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№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар аймгийн Засаг 
даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
явц, үр дүнгийн тайлан болон бусад асуудлуудыг  
хэлэлцүүлэх 

4-р сарын 4-5 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  
Ө.Сувдаа  

2 
Аймгийн Засаг даргын өргөтгөсөн хуралдааныг 
зохион байгуулах  

4-р сарын 3 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  
Ө.Сувдаа 

 
“Хөрөнгө оруулагчдын уулзалт зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулах  

4-р сарын 27 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 
СӨГ-ын шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын тайланг 
боловсруулан Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
хүргүүлэх  

4-р сарын 10 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул  

4 

Cэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын сургуулийн 
захирал, Ерөө, Шаамар сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн  
эрхлэгч, Баянгол сум, Мандал сумын Түнхэл тосгоны 
соѐлын төвийн эрхлэгчийн   албан     тушаалд 
томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулах 

4-р сарын 9-10 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 

зөвлөл, Боловсрол, 
соѐл урлагийн газар  

Ө.Сувдаа 
Ч.Жаргалсайхан  

5 
Сүхбаатар, Зүүнбүрэн, Сайхан, Хушаат сумдын                
ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарын сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулах  

4-р сарын              
12-13 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 

зөвлөл 
Ө.Сувдаа 

6 
Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тооны захиалгыг 
ТАЗ-д хүргүүлж, шалгалтыг зохион байгуулах  

 
Төрийн албаны 

зөвлөлийн салбар 
зөвлөл 

Ө.Сувдаа 

7 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын 5 төрлийн 
тэмцээнийг зохион байгуулах  

4-р сарын 
 4-8 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар  

Ө.Сувдаа 



 

8 
“Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийн 1-р улирлын дугаарыг 
гаргаж нийтийн хүртээл болгох 

4-р сарын              
15-ны дотор 

Хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Д.Лувсандагва 

9 

Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэгийн ЭТИС хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол 
Улсын Их Сургуулийн багш нарын “Эрдэмтдийн өдөр”  
арга хэмжээг зохион байгуулж, төрийн албан 
хаагчдад зөвлөх үйлчилгээг үзүүүлж,  чадавхижуулах 
сургалтыг явуулах 

4-р сарын 9-10 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  
Ө.Сувдаа  

10 

Германы Олон Улсын Хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэгийн “Монгол Улсын тогтвортой аялал 
жуулчлал, хүртээмжтэй эдийн засаг” төслийн хүрээнд 
“Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал” 
төслийг эхлүүлж, оролцогч талуудын танилцах 
уулзалт, төлөвлөлтийн сургалтыг зохион байгуулах  

4-р сарын 9-10 
Хяналт, шинжилгээ 

үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Д.Лувсандагва 

11 

ЭТИС хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс, 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын 
мэргэжилтнүүдэд “ISO 9001:2016” шинэчилсэн 
стандартын сургалтыг зохион байгуулах  

4-р сарын 11 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  
Ө.Сувдаа  

12 
Монголын Хуульчдын холбооны үргэлжилсэн 
сургалтыг аймагтаа зохион байгуулах  

4-р сарын                
18-19 

Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

13 
Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг 
сурталчилах ажлыг 2-оос доошгүй сумдад зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн 
газар 

Д.Ёндонжамц 

14 

2017 оны жилийн эцсийн улсын төсвийн болон орон 
нутгийн төсвийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг зохих 
заавар журмын дагуу гаргаж Сангийн яаманд 
хүргүүлэх 

Сардаа 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

15 
Орхон, Сайхан сумд болон Номгон тосгоны төрийн 
сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт явуулах 

Сардаа 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

16 

Аймгийн төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн харъяа 
байгууллагууд, орон нутгийн өмчит байгууллагын 
шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтанд цахимаар 
аудит хийж дүнг Сангийн яам, аймгийн ИТХ, аймгийн 
Засаг даргад хүргүүлэх  

Сардаа 

 
 

Санхүүгийн хяналт 
аудитын алба 

Б.Дарихжав 



17 
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 1-р улирлын  нийгэм, 
эдийн засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 

4 сарын 15-ны 
дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9 дүгээр ангийн 
Монгол хэл, бичгийн олимпиадыг зохион байгуулж, 
аймгийн аварга бүлгийг шалгаруулах  

4-р сарын 11 Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар Ч.Жаргалсайхан 

2 

Төрөлжсөн хичээлийн олимпиадын 2-ын давааг 
зохион байгуулсан тайлан, шалгарсан багш, 
сурагчдын мэдээллийг нэгтгэн БСШУСЯ-нд хүргүүлж, 
улсын олимпиадуудад оролцуулах ажлыг зохион 
байгуулах  

4-р сарын 5 Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

3 

“Бид сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн их 
наадмыг зохион байгуулах 

