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СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2017.09.04 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
 

Хэрэгжүүлэххэлтэс, алба, 
газар 

Хариуцахэзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 

Аймгийн Засаг даргын өргөтгөсөн хуралдаанаар сум, газар, 
хэлтэс, албадад өгсөн аймгийн Засаг даргын үүрэг 
чиглэлийг албажуулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах.  

Сардаа  
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул  

2 
Сэлэнгэ аймаг, ОХУ-ын Буриад Улсын найрамдалт хамтын 
ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагддаг уламжлалт Эв 
модны наадмын бэлтгэл ажлыг хангаж, оролцох 

09 дүгээр 
сарын 29, 

30 
Аймгийн ЗДТГ Ө.Сувдаа 

3 

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албаны удирдах 
ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах.  

Сардаа 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс,  

Боловсрол, соѐл урлагийн 
газар 

Б.Болорзул 
Ч.Жаргалсайхан  

4 
Аймгийн хэмжээнд төрийн захиргааны сул ажлын байрны 
захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, төрийн 
жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах. 

Сардаа  
Аймгийн Төрийн албаны 

салбар зөвлөл 
Ө.Сувдаа  

5 
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдааныг зохион 
байгуулах. 

Сардаа  
Аймгийн Төрийн албаны 

салбар зөвлөл 
Ө.Сувдаа  

6 
“Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ѐсыг бэхжүүлэх 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулан аймгийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, батлуулах. 

Сардаа Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндонжамц 

7 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг сум, багийн түвшинд олон нийтээр хэлэлцүүлсэн 
хэлэлцүүлгийн дүн мэдээг нэгтгэн Монгол Улсын Их Хурлын 
Тамгын газарт хүргүүлэх.  

Сардаа Хууль, эрх зүйн хэлтэс Д.Ёндожамц  

8 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагчийн хяналт 
шалгалтын ажлыг зарим газар, хэлтэс албадад болон 
сумдын төр, төсвийн байгууллагуудад хэсэгчлэн зохион 
байгуулах.  

 
Сардаа 

 
Архивын тасаг Б.Хишигням  

9 
Сүхбаатар сумын Санхүүгийн албаны үйл ажиллагаа, төсөвт 
байгууллагуудын анхан болон нягтлан бодох бүртгэл 

Сардаа  
Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс 
М.Нарантуяа  



хөтлөлтөнд групп шалгалт явуулах. 

10 
Албан журмын даатгагчдын холбоо, Татварын хэлтэс, 
Цагдаагийн газар, Авто тээврийн газар, Даатгалын 
компаниудтай хамтран өдөрлөг зохион байгуулах 

Сардаа  
Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэс 
М.Нарантуяа  

11 
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг, спортын 
цогцолбор “Дөл-2017” аймгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг зохион байгуулах.  

Сардаа  Цэргийн штаб Т.Баяраа  

12 
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл 
үүрэгтний сургалтыг Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангийг 
түшиглэн зохион байгуулах.  

Сардаа  Цэргийн штаб  Т.Баяраа  

13 
Аймгийн Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит 
хийж, дүнг дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэх 

Сардаа  
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

14 
Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 08 сарын  нийгэм, эдийн засгийн 
танилцуулга гаргах, тараах 

09 дүгээр 
сарын  
15-ны 
дотор 

Статистикийн хэлтэс Д.Гүндэгмаа 

15 

Эрчим хүч үйлдвэрлэгч болон түгээгч байгууллагуудад гал 
түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй 
байдлыг хангасан байдалд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 
явуулах.  

Сардаа Онцгой байдлын газар Г.Баатар  

Хоёр.Нийгмийнсалбарынхүрээнд 

1 
2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга 
хэмжээг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж 
оролцох 

09 дүгээр 
сарын 01 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс Ж.Батсайхан  

2 
“Музей ба хөгжил 2017” улсын чуулганыг Сэлэнгэ аймагт 
зохион байгуулах  Сардаа 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс, 
Боловсрол соѐл урлагийн 

газар 

Ж.Батсайхан  
Ч.Жаргалсайхан  

3 
“Соѐл урлагийн ажилтны өдөр”-ийг аймгийн хэмжээнд 

тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулах  

09 сарын 
эхний 10 
хоногт 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс,  
 Боловсрол соѐл урлагийн 

газар 

Ж.Батсайхан  
Ч.Жаргалсайхан  

4 
Дэлхийн багш нарын өдрийг  аймгийн хэмжээнд тэмдэглэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа 
Нийгмийн бодлогын хэлтэс, 
Боловсрол соѐл урлагийн 

