Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарь ажлын
байрны чиг үүрэг
ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн, нутгийн захиргааны
байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө ,
дэмжлэгээр хангах
Нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх , хэрэгжилтийг зохион
байгуулах , тэдгээрийг сургах , давтан сургах , төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг
зохион байгуулах
Иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах , түүнд
судалгаа шинжилгээ хийх
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон түүний ил тод байдлыг хангах, төр иргэдийн
холбоог бэхжүүлэх ажлын талаар захиргааны төв болон орон нутгийн удирдлага
байгууллагад мэдээллээр үйлчлэх
Овог нэр
Албан тушаал
Ажлын байрны зорилго:
Д.АЛТАНШАГАЙ

Ч.БАТТУЯА

Б.ОЮУНБИЛЭГ

О.УНДРАХ

ТӨРИЙН
УДИРДЛАГЫН
ДАРГА

ЗАХИРГАА
ХЭЛТСИЙН

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийг
удирдаж, сум, багийг
захиргааны
удирдлагаар хангаж, арга зүйн дэмжлэг
үзүүлэх тамгын газрын хэлтэс, албадын
үйл ажиллагааны уялдааг хангах

ХҮНИЙ
НӨӨЦИЙН Төрийн
албаны
мэргэшсэн
АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН тогтвортой байх зорилтыг ханган
МЭРГЭЖИЛТЭН
ажиллах
Аймгийн
Гадаад
харилцааны
бодлогыг хэрэгжүүлэх
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ
Аймгийн Засаг даргын Шинэ Булган
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
хөтөлбөр, Монгол улсын ЗГ, аймгийн
МЭРГЭЖИЛТЭН
тогтоол
шийдвэрээс
хэлтэст
хамааралтай
заалтуудын
хэрэгжилтийг тооцох, мэдээлэх
Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí Тàìãûí ãàçðûí
¿éë àæèëëàãààíû болон аппаратын
зөвлөгөөний òºëºâëºãººг,
нэгтгэн,
ã¿éöýòãýëд хяналт тавьж, ¿ð ä¿íã
òîîöîõ
Àéìãèéí
óäèðäàõ
àæèëòíû
çºâëºãººíèé áýëòãýëèéã õàíãóóëàõ,
øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ óäèðäëàãà
çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý
àâàõóóëàõ
Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ
çºâëºëийн хурал, хэлтсийн дарга
нарын
çºâëºãººí,
ÿðèëöëàãûí
òýìäýãëýë
õºòëºж,
хэрэгжилтийг
тооцож, мэдээлэх
МЭДЭЭЛЭЛ
Аймгийн Засаг дарга, тамгын газрын
СУРТАЛЧИЛГАА,
үйл ажиллагааг Нутгийн захиргааны
ИРГЭДИЙН
ӨРГӨДӨЛ байгууллага
иргэдэд
мэдээлж
ХҮСЭЛТИЙН
АСУУДАЛ сурталчлах
ХАРИУЦСАН
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан
МЭРГЭЖИЛТЭН
тушаалтанд
гаргасан
өргөдөл,
хүсэлтийг хууль, тогтоол шийдвэрийн
хүрээнд шийдвэрлэх ажлыг зохион
байгуулах

Ч.ГАНСҮХ

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Г. УРАНЧУЛУУН

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН АРХИВ,
БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Ч.ЭНХТУУЛ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТУСЛАХ

