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АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
/ямар бодлогын баримт бичигт 
тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ/ 

Шалгуур үзүүлэлт 
/тоо, чанар, хувь/ 

Хүрэх түвшин /тоо, чанар хувь/ Төсөв 
мян/төг/ 

1 2 3 4 5 

НЭГ: САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

1.1.Төсвийн үр ашигтай, хэмнэлттэй,ил тод, шуурхай байдлыг хангах талаар 

1.1.1. Шилэн дансны хэрэгжилтийг хангуулж, 
байгууллага бүр хуулийн хугацаанд 
мэдээ мэдээллийг шилэн дансанд 
байршуулна.  

Байгууллагын 
тоогоор 

201 байгууллагын 15373 удаагийн мэдээлэл байршуулах  ёстойгоос 
14397 мэдээлэл байршуулсан байна. 

100 

1.1.2. 
НӨАТУС-ийн хуулийг хэрэгжүүлж е 
баримт хэвлэж олгох худалдаа 
үйлчилгээний газруудын тоог 
нэмэгдүүлнэ.  

e баримт олгох 
боломжтой ААН-ийн 

тоогоор 

НӨАТ-ийн хуулийг хэрэгжилтийг хангаж тайлант онд и-баримтаас 
НӨАТ суутган төлөгч 214, НӨАТ суутган төлөгч биш 665 татвар төлөгч 
и-баримтыг хэвлэж байна. Үүнээс Завхан аймгийн хэмжээнд иж бүрэн 
төхөөрөмж буюу хэвлэгчээр 442 татвар төлөгч и-баримтыг хэвлэж 
байна. 

100 

1.1.3. 

Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 
тооллогыг хагас, бүтэн жилээр зохион 
байгуулна. 

Тооллогод 
хамрагдсан сум, баг, 
малчин өрхийн тоо 

2019 оны хагас жилийн малын түүвэр судалгаа, тооллогын ажлыг 
зохион байгуулах тухай аймгийн орлогч даргын 2019 оны 05 сарын 27–
ны өдрийн 2/586 албан тоотын дагуу 24 сум, 116 багаас түүвэрлэгдсэн 
нийт 2141 өрх, 8 аж ахуйн нэгж байгууллагын малыг тооллогод бүрэн 
хамруулан тайланг хугацаанд нь ҮСХ-нд хүргүүлэн аймгийн 
удирдлагуудад танилцуулсан. 

100 

1.1.4. 

Худалдан авах ажиллагааны албаны 
үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэх зорилгоор тендер 
шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулна. 

Цахим хэлбэрээр 
шалгаруулсан бараа, 
ажил, үйлчилгээний 

тоо 

ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 57 ажлыг үр дүнтэй зохион 
байгуулсан. Ерөнхий сайдын 2016 оны 57 дугаар захирамжийн 3 
дугаар зүйлийн 3.4, 3.5 аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 1.1.2.2 дахь заалт, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тендер шалгаруулалтын 
төлөвлөгдсөн ажлын 60-аас доошгүй хувийг цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулсан. Дээрх зохион байгуулсан 57 ажлаас 49 ажлыг /85.9%/ 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан байна. 

100 

1.1.5. 
Өмнөх болон тайлант оны татварын 
өрийг барагдуулах ажлыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулж, өр 
төлбөрийн  хэмжээг бууруулах. 

Татвар төлөгчдийн өр 
төлбөрийн  
хэмжээгээр 

Тайлант  болон урд оны 427.137,9 мян.төгрөгийн өртэй 44 ААНБ-д 
мэдэгдэх хуудас хүргүүлж,  10 аж ахуйн нэгжийн харилцах дансны 
гүйлгээг хааж, нийт 218.008,1 мянган төгрөгийн өрийг барагдуулан улс 
орон нутгийн төсөвт төвлөрүүллээ. 
Урьд оны хяналт шалгалтын актын өр 18.963,0 мянган төгрөөс 
15.887,8 мянган төгрөгийг барагдуулж, барагдуулалт 83,8 хувь, Урьд 

100 
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оны тайлангийн 1.120.191,3 мянган төгрөгөөс 786.821,3 
 мянган төгрөгийг  барагдуулж, барагдуулалт 100,3  хувьд хүргэж 
ажилласан байна. 
Тайлант оны тайлангийн ногдол 7.568.553,1 мянган төгрөгөөс 
6.916.088,4 мянган төгрөгийг барагдуулж 91,4%-тай. Мөн  тайлант оны 
хяналт шалгалтын актын 100.280,0 мянган төгрөгөөс 100.341,6 
мян.төгрөгийг барагдуулан 100,1 %-д хүргэн ажилласан үзүүлэлттэй 
байна. 
3,0 сая.төгрөгийн өртэй 2 аж ахуйн нэгжийг  Шүүхэд шилжүүлэн 
шүүхийн шийдвэр гарсан. 
ШШГА-д 5 аж ахуйн нэгжийн  нийт 27,1 сая төгрөгийн өрийг 
барагдуулахаар гэрээ байгуулан ажиллаж байна. /Барагдуулалт 9,6 
сая төгрөг/ 

1.1.6. 

Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт, 
хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтыг 
сайжруулах, хяналт тавих, ашиглаагүй 
илүүдэлтэй, дутагдалтай, хөрөнгийн 
судалгааг хийж холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулах. 

Байгууллагын 
тоогоор 

Орон нутгийн өмч, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, эзэмшилт, 
хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор орон 
нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүдтэй "Орон нутгийн өмчийг 
эзэмшүүлэх" гэрээ байгуулсан.Орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээдүүдийн ашиглаагүй, илүүдэлтэй хөрөнгүүдийг судалгааг хийж 
299,5 сая төгрөгийн хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх-3 
тогтоол,  Худалдах хөрөнгийн доод үнэ тогтоох-3 тогтоол,   644,2 сая 
төгрөгийн хөрөнгө актлах-2 тогтоол, 39 сая төгрөгийн хөрөнгө бэлтгэх-
1 тогтоолуудыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан 
гаргуулсан. 

100 

1.1.7. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 
оны төсвийн төслийг Сангийн яаманд 
хянуулах 

Байгууллагын 
тоогоор 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны төсвийн төслийг 
боловсруулж 2019 оны 8 сард Сангийн яаманд хянууллаа. 

100 

1.1.8. УИХ-аар батлагдан ирсэн төсвийг 
төслийг боловсруулж Аймгийн 
ИТХурлаар батлуулах 

Байгууллагын 
тоогоор 

УИХ-аар батлагдан ирсэн төсвийг төслийг боловсруулж Аймгийн 
ИТХурлаар батлуулсан.  

100 

1.1.9. Батлагдсан төсвийн сар улиралын 
хуваарийн хийх 

Байгууллагын 
тоогоор 

Батлагдсан төсвийн сар улиралын хуваарийн хийсэн.  100 

1.2.Аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, тайлан,орон нутгийн засаг захиргааны болон улсын төсвийн байгууллагын төлбөр, тооцоог хийж, төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайлан, мэдээг нэгтгэх талаар 

1.2.1. 
Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2018 оны 
жилийн эцсийн тайлан тэнцлийг нэгтгэж 
сангийн яаманд хүргүүлэх. 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 

тоогоор 

2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 1331 аж ахуйн нэгжээс 
1090 аж ахуйн нэгж тайлангаа өгч, ирц 81,8 хувьтай байна. Тайлан 
ирүүлээгүй аж ахуйн нэгж 241, 2018 онд 54 аж ахуйн нэгж шинээр 
байгуулагдаж 18 аж ахуйн нэгж татан буугдсан байна. 145 аж ахуйн 
нэгж Х тайлан ирүүлсэн байна 

100 
 

1.2.2. Аж ахуйн нэгж байгууллагын 2019 оны Аж ахуйн нэгж 2019 оны хагас жилийн тайланд 208 аж ахуйн нэгж хамрагдаж ирц 100 
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хагас жилийн тайлан тэнцлийг хүлээн 
авч нэгтгэх. 

байгууллагын 
тоогоор 

157,6 хувьтай байна. 

1.2.3. 
Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх 
олгох сургалт, шалгалтыг зохион 
байгуулах. 

Аймагт нэг удаа 20-
оос дээш нягтлан 

бодогчийг хамруулах 

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт, шалгалтыг 2019 оны 
5 дугаар сарын 10-25-ний өдрүүдэд зохион байгуулж нийт 24 нягтлан 
бодогч хамрагдлаа. Үүнээс 3 хүн мэргэшсэн нягтлан, 9 хүн  1-2 
шалгалтын эрх авчээ. 
 

100 
 

1.2.4. 
2018 оны  жилийн эцсийн  санхүүгийн 
тайланг нэгтгэж Сангийн яаманд 
хүргүүлэх. 

Төсөвт байгууллагын 
тоогоор 

 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг гарган, 
хяналт шалгалтын байгууллагаар баталгаажуулан хуулийн хугацаанд  
Сангийн яаманд хүргүүллээ. 

100 

1.2.5. 2019 оны эхний хагас жилийн 
санхүүгийн тайланг нэгтгэж, Сангийн 
яаманд хүргүүлэх. 