Сардаа  Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар, Гэр 

бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар  

Ч.Жаргалсайхан, 
П.Оюун 

4 

Инженер технологийн дээд боловсрол төслийн 
хүрээнд Япон Улсад инженер технологийн чиглэлээр 
суралцах хүсэлтэй хүүхдүүдээс урьдчилсан шалгалт 
авах ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа  Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

5 
Эх баригч нарыг чадавхижуулах ажлын байрны 

сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

6 
Дэлхийн эмч нарын өдөр, Олон улсын  сувилагчийн 
өдөрт зориулсан спортын арга хэмжээг зохион 
байгуулах   

Сардаа Эрүүл мэндийн газар 
Ж.Од 

7 
Мандал, Баянгол сумдын зорилтот бүлгийн иргэдэд 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг 
зохион байгуулах  

Сардаа  Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар Л.Зоригтбаатар 

8 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын 
аян-2018” аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, 
нээлтийн үйл ажиллагааг Сүхбаатар суманд зохион 
байгуулах  

Сардаа  Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

9 

“Хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг Олон улсын         
өдөр”-ийг тохиолдуулан “Хүүхдийг хүчирхийллийн 
аргаар хүмүүжүүлэхийг таслан зогсооѐ” уриалга 
гарган, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 



10 
”Үнсгэлжин” аймгийн хүүхдийн хувцас загварын 
тэмцээнийг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл ,хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

11 
”Дунгийн эгшиг” аймгийн өсвөр үеийн яруу найргийн 
наадмыг зохион байгуулах 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

12 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ангийн 
дарга нарын зөвлөгөөнийг бүсчлэн зохион байгуулах. 

Сардаа  Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

13 
Хөнгөн атлетикийн аймгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг зохион байгуулах  

 4-р сарын                
14-15 

Биеийн тамир, 
спортын газар  

Б.Баттулга 

14 
Жү-до бөхийн Улсын аварга шалгаруулах өсвөр 
үеийн тэмцээнийг зохион байгуулах  

4-р сарын            
13-15 

Биеийн тамир, 
спортын газар  

Б.Баттулга 
 

15 
Сагсан бөмбөгийн аймгийн аварга шалгаруулах 
насанд хүрэгчдийн тэмцээнийг зохион байгуулах  

4-р  сарын              
21-23 

Биеийн тамир, 
спортын газар  

Б.Баттулга 

16 
Ц.Төмөрхуяг багшийн нэрэмжит биеийн тамирын 
хичээл олимпиадыг зохион байгуулах  

4 –р сарын          
28-29 

Биеийн тамир, 
спортын газар  

Б.Баттулга 

17 

Хөгжмийн зохиолч МУСТА Л.Баасанхүүгийн нэрэмжит 
“Сэлэнгэээр жигүүрлэсэн бидний эгшиг 2018” өсвөр 
үеийн үндэсний хөгжимчдийн аймгийн уралдааныг 
зохион байгуулах  

4-р  сарын 05 

Сэлэнгийн долгио 
чуулга  

Д.Уранбилэг 

18 
МУГЖ бүжиг дэглээч Д.Лувсандашийн нэрэмжит 
өсвөрийн бүжигчдийн аймгийн 3 дугаар уралдааныг 
зохион байгуулах  

4-р  сарын 28 
Сэлэнгийн долгио 

чуулга Д.Уранбилэг 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 

Ойн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийж,  
ойн менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулан баталгаажуулж,  хэрэгжилтэд хяналт 
тавих 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  
Т.Түвшинтөгс 

2 
Ойжуулалтын тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудтай “Ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгуулж, 
ажлыг эхлүүлэх 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 

3 
“Хаврын баяр-Ханш нээх”  арга хэмжээ, ээж модны 
тахилгыг аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээ 
байдлаар зохион байгуулах 

4 дүгээр 
сарын 5-6-ны 

өдрүүдэд 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Т.Түвшинтөгс 

4 
Тариаланчдын Улсын зөвлөгөөнд үр тариа, хүнсний 
ногоо, жимс жимсгэнэ эрхлэгчдийг оролцуулах 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар  
Б.Мөнхтөр 



 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
“Аймгийн хоол үйлдвэрлэгчдийн зөвлөгөөн”, “Ажил 
мэргэжлийн уралдаан”-ыг зохион байгуулах  

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 

6 
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 
2014 онд олгогдсон 300 бүл зөгийнд тооллого 
явуулах  

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 

7 

“Мерси Кор” ОУБ-ын хэрэгжүүлж байгаа "Даван 
туулах, дасан зохицох чадвартай орон нутгийн иргэд" 
хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй малын тэжээлийн 
үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, тэжээлийн 
үйлдвэрлэл эрхлэх сонирхолтой  аж ахуйн нэгжийн  
төсөлд аймгийн тэжээлийн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж 
ахуйн нэгжийн хамруулах  

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 

8 

Сумдын МЭҮН-үүдийн 2017 оны ажлыг дүгнэж, 2018 
онд ажиллах сумын Засаг дарга, Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газартай гурвалсан гэрээ байгуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

 


