвлөгөө
өгөх
Тогооч мэргэжлээр мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж
байгаа сургалтын төвүүд, МСҮТ- тэй хамтран
сурагчдын дунд уралдаан тэмцээнийг зохион
байгуулж төгсөгчдийн мэдлэг ур чадварыг
дээшлүүлэхэд хамтарч ажиллах
Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд
мэргэжлийн байгууллагаас сургалт, зөвлөгөөг
тогтмол явуулж хэвшүүлэх
Үдийн цай, хоолыг сайжруулан нэр төрлийг
олшруулах, чанартай аюулгүй хүнс үйлдвэрлэх
талаар сургалт зохион байгуулах
Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл хүнсний
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх талаар орон нутгийн

ХБХ А. Ганболд
АОЭХ
Д. Мэндсайхан
ХБХ А. Ганболд
НХХ Д. Гансүх
ХХ Б. Батболд
“Булган аймгийн
Хүнс, хөдөө аж
ахуйн ассоциаци“
Н. Пүрэвсайхан

Монголын тогооч
нарын холбооны
Булган аймаг дахь
салбар
Ч. Сарантуяа

ҮХААГ Ч. Амгалан
ХАА-н МСҮТ
С. Оюунбат
ҮХААГ Ч. Амгалан
СХХ Ц. Бүрэнтуяа
ХХ Б. Батболд
МХГ Б. Батболд
ҮХААГ Ч. Амгалан
СХХ Ц. Бүрэнтуяа
ХХ Б. Батболд
МХГ Б. Батболд

ҮХААГ Ч. Амгалан
ХХ Б. Батболд
МХГ Б. Батболд

“Монголын
Хүнсчдийн
холбооны Булган

БГ Д.Цогоо
ҮХААГ Ч. Амгалан

61

62
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үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд
хүргэхэд дэмжих, хугацаа хэтэрсэн, хөгцөрч
муудсан бүтээгдэхүүнийг хориглох энэ талаар
мэргэжлийн байгууллагын хяналт, шаардлагыг
өндөрсгөж
орон
нутгийн
шинэ
чанартай
бүтээгдэхүүнийг дэмжин суртчилахад хамтран
ажиллах
Монголын Хүнсчдийн холбоотой хамтран “Хангайн
бүс”-ийн аймгуудыг хамарсан сургалт зохион
байгуулах
Аймагт мах, сүүний боловсруулах үйлдвэрийг
хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах, тоног
төхөөрөмж нийлүүлэхэд хамтарч ажиллах
Сүүний үйлдвэр цехийн хүний нөөцийн сургалт
зохион байгуулах

Үсчин гоо сайханчдын мэргэжлийн ур чадварыг
дээшлүүлэх сургалт, салбарын гадаад дотоод
арга
хэмжээнд
аймгийн
төлөөлөгчдийг
оролцуулах
Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх үндэсний
хөтөлбөрийн хүрээнд махны болон сүүний, сүү
махны үхэрт ангилалт хийж, үржил- селекцийн
ажлыг үргэлжлүүлэн бүс нутгийн хэмжээнд
хээлтүүлэгчийн
хэрэгцээг
бүрэн
хангаж,
мэргэжлийн байгууллагын мэдэлд авах ажлыг
зохион байгуулж гүйцэтгэх
а.Бэлчээрийн төлөв байдлын талаар гаргасан
зөвлөмжийн дагуу сургалт зохион байгуулах
б. Сүү - махны болон мах- сүүний хосолмол ашиг
шимт үхэр сүрэгт явуулах селекцийн ажлыг
гүйцэтгэх

аймаг дахь салбар
тэргүүн Ч. Лхагва

МХГ Б. Батболд
ҮХААГ Ч. Амгалан

ҮХААГ Ч. Амгалан
МХГ Б. Батболд
СХХ Ц. Бүрэнтуяа
Сүү цагаан идээний
үйлдвэрлэлийг
дэмжих үндэсний
“Цагаан далай сан”ийн Булган аймгийн
салбар зөвлөл
Г. Наранцэцэг
Үсчин гоо
сайханчдын
холбооны тэргүүн
С. Бадралмаа