газар 

Ж.Батсайхан  
Ч.Жаргалсайхан  

5 

Жавхлант, Алтанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг 

тооцох 
Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од  

6 
Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн комиссын 

хурлыг зохион байгуулах Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од  

7 Дархлаажуулалт бүхий халдварт өвчний тандалтын Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од  



талаархи бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулах 

8 
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн 3 талт салбар хорооны 
гишүүдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах 

Сардаа 
Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар 
Л.Зоригтбаатар 

9 
Аймгийн хэмжээнд “Эерэг хандлага-Эрүүл оюутан” аяныг 
өрнүүлэх 

Сардаа 
Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газар 
П.Оюун  

10 
Элэгний В, С вирус эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээний 
гүйцэтгэлийг хянах ажлыг зохион байгуулах  

Сардаа 
Эрүүл мэнд, нийгмийн 

даатгалын хэлтэс 
С.Отгонжаргал 

11 

Даатгуулагчид урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, 
оношилгоо, шинжилгээний тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 
эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Эрүүл мэнд, нийгмийн 

даатгалын хэлтэс 
С.Отгонжаргал 

12 
Аюу багшийн нэрэмжит кроссын Улсын аварга шалгаруулах 
тэмцээнийг зохион байгуулах  

Сардаа 
Биеийн тамир, спортын 

газар 
Б.Баттулга  

13 
Аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
дунд “Үдийн цай” аяныг зохион байгуулах.  

Сардаа  
Мэргэжлийн хяналтын 

газар 
Ж.Отгонхүү  

Гурав.Хөгжлийнбодлогынхүрээнд: 

1 
Жижиг дунд үйлдвэрийн хөнгөлөлттэй зээлийн журмын 

дагуу хөнгөлөлттэй зээлийг олгох. 
Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс,  

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

А.Эрдэнэгэрэл 

Б.Мөнхтөр 

2 “Намрынногоонөдрүүд”үзэсгэлэнхудалдаазохионбайгуулах Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс,  

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

А.Эрдэнэгэрэл 

Б.Мөнхтөр 

3 
Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
хангах 

Сарын 

турш 

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс,  

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар  

А.Эрдэнэгэрэл 

Б.Мөнхтөр 

4 
Газрын биржийн цахим системийг ашиглан дуудлага 
худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах 

Сардаа  
Газрын харилцаа, барилга, 

хот байгуулалтын газар  
Б.Саруултөгс 

5 

Аялал жуулчлал, амралт, рашаан сувиллын чиглэлээр 
тусгай хамгаалалттай газарт болон тогтмол үйл ажиллагаа 
явуулж буй газруудын хүчин чадал, үйл ажиллагааны төрөл, 
дэд бүтцийн хангамж болон бусад мэдээллийг цуглуулж, 
мэдээллийн санг баяжуулах 

Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 

Газрын харилцаа, барилга, 

хот байгуулалтын газар 

А.Эрдэнэгэрэл 

Б.Саруултөгс 

6 
Хог хаягдлын шинэчилсэн хуулийн талаар олон нийтэд 

ухуулга сурталчилгаа явуулах 
Сардаа  

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 
А.Эрдэнэгэрэл 
З.Түвшинтөгс  



 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 

Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  

7 

Байгалийн ургамлын тооллого хийсэн ажил, ойн хөнөөлт 

шавжийн  тэмцлийн ажил, ойжуулалтын ажлын тайлан, дүн 

мэдээг авч нэгтгэх Сардаа  

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, 

Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар  

А.Эрдэнэгэрэл 
З.Түвшинтөгс  

8 

2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

төлөвлөгөөний дагуу захиалагчийн захиалгын зураг төсөв, 

ажлын даалгаврыг үндэслэн тендерүүдийг зохион байгуулан 

ажиллана. 

Сардаа 

Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс,  

Орон нутгийн өмчийн газар  

А.Эрдэнэгэрэл 

П.Эрдэнэсайхан 

9 
Намрын ургац хураалтанд ашиглагдах авто пүүг ээлжит 
баталгаажуулалтанд хамруулах   

Сардаа 
Стандарт, хэмжил зүйн 

хэлтэс 
Д.Ган Отгон 

10 
Мандал, Баянгол сумдад төлөвлөгөөт нэгдсэн хяналт 
шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох.  

Сардаа  
Мэргэжлийн хяналтын 

газар  
Ж.Отгонхүү  


