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№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
Аймгийн удирдах ажилтнуудын “Мэдээллийн цаг” 
арга хэмжээг зохион байгуулах 

5-р сарын 7 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

2 
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний 
тэргүүлэгчдийн 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу зарим 
асуудлуудын төслийг боловсруулж, хэлэлцүүлэх 

Сардаа  
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 
Ялалтын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

5-р сарын 4-5 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул 

4 
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, Төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаанд 
дотоод аудит хийх  

Сардаа  
Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Д.Лувсандагва 

5 
Орхонтуул, Сант сумдын үйл ажиллагааг сурталчлах 
ажлыг  орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 

Сардаа 
Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Д.Лувсандагва 

6 
Аймаг, сум, агентлагийн удирдлагууд, холбогдох 
мэргэжилтнүүдэд Захиргааны ерөнхий хуулийн 
сургалтыг зохион байгуулах 

5-р сарын 21 Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

7 

Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглал батлагдсаны 70 
жилийн ойг угтан “Хүний эрхийн театр” арга хэмжээг 
хууль сахиулах байгууллагуудын дунд зохион 
байгуулах 

5-р сарын 11 

Аймгийн ЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс  

Шүүхийн шийдвэх 
гүйцэтгэх газар 

Хүний эрхийн Сэлэнгэ 
аймаг дахь ажилтан 

Д.Ёндонжамц 

8 
Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хураан 
авсан хөрөнгө, эд зүйл, хэрэгслийг үнэлэх, худалдан 

Сардаа  Хууль, эрх зүйн хэлтэс  Д.Ёндонжамц  



борлуулах, устгах талаар шийдвэр гаргах, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих орон тооны бус 
зөвлөлийн хурал зохион байгуулах  

9 
Ерөө сум, Бугант тосгоны төрийн сангийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт явуулах 

Сардаа 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

10 

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг 
дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд аймгийн ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдад чиглэсэн 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

11 
Татвар төлөгчдийн  өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, 
татварын үлдэгдлийн баталгаажуулалт хийх 

Сардаа Татварын хэлтэс Х.Батболд 

12 

Зүүнбүрэн суманд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 
аудитын үйл ажиллагаа явуулж,  Зөрчлийн тухай 
хууль, Шилэн дансны тухай хуулиар сургалт зохион 
байгуулах 

Сардаа 

 
Санхүүгийн хяналт 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

13 
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 4-р сарын  нийгэм, эдийн 
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 

5 сарын 15-ны 
дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
“Мэргэжил сонголт 2018” арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Сардаа  Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс  

Б.Энхбат  

2 
Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагад 
шаардлагатай хүний нөөцийн судалгааг гаргах, 
нэгтгэх, танилцуулах 

Сардаа  Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс Б.Энхбат  

3 

“Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн наадмыг 
зохион байгуулахад бодлого зохицуулалтын дэмжлэг 
үзүүлэх 

5-р сарын 04 

Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс,   

 Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар, 
Гэр бүл хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

Б.Энхбат 
Ч.Жаргалсайхан 

П.Оюун  

4 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аймгийн 
зөвөлгөөнийг зохион байгуулах 

Сардаа  

Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс,   Боловсрол, 
соѐл урлагийн газар, 

Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

газар  

Б.Энхбат 
Ч.Жаргалсайхан 

П.Оюун 

5 “Үндэсний бичиг үсэг-Тусгаар тогтнолын баталгаа” Сардаа  Боловсрол, соѐл Ч.Жаргалсайхан 



үйл ажиллагааг зохион байгуулах урлагийн газар,  
Аймгийн Нийтийн 

номын сан 

С.Шинэчимэг 

6 

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн 
болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам”-ын 
дагуу 5, 9, 12 дугаар ангийн сурагчдаас авах улсын 
шалгалтын бэлтгэлийг хангуулж, шалгалтыг зохион 
байгуулах 

Сардаа 

Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан  

7 

Сэлэнгийн бүсэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж,  
ЭКО сургуулийн хоѐр дахь шатны сургалтыг Байгаль 
орчин мэдээлэл сургалтын төвтэй хамтран зохион 
байгуулах 

