
 
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2017 ОНЫ 3-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2017.03.06 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
 

Хэрэгжүүлэх хэлтэс, алба, 
газар 

Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

1 

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 
оны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээний үнэлгээний 
бичмэл тайланг хавсралт тайлангуудын хамт Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх 

Сардаа Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
Д.Лувсандагва 

2 
“Иргэдээ сонсъѐ” телевизийн шууд нэвтрүүлгийг 
хуваарийн дагуу зохион байгуулах 

Сардаа Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс 

С.Отгонжаргал 
Д.Лувсандагва 

3 
Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөл 

Ө.Сувдаа 

4 
Аймаг, сумын цахим хуудсыг хүлээн авч, ашиглалтанд 
оруулах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Төрийн захиргааны 

удирдлагын хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
Б.Болорзул 

5 
“Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн 
баталгаа” сэдэвт өргөтгөсөн зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулах  

3-р сарын 16-17 Мэргэжлийн хяналтын газар, 
холбогдох газар, хэлтэс, албад 

Б.Болорзул 
Ж.Отгонхүү  

6 
Түшиг, Цагааннуур, Зүүнбүрэн, Шаамар сумдад улсын 
байцаагчдын нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах 

3-р сарын 6-11 Мэргэжлийн хяналтын газар  Б.Болорзул 
Ж.Отгонхүү 

7 
“Олон Улсын хэрэглэгчийн өдөр”-ийг тохиолдуулан 
өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулах 

Сардаа  Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс Б.Болорзул 
Д.Ган-Отгон 

8 
“Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх 
журам”-ыг боловсруулж мөрдүүлэх. 

3 дугаар сарын 
25-ны дотор  

 
Хууль эрх зүйн хэлтэс  

 
Д.Ёндонжамц 

9 
2017 онд зохион байгуулах “Эрх зүйн албан бус 
сургалтын төлөвлөгөөг гарган сум, агентлагуудад 
хүргүүлэх   

3 дугаар сарын 
25-ны дотор  

 
Хууль эрх зүйн хэлтэс  

 
Д.Ёндонжамц 

10 
Шударга ѐс, ил тод байдлыг хангах 2017 оны 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах 

3 дугаар сарын 
25-ны дотор  

 
Хууль эрх зүйн хэлтэс  

 
Д.Ёндонжамц 

 
 

   
    
БАТЛАВ. АЙМГИЙН       
              ЗАСАГ ДАРГА  
 

 

     

Ш.ОРГИЛ  

 



11 

ББНШАЗК-ын гишүүдэд зориулсан “Баримт бичиг 
нягтлан шалгах  комиссын арга зүй” сэдэвт гарын 
авлага гаргаж хэрэгжүүлэх 

3 дугаар сарын 
25-ны дотор  

 
Хууль эрх зүйн хэлтэс  

 
Д.Ёндонжамц 

12 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааны 
мэдээллийн технологи, архивын хөмрөг үүсгэх арга 
зүйн зөвлөмж боловсруулж байгууллагын архив, бичиг 
хэрэг хариуцсан ажилтнуудад хүргүүлж, сургалт зохион 
байгуулах 

3 дугаар сарын 
15-ны дотор  

 
Хууль эрх зүйн хэлтэс  

 
Д.Ёндонжамц 

13 
Монгол Улсад шинэ үеийн зэвсэгт хүчин үүсч хөгжсөний 
96 жилийн ой “Монгол цэргийн өдөр”-ийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

3 сарын 06-18 Цэргийн штаб А.Бүрнээбаатар 

14 

Зэвсэгт хүчний 336 дугаар ангид алба хааж буй 
дайчидтай сумдын удирдлага, эцэг эхийн төлөөллийн 
уулзалт “Их говийн гарнизон” арга хэмжээг зохион 
байгуулах  

