
 
 
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 2017 ОНЫ 5-Р САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
2017.05.04 
 
 

№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
 

Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 
алба, газар 

Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд: 

1 
Аймгийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн Хурлын ээлжит 
5 дугаар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудын 
тєслийг боловсруулж, хэлэлцђђлэх     

5-р сарын 5 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар  ѓ.Сувдаа  

2 

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны ђйл 
ажиллагааны хєтєлбєрийг иргэд олон, нийтэд 
сурталчлан таниулах зорилгоор эмхэтгэл болгон 
хэвлђђлж, нийтийн хђртээл болгох 

5-р сарын эхний 
7 хоногт багтаан  

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Хяналт 

шинжилгээ ђнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтэс 

ѓ.Сувдаа 
Д.Лувсандагва 

3 

“Эрчимжсэн мал аж ахуй газар тариаланг хослон 
хєгжђђлэх” сэдэвт Олон Улсын онол 
ђйлдвэрлэлийн бага хурлыг Сэлэнгэ аймгийн тєв 
Сђхбаатар суманд зохион байгуулах 

5-р сарын 12 Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар  

ѓ.Сувдаа 

4 
Ялалтын баярыг тэмдэглэн єнгєрђђлэх ажлыг 
зохион байгуулах  

5-р сарын 4 
Тєрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул 

5 
Аймгийн шагналын журмыг шинэчлэн 
боловсруулж, аймгийн иргэдийн Тєлєєлєгчдийн 
Хурлын Тэргђђлэгчдийн хурлаар хэлэлцђђлэх  

Сардаа  
Тєрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Б.Болорзул 

6 
Хђђхдийн эрхийн хууль зђйн аймгийн хороог 
байгуулж,  хорооны ђйл ажиллагааг эхлђђлэх  

Сардаа  
Хууль, эрх зђйн хэлтэс 

Д.Ёндонжамц  

7 
Сумдын тєр, тєсвийн байгууллагуудын баримтаар 
Тєрийн архивт нєхєн бђрдђђлэлт хийх ажлыг 
хэсэгчлэн зохион байгуулах  

Сардаа  
Хууль, эрх зђйн хэлтэс, 

Архивын тасаг 
Д.Ёндонжамц  
Б.Хишигням  

8 
“Дэлхийн хэмжил зђйн єдєр”-ийг тэмдэглэн 
єнгєрђђлэх  

Сардаа  
Стандарт, хэмжил зђйн 

хэлтэс 
Д.Ган-Отгон  

 
 

   
    
БАТЛАВ. АЙМГИЙН       
              ЗАСАГ ДАРГА  

 

     

Ш.ОРГИЛ  

 



9 

Ерєнхий боловсролын бђрэн дунд сургуулиудын 
“ёдийн цай” хєтєлбєрийн хэрэгжилтийн байдалд 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах  

Сардаа  

Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

Ж.Отгонхђђ  

10 
Ерєє бђсийн сумдад тєлєвлєгєєт хяналт шалгалт, 
зєвлєн туслах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  
Мэргэжлийн хяналтын 

газар 
Ж.Отгонхђђ  

11 

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын эрх олгох сургалт, 
шалгалтыг Монголын мэргэшсэн нягтлан 
бодогчдын институтын аймгийн салбартай 
хамтран зохион байгуулах 

Сардаа  

Санхђђ, тєрийн сангийн 
хэлтэс 

М.Нарантуяа  

12 
Татвар тєлєгчийн єдєрлєгийг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах  
 

Сардаа 
 
 

Татварын хэлтэс Х.Батболд  

13 
Шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтын талаар 
сургалтыг  Бэлчирийн бђсийн  сумдын тєсєвт 
байгууллагуудад зохион байгуулах 

Сардаа  
Санхђђгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав  

14 
Аймгийн 2017 оны 4 сарын  нийгэм, эдийн засгийн 
танилцуулга гаргаж, нийтэд хђргэх  

5-р сарын 5-ны 
дотор  

Статистикийн хэлтэс Д.Гђндэгмаа  

15 

ёндэсний Статистикийн хорооноос НёБ-ын Хђн 
амын сан, Швейцарийн хєгжлийн агентлагийн 
санхђђ, техникийн дэмжлэгтэйгээр 
“Эмэгтэйчђђдийн эрђђл мэнд, амьдралын 
туршлага” судалгааг орон нутагт зохион байгуулах  

Сардаа  

Статистикийн хэлтэс Д.Гђндэгмаа  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 

Азийн хєгжлийн банкны Техникийн туслалцааны 
тєслийн хђрээнд “Салбар, орон нутгийн хєгжлийн 
жендэрт мэдрэмжтэй бодлого, тєлєвлєлт, ђйл 
ажиллагаа” сэдэвт хэлэлцђђлэг, сургалт 
семинарыг зохион байгуулах. 

5-р сарын                  

08-11  

Нийгмийн бодлогын хэлтэс Ж.Батсайхан  

2 

Бага, суурь, бђрэн дунд боловсрол эзэмшиж буй 
тєгсєх ангийн сурагчдаас авах улсын шалгалтын 
бэлтгэл ажлыг хангуулж, тєгсєлтийн шалгалтыг  
Боловсролын ђнэлгээний тєвтэй хамтран зохион 
байгуулах 

Сардаа Боловсрол, соѐл урлагийн 
газар 

Ч.Жаргалсайхан 

3 
ёндэсний бичиг ђсгийн єдрийг тохиолдуулан 
“Бийрийн бичлэг”-ийн сургалт зохион байгуулах  

