
                ШАР  УСНЫ  1-р БАГ РАШААНТ ТОСГОНЫ БИНХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2017 ОНЫ  
                                                          ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Багийн иргэдийн хуралаас дэвшүүлсэн үндсэн Зорилт:

Хурлын тогтоол шийдвэрт хяналт тавьж Багийн засаг даргатай хамтран ажиллана.

№
Хийгдэх ажил арга хэмжээ Хугацаа

Хариуцах албан 

тушаалтан
Хамтран ажиллах

1

Багийн засаг даргын 2017-2020 онд хийх мөрийн хаталбөр 

2017 онд хийх ажлын тайланг иргэдээр хэлэлцүүлэн батлах
5 сар

БЗДарга 

Б.Отгонбаяр
Тэргүүлэгчид

2

Газар тариалан, малчид, хадланчдын хоорондын харилцаа 

зохицолыг хангах, ХАА-н тасгийн мэдээлэлийг иргэдэд 

сонсгох. 5 сар

ХАА-н тасгийн 

дарга Б.Цагаан, 

Н.Пүрэвдагва Тэргүүлэгчид

3

Шар усны 1-р багаас сонгогдсон  Сумын ИТХ-н 

төлөөлөгчдийн мэдээлэл сонсох 
5 сар

Сумын ИХ-ын 

төлөөлөгчид, БИНХ-

н тэргүүлэгчид. Тэргүүлэгчид

3

Багийн засаг даргын хагас жилийн тайлан мөрийн хөтөлбөр 

хэрэгжилт. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 

хийгдэх ажлыг эрэмбэлэх бусад цаг үеийн асуудлаар
5 сар

Багийн засаг дарга 

Б.Отгонбаяр

Тэргүүлэгчид

4

 Багийн засаг даргын 2017 онд хийсэн ажлын тайланг 

хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт хийх. Газар зохион 

байгуулалалтын төлөвлөгөөнд тусгах газрыг хэлэлцэн 

сумийн Газарын албанд хүргүүлэх 12 сар

Багийн засаг дарга 

Б.Отгонбаяр 

Газрын даамал : 

Оюунболд Тэргүүлэгчид

5
БИНХ-ын ажлын тайлан 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг 

хэлэлцэх 12 сар
БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг Тэргүүлэгчид

1

Орон сууцны хороололд оршин суугч иргэд тухайн хэсэгт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж , хувийн хэвшлийг 

