
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2017 ОНЫ 4-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2017.04.05 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
 

Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 
алба, газар 

Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

1 

Багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, Засаг 
дарга нарын нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулах  

4-р сарын 15 Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
Д.Лувсандагва 

2 
Аймгийн тариаланчдын зөвөлгөөнийг зохион 
байгуулах 4-р сарын 20 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн газар 

Ө.Сувдаа 
А.Эрдэнэгэрэл 

Б.Мөнхтөр 

3 
Аймгийн санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
1-р улирлын тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газарт хүргүүлэх   

Сардаа 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс  

Б.Болорзул  

4 
“Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийн 1-р улирлын дугаарыг 
бэлтгэж, нийтийн хүртээл болгох 

4-р сарын           
14-ний дотор 

Хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээ дотоод аудитын 

хэлтэс 
Д.Лувсандагва 

5 

Зүүнбүрэн, Ерөө, Хушаат сумын цэцэрлэг, Мандал 
сумын “Мишээл”, Шаамар сумын 2, Сүхбаатар 
сумын сувиллын цэцэрлэг, Сайхан сумын Номгон 
тосгоны цэцэрлэгийн эрхлэгч, Сүхбаатар сумын 3, 
6 дугаар сургуулийн захирлын албан 
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулах 

4-р сарын 6-7 Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөл, Боловсрол, соѐл 

урлагийн газар   

Ө.Сувдаа  
Ч.Жаргалсайхан  

6 

Аймгийн насан туршийн боловсролын төвийн 
захирал,  Баянгол сумын соѐлын төвийн 
эрхлэгчийн албан тушаалд  томилогдох  ажилтны 
 сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах 

4-р сарын 6-7 

7 
Цагааннуур  сумын Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 

4-р сарын 6-7 
Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Төрийн 

Ө.Сувдаа  

 
 

   
    
БАТЛАВ. АЙМГИЙН       
              ЗАСАГ ДАРГА  

 

     

Ш.ОРГИЛ  

 



шалгаруулалтыг зохион байгуулах албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөл  

9 
2017-2019 онд цэргийн дүйцүүлэх албыг биечлэн 
хаах хүсэлт гаргасан иргэдийг элсүүлэн авч 
цэргийн анхан шатны сургалт, бэлтгэлд хамруулах 

4-р сарын 16-26 
Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Цэргийн 

штаб 
Ө.Сувдаа 

10 

2017 оны 1-р ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны 
татлагыг зохион байгуулж, тэнцэгчдийг Зэвсэгт 
хүчний болон хил хамгаалах байгууллагын анги 
салбарт хүргэх  

4-р сарын 29-
өөс 5-р сарын 

14 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Цэргийн 

штаб 
Ө.Сувдаа 

11 
Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг хөтлөх 
журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

 
Сардаа 

 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

Д.Ёндонжамц 

12 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, аймаг, сумын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэд 
“Иргэний хяналтын зөвлөл”-ийг байгуулах 

 
Сардаа 

 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс  

Д.Ёндонжамц 

13 
“Хүний эрхийн төлөө хамтдаа” аяныг аймгийн 
хэмжээнд эхлүүлж, хүний эрхийн туг аялуулах  

 
Сардаа 

 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

Д.Ёндонжамц 

14 
Сумдын төр төсвийн байгууллагуудын баримтаар 
Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлыг 
хэсэгчлэн зохион байгуулах 

 
Сардаа 

 
Архивын тасаг 

Д.Ёндонжамц 
Б.Хишигням 

15 
Хөмрөг үүсгэгч болон шинээр хөмрөг үүсгэх 
байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн 
ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах 

 
Сардаа 

 
Архивын тасаг 

Д.Ёндонжамц 
Б.Хишигням 

16 

Нийтийн тээвэр, авто засварын үйлчилгээ эрхлэгч 
аж ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд  
холбогдох стандартын дагуу хамтарсан тохирлын 
үнэлгээ хийж, илэрсэн үл тохирлыг залруулах арга 
хэмжээ авах 

Сардаа 

Стандарт, хэмжил зүйн 
хэлтэс, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, 
Авто тээврийн төв 

Д.Ган-Отгон 
Ж.Отгонхүү 

Ж.Хүдэрбаатар 

17 
Сүхбаатар, Алтанбулаг сумдад улсын байцаагчдын 
нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

Сардаа  Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Ж.Отгонхүү 

18 Өсвөрийн аврагч тэмцээнийг зохион байгуулах  4-р сарын 12 Онцгой байдлын газар Г.Баатар  

19 
Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг 
Хушаат суманд зохион байгуулах  

4-р сарын 27 

20 

Аймгийн төсвийн 2016 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг хуулийн хугацаанд 
зохих заавар журмын дагуу гаргаж, аудитаар 
баталгаажуулан Сангийн яаманд хүргүүлэх 

4-р сард 
Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс 

М.Нарантуяа 

21 2016 оны жилийн эцсийн татвар төлөгчдийн 4-р сард Татварын хэлтэс Х.Батболд 



тайлангаар болон хяналт шалгалтын өрийн 
үлдэгдэл баталгаажуулах 

22 
2017 оны 1 дүгээр улирлын татварын тайлан 
хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Татварын хэлтэс Х.Батболд  

23 
Орхон, Хараагийн бүсийн сумдад Шилэн дансны 
мэдээлэл байршуулалтын талаар сургалт зохион 
байгуулах 