ҮХААГ Ч. Амгалан
ХХ Б. Батболд

ХХ Б. Батболд
СХХ Ц. Бүрэнтуяа

ҮХААГ Ч. Амгалан
Хөгнө Мээж ТББ
Тэргүүн О. Мэдэхгүй
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в. Зохимол хээлтүүлгийн техникчдийг бэлтгэх
сургалт зохион байгуулах
г. Шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр
хангах ажлыг гүйцэтгэх
Ахуйн үйлчилгээний салбарт ажиллагсадын
мэргэжлийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх
сургалтад хамруулах, оѐдлын цехүүдийг тоног
төхөөрөмжийн
шинэчлэл
хийхэд
хүүгийн
хөнгөлттэй дэмжлэг үзүүлэх
Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд иргэдийг сургаж
мэргэшүүлэн шаардлагатай ажлын байранд
зуучлах, зуучлагдсан иргэдийн мэдээллийг
хөдөлмөр эрхрлэлтийн бүртгэл мэдээллийн
нэгдсэн санд бүртгүүлэх

“Ахуйн
үйлчилгээний дахин
сэргэлт холбоо”
Д. Баатар

ХХ Б. Батболд

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн ассоциаци

Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа иргэдийг
хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж
мэргэшүүлэх, мэргэжлийн үнэмлэхтэй болгох

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн хоршоодын
холбоо

Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу Хөдөлмөр
эрхлэлтийн сургалтанд хамрагдагсан иргэдийг
дадлагажуулах, ажлын байраар хангах

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Үсчин, гоо сайханчдын
холбоо

Аймгийн ЖДҮДС-ын хүүгийн хөнгөлөлттэй зээлэнд
хамрагдсан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн
үйл ажиллагаагаа хэрхэн амжилттай зохион
явуулах чадвар олгох сургалтыг зохион байгуулах
Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн амьдрах ухааны
сургалтуудыг зохион байгуулах

2014 онд

Хөдөлмөрийн
хэлтэс

Худалдаа аж үйлдвэрийн
танхим

2014 онд

Эмэгтэйчүүдийн бүлэг хоршоонд хөнгөлөлттэй
зээл олгуулах, төсөл бичих, аж ахуй эрхлэх
сургалтанд хамруулах,
Иргэдэд даатгуулахын ач тус, даатгалын талаарх
мэдээлэл өгөх сургалт

2014 онд

Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний
хэлтэс
Нийгмийн
даатгалын хэлтэс

2014 онд

Хатан Ухаан танхим
Зах заал ба Бэлчээрийн
тогтвортой менежмент
төсөл
Эмэгтэйчүүдийн холбоо,
үйлдвэрчний эвлэлийн
холбоо

Мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх уралдаан тэмцээн
85

86
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Монголын тогооч
нарын холбооны
Булган аймаг дахь
салбар
Ч. Сарантуяа
Аймгийн оны шилдэг үсчин, гоо сайханч
Үсчин гоо
шалгаруулах ур чадварын тэмцээн зохион
2014.04 сар
сайханчдын
байгуулах
холбооны тэргүүн
С. Бадралмаа
Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах
Хоол, ундаа, нарийн боовны үзэсгэлэн гаргаж
2014
Монголын тогооч
шилдэг сум, брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулах
нарын холбооны
Булган аймаг дахь
Сумдыг бүсчилж тогооч нарын ажил мэргэжлийн
салбар
уралдаан зохион байгуулж үзэсгэлэн худалдаа
2014
Ч. Сарантуяа
гаргаж сумын иргэдэд сурталчилан таниулах
Судалгааны ажил
Аз жаргалын индекс судалгааг хийх
2014
ХАҮТ
3-р улирал
Ж.Олонбаяр
Аймгийн оны шилдэг тогооч шалгаруулах ур
чадварын тэмцээн зохион байгуулах

2014. 08 сар

90

Орон
нутгийн
өргөн
хэрэглээний
бараа
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, бууралтын судалгаа
хийх