хамруулан орчин тойрны тохижилт цэвэрлэгээ нийтийн 

эзэмшлийн орц, подволд хураажийн үнэ тогтоох. СӨХ-ийн 

үйл ажиллагааг сэргээж СӨХ-ийн даргийг сонгох.
4 сар

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг, 

Тэргүүлэгч 

Ч.Эрдэнэбат
Тэргүүлэгчид

2

Хонхор хороололд: Мал бүхий иргэдийн бэлчээрийн 

асуудал малын гаралтай хог хаягдал, гудамж талбайн 

цэвэрлэгээ болон гудамжний тохижилтийн талаар иргэдээс 

санал авч хэсгийн ахлагч нарыг сонгож ажилуулах.
4 сар

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг, 

Тэргүүлэгч 

Я.Энхчимэг , 

Ц.Түмэндэмбэрэл
Тэргүүлэгчид

3

Дөхөм хороололд: Мал бүхий иргэдийн бэлчээр иргэдийн 

ахуйн хадлангийн тайлбайг хамгаалах чөлөөлөх ,  малын 

гаралтай хог хаягдал, гудамж талбайн цэвэрлэгээ болон 

гудамжний тохьжилтийн талаар иргэдээс санал авч хэсгийн 

ахлагч нарыг сонгож ажиллуулах.
4 сар

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг, 

Тэргүүлэгч 

Д.Отгонбаатар
Тэргүүлэгчид

4

Гурт хороолол: Мал бүхий иргэдийн бэлчээрийн асуудал 

тариан талбайг хашаажуулах талаар хэлэлцэх, талбайн 

харуул хамгаалалтыг сайжруулах, малыг хариулгатай 

болгох. Худаг усны асуудал гудамж талбайн цэвэрлэгээ 

болон гудамжны тохижилтийн талаар иргэдээс санал авч 

хэсгийн ахлагч нарыг сонгож хамтран ажиллах. 4 сар

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг, 

Тэргүүлэгч 

Ч.Эрдэнэбат

Тэргүүлэгчид

5

Хөдөө: Тариан хоолойд- Малчдын бэлчээр ашиглалт хавар 

намар нүүх цаг хугацааг тогтоох. Газар тариалан, хадланчид 

малчид хоорондын хамтын харилцааг орон нутгийн 

малчдын зөвлөл болон зөвлөлүүдтэй хамтран асуудалыг 

шийдвэрлэх. Өвөлжөөний газарын асуудалын  талаар 

Газарын даамалын мэдээлэл сонсох. 5 сар

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг, 

Тэргүүлэгч 

Ч.Эрдэнэбат

Тэргүүлэгчид болон 

малчдын зөвлөл

Багийн иргэдийн нийтийн хурлын ирцийг сайжруулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд багийн хурлыг 

нутаг дэвсгэр, айл өрхийн байршил, тулгамдаж буй асуудалтай нь уялдуулан хэсэгчлэн зохион байгуулж мэдээ 

мэдээллээр хангаж ажиллана.

Нэг: БИНХ-ын  хуралдаан

Хоёр: БИНХ-ыг хэсэгчлэн зохион байгуулах



6

Хөдөө: Чулуут- Газар тариалан малчдын хоорондох 

зөрчлийн асуудалыг зохицуулах. Зуслангийн газар байршил 

багтаамжийг тогтоох. Өөр сумын иргэдийн нүүдлийг зогсоох 

тухай. ХАА-н тасаг болон Газарын даамалтай хамтран 

мэдээлэл тавих малчидад. 5 сар 

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг, 

Тэргүүлэгч 

Д.Отгонбаатар

Тэргүүлэгчид болон 

малчдын зөвлөл

1

Сар бүрийн эхний долоо хоногийн  5 дахь өдөр хуралдах.

Сар бүр

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
тэргүүлэгчид

2

БИНХ-ын тэргүүлэгчийн ажлын төлөвлөөг гаргаж батлах.

3 сар

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
тэргүүлэгчид

3

Багийн засаг даргын 2017-2020 онд хийж хэрэгжүүлэх 

мөрийн хөтөлбөр 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг 

хэлэлцэх. 3 сар

Багийн засаг дарга 

Б.Отгонбаяр
тэргүүлэгчид

4

Тухайн багаас сонгогдсон ИНХ-н төлөөлөгч нартай цаашид 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцэх
3 сар

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг

Сумын ИХ-ын 

төлөөлөгчид, БИНХ-н 

тэргүүлэгчид.

5

Шар ус 1-р багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж 

албан байгууллагын дарга нарын мэдээлэлийг сонсож 

цаашид хамтран ажиллах тухай нийгмийн хариуцлагаа 

ухамсарлан, бүтээлч ажил өрнүүлэх тухай хэлэлцэх.
4 сар

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг

Аж ауйн нэгж албан 

газарын дарга нар

6

Цагдаагийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэлийг сонсож 

иргэд аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах талаар 

хэлэлцэх. Үүнд : Замын тэмдэг тэмдэглэгээ , хурд сааруулагч 

гэх мэт. 4 сар

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг

Хэсгийн төлөөлөгч, 

цагдаа

7

 Шар усны 1-р багийн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдэд 

ажлын байр бий болгох үйлдвэр үйлчилгээний газрын 

асуудалыг шийдвэрлэх зорилгоор худалдааны гудам бий 

болгох газрын асуудлыг хэлэлцэн газар зохион 

байгууллатын төлөвлөгөөнд тусгуулах.
6 сар

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг

Тэргүүлэгчид

8

Иргэдийн хөдөлмөрийг үнэлэж шагнал урамшуулалд 

тодорхойлох.
жилийн турш

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
Тэргүүлэгчид

9

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зорилгоор багийн даргын 

болон Шар усны 1-р багийн төсвийн байгууллагын дарга 

эрхлэгч нарын мэдээллийг сонсох.