3-р сарын 22-25 Цэргийн штаб А.Бүрнээбаатар 

15 

Хүн амын орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу 
орон сууц худалдан авсан болон сургалтын төлбөрийн 
хөнгөлөлт эдлэх иргэдийн материалын бүрдэлтийг 
хянан хөнгөлөлт эдлэх иргэдийн жагсаалтыг гаргаж 
холбогдох газарт хүргүүлэх 

Сардаа Аймгийн Татварын хэлтэс М.Нарантуяа 
Х.Батболд 

16 
Аж ахуйн нэгжийн 2016 оны жилийн эцсийн тайлангийн 
татварын өрийн үлдэгдлийн баталгаажуулалтыг хийх 

Сардаа Аймгийн Татварын хэлтэс М.Нарантуяа 
Х.Батболд 

17 

“Анхан шатны статистик мэдээ мэдээлэл”-ийг хэрхэн 
гаргах талаарх сургалтыг багийн Засаг дарга, сумдын 
статистик мэдээлэл хариуцсан ажилтнуудад зохион 
байгуулах 

3-р сарын 22-23 Статистикийн хэлтэс М.Нарантуяа 
Д.Гүндагмаа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад ажиллах иргэдийн  
хэлний түвшин тогтоох 13 дахь удаагийн шалгалтын 
бүртгэлийг зохион байгуулах 

3-р сарын 06-09 Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Ж.Батсайхан 
Л.Зоригтбаатар 

2 

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны 
түвшинг тодорхойлох судалгааг аймаг, сумдын 
хэмжээнд зохион байгуулах 

3-р сарын 20-30 Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Ж.Батсайхан 
Л.Зоригтбаатар 

3 
ЕБС-ийн захирал, сургалтын менежерүүдийн нэгдсэн 
сургалтыг  зохион байгуулах 

03 дугаар сарын 
09-10 

Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газар 

Ж.Батсайхан, 
Ч.Жаргалсайхан 

4 
Төрөлжсөн олимпиадын 2-ын давааг  батлагдсан 
хуваарийн дагуу  зохион байгуулах 

Сардаа Боловсрол, соѐл, урлагийн 
газар 

Ж.Батсайхан, 
Ч.Жаргалсайхан 

5 
Өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний 
бөхийн болон сагсан бөмбөг, ширээний теннисний 
тэмцээнийг тус тус зохион байгуулах 

Сардаа  Биеийн тамир, спортын газар Ж.Батсайхан  
Б.Баттулга  



6 
“Хөгжилд хүүхдийн оролцоо” 7 дугаар чуулганыг зохион 
байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газар 

Ж.Батсайхан 
П.Оюун 

7 
Хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд уран уншлагын “Уран 
жиргээ”, хүүхдийн болон ардын дуу дуулаачдын “Дуулах 
өв” уралдаануудыг зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газар 

Ж.Батсайхан 
П.Оюун 

8 
Хүүхдийн оролцооны байгууллагын ахлагч нарын дунд 
чадавхжуулах сургалт, “Галт тэрэг”-ний аялал арга 
хэмжээг зохион байгуулах. 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газар 

Ж.Батсайхан 
П.Оюун 

9 
Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны 
зөвөлгөөнийг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Батсайхан 
Ж.Од 

10 
“Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа” сургалтыг 
“Монголын сумын эмч, мэргэжилтнүүдийн          холбоо”-
той хамтран зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Батсайхан 
Ж.Од 

11 
Сүрьеэгийн өвчлөлийн хавьтлын судалгааг гаргаж, 
“Сүрьеэгүй Сэлэнгэ” хөтөлбөрийг боловсруулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Батсайхан 
Ж.Од 

12 

“Иргэдийн нөхөн үржихүй эрүүл мэндийг дэмжих, 
үргүйдлээс урьдчилан сэргийлэх, үр тээгч эхийн 
асуудлыг зохицуулах” тухай хуулийн төсөлд санал авах 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Эрүүл мэндийн газар Ж.Батсайхан 
Ж.Од 