91

Аймгийн Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа хийх

92

Бэлчээрийн төлөв байдлын судалгаа хийж,
дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж боловсруулах
Хөгнө Мээж ТББ
О. Мэдэхгүй
Сэлэнгэ
үүлдрийн
үхэр
өсгөн
үржүүлэх
генофондийг
хамгаалах,
ашиг
шимийг
нэмэгдүүлэх
Бүтээн байгуулалтын ажил
Барилгажилт, шинэ гудамж төсөлтэй холбоотой
барилгын
гаднах
ногоон
байгууламж,
“Булган аймгийн
цэцэрлэгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх
Хүнс, хөдөө аж

93

94

ХАҮТ
Ж.Олонбаяр
“Булган аймгийн
Хүнс, хөдөө аж
ахуйн ассоциаци“
Н. Пүрэвсайхан

ҮХААГ Ч. Амгалан
СХХ Ц. Бүрэнтуяа

СХХ Ц. Бүрэнтуяа
ХХ Б. Батболд

ҮХААГ Ч. Амгалан
ХХ Б. Батболд
ХБХ А. Ганболд
Статистакийн хэлтэс
Ц. Ганцэцэг
ХБХ А. Ганболд
Статистакийн хэлтэс
Ц. Ганцэцэг
НХХ Д. Гансүх
ХХ Б. Батболд
ҮХААГ
Ч. Амгалан

ГХБХБГ Ч. Балдандорж
Булган СЗДТГ,
ТҮА ...Чимгээ

Экологийн цэвэр хүнсний ногоог боловсруулах цех
болон эмийн ургамлаар гарган авсан эх хөрөнгийг
95 ашиглан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
цехийг “Цагаан далай сан”-ийн технологиор
Булган, Хишиг- Өндөр, Хутаг- Өндөр, Сайхан
суманд байгуулах
Малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулахад хамтарч
96 ажиллах
Аймгийн төвд “Ахуйн үйлчилгээний төв”, сумдад
97 ахуйн үйлчилгээний цэг байгуулж салбарт
ажиллагсадыг зориулалтын ажлын байртай
болгоход төр анхаарч дэмжлэг үзүүлэх
Аймгийн төвд Бизнесийн жишигт нийцсэн
98 худалдааны төв байгуулж, эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан ажлын байрны хангамжийг нэмэгдүүлэх
Ил задгай сүү цагаан идээ худалдаалж буй
99 иргэдийг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин
нөхцөлд худалдаа хийлгэхэд анхаарч ажиллах
Барилга угсралтын ажилд хөндлөнгийн хяналт
100 тавиулах

ахуйн ассоциаци“
Н. Пүрэвсайхан
Сүү цагаан идээний
үйлдвэрлэлийг
дэмжих үндэсний
“Цагаан далай сан”ийн Булган аймгийн
салбар зөвлөл
Г. Наранцэцэг
Ахуйн үйлчилгээний
дахин сэргэлт
холбоо
Д. Баатар
Худалдаа
эрхлэгчдийн холбоо
Т. Лхагвадорж
Барилгачдын
холбоо
Цэцэгмаа

ҮХААГ Ч. Амгалан
ХХ Б. Батболд

ҮХААГ Ч. Амгалан
ХХ Б. Батболд

МХГ Б. Батболд
ҮХААГ Ч. Амгалан
ГХБХБГ Ч. Балдандорж
ГХБХБГ Ч. Балдандорж

№

1

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх
Хариуцах
Хамтран ажиллах
хугацаа
байгууллага
байгууллага
ХОЁР. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ, АРДЧИЛСАН ЗАСАГЛАЛТАЙ БУЛГАНЧУУД
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ
2014-2015
ТЗУХ, ХШҮ
Ухаалаг соѐлтой амьдралын
Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийн
төлөө нийгэмлэг
талаар
иргэд
/хэрэглэгчид/-ээс
сэтгэл
Иргэний
бүтээлч оролцоо
ханамжийн судалгаа авах
хяналтын
төв /ИБОХ/
2014-2015
ТЗУХ
Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгаа

хийх
2

Аймаг, сум, орон нутагт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,
бодлого боловсруулахдаа ТББ, иргэний нийгмийн
байгууллага, иргэдээс санал авч байх, оролцоог
өргөтгөх