4-р сард 
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 

Б.Дарихжав 

24 
Аймгийн 2017 оны 3 сарын  нийгэм, эдийн засгийн 
танилцуулга гаргах, тархаах 

4-р сард Статистикийн хэлтэс 
Д.Гүндэгмаа 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг зохион 
байгуулж, тайланг Боловсролын үнэлгээний төвд 
хүргүүлэх 

Сардаа Боловсрол, соѐл урлагийн 
газар 

Ч.Жаргалсайхан  

2 
Боловсролын чанарын үнэлгээний шалгалтыг 
Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран зохион 
байгуулах  

Сардаа Боловсрол, соѐл урлагийн 
газар 

Ч.Жаргалсайхан  

3 
“Сайн хичээл”-ийн аймгийн зөвөлгөөн зохион 
байгуулах  
 

Сардаа Боловсрол, соѐл урлагийн 
газар 

Ч.Жаргалсайхан  

5 
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлагыг 
барагдуулах арга хэмжээ авах 
 

Сардаа 
 

Эрүүл мэнд нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

С.Отгонжаргал  

6 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын               
аян-2017” арга хэмжээг “Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн соѐлыг ажлын байранд 
хэвшүүлье” уриан дор зохион байгуулах 

Сардаа Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал эрүүл ахуйн 

зөвлөл,   
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 

Ө.Сувдаа 
Л.Зоригтбаатар  

7 

Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн 
амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг 
зохион байгуулах 
 

03-р сарын           
31-нээс 04-р 
сарын 10-ны 

дотор 

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

8 
Хүүхэд харах үйлчилгээний  хэрэгжилтийг хангаж, 
төвүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх 

Сардаа Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

хэлтэс 

П.Оюун 

9 
“Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн аюулгүй 
байдал, хүүхэд хамгаалал” зөвөлгөөнийг зохион 
байгуулах 

4-р сарын 07 Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

хэлтэс 

П.Оюун 

10 Спорт өрөлтийн аймгийн аварга шалгаруулах Сардаа Гэр бүл хүүхэд П.Оюун 



тэмцээн зохион байгуулах залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс 

11 

Д.Сүхбаатарын нэрэмжит чөлөөт бөхийн олон 
хотын тэмцээн, Г.Жаргалтулгын нэрэмжит 
үндэсний бөхийн тэмцээн, өсвөр үеийн аймгийн 
аварга шалгаруулах хөнгөн атлетикийн тэмцээн, 
Ц.Төмөрхуягийн нэрэмжит биеийн тамирын 
хичээлийн олимпиадыг тус тус зохион байгуулах 

Сардаа Биеийн тамир, спортын 
газар 

Б.Баттулга  

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

1 

“Агаар болон орчны бохирдолтыг бууруулах 
ерөнхий төлөвлөгөө”-г аймгийн ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэх Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газар  

А.Эрдэнэгэрэл 
Б.Батзориг 

2 

Хог хаягдлын талаар цогц ойлголт олгох зорилгоор 
сургуулийн өмнөх боловсрол болон ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдад  зөв дадал 
төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулах 

4-р сарын 24 
Байгаль орчин,аялал 

жуулчлалын газар 

Б.Батзориг 

3 
Ойжуулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг аймгийн Орон нутгийн өмчийн 
газартай хамтран зохион байгуулах 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 

Б.Батзориг 

4 

Сумдын 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах явц 
болон Цахим худалдан авах ажиллагааны систем 
/www.tender.gov.mn/ сайттай холбоотой асуудалд 
мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллах  

Сардаа Орон нутгийн өмчийн газар  

П.Эрдэнэсайхан 

5 

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн АЗ 
сертификат олгох  сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, Орон 
нутгийн өмчийн газар  

А.Эрдэнэгэрэл,  
П.Эрдэнэсайхан  

6 
Сумдын  хаврын тариалалтын өмнөх хөрсний  
чийгийн судалгаа, явуулын ажиглалт хийх 
 

Сардаа 
Ус, цаг уур орчны 

шинжилгээний газар  

М.Рэгзэдмаа 

7 
Сэлэнгэ –12 дугаар зөрлөг, Орхон- Шаамар, Орхон-
Сүхбаатар ус судлалын харуул дээрээс усны дээж 
авч гидрохимийн шинжилгээ хийх 

сардаа 
Ус, цаг уур орчны 

шинжилгээний газар 

М.Рэгзэдмаа 

8 
“Шарын гол”, “Бороо гоулд”, “Шунхлай” ХХК–тай  
хийсэн байгаль орчны төлөв байдлын гэрээний 
дагуу ус, агаар, хөрсний дээжинд хяналт  

сардаа 
Ус, цаг уур орчны 

шинжилгээний газар 

М.Рэгзэдмаа 



 
 
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

шинжилгээ хийх 

9 
Уул уурхайн нөлөөллөөр хөндөгдсөн газрын 
судалгааг нарийвчлан гаргах 

4-р сарын 03-07 
Газрын харилцаа, барилга 

хот байгуулалтын газар  
Б.Саруултөгс 

10 
Мал аж ахуйн салбарын чиглэлээр шинээр 
баталсан хууль тогтоомж, шийдвэрийг мал бүхий 
иргэд, малчид хуулийн этгээдэд сурталчлах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
Б.Мөнхтөр  

11 

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 

Б.Мөнхтөр 

12 

Худалдан  борлуулах төв, нийтийн хоолны газарт 
нийлүүлэгдэж буй МАА-н гаралтай бүтээгдэхүүнээс 
дээж авч мал эмнэлэг ариун цэвэр магадлан 
шинжилгээ баталгаажуулалт хийх, гэрчилгээ олгох, 
картжуулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

Б.Мөнхтөр 