10 сар

Багийн дарга  

Б.Отгонбаяр, 

Сургуулийн 

захирал 

Н.Бүрэнцог, 24-р 

цэцэрлэг 

С.Батцэцэг, Хүн 

Эмнэлэг 

М.Чулуунтөмөр Тэргүүлэгчид

1

Орон нутгийн өмчийн ашиглалт хамгаалалт зарцуулалтанд 

хяналт тавьж ажиллах

жилийн 

турш

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
тэргүүлэгчид болон 

2

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр шийдэж байгаа 

ажил болон хийгдсэн ажлын ашиглалтын явцад хяналт 

тавьж ажиллах.

жилийн 

турш

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
Тэргүүлэгчид

3

СөХ-ийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах.
жилийн 

турш

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг

Тэргүүлэгчид болон 

СӨХ-н удирдлага.

Гурав: БИНХ-ын тэргүүлэгчийн хуралдаан.

Дөрөв: Хяналт шалгалт



4

Байгаль орчны тухай хуулийн хүрээнд  хог хаягдал , аж ахуйн 

нэгжийн тохижилтонд хяналт тавьж ажиллана. 

улирал 

бүр

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг

Тэргүүлэгчид болон 

БОАлба.

1

БИНХ-ын үйл ажиллагааг сурталчилах нээлттэй хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулж урлаг спортын уралдаан тэмцээн зохион 

байгуулна.
10 сар

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
тэргүүлэгчид

2

БИНХ-ын тэргүүлэгчдээс  сарын  бүрийн нэг өдрийг иргэдээ 

сонсох өдөр болгон ажиллах.
сар бүр

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
тэргүүлэгчид

3

БИНХ-ын ажлын албны өрөөтэй болох.
жилийн 

турш

БИНХ-н дарга 

Ё.Батхуяг ,нарийн 

бичиг Я.Энхчимэг
тэргүүлэгчид

1

Хэсгийн ахлагч нартайгаа хамтран гэр хороололын гудамж 

талбайг тохьжуулж  хашааны хаягийг эмх цэгцтэй болгох.

3-р 

улиралд

БИНХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг

Тэргүүлэгчид болон 

Хэсгийн ахлагчид

1

Рашаант тосгоны баяр наадамын үйл ажиллагааг зохион 

байгуулах

7 сард

БинХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг.          

Багийн дарга 

Тосгоны захирагч 

Б.Отгонбаяр

Соёлын төв, Тосгоны 

захирагчийн алба , 

Нийгмийн ажилтан 

Б.Хосцэцэг

2

Рашаант тосгоны багийн аварга шалгаруулах спортын арга 

хэмжээг хамтран зохион байгуулна.

3-р 

улиралд

БинХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг.         

Багийн дарга 

Тосгоны захирагч 

Б.Отгонбаяр

Соёлын төв, Тосгоны 

захирагчийн алба , 

Нийгмийн ажилтан 

Б.Хосцэцэг

3

Шинэ жилийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажиллах.  Бүтээлч ажилд хамтран ажилласан хэсгийн 

ахлагчдыг шагнан урамшуулах.

12 сар

БинХ-ын дарга 

Ё.Батхуяг.         

Багийн дарга 

Тосгоны захирагч 

Б.Отгонбаяр

Соёлын төв, Тосгоны 

захирагчийн алба , 

Нийгмийн ажилтан 

Б.Хосцэцэг, БИНХ-ын 

тэргүүлэгч

Зургаа: Бүтээлч ажил

Долоо:  Тэмдэглэлт баяр

Тав: Бусад ажлын талаар


