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№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 
“Хариуцлагын жил” болгон зарлах тухай 32 дугаар 
тогтоол, “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” 258-р тогтоол, 2017 оны 
“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 
тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг  шалгах ажлын 
хэсгийг сум, агентлагт ажиллуулах 

Сардаа Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

Ө.Сувдаа 

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

9-р сарын 10 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

3 “Намрын ногоон өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээг 
аймгийн төв Сүхбаатар суманд зохион байгуулах 

Сардаа Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Хөрөнгө 

оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн 

хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
А.Эрдэнэгэрэл 

4 Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/462 дугаар 
захирамжаар батлагдсан “Захиргааны шийдвэрийн 
хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын хэрэгжилтийг ханган 
хувийн хэрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Аймгийн ЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

Д.Ёндонжамц 

5 Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх төвийн байрыг нээж,  ашиглалтанд хүлээн 
авх  

Сардаа Аймгийн ЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

Д.Ёндонжамц 

6 “Архидалттай тэмцэх аймгийн хөтөлбөр”-ийн 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

Сардаа Аймгийн ЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

Д.Ёндонжамц 



хуралдаанаар хэлэлцүүлэх 

7 “Хүүхэд хамгаалал” сэдэвт сургалтын 3 дахь шатны 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Аймгийн ЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

Цагдаагийн газар 
Дэлхийн Зөн Олон 
Улсын байгууллага 

Д.Ёндонжамц 

8 Батлан хамгаалахын салбарын багц хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилт, явц байдал, иргэн албан 
тушаалтны хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлтийн 
байдалд хяналт, шалгалтыг үе шаттайгаар сумдад 
зохион байгуулах. 

Сардаа Цэргийн штаб Б.Энхболд 

9 Дайчилгааны нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний 
сургалтыг Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангитай 
хамтран зохион байгуулах 

Сардаа Цэргийн штаб Б.Энхболд 

10 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 
сурагчдын төлөөллийг Сэлэнгэ аймагт үйл 
ажиллагаа явуулж буй Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай 
танилцуулах үйл ажиллагааг тусгай төлөвлөгөөгөөр 
зохион байгуулах 

Сардаа Цэргийн штаб Б.Энхболд 

11 Сайхан суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудад Нягтлан бодох бүртгэлийн 
тухай хууль, Аудитын тухай хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлтийн талаар,  нягтлан бодогчдод бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах арга зүй сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

12 Дотоод хяналтын төлөвлөгөөний дагуу Хүдэр сумын 
төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
хийж, үр дүнг тооцох 

Сардаа Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

13 Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 08 дугаар сарын  нийгэм, 
эдийн засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 

09 сарын             
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

14 “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт, 
шинэчлэлт-2018” аяныг үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулах 

8-р сарын 20-
оос 10-р 
сарын 20 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

15 Баруунбүрэн, Сант сумын төр, төсвийн 
байгууллагуудад хяналт шалгалт, аудитын үйл 
ажиллагаа явуулах 

Сардаа Санхүүгийн хяналт, 
аудитын алба 

Б.Дарихжав 

16 “Үндэсний Татварын албаны ажилтаны өдөр”-ийг Сардаа Татварын хэлтэс Х.Батболд 



тэмдэглэн өнгөрүүлэх 

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн 
хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

9-р сарын 1 Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс, Боловсрол, 
соѐл урлагийн газар 

Б.Энхбат 
Ч.Жаргалсайхан 

2 Боловсролын тэргүүний ажилтан биеийн тамир 
спортын тэргүүний ажилтан, Алтан гадас одонт 
“Н.Аюу багшийн нэрэмжит” кросс гүйлтийн Улсын 
аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах 

Сардаа Нийгмийн бодлогын 
хэлтэс, 

Биеийн тамир, 
спортын газар 

Б.Энхбат 
Б.Баттулга 

2 Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн 
 сургалтыг сургуулийн сургалтын менжер болон 
 цэцэрлэгийн  арга зүйч нарт  зохион байгуулах 

Сардаа Боловсрол, соѐл 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

4 “Ахмад настны  эрүүл мэндийг дэмжих сарын аян”-ыг 
зохион байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

5 “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн 
төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах иргэдийн 
төслийг сонгон шалгаруулж, аж ахуй эрхлэлтийн 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

6 Аймгийн хэмжээнд Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг авах 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

7 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих сарын аяныг зохион 
байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 

П.Оюун 

8 “Залуу малчдын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх” 
сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 

П.Оюун 

9 “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн хүрээнд 
байгаль дахь сургалтын төвийн нээлтийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 

П.Оюун 

10 Гадаадын иргэн ажиллуулж буй аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах 

Сардаа Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс 

С.Отгонжаргал 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Мандал, Хушаат, Сант сумдад хийгдсэн “Ойн 
хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлын үр дүнд 
мониторинг хийх 

Сарын турш Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Т.Түвшинтөгс 
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2 
Жавхлант сумын Шарын голын эрэг орчмыг 
бургасжуулах, Булаг шандын эхийг хамгаалах ажлын 
гүйцэтгэлийг хүлээн авах 

Сардаа Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Т.Түвшинтөгс 

3 
Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны НИТАЖ-ын 
“Хөвчит нум” нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг 
чадавхжуулах, сургалт зохион байгуулах  

9-р сарын 
08-09-ний 
өдрүүдэд 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 
Т.Түвшинтөгс 

4 

“Зочлох үйлчилгээ ба хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж” 
сэдэвт үйлчилгээний ажилтнуудыг чадавхжуулах 
сургалтыг Монголын Зочид буудлуудын холбоо, 
бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
Сүхбаатар, Мандал сумдад зохион байгуулах 

Сардаа 

5 
Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион 
байгуулах 

Сардаа 

6 
Явуулын ахуй үйлчилгээг сумдад зохион байгуулах Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

7 

Зүүнбүрэн, Баруунбүрэн, Шаамар сумдад бод малын 
ангилалт хийж  “Мал сүргийн чанар, эрүүл мэндийг 
сайжруулах, эдийн засгийн эргэлтийг эрчимжүүлэх 
дунд болон урт хугацааны стратеги төлөвлөгөө”-г 
боловсруулан сумдын ХАА-н мал зүйчдыг 
чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулах 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

8 

“Зөгийн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг ариун цэвэр, 
эрүүл ахуйн журам”-ыг төслийг боловсруулж,  
аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх 

Сардаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газар 

Б.Мөнхтөр 

9 
Сумдын хаягийн зургийг баяжуулах ажлыг зохион 
байгуулах 

9-р сарын 1-25 Газрын харилцаа, 
барилга хот 

байгуулалтын газар 

Б.Саруултөгс 

10 

Сумдын худалдан авах ажиллагааны үйл явц, 
хэрэгжилт, цахим худалдан авах ажиллагааны 
системийн ашиглалтад хяналт тавьж, мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө өгч, сургалт зохион байгуулах 

Сардаа Орон нутгийн өмчийн 
газар 

П.Эрдэнэсайхан 