Б.ОТГОНСУВД

ШУУД УТАС ХАРИУЦСАН
АЖИЛТАН

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа
болон түүний ил тод байдлыг хангах,
захиргааны төв болон орон нутгийн
удирдлага, байгууллагад мэдээллээр
үйлчлэх
Аймаг сумын хурал, захиргааны
байгууллага болон иргэний нийгмийн
байгууллагын үр ашигтай түншлэлийг
хөгжүүлэх
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
болон ИТХурлын ажлын албаны
дотоод сүлжээ болон интернетийн
хэвийн үйл ажилгааг хангах
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын
техник
тоног
төхөөрөмжийн
найдвартай ажиллах нөхцөлөөр нь
хангах
Вэб сайтыг ажиллгаанд хянал тавин
ажиллах
Дотоод
удирдлагын
системийн
ашиглалтыг сайжрууллах
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт
төрийн албан хэрэг хөтлөлт, баримт
бичгийн улсын стандартыг мөрдүүлэх
Байгууллагын архивт баримт бичгийг
хүлээн авч цэгцлэн хадгалах, Баримт
бичгийг архивын программд оруулах,
Төрийн архивт шилжүүлэх
Байгууллагын
албан
хэрэг
хөтлөлтийн
дотоод
журмыг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
хэрэгжилтэд нь хяналт тавих
Аймгийн Засаг даргын өдөр тутмын
үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад
шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр
хангах
Аймгийн удирдлагуудын мэдээлэл
сонсох, хурал зөвлөлгөөн зохион
байгуулах иргэдтэй уулзах зэрэг
ажлыг зохицуулахад туслах
Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн
авах
шууд
утсанд
ирсэн
санал хүсэлтийг хүлээн авах
Санал
хүсэлтийг
холбогдох
байгууллага,
албан
тушаалтанд
шилжүүлэх шийдвэрлэлтэнд хяналт
тавих
Санал
хүсэлтийн
шийдвэрлэсэн
байдыг иргэнд хариу мэдэгдэх
тайлагнах
3434 утасны үйл ажиллагааг цахим
орчинтой веб хуудас болон дотоод
удирдлагын систем зэрэг/ уялдуулан
санал хүсэлт хүлээн авах боломжийг
өргөтгөх
Санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтэнд
онлайн хяналт тавих боломжийг
өргөтгөх
Биечлэн ирж санал хүсэлтээ гаргах

иргэдийг
хүлээн
авах
нөхцөл, мэдээ, мэдээллээр хангах
боломжийг бүрдүүлэх
Т.ХОНГОРЗУЛ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

А.БАТЗОРИГ

ОПЕРАТОРЧ

Аймаг, орон нутгийн үйл ажиллагааны
талаар
бодлогын
чанартай
мэдээ
мэдээлэл, бэлтгэх, хэрэгжүүлж байгаа
ажлын явц байдлыг хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр
сурталчлан
төрийн
мэдээллийн сувгийг ашиглан олон
нийтэд тогтмол хүргэх
Аймаг, орон нутгийн үйл ажиллагааны
талаар
бодлогын
чанартай
мэдээ
мэдээлэл, бэлтгэх, хэрэгжүүлж байгаа
ажлын явц байдлыг хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр
сурталчлан
төрийн
мэдээллийн сувгийг ашиглан олон
нийтэд тогтмол хүргэх

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС
Нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, санал
дүгнэлт өгөх, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний шийдвэрийн төсөлд олон нийтийн
хэлэлцүүлэг хийх, хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн сан бүрдүүлж иргэд
áàéãóóëëàãûã õ¿÷èí òºãºëäºð õóóëü òîãòîîìæèéí ëàâëàãàà ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ýðõ ç¿éí
албан болон албан бус сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, хууль з¿éí àíõàí øàòíû
òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ, õóóëèéí õýðýãæèëòèéã çîõèîí áàéãóóëæ, íýãòãýí ìýäýýëëýõ,
ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àæëûã áîäëîãûí çîõèöóóëàëòààð õàíãàõ, ÿàìíû õàðúÿà
îðîí íóòãèéí áàéãóóëëàãóóäûã àðãà ç¿éí óäèðäëàãààð õàíãàõ, õóóëèéí áàéãóóëëàãóóäûí
хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, Архигүй Булган хөтөлбөрийг аймгийн
хэмжээнд зохион байгуулах
П.ХИШИГДАВАА
ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН
Нутгийн захиргааны байгууллагын
ДАРГА
шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг
хянах, санал өгөх, нийтээр дагаж
мөрдөх хэм хэмжээний шийдвэрийн
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх
Иргэд, байгууллагад хууль зүйн
туслалцаа үзүүлэх
Аймгийн
Засаг
даргын
эрхлэх
асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа
явуулдаг
хууль
хяналтын
байгууллага,
агентлагуудын
үйл
ажиллагаанд нь хяналт шинжилгээ
хийж үнэлгээ өгөх
Сумдын
нотариатын
үүрэг
гүйцэтгэгчдийг
мэргэжлийн
удирдлагаар хангах
О.ОЮУНЦЭЦЭГ
СИСТЕМЧЛЭЛ ХАРИУЦСАН Хууль, хуульчилсан
акт, засгийн
МЭРГЭЖИЛТЭН
газрын тогтоол,төрийн захиргааны
төв болон орон нутгийн удирдлагын
байгууллагын шийдвэрийн албан
ѐсны эх хувиар сан бүрдүүлж,
шийдвэрүүдэд
орсон
өөрчлөлт
хөдөлгөөнийг тухай бүр хяналтанд
авсан эх хувь дээр хийх
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, ашиг
сонирхлын
зөрчөөс
урьдчилан
сэргийлэх
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах,
ХАСХОМ
бүрдүүлэлтийн
үйл
ажиллагааг эрхлэх
Хууль тогтоомжийн фондоос иргэд
байгууллагад лавлагаа өгөх