Төсөвт байгууллагын 
тоогоор 

2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн Сангийн 
яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 

100 

1.2.6. 

Төсөвт байгууллагуудын бэлэн бус 
мөнгөний гүйлгээг гүйцэтгэх. 

Төсөвт 
байгууллагуудын 
орлого, зарлагын 
гүйлгээг “Төрийн 
сангийн төлбөр 

тооцооны журам”-ыг 
үндэслэн гүйцэтгэнэ. 

Аймгийн төрийн сангийн нэгжээр үйлчлүүлдэг 42 төсөвт байгууллагын 
88 данс, Халамж, Нийгмийн даатгалын сан, орон нутгийн төрийн 
сангийн дансны 11933 ширхэг бэлэн бус төлбөр тооцоог Төрийн 
сангийн үйл ажиллагааны журам бусад дагалдах журмуудыг үндэслэн 
гүйцэтгэж 50,5тэр бум  төгрөгний мөнгөн гүйлгээг хийж гүйцэтгэлээ. 

100 

1.2.7. 

Төсвийн орлого, зарлага, өр авлагын 
мэдээг нэгтгэж сангийн яаманд 
мэдээлэх. 

Үнэн зөв байх 

 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн сар, улирлын 
мэдээг хуулийн хугацаанд нь гарган Сангийн яаманд тухай бүр 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 

100 

1.2.8. Төсвийн орлого, зарлага, өглөг авлагын 
талаар төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийг цаг үеийн мэдээллээр 
тогтмол хангаж ажиллах. 

Үнэн зөв байх 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийг цаг тухай бүр мэдээлэлээр ханган 
ажиллаж байна. 

100 

1.2.9. 
Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах. 

Үнэн зөв байх 

Эхний хагас жилд 10 байгууллагын 11 албан тушаалтанд шилэн 
дансны мэдээлэлээ хуулийн хугацаанд байршуулах тухай сануулга өгч 
36 төрлийн 240 удаагийн 4,9 тэр бум төгрөгийн мэдээлэлийг нөхөн 
оруулсан. 

100 
 

1.3. Дотоод хяналтын талаар 

1.3.1. Сумдын санхүүгийн албанд хийх 
дотоод хяналтын 2019 оны төлөвлөгөөг 
гаргаж аймгийн Засаг даргаар 

Сум байгууллага 
сонгогдсон байх 

24 сумаас эрсдлийн үнэлгээг авч Эрсдлийн үнэлгээний тайланг нэгтгэн 
Сангийн яамны төрийн сангийн газарт хүргүүлж хамгийн эрсдэл өндөр 
бүхий Яруу, Нөмрөг, Асгат, Баянтэс, Тэс суманд дотоод хяналт 

100 
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батлуулж, төлөвлөгөөт дотоод 
хяналтыг хэрэгжүүлэх. 

хэрэгжүүлэхээр аймгийн Засаг даргын захирамжаар төлөвлөгөөт 
хяналтыг батлуулж ажилласан. 

ХОЁР: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭНД 

2.1.Хөрөнгө оруулалтын хүрээнд: 

2.1.1. 

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого 
боловсруулах ажлын хүрээнд 
Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын 
хэлэлцүүлгийг орон нутагтаа зохион 
байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Монгол Улсын ЗГ-аас төвлөрлийг сааруулах, эдийн засгийг 
бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого боловсруулах ажлын хүрээнд 2019 
оны 06-р сарын 19-ны өдөр Улиастай хотод аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар Үндэсний хөгжлийн газар хамтран 
“Бүсчилсэн хөгжлийн хэлэлцүүлэг”-ийг зохион байгууллаа. 
Хэлэлцүүлэгт 24 сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Засаг 
даргын орлогч нар, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөл, 
аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчид, хэлтэс агентлагын 300 гаруй 
ажилтан албан хаагч нар оролцлож санал бодлоо илэрхийллээ. 

100 

2.1.2. 

Орон нутагт эрх шилжиж ирсэн Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга 
хэмжээний гэрээг байгуулах, 
санхүүжилтийг олгож хяналтыг тогтмол 
тавьж ажиллана. 

Хэрэгжилтийн хувь 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд шинээр хэрэгжихээр 
батлагдсан 23 төслөөс 16 төсөл орон нутагт эрх шилжиж ирсэн. 
Эрх шилжиж ирсэн 16 төслөөс 15 дээр гүйцэтгэгч шалгаран 
гэрээ байгуулагдан ажиллаж байна. 
Эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын ажил аймгийн ГХБХБГ-
тай хамтран ажлын үе шат бүр дээр явцын хяналтыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

100 

2.1.3. Шилжих хөрөнгө оруулалтын гэрээг 
дүгнэж гүйцэтгэлд тогтмол хяналт 
тавьж, санхүүжилтийг олгоно. 

