
 
                                                    БАТЛАВ. 
                             АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА        Ш.ОРГИЛ 

 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
    2018.12.05 

 
№ 

Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 

Аймгийн “Ургацын баяр” арга хэмжээ, үндэсний бөхийн 
барилдааныг зохион байгуулах 

12-р сарын 6 Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар,  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар  

Ө.Сувдаа 
Б.Мөнхтөр 

2 
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 
хуралдаанд оруулах асуудлуудыг боловсруулан 
хэлэлцүүлэх  

12-р сарын 5 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

3 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 27 жилийн ойд зориулан 
Монгол Улсын Их Хурлын даргын ивээл дор жил бүр 
зохион байгуулах “Шатар” сонирхогчдын аймгийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах 

12-р сарын            
8-9 

4 

 Цагааннуур сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, 
Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний 
тасаг, Санхүү бүртгэлийн тасаг, Хяналт шалгалт дотоод 
аудитын тасаг, Сайхан сумын Нийгмийн даатгалын 
тасгийн дарга, Орхон, Орхонтуул сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан 
тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 
зохион байгуулах 

12-р сарын 
20-21 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар 

зөвлөл,  
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

5 
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион 
байгуулах  

12-р сарын 
10-14 

6 

Ерөө сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Хушаат сумын 
сургуулийн захирал, Мандал сумын Түнхэл, Хэрх тосгон, 
Орхон сумын Соѐлын төвийн эрхлэгчийн ажлын байрны 
сонгон шалгаруулалтын бэлтгэлийг хангаж, зохион 
байгуулах 

12-р сарын 
16-17 

Сэлэнгэ аймаг дахь 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөл, 
Боловсрол соѐл 
урлагийн газар 

Ө.Сувдаа,  
Ч.Жаргалсайхан 

http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/4.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/4.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/4.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/6.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/6.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/6.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/6.htm
http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2018/1130/6.htm


7 
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсаны 70 
жилийн ой, Хүний эрхийн Олон Улсын өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

12-р сарын 10 Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

8 
Санхүүчдийн баярыг тохиолдуулан спортын арга хэмжээ 
болон шилдэг санхүүчдыг шалгаруулах ажлыг зохион 
байгуулах  

12-р сарын 7 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа  

9 
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 11-р сарын нийгэм, эдийн 
засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 

12-р сарын 
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс 

Д.Гүндэгмаа 

10 
2018 оны жилийн эцсийн “Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, 
худгийн тооллого”-ыг зохион байгуулах 

12-р сарын          
7-17 

Статистикийн хэлтэс, 
Сумдын Засаг даргын 

Тамгын газар 

11 

Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр ажил үйлчилгээ 
гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг шилэн 
дансанд цэс нэмж мэдээллийг нөхөн байршуулах ажлын 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

12 
Татварын төрлийн бүртгэлгүй салбаруудыг цэгцлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Аймгийн Татварын 

хэлтэс, Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс 

Х.Батболд 
Б.Саранчимэг  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 
ДОХ-той тэмцэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

12-р сарын 1 Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

2 

“Эрүүл хүүхэд-Сэлэнгийн ирээдүй“ аймгийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн, “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжихэд 
орон нутгийн шийдвэр гаргагчид, салбар дундын 
оролцоо, хамтын ажиллагаа” сэдэвт нөлөөллийн 
уулзалтыг зохион байгуулах 

12-р сарын 7 Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

3 
Хил орчмын аймгуудын дунд “Сүрьеэ өвчнийг устгах, 
хамтын ажиллагаа” уулзалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

4 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эх, асран 
хамгаалагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 
Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг цогц 
үзлэг, оношилгоог Баруунбүрэн суманд зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

6 
"Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-ын шалгуур 
үзүүлэлт хангасан сургууль, цэцэрлэгийг тодруулах  

Сардаа 
Боловсрол соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

7 
1. МУБИС-СӨБС-тай хамтран Хүүхэд харах үйлчилгээний 

төвийн хүүхэд харагч нарт  зориулсан сургалтыг зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Боловсрол соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

8 БМДИ-Юнител компани хамтран ”Ёс зүйгээрээ үлгэрлэе” Сардаа Боловсрол соѐл Ч.Жаргалсайхан 



асуулт хариултын уралдаанд сургууль, цэцэрлэгийн 
багш нарыг хамруулах 

урлагийн газар 

9 
“Усанд сэлэлт”-ийн аймгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг  зохион байгуулах  

 
Биеийн тамир спортын 

газар 
У.Батмөнх 

10 

Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран онцгой 
байдлын албан хаагчдын Улсын аварга шалгаруулах 
хөлбөмбөг, усанд сэлэлт, сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 
зохион байгуулах  

2018-12-07-09 
Биеийн тамир спортын 

газар,  
Онцгой байдлын газар 

У.Батмөнх, 
хурандаа Баатар 

11 
Чөлөөт бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион  байгуулах 

2018-12-01-02 
Биеийн тамир спортын 

газар 
У.Батмөнх 

12 
”Сайн эцэг эх” сургалтыг аймгийн хэмжээнд зохион 
байгуулах Сардаа 

Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

13 
”Миний гэр бүлийн нэг өдөр” өдөрлөгийг  аймгийн 
хэмжээнд зохион байгуулах Сардаа 

Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

14 
Аймгийн ”Оны шилдэг хүүхэд” шалгаруулах арга хэмжээг 
зохион байгуулах Сардаа 

Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 
П.Оюун 

15 

Сумдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 
салбар зөвлөл, малчид, ажил олгогч, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдэд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” 
сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

16 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын болон 
сумдын хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 
мэргэшүүлэх Мэргэжлийн харилцааны сургалтыг 
Европын холбоо /SECiM/ төсөлтэй хамтран зохион 
байгуулах 

12-р сарын       
4-7 

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

17 
Улсын шилдэг 5 багш нарын баг, Улсын шилдэг 6 
сургууль, 7 цэцэрлэгийн туршлага судлах зөвлөн туслах 
арга хэмжээг 5  бүсэд зохион байгуулах 

Сардаа 
Нийгмийн бодлогын 

хэлтэс 
Б.Энхбат 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 

Аймгийн төв Сүхбаатар суманд үсчин гоо сайхан, 
нийтийн хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч аж 
ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийж, зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс 
 

2 
“Уур амьсгалын өөрчлөлт-хариу арга хэмжээ” сэдэвт 
уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

12-р сарын 10 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
Т.Түвшинтөгс 



 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
“Ойн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх нь” хэлэлцүүлгийг 
МСҮТ-үүдтэй  хамтран  зохион байгуулах 

12-р сарын 7 

4 
Байгаль хамгаалагчдын аймгийн зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулах 

12-р сарын 19 

5 

Олон жил ашиглагдаж элэгдлээ нөхсөн, цаашид албан 
ажилд ашиглах боломжгүй, ашиглалтгүй байгаа 
байгууллагуудын үндсэн хөрөнгийг актлах ажлыг зохион 
байгуулах 

Сардаа 
Орон нутгийн өмчийн 

газар  
П.Эрдэнэсайхан 



СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2018 ОНЫ 11-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 
2018.12.01 
 

 
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  

№ Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хэрэгжилт Хувь 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

    

    

    

    

    

    

    

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

    

    

    

    

    

    

    

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд: 

    

    

    

    

    

    

    

    

  