2014-2015

3

Судалгааны баг ажиллуулж, судалгаатай болох,
хөгжлийн хүрэх үр дүнг тодорхойлох

2014-2015

ИНБ-ууд
Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХ/
ТЗУХ
ХШҮ

Мэргэжлийн баг
Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХ/

2014-2015
4

Хэрэглэгчийн судалгаа авч байх, хөндлөнгийн
үнэлгээ өгөх хараат бус болон мэргэжлийн багтай
болох дэмжлэг үзүүлэх

5
ИНБ-ыг чадавхижуулахад
зохион байгууулах

анхаарах,

сургалт

Мэргэжлийн баг

2014
4 улиралд
Сум, агентлагууд
ТЗУХ

Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Т. Бямбарагчаа
ИНБ-ууд

6

Орон нутгийн сонинд сар тутам Төрийн
захиргааны байгууллагын ажил үйлчилгээ гэсэн

2014

Сэтгүүлчдийн холбоо

нүүр бэлтгэх

/тухай бүр/
Сэтгүүлчдийн холбоо

7
Орон нутгийн хэвлэл мэдээлийн ажилтнуудыг
сургалтанд хамруулах, чадавхжуулах

2014
4 улиралд

Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХТ/

Сум, орон нутагт теле студитэй болоход ТББ
идэвхитэй оролцох

2014

Сэтгүүлчдийн холбоо

Ашиг сонирхлын судалгаа хийх, Дэлхийн зөн ОУБын менежментийг ИНБ-д нэвтрүүлэх

2014

8
ХЗХ
ТЗУХ

9

1

2

3
4
5

ГУРАВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ БУЛГАНЧУУД
Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн үлмаас учирсан Жилдээ
ХЗХэлтэс
хохиролд хохирлын хэмжээ тогтоох, эд хөрөнгийн
зах зээлийн үнэлгээг тогтоох үнэлгээчинтэй болох
“Архигүй
Булган”
хөтөлбөрийн
хүрээнд Жилдээ
ХЗХэлтэс
согтууруулах ундааны хор хөнөөлийн талаар
АНЭ
иргэдэд болон зорилтот бүлгүүдэд сургалт зохион
ЭМГ
байгуулах
Цагдаагийн газар
Архины албадан эмчилгээнд хамрагдсан иргэд
болон тэдний ар гэрийнхэнд давхар хамаарлаас
Тухай бүрт
ЭМГ
гаргах сэтгэл зүйг дэмжих зөвлөгөө зөвлөмжийг
Цагдаагийн газар
өгөх
ЦГазар
Цагдаагийн газрын дэргэдэх Иргэний зөвлөлд Жилдээ

олон нийтийн төлөөлөл ажиллуулах
Бугат сумын “ Их Бугат”-д байгаль хамгаалах Жилдээ
уламжлалт өвөрмөц арга ухааны төв

БОГ

Дэлхийн зөн ОУБУхаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХТ/

Төр, иргэний нийгмийн
байгууллагууд
Эрүүл, идэвхтэй
амьдралын клуб , “Сайхан
монгол урсгал” ТББ
Нарклогийн тасаг
Сайхан Монгол ТББ
Төр, иргэний нийгмийн
байгууллагууд
Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг

байгуулж, цаашид
дэлгэрүүлэх
6

бусад

сумдад

Цөлжилтийн эсрэг ойн зурвас
ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх

байгуулах,

7

Байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил

8

Булаг шандны эхийг хамгаалж, тохижуулах

9

Хог хаягдлыг ангилан ялгах

10

Сургалт, сурталчилгаа

1

2

түгээн

V/10-VI/20,
IX/20-X/10

БОГ

V/10-VI/20,
IX/20-X/10

БОГ

Жилдээ

БОГ

Жилдээ

БОГ

Жилдээ

БОГ

ДӨРӨВ.ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ БУЛГАНЧУУД
Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн Эрүүл
Эрүүл мэндийн
мэндийн боловсрол олгох мэдээлэл, сургалт,
газар
Улирал бүр
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах
Гэрийн асаргаа сувилгаа, хөнгөвчлөх тусламж
үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх ажлыг зохион
байгуулах