Хэрэгжилтийн хувь 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр он дамжин хэрэгжиж байгаа 14 
төслөөс 6 төсөл орон нутагт эрх шилжин хэрэгжиж байгаа 
бөгөөд 2 төсөл хэрэгжиж дуусаад гэрээгээ дүгнэсэн.  

 
 

100 
2.1.4. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

хэрэгжих төсөл арга хэмжээний гэрээг 
байгуулж гүйцэтгэлд хяналт тавьж 
санхүүжилтийг олгоно. 

Хэрэгжилтийн хувь 

Орон нутгийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын 
ажлуудын гэрээг байгуулан ГХБХБГ—тай хамтран ажлын үе шат 
бүр дээр явцын хяналтыг тогтмол хийж байна. 

100 

2.1.5. 2020 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих төсөл арга хэмжээний тооцоо 
судалгаа үнэлгээг хийж хуулийн 
хугацаанд Сангийн яам болон Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нарт хүргүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Сангийн яамнаас PIMS системийг нэвтрүүлсэн бөгөөд системд 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
ажлын саналыг 6-р сарын 1-ний дотор оруулж, 8-р сарын 1-ний 
дотор их засвар тоног төхөөрөмжийг саналыг оруулж харъяа 
яамдад албан бичгээр хүргүүлж ажиллаа.  

100 

2.1.6. Сумдаас эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
төлөвлөгөөний төслийг хүлээн авах 

Хүлээн авч нэгтгэсэн 
байна 

Сумдаас 2020 онд хэрэгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн саналыг 
хүлээн авч нэгтгэж аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд танилцуулсан.  100 

2.1.7. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг Үйл ажиллагааны Сумдаас 2020 онд хэрэгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн саналыг 100 
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хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
төлөвлөгөөний төслийг нэгтгэн 
боловсруулж Аймгийн ИТХ-р батлуулах 

хэрэгжилтээр хүлээн авч нэгтгэж аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд танилцуулсан. 

2.1.8. Ldi.nda@ldi.dev програмд сумдын орон 
нутгийн хөгжлий индексийг бүрэн 
оруулж баталгаажуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Орон нутгийн хөгжлийн индексийг 24 сумаар тооцон 
Ldi.nda@ldi.devпрограмд оруулан баталгаажуулсан. 100 

2.1.9. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга 
хэмжээний саналыг авч хэлэлцүүлэгт 
оруулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шинэчлэгдсэн журмын дагуу 
сум баг бүрт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан. 100 

2.1.10. 

 

Сумдын удирдлагууд болон орон 
нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан 
ажилтануудад ОНХС-ийн тухай 
мэдээлэл, заавар, зөвлөгөөг өгч тайлан 
мэдээг цаг тухайд нь авч нэгтгэж байх. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Сумдын Засаг дарга нарын сургалт дээр ОНХС-ийн 
шинэчлэгдсэн журмыг хэрэгжүүлэх талаар мэдээлэл өгсөн. 

100 

2.2.Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр 

2.2.1. 
Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц 
бүрдүүлэх 

Нөөцөд 
хуримтлуулсан өвс, 

тэжээл 

Монгол услын засгийн газрын 2019 оны 285 дугаар тогтоолоор аймаг 
250 тн өвс 50 тн тэжээл, бэлтгэхээс өвс-144 тн, тэжээл-90 тн бэлтгээд 

байна. 
100 

2.2.2. 

Аймгийн малчдын зөвлөгөөн зохион 
байгуулах 

Оролцогчдын тоо 

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар “Малчдын зөвлөгөөн”-нийг 2019 
оны 05 дугаар сарын 03-04-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Дээрх 
арга хэмжээнд сумдын бүх багаас 400 гаруй малчдын төлөөллийг 
оролцуулж туршлага солилцуулав. 

100 

2.2.3. Улс, аймгийн аварга тариаланч, 
малчдын тодорхойлолт бүрдүүлэх, 
шагнах 

Шалгарсан 
тариаланч, малчдын 

тоо 

“Улсын аварга малчин” - 5, “Улсын аварга тариаланч” - 1, “Алтан төл” –
ийн эзэн 10, Аймгийн аварга малчин-90 тодорлоо. 

 
100 

2.2.4. 