Сардаа 

Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан  

8 

Орхонтуул сумын 1, 2, Алтанбулаг, Шаамар, 
Жавхлант  сум,  Дулаанхаан тосгоны сургууль, 
цэцэрлэг, соѐлын  төвүүдэд хийгдсэн  хөрөнгө 
оруулалтын ажлын үр дүнг шалгах 

Сардаа 

Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан  

9 
Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрлийн комиссын хурлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа  Эрүүл мэндийн газар  
Ж.Од 

10 Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

11 
Сувилагч нарын ажил мэргэжлийн уралдаан, Эх 
баригчдын чадавхижуулах ажлын байрны сургалтыг  
зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

12 
Чихрийн шижин өвчинтэй иргэдэд  нүдний өвчний  
илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

13 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар 
сургалтыг  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад  зохион 
байгуулах 

Сардаа  Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар Л.Зоригтбаатар  

14 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, хөтөлбөрийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, санхүүжилтийг 
олгох 

Сардаа  Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар Л.Зоригтбаатар  

15 
“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай”  хуулийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Залуучуудын                
өдөрлөг”-ийг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

16 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн “Би дуулах 
дуртай” аймгийн уралдааныг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

17 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлыг зохион Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, П.Оюун 



байгуулах залуучуудын хөгжлийн 
газар 

18 
Олон Улсын Гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж 
“Шилдэг гэр бүл”-ийг шалгаруулж, алдаршуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 

Баянгол, Орхон суманд цөлжилтөнд өртсөн 20 га 
талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг ажил гүйцэтгэх 
гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллах 

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

2 
Баруунбүрэн, Хүдэр, Түшиг сумдын ойн 
нөхөрлөлүүдэд сургалт зохион байгуулах 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

3 

Жавхлант сумын Шарын голын гүүр орчим элсний 
нүүлтээс хамгаалах хамгаалалтын ногоон зурвас 
байгуулах ажлын гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, 
санхүүжилтийг олгох. 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

4 

Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийн 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн нөхөн 
сэргээлтийн ажлын бичиг баримтын бүрдлийг 
шалгаж, 2018 оны ажлыг эхлүүлж, хяналт тавьж 
ажиллах 

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
А.Эрдэнэгэрэл 
Т.Түвшинтөгс 

5 
“Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөр хэрэгжиж буй сумдын 
шахмал түлш үйлдвэрлэж байгаа аж ахуй нэгж, 
нөхөрлөл, иргэдийн судалгааг авах 

Сарын турш 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
А.Эрдэнэгэрэл 
Т.Түвшинтөгс 

6 
Аймгийн аялал жуулчлалын зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулах 

5-р сарын 25 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
А.Эрдэнэгэрэл 
Т.Түвшинтөгс 

7 

"Төв буюу хангайн бүс-2018" бүсийн аварга 
шалгаруулах үсчин гоо засалчдын тэмцээнийг зохион 
байгуулах 5-р сарын 18 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

8 

“Аймгийн хоол үйлдвэрлэгчдийн зөвлөгөөн”, ажил 
мэргэжлийн уралдааныг зохион байгуулах 

5-р сарын 11 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

9 Аймгийн хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалагчдын Сардаа Хөрөнгө оруулалт, А.Эрдэнэгэрэл 
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сургалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

Б.Мөнхтөр 
 

10 

Хоршоологчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах 

Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

 

11 

Бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж буй үлийн 
цагаан оготнотой тэмцэх ажлыг байгаль орчинд 
халгүй аргаар зохион байгуулах ажлыг эхлүүлж 
ХХААХҮЯ-тай гэрээ байгуулж санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэх 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар  
Б.Мөнхтөр 

 

12 
Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн газар эзэмших 
гэрээг дүгнэх Сардаа 

Газрын харилцаа, 
барилга, хот 

байгуулалтын газар  
Б.Саруултөгс 

13 

2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөөний дагуу  захиалагчийн захиалгын зураг 
төсөв, ажлын даалгаврыг үндэслэн тендерүүдийг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Орон нутгийн өмчийн 

газар  
П.Эрдэнэсайхан 


