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№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
 

Хэрэгжүүлэххэлтэс, 
алба, газар 

Хариуцахэзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

1 

“Төрийн үйлчилгээ-Багийн Засаг дарга” сэдэвт 
сургалт, “Төрийн алба-Сахилга, хариуцлага” 
сэдэвт төрийн албан хаагчдын нэгдсэн 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах 

12 -р сарын 06 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

2 

Зарим сумдын Засаг даргын Тамгын газар, 
тосгоны Захирагчийн алба, төр, төсвийн 
байгууллагуудад нэгдсэн үзлэг, шалгалт зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны 
захиалгын дагуу нөөцөөс нөхөх ажлыг зохион 
байгуулах. 

12-р сарын  
04-08 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар,  

Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөл 

Ө.Сувдаа 

4 

“Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, тулгамдсан 
асуудал” сэдэвт онол-практикийн бага хурлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

5 
Олон улсын Хүний эрхийн өдрөөр иргэдэд үнэ 
төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгөх арга хэмжээг 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах 

12-р сарын  08-
ны өдөр 

Хууль, эрх зүйн хэлтэс 
Д.Ёндонжамц 

 

6 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх ажлыг хүрээнд Шатар сонирхогчдын 
аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион 
байгуулах 

12-р сарын 08-
ны өдөр 

Хууль, эрх зүйн хэлтэс 
Д.Ёндонжамц 

 



7 
Санхүүчдийнөдрийнаргахэмжээгзохионбайгуулж, 
онышилдэгсанхүүчдыг шалгаруулан шагнах 

Сардаа 
Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс 
М.Нарантуяа 

8 

Хувь  хүний орлогын албан татварын  тайланг 
хэрхэн гаргах талаар сургалтыг төсөвт 
байгууллагуудад хийж,татвар төлөгч иргэний бааз 
цэгцлэх ажлыг зохион байгуулах. 

Сардаа Татварын хэлтэс Х.Батболд 

9 

2017 оны жилийн эцсийн “Мал, тэжээвэр амьтдын 
тооллого”-ын  явуулах тухай сургалтыг   сумдын 
статистик хариуцсан ажилтан, хөдөө аж ахуйн 
тасгийн мэргэжилнүүдэд  хийх 

12-р сарын 04 Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

10 
2017 оны жилийн эцсийн “Мал, тэжээвэр амьтдын 
тооллого”-ыг зохион байгуулах 

12-р сарын                   
07-17-ны 
хооронд 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 

“Бага боловсролын Монгол хэл, Математикийн 
сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх агуулга, арга 
зүй” сэдэвт сургалтыг Сэлэнгэ, Орхон бүсийн 
сургууль дээр зохион байгуулах 

Сардаа 
Боловсрол,  соѐл 

урлагийн газар 
Ч.Жаргалсайхан 

2 „‟Эрүүлшүд” аяныг зохион байгуулах Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

3 
Хүдэр, Сантсуманд 
халдвартболонхалдвартбусөвчнийэрт 
илрүүлгийнүзлэгзохионбайгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

4 
“ДОХ, БЗДХ-ынэсрэгхамтдаа” сургалт, 15-64 
насны иргэдэд ХДХВ, тэмбүү илрүүлэх үзлэгийг 
зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зөвшөөрөл 
олгох шалгалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 
Сумдын хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалт зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

7 

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох 
судалгааны дахин үнэлгээний ажлын хүрээнд 
өргөдөл гаргасан өрхүүдээс судалгаа авах ажлыг 
зохион байгуулах. 

Сардаа 
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

8 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн өдөр”-
ийг тохиолдуулан өдөрлөг зохион байгуулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

9 Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах аяныг Сардаа Гэр бүл, П.Оюун 



зохион байгуулах хүүхэд,залуучуудын 
хөгжлийн газар 

10 
”Оны шилдэг хүүхэд”–ийг /10 номинациар/ 
шалгаруулж алдаршуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

11 
Хамтарсан багийн сургалтыг Сайхан, Баянгол, 
Мандал, Баруунбүрэн, Сант, Орхон, Орхонтуул 
сумдад зохион байгуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

П.Оюун 

12 

Монгол Улсад авто замын салбар үүсч хөгжсөний 
88 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж Хойд 
бүсийн авто зам засвар, арчлалтын компаниудын 
дунд спорт /сагсан бөмбөг,гар бөмбөг,ширээний 
теннис,шатар,олс таталт/-ын тэмцээнүүдийг 
зохион байгуулах 

12-р сарын 08-
09 -нд 

Биеийн тамир, спортын 
газар 

Б.Баттулга 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

1 
Байгаль хамгаалагчдын зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулах 

12-р сарын  
22, 23 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Т.Түвшинтөгс 

2 
“Бизнес төрөлжүүлэлт” хөтөлбөрийн 2 дахь 
сургалтанд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн 
нэгж, иргэдийг хамруулах 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 

3 
Улс, аймгийн сайн малчдын материалыг хүлээн 
авч аймгийн Засаг даргын зөвлөлд танилцуулах 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 

4 Бод малын ангилалтын дүн мэдээг гаргах Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

5 

Аймгийн хэмжээндагаар бохирдуулагч эх 
үүсвэрийн нэгдсэн тооллогыг заавар журмын 
дагуу явуулан үр дүнг нэгтгэн холбогдох газарт 
хүргүүлэх 

Сардаа 
Ус, цаг уур, орчны 
шинжилгээний төв 

М.Рэгзэдмаа 

6 
Сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах 

Сардаа 

Газрын харилцаа, барилга 
хот байгуулалтын газар, 

сумдын Засаг даргын 
Тамгын газар 

Б.Саруултөгс 

7 

Аймгийн хэмжээнд газар ашиглалтын 
тохиромжтой байдлын үнэлгээг бэлчээр, 
тариалан, аялал жуулчлал, хадгалан хамгаалах 
газарт хийх 

Сардаа 
Газрын харилцаа, барилга 

хот байгуулалтын газар 
Б.Саруултөгс 

8 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй Сардаа Газрын харилцаа, барилга Б.Саруултөгс 



 
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай Газрын тухай 
хуулийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах, 
газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх, 
газрын төлбөр ногдуулах, төсөвт төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

хот байгуулалтын газар 

9 
Газрын биржийн цахим системд газар эзэмших 
эрхийн барьцааны бүртгэл болон үнийн мэдээг 
оруулах 

Сардаа 
Газрын харилцаа, барилга 

хот байгуулалтын газар 
Б.Саруултөгс 

10 
Газар ашиглалт, газрын зөрчил маргааны 
судалгаа хийж, цаашид авах арга хэмжээг 
нарийвчлан тодорхойлох 

Сардаа 
Газрын харилцаа, барилга 

хот байгуулалтын газар 
Б.Саруултөгс 