13 
 “Хүүхдийн түлэгдэлт-Эцэг эхийн хариуцлагаас” сэдэвт 
арга хэмжээг зохион байгуулах 

Сардаа  Эрүүл мэндийн газар Ж.Батсайхан 
Ж.Од 

14 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын салбарт улс орон 
даяар зохион байгуулагдаж буй “Чанартай үйлчилгээ 
соѐлтой харилцаа” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулах 

Сардаа  Эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

Ж.Батсайхан 
С.Отгонжаргал  

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

1 

Улаанбаатар хотод болох “ITM-2017” үзэсгэлэн яармагт 
аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг зохион байгуулж 
оролцуулах 

3-р сарын 31-ээс 
4-р сарын 02-ны 

дотор  

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Батзориг 

2 
Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлүүдийн нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг арга хэмжээг аймгийн төвд зохион 
байгуулах 

3-р сарын           
15-29-ны хооронд 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Батзориг 

3 
Улсын нөөцөөс өвөлжилт хүндэрсэн сумдад олгосон 
өвс, тэжээл, эм, биобэлдмэлийг малчдад олгох ажлыг 
зохион байгуулж, хяналт тавих 

3-р сарын 15-ны 
дотор  

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

4 

Тариалангийн тухай хуулийн 24.2. заалтын дагуу 
тариалангийн талбайгаас өвөлжөө, хаваржаа 500 метрт 
байх заалтын дагуу тариалангийн бүс нутаг тогтоох 
ажлыг зохион байгуулах 

Сарын турш Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

5 
“Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг аймаг, сумын хэмжээнд 
зохион байгуулах. 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 



 
 
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

6 
“Сав баглаа боодол үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
“Хөх сав, канистергүй аймаг, сум хөдөлгөөн”-ийг 
эхлүүлэх 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

7 

Бэлчээр ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж, доройтсон 
бэлчээрийг нөхөн сэргээх зорилгоор аймаг, сумын 
бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулж 
хэрэгжилтийг хангах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

8 

Орон нутгаас илгээсэн өвчилсөн, өвчнөөр хорогдсон 
мал амьтны эмгэгт дээжинд стандарт арга зүйн дагуу 
шинжилгээ хийж, онош тогтоон, УМЭАЦТЛ-иор 
хөндлөнгийн аудит хийлгэж баталгаажуулан, хариу өгч 
дээжийн үлдэгдэл өсгөвөрүүдэд устгал ариутгал хийх 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

9 

Худалдан  борлуулах төв, нийтийн хоолны газарт 
нийлүүлэгдэж буй мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүнээс дээж авч мал эмнэлэг ариун цэвэр 
магадлан шинжилгээ баталгаажуулалт хийн гэрчилгээ 
олгох, картжуулах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Мөнхтөр 

10 

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийг 
хуваарийн дагуу зохион байгуулж, аймгийн төвд суурин 
тоног төхөөрөмжөөр, алслагдсан сум суурин газруудын 
тээврийн хэрэгсэлд зөөврийн багаж хэрэгсэл ашиглан 
технологийн картын дагуу ажилбар бүрээр чанартай 
гүйцэтгэх 

Сардаа Авто тээврийн төв А.Эрдэнэгэрэл 
Ж.Хүдэрбаатар 

11 

Газрын биржийн цахим системийг ашиглан дуудлага 
худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг явуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

3-р сарын 25-ны 
дотор 

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Саруултөгс 

12 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож буй аж 
ахуйн нэгж байгууллагатай Газрын тухай хуулийн дагуу 
газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах, газрын кадастрын 
мэдээллийн санг бүртгэх, газрын төлбөр ногдуулах, 
төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

3-р сарын 25-ны 
дотор 

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Саруултөгс 

13 
Аймгийн хэмжээнд уул уурхайн нөлөөллөөр хөндөгдсөн 
газрын судалгааг нарийвчлан гаргаж холбогдох газарт 
хүргүүлэх 

3-р сарын 25-ны 
дотор 

Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Саруултөгс 