Б.ОДХҮҮ

М.САРУУЛЗАМ

Сумын Засаг даргын тамгын газар,
бусад
байгууллага,
аж
ахуй
нэгжүүдэд кодификаци хийх арга,
аргачлалаар хангах
Тогтоол,
шийдвэр,
үндэсний
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн
мэдээлж, хяналт тавих
Нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
зохион байгуулах
Иргэд байгууллагад анхан шатны
хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
ЭРХ
ЗҮЙН
СУРГАЛТ Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны
СУРТАЛЧИЛГАА,
ХҮНИЙ ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах,
ЭРХИЙН
АСУУДАЛ зохион байгуулах
ХАРИУЦСАН
Эрх зүйн албан бус паралегаль
МЭРГЭЖИЛТЭН
сургалтыг зохион байгуулах,
Сум байгууллагын хууль, эрх зүйн
ажлыг
мэргэжил
арга
зүйн
удирдлагаар хангах,
Хил хамгаалахад туслах хүчний
нөөцийг бүрдүүлэх, хил хамгаалахад
туслах
УИХ-ын үйл ажиллагааг сурталчлах
төвийг хариуцах,
Эрх зүйн туслалцааны төвийн үйл
ажиллагааг эрхлэн явуулах,
Хүний эрхийг хангах үндэсний
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах,
Нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
зохион байгуулах
Иргэд байгууллагад анхан шатны
хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА Архив,
албан хэрэг
хөтлөлтийн
талаархи хууль тогтомж, дүрэм ,
зааврын
хэрэгжилтийг
аймгийн
хэмжээнд зохион байгуулах:
Ажлаа
системтэйгээр
төлөвлөн
баталгаажуулж
түүний
биелэлт
хэрэгжилтэнд хяналт тавиж ажиллах
.ББНШАЗК-ын ажлыг удирдах зохион
байгуулах
Архивын сан хөмрөгийг баяжуулах,
хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн
байдлыг хангуулах
Архивын өв санг судлах сурталчлах,
лавлагаа өгөх
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн
ажлыг шалгах, мэргэжил арга зүйн
удирдлагаар хангах
Төрийн архивыг тоног төхөөрөмжөөр
хангуулахад
санаачлага гарах
,түүний хэвийн үйл ажиллагааг хангах
Төрийн архивын баримтын ашиглалт,
эрэл хайлт,тоо бүртгэлийн үйл
ажиллагаанд
мэдээллийн