Жилдээ

Аймгийн нэгдсэн
эмнэлэг

Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХТ/
“
Заан хүж ЗБНБДТХ,
Булган бүтээлч хөгжил ТББ,
БУЦС нөхөрлөл, “Хан Ач
Гэр бүл төв” ТББ
Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХ/
“Заан хүж “нөхөрлөл
Булган аймгийн Хүнс, хөдөө
аж ахуйн ассоциаци“
Н. Пүрэвсайхан
Байгаль хамгаалах
нөхөрлөлүүдийн холбоо
Биологийн олон янз
байдлыг хамгаалах төсөл
Ухаалаг соѐлтой амьдралын
төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХ/

Ахмад эмч нарын холбоо
ДЗОУБ
Хөгнө мээж ТББ
ЭМГ
Ахмад эмч нарын холбоо
Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд

3
4

5
6
7
8

9

10

11

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгэм хамт
олонд тулгуурласан сэргээн засах тусламж
үйлчилгээг үзүүлэх
Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн оношлогоо
эмчилгээний орчин үеийн шинэлэг дэвшилтэт
технологийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх
Сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлэх
- Донтолт
- Сэтгэл гутрал
- Стресс
Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
нийтийг хамарсан тусламж үйлчилгээ
Уламжлалт анагаах ухааныг
орон
нутагт
хөгжүүлэх загвар сум, эмнэлэг бий болох
Морь унаач хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй
байдлыг хамгаалах

Жилдээ
Жилдээ

Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэдийн холбоо
Хувийн хэвшлийн
эмнэлгүүд

Өрхийн ЭМТ-үүд
ЭМГ
ХБХЭЭХ
ЭМГ

ЭМГ

ДЗОУБ

ЭМГ

ДЗОУБ

Жилдээ
Жилдээ

3-4 дүгээр
улирал

Сумын ЭМТ

МУ-ын Гавьяат тамирчин олимпийн мөнгөн
медальт Даваажавын нэрэмжит чөлөөт
бөхийн олон хотын тэмцээнийг хамтран
зохион байгуулах.

Жил бүр

ССАЖГ

Цанлиг ХХЭМТ
Бүрэгхангай сумын ЭМТ
ЭМГ
Морин спорт уяачдын
холбоо
Чөлөөт бөхийн холбоо

Àõìàä
âîëåéáîë÷äûí
óëñûí
àâàðãà
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах.

2014 оны 8 сар

ССАЖГ

Волейболын холбоо

Õºäººãèéí
õ¿÷òýí¿¿ä
áàðèëäààí,
Áóëãàíõàíãàéí õ¿÷òýí¿¿ä äýâæýýòýé õàìòðàí
æèë á¿ð 128 áºõèéí áàðèëäààíûã çîõèîí
áàéãóóëàõ.

Жил бүр

ССАЖГ

Үндэсний бөхийн холбоо

Áóóäëàãûí ñïîðòûã õºãæ¿¿ëýõ áýëòãýë
ñóðãóóëèëò õèéõ Òèéð áàéãóóëàõ.
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ýâåíò Хутаг-Өндөр сумын
“Хангинахын шугуйн шагайн тойром”-ыг

2014

ССАЖГ

Буудлагын холбоо

Жил бүр

АЗДТГ
ССАЖГ

Шагайн холбоо

Жилдээ

ЭМГ

14

15

1

2

3

Áóëãàí àéìãèéí àëáàí áàéãóóëëàãà, àæ àõóé
íýãæ,
áàã,
èðãýíèéã øàòàð÷èí áîëãîõ
õºäºëãººí ºðí¿¿ëэх олон талт арга хэмжээг
төлөвлөх
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ýâåíò Хутаг-Өндөр сумын
“Хангинахын шугуйн шагайн тойром”-ыг

Жил бүр

Аялал жуулчлалын
холбоо
ССАЖГ

АЗДТГ
ССАЖГ
Аялал жуулчлалын
холбоо
ТАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ БУЛГАНЧУУД

