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№ Хийгдэх ажил, арга хэмжээ Хугацаа 
Хэрэгжүүлэх хэлтэс, 

алба,  газар 
Хариуцах эзэн 

Нэг.Удирдлага зохион байгуулалтын хүрээнд 

1 
Ардын хувьсгалын 97 жилийн ой, Сэлэнгэ аймаг 
байгуулагдсаны 87 жилийн ойн үндэсний их баяр 
наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх  

7-р сарын 10, 
11 

Баяр наадмыг зохион 
байгуулах комисс 

 
Б.Нарантуяа 

 

2 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 
гаргасан санал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлийн 
хагас жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулж Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх.  

7-р сарын     
10-ны дотор 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Төрийн 

захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

Ө.Сувдаа 
Б.Болорзул  

3 
Аймгийн удирдах ажилтнуудын “Мэдээллийн цаг” 
арга хэмжээг зохион байгуулах 

7-р сарын 9 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

4 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын урилгаар албан ѐсны 
айлчлал хийж буй БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны зочид 
төлөөлөгчдийг Сэлэнгэ аймагт хүлээн авах ажлыг 
зохион байгуулах  

7-р сарын 5-6 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Ө.Сувдаа 

5 
Оросын холбооны улсад зохион байгуулагдах Буриад 
үндэстний “Алтаргана” наадамд аймгийн төлөөллийг 
оролцуулах  

7-р сарын 3-6 
Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар 
Б.Нарантуяа 

6 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2018 оны эхний хагас 
жилийн санхүүгийн тайланг хүлээн авах ажлыг зохион 
байгуулах 

7-р сарын            
20-ны дотор 

Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа 

7 
Орхонтуул сумын санхүүгийн албаны үйл 
ажиллагаанд  шалгалт хийх 

Сардаа 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

М.Нарантуяа  

8 
Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны эхний хагас жилийн 
нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга гаргах, тархаах 

7-р сарын             
15-ны дотор 

Статистикийн хэлтэс 
 

Д.Гүндэгмаа 



9 
Мандал сумын сургууль, цэцэрлэгүүд, Түнхэл 
тосгоны төр, төсвийн байгууллагуудад хяналт 
шалгалт,  аудитын үйл ажиллагаа явуулах. 

Сардаа 
Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 
Б.Дарихжав 

10 
2018 оны 2 дугаар улирлын татварын тайлан хүлээн 
авах ажлыг зохион байгуулах 

Сардаа Татварын хэлтэс Х.Батболд  

Хоёр.Нийгмийн салбарын хүрээнд 

1 Их дээд сургуульд элсэгчдийн хуваарь сонгох үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах 

7-р сарын 1-3 Боловсрол, соѐл, 
урлагийн газар 

Ч.Жаргалсайхан 

2 Сүхбаатар, Алтанбулаг, Мандал,  Жавхлант, Шаамар, 
Сайхан сум, Номгон, Дулаанхаан, Түнхэл тосгонд  
шүдний эмчийн үзлэгийг Германы Хил хязгааргүй 
шүдний эмч нар холбоотой хамтран  зохион 
байгуулах 

7-р сарын                
14-өөс 

8-р сарын 4 

Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

3 Улсын 3-р төв эмнэлгийн Сувилахуйн албатай  
хамтран сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн ахлах 
сувилагч нарт туршлага судлах сургалтыг зохион 
байгуулах 

Сардаа Эрүүл мэндийн газар Ж.Од 

4 Сумдын нийгмийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийг мэргэшүүлэх Ажилд 
зуучлах үйлчилгээний сургалтыг Европын холбоо 
/SECiM/ төсөлтэй хамтран зохион байгуулах  

7-р сарын             
16-19 

Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний газар 

Л.Зоригтбаатар 

5 Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах Хүүхдийн 
урлагийн наадамд аймгийн төлөөллийг оролцуулах 

7-р сарын              
1-9-ний  

Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

газар, “Сэлэнгийн 
долгио чуулга” 

 
П.Оюун 

Д.Уранбилэг 

6 ”Тогтвортой хөгжил боловсрол” төслөөс хэрэгжүүлж 
буй Эко сургалтын баазыг байгуулах 

Сардаа Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 

газар 

П.Оюун 

Гурав.Хөгжлийн бодлогын хүрээнд 

1 
Байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
З.Түвшинтөгс 

2 
Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажил явуулж буй 
талбайд мониторинг хийж үр дүнг тооцох 

Сардаа  
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
З.Түвшинтөгс 

3 
БОАЖЯамнаас Монгол Улсын аялал жуулчлалын 
салбарын цахим мэдээлэлд оруулах аймгийн мэдээг 
бэлтгэн хүргүүлэх 

Сардаа 
Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 
З.Түвшинтөгс 

4 Орхон, Алтанбулаг, Шаамар суманд Улсын төсвийн Сардаа  Байгаль орчин, аялал З.Түвшинтөгс 



 
 
 
 
 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 
 

 
 
 
 
 
 

хөрөнгө оруулалтаар  хийгдэж буй бэлчээрийн гүний 
худаг  гаргах ажлыг зохион байгуулах 

жуулчлалын газар 

5 

Орон нутгаас илгээсэн өвчилсөн, өвчнөөр хорогдсон 
мал амьтны эмгэгт дээжинд стандарт арга зүйн дагуу 
шинжилгээ хийж, УМЭАЦТЛ-иор хөндлөнгийн аудит 
хийлгэн баталгаажуулах устгал ариутгал хийх 

Сардаа  
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

6 Уринш боловсруулалтын мэдээг нэгтгэн гаргах Сардаа 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар 
Б.Мөнхтөр 

7 
Газрын биржийн цахим системээр газар эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах дуудлага худалдааг зохион байгуулах 

Сардаа 
Газрын харилцаа, 

барилга хот 
байгуулалтын газар 

Б.Саруултөгс 

8 

2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
төлөвлөгөөний дагуу  захиалагчийн захиалгын зураг 
төсөв, ажлын даалгаварыг үндэслэн тендерийг 
зохион байгуулах 

Сардаа 
Орон нутгийн өмчийн 

газар 
П.Эрдэнэсайхан  