технилогийг нэвтрүүлэх
үндэсний
хөтөлбөрийнхэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх
Д.ХАЖИДМАА
САН ХӨМРӨГИЙН
Ñàí õºìðºãèéí áàðèìòàíä ýðäýì
ЭРХЛЭГЧ
øèíæèëãýý òåõíèê áîëîâñðóóëàëòûí
àæèë õèéõ
Àðõèâûí áàðèìòûí òîî á¿ðòãýë ýðýëò
õàéëòûí ñèñòåìèéã áîëîâñðîíãóé
áîëãîõ
Ñàí õºìðºã ¿¿ñãýã÷ áàéãóóëëàãóóäûí
àðõèâûí íºõºí á¿ðä¿¿ëýëòèéí ¿éë
àæèëëàãààã õóãàöààíä íü ÿâóóëàõ
ìýðãýæèë àðãà ç¿éí çºâëºëãºº ºãºõ
Архивын
баримтын
тооллого,хадгалалт, хамгаалалтанд
хяналт тавих
Дотоод ажлын гүйцэтгэлийг ханган
áèåë¿¿ëýõ
Э.БОЛОРЗУЛ
АРХИВЧ, СЭЛБЭН ЗАСАГЧ Ñàí õºìðºãèéí áàðèìòàä сýлбэн
засалт хийж, сэргээн шинэтгэх
Àðõèâûí
áàðèìòûí
хадгалалт
хамгаалалт,
ашиглалтыг
боловсронãóé áîëãîõ
Òºëºâëºãººò àæëûí ã¿éöýòãýëèéã
õàíãàí áèåë¿¿ëýõ
Ч.СУГАР
ОПЕРАТОР
Цахим хувь үйлдэх бэлгэл ажлыг
Э.НЯМСҮРЭН,
хангах
Ш.МӨНХЖАРГАЛ
Баримтанд цахим хувь үйлдэх
Ж.ЭРДЭНЭТУЯА,
Цахим мэдээллийн сан үүсгэх
Б.ХОНГОРЗУЛ
Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг
хангах
М.НАЙДАН
ХУУЛЬ ЗҮЙН
Хууль зүйн туслалцааг үйлчлүүлэгчид
ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН
үнэ төлбөргүй үзүүлэх
ӨМГӨӨЛӨГЧ
Үйлчлүүлэгчийнхээ эрх, хууль ѐсны
ашиг сонирхлыг бүрэн, тууштай
хамгаалах;
Төлбөрийн чадваргүй болох тухай
өргөдлийг хүлээн авч, холбогдох
маягт, бүртгэлийг хөтлөх;
Хуульд заасан бусад чиг үүрэг
САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
Îðîí íóòãèéí òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ийн òºñâèéí æèëèéí áîëîí äóíä õóãàöààíû
òºëºâëºãººíèé òºñëèéã õ¿ëýýí àâàõ, õÿíàõ, íýãòãýí áîëîâñðóóëàõ, тайлбар, танилцуулга
бэлтгэх
Òºñâèéí òºëºâëºëòèéí ¿íäýñëýëèéã ñóäëàí, ñóäàëãàà ä¿ãíýëò õèéæ, ìýäýýëýí àæèëëàõ,
çºâëºãºº ºãºõ
Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын сар, улирлын хуваарь, сумын төсөвт олгох
санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын хуваарийг боловсруулан
батлуулах
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн болон төсвийн байгууллагын зардлын сар, улирал,
жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, шалган туслах
ажлыг зохион байгуулах
Төсөвт байгууллагын хэвийн vйл ажиллагааг хангах, төсвийг уян хатан, vр ашигтай
удирдах, өр авлага үүсгэхгүй байхад анхаарч ажиллах
О.НАРАНЖАРГАЛ
САНХҮҮ, ТӨРИЙН
Àéìãèéí çàñàã äàðãûí á¿ðýí ýðõýý
САНГИЙН ХЭЛТСИЙН
õýðýãæ¿¿ëýõýä ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí
ДАРГА
áîäëîãî, çîðèëò ¿éë àæèëëàãààã
ìýðãýøëèéí ºíäºð ò¿âøèíä óäèðäàí