Шатрын холбоо

Жил бүр

Хүүхэд,
гэр
бүл,
Хүүхдийн
хүмүүжил
төлөвшил, Боловсролд иргэдийн оролцооны
чиглэлээр төрөл бүрийн сургалтууд зохион
байгуулах,
“Бүтээнгээ суралцах, суралцангаа бүтээх”,
“Өөрийгөө хөгжүүлэх өвөрмөц арга”,”Соѐл, Улирал бүр
бловсоролын гайхамшиг “,”Бүтээлчээр унших “
зэрэг цуврал сэдвээр хандивын төлбөрт лекц
уншиж “Эрдэм боловсролтой Булганчууд”
санд хөрөнгө босгох
Үдийн
цай,
сургуулийн
дотуур
байр,
цэцэрлэгийн
хүүхдийн
хоолны
чанар,
хүртээмж, аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүний Улирал бүр
чанарт хяналт тавих
Насан туршийн боловсролын чиглэлэээр
иргэдэд гэр бүл, иргэн, ѐс суртахуунтөлөвшил , гоо зүй- мэдрэмж, амьдрах ухааны
Улирал бүр
сургалтуудыг зохион байгуулах

Боловсролын газар

Шагайн холбоо

БГ, Аймгийн Ахмад багш
нарын зөвлөл
Ухаалаг соѐлтой
амьдралын төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХТ/
ЮНЕСКО-ийн үндэсний
комиссын элч, шилдэг
лектор Т.Бямбарагчаа

Боловсролын газар

Сургуулийн эцэг эхийн
зөвлөл

Боловсролын газар

Булган уран хоршоо

Амьдрах ухааны
сургалтын төв
Ухаалаг соѐлтой
амьдралын төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХТ/

4

5

6

Óãèéí áè÷èã, öóñ îéðòîëòûí ÷èãëýëýýð èðãýäýä
÷èãëýñýí
ñóðãàëò
ñóðòàë÷èëãàà
çîõèîí
áàéãóóëàõ, угийн бичиг хөтлүүлэх арга
хэмжээг зохион байгуулах

2014 -2015

ССАЖГ

Ахмад багш нарын холбоо

Ãар урчууд хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийг соѐлын
бүтээлч аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр
чадавхижуулах
сургалтûã
õàìòðàí
зохион
байгуулах

2014 оны 10 сар

ССАЖГ

Урчуудын эвлэлийн хороо

Áóëãàí íóòãààñ òºðºí ãàðñàí ÿðóó íàéðàã÷,
çîõèîë÷äûí íýãäñýí óóëçàëò, ÿðóó íàéðãèéí
öýíã¿¿íèéã çîõèîí áàéãóóëàõ

2015 онд

ССАЖГ

Зохиолчдын эвлэлийн
хороо
Ухаалаг соѐлтой
амьдралын төлөө нийгэмлэг
Иргэний бүтээлч оролцоо
хяналтын төв /ИБОХ/

11

12

13

14

Хүүхдийн Жаргалант зусланд
ДЗМОУБ-ын хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн
хүүхдүүдийг хамруулах
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудлаар
зохион байгуулж байгаа ажил үйлчилгээгээ
сурталчилах, нэвтрүүлэг бэлтгэх
Иргэн гэр бүлийн гишүүд, хүүхдүүдэд гэр
бүлийн харилцаа сэдвээр сургалт зохион
байгуулах
Гэр бүлийн төлөвшил, төлөвлөлт Өрхийн
санхүү ба төлөвлөлт Ухаалаг ээж аавын
сургалт

7-р сард

Сар бүр

4-р сард

хөтөлбөрийн зохицуулагч
Биндэрья, Сувд-Эрдэнэ
Сайхан Монгол телевиз
Д.Ганбат
“Оюуны чадвар” ТББ-ын
байгууллага Г.Мөнгөн

Жилийн турш

ХГБХХ-ийн
мэргэжилтэн
С.Оюунзаяа

Эмэгтэйчүүд хөгжлийн
тэмүүлэл сан менежер
Г.Цэцэгмаа

Сар бүр

ХГБХХ-ийн
мэргэжилтэн
С.Оюунзаяа

ХБХ-үүдийн эцэг эхийн
холбоо

ХБХ-үүдэд сургалт зохион байгуулах
15

ХГБХХ-ийн
мэргэжилтэн
С.Оюунзаяа
ХГБХХ-ийн
мэргэжилтэн
С.Оюунзаяа
ХГБХХ-ийн
мэргэжилтэн
С.Оюунзаяа

АО-100
ЭЧАЗ-9
Аор-10
Эрүүл чиирэг-15
Эрдэм боловсролтой-15 нийт 149 хэрэгжүүлэх ажил төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна.
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