05-р сарын               
05-06 

Боловсрол, соѐл урлагийн 
газар 

Ч.Жаргалсайхан 

4 
Олон улсын сувилагчийн баярыг тэмдэглэн 
єнгєрђђлэх  

Сардаа Эрђђл мэндийн газар Ж.Од 

5  “Халдварт болон халдварт бус євчин”-ний эрт Сардаа Эрђђл мэндийн газар Ж.Од 



илрђђлгийн ђзлэгт  Зђђнбђрэн сумын 18-аас дээш 
насны иргэдийг хамруулан зохион байгуулах 

6 

“Элэг бђтэн Монгол” хєтєлбєрийн хђрээнд 
аймгийн эрђђл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, ажилчид,  єндєр эрсдэлтэй євчлєл 
их 40-65 насны иргэдийг оношилгоо шинжилгээнд 
хамруулж мэдээллийн нэгдсэн санг ђђсгэх 

Сардаа Эрђђл мэндийн газар Ж.Од 

7 
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг аймгийн хэмжээнд  
зохион байгуулах 

Сардаа Эрђђл мэндийн газар Ж.Од 

8 
Дэлхийн гэр бђлийн єдрийг тохиолдуулан аймгийн 
“Шилдэг гэр бђл” шалгаруулах арга хэмжээг 
зохион байгуулах  

5-р сарын 15 Гэр бђл, хђђхэд, 
залуучуудын хєгжлийн 

газар 

П.Оюун 

9 
“Нийгмийн даатгалын шимтгэл тєлєлтийн 
мэдээллийг бђрэн цахимжуулах” аян зохион 
байгуулах 

Сардаа Эрђђл мэнд, нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

С.Отгонжаргал  

10 
“Аваргын гараа” ђндэсний бєхийн барилдааныг      
/9-10 нас,  11-12 нас, 13-14 нас, 15 нас/ 4 насны  
ангиллаар зохион байгуулах  

5-р сарын 5 Биеийн тамир, спортын 
газар  

Б.Баттулга  

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

1 

Иргэдийг ундны цэвэр усаар 24 цагийн турш 
тасралтгђй хангах зорилгоор Сђхбаатар сумын 6-р 
багт  “Ухаалаг худаг”-ийг туршилтын журмаар нээх 
арга хэмжээг зохион байгуулах  

5-р сарын 8 Хєрєнгє оруулалт, 
хєгжлийн бодлого 

тєлєвлєлтийн хэлтэс 

А.Эрдэнэгэрэл  

2 
 “Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг 
чадавхижуулах нь” сэдэвт сургалтыг Сђхбаатар 
суманд зохион байгуулах 

5-р сарын 25 Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газар 

Б.Батзориг 

3 

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газрын мэргэжилтнђђд, сумдын 
газрын даамлуудыг хамруулсан нэгдсэн сургалтыг 
зохион байгуулах 

5-р сарын 12 Газрын харицаа, барилга 
хот байгуулалтын газар 

Б.Саруултєгс 

4 
Сумдын газар зохион байгуулалтын 
тєлєвлєгєєний хэрэгжилтэд хяналт хийж, ђр дђнг 
ђнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах  

Сардаа  Газрын харицаа, барилга 
хот байгуулалтын газар 

Б.Саруултєгс 

5 
Тариалангийн болон атаршсан газруудад газрын 
тєлєв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа 
хийх ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа  Газрын харилцаа, барилга 
хот байгуулалтын газар  

Б.Саруултєгс  

6 
Сумдын хуурайшлын зэргийг єдєр тутам бодож 
холбогдох газруудад хђргэж, хàâðûí òàðèàëàëò 
ýõýëæ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí öàã àãààðûí 

Сардаа  Ус цаг уур, орчны 
шинжилгээний газар  

М.Рэгзэдмаа  



 
 
 
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 
 
 
 

óðüä÷èëñàí ìýäýýã òàðèàëàí÷äàä øóóðõàé õ¿ðãýõ 
àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ 

7 
Цаг агаарт зориудаар нєлєєлж хур тунадас 
нэмэгдђђлэх экспедицђђдийн бэлтгэл ажил ханган  
ђйл ажиллагааг эхлђђлэх 

Сардаа  Ус цаг уур, орчны 
шинжилгээний газар  

М.Рэгзэдмаа  

8 
Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлыг хангах, 
тариалалтын штаб байгуулах  

Сардаа  Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  

9 
“Мах, сђђний анхдугаар аян”-ыг аймаг, сумын 
хэмжээнд зохион байгуулах.   

Сардаа  Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  

10 
Бог малын ђзлэг, ангилалтыг хийж, ђђлдэрлэг 
байдлыг тодорхойлох тооллогыг зохион байгуулах  

Сардаа Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  

11 

Орон нутгаас илгээсэн євчилсєн, євчнєєр 
хорогдсон мал амьтны эмгэгт дээжинд стандарт 
арга зђйн дагуу шинжилгээ хийж, онош тогтоон, 
УМЭАЦТЛ-иор хєндлєнгийн аудит хийлгэж 
баталгаажуулан, хариу єгч дээжийн ђлдэгдэл 
єсгєвєрђђдэд устгал ариутгал хийх 

Сардаа  Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  

12 

Худалдан  борлуулах тєв, нийтийн хоолны газарт 
нийлђђлэгдэж, худалдан борлуулагдаж буй МАА-н 
гаралтай бђтээгдэхђђнээс дээж авч мал эмнэлэг 
ариун цэвэр магадлан шинжилгээ 
баталгаажуулалт хийх, гэрчилгээ олгох, 
картжуулах 

Сардаа  Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  

13 

Халдварт євчнєєс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний вакцин тарилгыг хђлээн авч хуваарийн 
дагуу сумдын мал аж ахуйн ђржлийн нэгжђђдэд 
олгох 

Сардаа  Хђнс, хєдєє аж ахуйн газар  Б.Мєнхтєр  



 
 
 
 
 
 