О.САЙНЗАЯА

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН
БОДОГЧ

С.ТОГТОХСҮРЭН

НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.БАТЦОГТ

ТӨСВИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

СЭСЭЭРИЙН
ЦЭДЭНЛХАМ

ДОТООД ХЯНАЛТ
ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.АРИУНБОЛД

ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙН САН
ХАРИУЦСАН

зохион байгуулж ,засаг даргыг цаг
үеэ олсон зөвлөгөө
дэмжлэгээр
õàíãàæ áàéõ
Төсөв санхүүгийн холбогдолтой хууль
эрхзүйн хүрээнд төрийн чиг үүрэгт
хамаарах
ажил,
үйлчилгээг
санхүүжүүлэх, бүртгэл хөтлөх, төсөвт
байгууллагын
төсвийн
орлого,
зарлагын гvйлгээг гvйцэтгэж, бvртгэх,
хяналт тавих, аймгийн улс орон
нутгийн төсвийн санхүүгийн нэгтгэсэн
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан,
мэдээг боловсруулах, тайлагнах,
мөнгөн хөрөнгийн зохистой, үр
ашигтай
удирдлагаар
хангах,
удирдлагуудад бүх талын дэмжлэг
үзүүлэх
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хууль, Аудитын тухай хууль, Үнэт
цаасны зах зээлийн тухай хуулиуд
холбогдох журмуудыг хэрэгжүүлэх,
хэрэгжилтэд хяналт тавих, орон
нутгийн хэмжээнд нягтлан бодох
бүртгэлийн ажлыг мэргэжлийн арга
зүйн удирдлагаар хангах., аж ахуйн
нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл
ажиллагаанд СТОУС-ын өөрчлөлтийг
нэвтрүүлэх,
санхүүгийн
тайланг
баталгаажуулах
ажлыг
зохион
байгуулах, удирдлагыг мэдээллээр
хангах
Тºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàãч íàðын
òºñâèéí
æèëèéí
áîëîí
äóíä
õóãàöààíû òºëºâëºãººíèé òºñëèéã
õ¿ëýýí
àâàõ,
õÿíàõ,
íýãòãýí
áîëîâñðóóëàõ, тºñâèéí òºëºâëºëòèéí
¿íäýñëýëèéã
ñóäëàí,
ñóäàëãàà
ä¿ãíýëò õèéæ, танилцуулга бэлтгэн,
çºâëºãºº ºãºõ, Àéìãèéí Çàñàã äàðãà,
õýëòñèéí
äàðãààñ
õàðèóöóóëñàí
áóñàä ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ
Төсвийн тухай хууль болон бусад
хууль, ЗГ-ын тогтоолоор баталсан
“Төрийн сангийн үйл ажиллагааны
журам”, Сангийн Сайдын тушаалаар
баталсан
төрийн
сангийн
үйл
ажиллагаанд
хамаарах
журмын
хүрээнд аймаг, сумын төрийн сангийн
үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг
мэргэжлийн
түвшинд
гүйцэтгэж,
удирдлагыг
хариуцсан
ажлын
талаарх мэдээллээр ханган, тухайн
үүссэн
асуудлаар
саналаа
боловсруулан
танилцуулж
хэрэгжүүлж ажиллах
Орон нутгийн төсөв, орон нутгийн
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих
хөрөнгө төсөл арга хэмжээг нэгтгэн

МЭРГЭЖИЛТЭН

боловсруулах,
батлагдсан гэрээ
баталгаажсан гүйцэтгэлийг үндэслэн
санхүүжилтийн
эрхийг
нээх,
программд тухай бүр оруулах, мэдээ
тайланг холбогдох яамдад хүргүүлэх,
удирдлагыг цаг үеийн мэдээллээр
хангаж ажиллах
Г.БУЯНЗАЯА
ТӨРИЙН САНГИЙН
Төсвийн
байгууллагын
орлого
Г.ДЭЛГЭРМАА
МЭРГЭЖИЛТЭН
зарлагын өдөр тутмын гүйлгээг
Төсвийн тухай хууль түүнд нийцүүлэн
гаргасан
журмыг
хэрэгжүүлж,
байгууллагын
батлагдсан
төсөв
түүний хуваарийн дагуу хянаж төлбөр
тооцоог
түргэн
шуурхай
хийх,
удаирдлагыг
шаардлагатай
мэдээллээр хангаж ажиллах
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
Нийгмийн бодлогын хүрээнд шийдвэр боловсруулахад аймгийн Засаг даргад дэмжлэг
үзүүлэх
Нийгмийн салбарын удирдлагын манлайллыг хангах
Нийгмийн салбарын суурь үйлчилгээг хүн амд чанартай, хүртээмжтэй хүргэх
Н.ДАЙВИЙ-ОД
НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Т.ДОРЖ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ
Боловсрол,
шинжлэх
ухааны
УХААНЫ АСУУДАЛ
àñóóäëààð
àéìãèéí
õýìæýýíèé
ХАРИУЦСАН АХЛАХ
áîäëîãî,
÷èãëýë
çºâëºìæ
МЭРГЭЖИЛТЭН
áîëîâñðóóëàõ,
õýðýãæèëòèéã
çîõèöóóëàõ, õÿíàëò òàâèõ, õÿíàëòøèíæèëãýý
¿íýëãýý
õèéæ,
õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë
àæèëëàãààã óÿëäóóëàí çîõèöóóëæ,
Ìîíãîë óëñûí Õóóëü òîãòîîìæ,
Çàñãèéí ãàçðûí áîëîí àéìãèéí Çàñàã
äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû
ìºðèéí
õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ
Ц.ХОНГОРЗУЛ
СОЁЛ,
СПОРТ,
АЯЛАЛ Соѐл, спорт, аялал жуулчлалын
ЖУУЛЧЛАЛЫН
АСУУДАЛ àñóóäëààð
àéìãèéí
õýìæýýíèé
ХАРИУЦСАН
áîäëîãî,
÷èãëýë
çºâëºìæ
МЭРГЭЖИЛТЭН
áîëîâñðóóëàõ,
õýðýãæèëòèéã
çîõèöóóëàõ, õÿíàëò òàâèõ, õÿíàëòøèíæèëãýý
¿íýëãýý
õèéæ,
õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë
àæèëëàãààã óÿëäóóëàí çîõèöóóëæ,
Ìîíãîë óëñûí Õóóëü òîãòîîìæ,
Çàñãèéí ãàçðûí áîëîí àéìãèéí Çàñàã
äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû
ìºðèéí
õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ
Н.АЛТАЙБААТАР
ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН
Эрүүл мэнд, спортын асуудлаар
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
àéìãèéí õýìæýýíèé áîäëîãî, ÷èãëýë
МЭРГЭЖИЛТЭН
çºâëºìæ áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæèëòèéã
çîõèöóóëàõ, õÿíàëò òàâèõ, õÿíàëòøèíæèëãýý
¿íýëãýý
õèéæ,
õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë
àæèëëàãààã óÿëäóóëàí çîõèöóóëæ,
Ìîíãîë óëñûí Õóóëü òîãòîîìæ,
Çàñãèéí ãàçðûí áîëîí àéìãèéí Çàñàã
äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû
ìºðèéí
õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ

М.БАТЧИМЭГ

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÕÀËÀÌÆ
ÕÀÌÃÀÀËÀË, ÕӨДӨЛМӨР
ÝÐÕËÝËÒ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ
ÁҮЛГҮҮДИЙН ÀÑÓÓÄËÛÃ
ÕÀÐÈÓÖÑÀÍ
ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ

Õ¿í
àì,
íèéãìèéí
õàìãààëàë,õºäºëìºð
ýðõëýëò,íèéãìèéí
á¿ëã¿¿äèéí
àñóóäëààð
àéìãèéí
õýìæýýíèé
áîäëîãî
÷èãëýë
çºâëºìæ
áîëîâñðóóëàõ,õýðýãæèëòèéã
çîõèöóóëàõ,õÿíàëò
òàâèõ,õÿíàëòøèíæèëãýý
¿íýëãýý
õèéæ,õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãóóäûí
¿éë
àæèëëàãààã
óÿëäóóëàí
çîõèöóóëæ,Ìîíãîë
óëñûí
Õóóëü
òîãòîîìæ,Çàñãèéí
ãàçðûí
áîëîí
àéìãèéí
Çàñàã
äàðãûí
¿éë
àæèëëàãààíû ìºðèéí õºòºëáºðèéã
õýðýãæ¿¿ëýХ
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС
Улс болон бүс нутгийн хөгжлийн чиг хандлага, аймгийн эдийн засаг, хүний хөгжлийн
чадавхи, байгалийн баялаг, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан салбарын хөгжлийн үндсэн
бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх замаар аймгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн
таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх.
А.ГАНБОЛД
ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Хөгжлийн
бодллогын
салбарт
хэрэгжиж
буй
хууль
тогтоомж,
Засгийн газрын болон Засаг даргын
үйл
ажиллагааны
хэрэгжилтийг
хангаж, аймгийн эдийн засгийг
хөгжүүлэх
бодлого,
чиглэлийг
тодорхойлж,
хэрэгжүүлэгч
байгууллагуудын үйл ажиллагааг
уялдуулан
зохион
байгуулах,
хэрэгжилтэд хяналт тавин, дүн
шинжилгээ хийх
Г.БАДАМСҮРЭН
ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ
Õºäºº àæ àõóéí àñóóäëààð àéìãèéí
ÁÎÄËÎÃÎ ÇÎÕÈÖÓÓËÀËÒ
õýìæýýíèé áîäëîãî, ÷èãëýë çºâëºìæ
ÕÀÐÈÓÖÑÀÍ
áîëîâñðóóëàõ
õýðýãæèëòèéã
ÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ
çîõèöóóëàõ, õÿíàëò òàâèõ, õÿíàëò
øèíæèëãýý
¿íýëãýý
õèéæ,
õýðýãæ¿¿ëýã÷ áàéãóóлëàãóóäûí ¿éë
àæèëëàãààã óÿëäóóëàí зохицууулах
Ч. ОЮУНҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА
Орон нутгийн түүхий эд, нөөц
ЭРДЭНЭЧИМЭГ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОДЛОГО боломжид түшиглэсэн, зах зээлд
ЗОХИЦУУЛАЛТ
өрсөлдөх чадвартай, эко дэвшилтэт
ХАРИУЦСАН
технологи
бүхий
нэмүү
өртөг
МЭРГЭЖИЛТЭН
шингээсэн боловсруулах үйлдвэрийг
бүсчилэн
хөгжүүлж,
худалдааны
салбарын өсөлтийг дэмжиж, олон
тулгуурт ногоон эдийн засгийг бий
болгож,
аймгийнхаа
өрсөлдөх
чадварыг дээшлүүлэх
Д.БУМАНБАЯР
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,
Байгалийн
нөөц,
газар
түүний
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
баялагыг хамгаалах, экологийн хувьд
БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ
үр ашигтай эдийн засгийн өсөлтийг
ХАРИУЦСАН
хангах талаар төр засгийн газраас
МЭРГЭЖИЛТЭН
баримталж буй бодлого, шийдвэрийг
аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд
чиглэгдсэн бодлого арга хэмжээг
төлөвлөн
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах
И.БАДАМХАНД
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ ДЭД
Хот
байгуулалт
дэд
бүтцийн

БҮТЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Г.БААСАНЖАРГАЛ

Д.НАРАНГЭРЭЛ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН
ЗАМ ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА
ХОЛБООНЫ АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН

салбарын
хөгжлийг
эрчимжүүлж
эрүүл аюулгүй тав тухтай амьдрах
орчинг бүрдүүлэх
Аймгийн эдийн засгийн
бодлогыг
нэгтгэн боловсруулж, төлөвлөлтийг
нэгдсэн удирдлагаар хангах

Зам тээвэр, харилцаа холбооны
бодлого боловсруулах, төлөвлөлт,
зохицуулалт хийх, холбогдох хууль
тогтоомж,
стандартуудын
хэрэгжилтэнд
хяналт
тавих,
тайлагнах, эрхэлсэн ажлын хүрээнд
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн
үйл
ажиллагааг
уялдуулан
зохицуулж, Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí
ãàçðûí áîëîí Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí
¿éë àæèëëàãààíû
õºòºëáºðèéã
õýðýãæ¿¿ëýõýä îðøèíî.
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ
Аймгийн хэмжээнд УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар болон аймгийн удирдлагаас гаргасан
шийдвэрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэж, үр дүнд нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийн
бодлого боловсруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, замаар бүх байгууллага,
удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтны үйл ажиллагааг цаг тухай бүр мэдээллээр хангаж,
мониторинг хийж ажиллах
М.БАТЖАРГАЛ
ТАСГИЙН ДАРГА
Аймгийн
хэмжээнд
УИХ,
Ерөнхийлөгч, Засгийн газар болон
аймгийн
удирдлагаас
гаргасан
шийдвэрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн
дүгнэж, үр дүнд нь хяналт шинжилгээ
үнэлгээ хийн бодлого боловсруулах
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
замаар бүх байгууллага, удирдах,
гүйцэтгэх албан тушаалтны үйл
ажиллагааг цаг тухай бүр мэдээллээр
хангаж, мониторинг хийх
Ш.БОЛДБААТАР
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
Аймгийн хэмжээнд төр засгийн
ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН
бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг
МЭРГЭЖИЛТЭН
зохицуулах, бодлого боловсруулах
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
төлөвлөгөө,
хөтөлбөр,
төслийн
хэрэгжилт үр дагаварыг үнэлэх
замаар бүх байгууллага, удирдах,
гүйцэтгэх албан тушаалтны үйл
ажиллагааг цаг тухай бүр мэдээллээр
хангаж, мониторинг хийж ажиллах