Бэлчээрийн усан хангамж сайжруулах 
худаг гаргах 

Худгийн тоо 

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
орон нутгийн хөгжүүлэх сан, орон нутгийн оролцоотойгоор 5 худаг 
гаргахаар 50 сая төгрөг тусгагдсан. Сумдын иргэдийн санал болон 
хөрөнгийн оролцоог харгалзан /Баянтэс, Түдэвтэй, Идэр, 
Эрдэнэхайрхан, Завханмандал сумдад худаг гаргасан. 

100 

2.2.5. 

Малын эрүүл мэндийн мөшгөх 
тогтолцоог нэвтрүүлэх 

Тоног төхөөрөмж 
нэвтрүүлэх сумын 

тоо 

 Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд тусгагдсаны дагуу 24 
суманд  мал , эмнэлгийн гэрчилгээг боловсронгуй болгох замаар 
малын эрүүл мэнд, гарал үүслийг баталгаажуулах гэрчилгээний 
системийг нэвтрүүлж шаардагдах тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж 
vet.сertificate.mn онлайн системд холбогдлоо. Аймгийн хэмжээнд 24 
суманд мал эмнэлгийн цахим гэрчилгээг 2019 оны 05 сарын 10-ны 
өдрөөс  эхлэн олгож эхэлсэн. 2019 оны 10 сарын 09 -ны өдрийн 

100 

mailto:Ldi.nda@ldi.dev%20програмд%20сумдын%20орон%20нутгийн%20хөгжлий%20индексийг%20бүрэн%20оруулж%20баталгаажуулна.
mailto:Ldi.nda@ldi.dev%20програмд%20сумдын%20орон%20нутгийн%20хөгжлий%20индексийг%20бүрэн%20оруулж%20баталгаажуулна.
mailto:Ldi.nda@ldi.dev%20програмд%20сумдын%20орон%20нутгийн%20хөгжлий%20индексийг%20бүрэн%20оруулж%20баталгаажуулна.
mailto:Ldi.nda@ldi.dev
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байдлаар нийт 2454 гэрчилгээ бичигдсэн байна. 

2.2.6. 

Малын эрүүл мэндийг хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
төлөвлөж хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилтийн хувиар 

Халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын 
арга хэмжээг зохион байгуулах аймгийн засаг даргын 2019 оны 5 
сарын 15-ны өдрийн  А/1100 захирамж, мөн бруцеллёз өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах аймгийн засаг 
даргын 2019 оны 9 сарын 13-ны өдрийн А/276 тоот захирамж 
гаргуулан биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нийт 8 төрлийн 122,4 сая 
төгрөгийн  вакцин, Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний 153,1 сая төгрөгийн вакциныг Биокомбинат улсын төсөвт 
үйлдвэрийн газраас татан авч 24 сумын 53 мал эмнэлгийн 
үйлчилгээний нэгжид хуваарийн дагуу хүргүүлэв. Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 1432.1 мянган  мал  хамрагдахаас 
1429.8 мянган мал хамрагдаж 99.8 хувийн биелэлттэй байна. 

100 

2.2.7. 
Үр тариа, малын тэжээл тариалах арга 
хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх 

Тариалсан талбайн 
хэмжээ 

Энэ онд аймгийн хэмжээнд  үр тариа 1713  га, малын тэжээл 1296.3  
га-д тариалалт хийж улаан буудай 435 тн, ногоон тэжээл 1663.5 тн-ыг 
хураан авч байна.    

100 

2.2.8. 
Төмс, хүнсний ногооны тариалалтад 
дэмжлэг үзүүлэх 

Тариалсан талбайн 
хэмжээ 

Аймгийн хэмжээнд төмс 204 га, хүнсний ногоо 157.8 га-д тариалалт 
хийж төмс ургац хураалтын мэдээгээр 1891.8 тн, хүнсний ногоо  1662.8 
тн-ыг тус тус хураан аваад байна.   

100 

2.2.10. 

Сармис тариалах иргэдэд үрийн 
дэмжлэг үзүүлэх, сургалт зохион 
байгуулах 

Тариалсан талбайн 
хэмжээ 

“Завханы улаан хальст сармис” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
ажилласнаар жил бүр тариалах талбайн хэмжээ нэмэгдэж энэ онд 
нийт 99 иргэн, аж ахуй нэгж 8.7 га-д саримс тариалж 15.8 тн ургац 
хураан авсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд 32 иргэнд сармисны үр үржүүлэх 
гэрээ байгуулан олгосон.  

100 

2.2.11. 

Агропаркийн техник дундын төвийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

Нийлүүлсэн тоног 
төхөөрөмжийн тоо 

Улиастай, Алдархаан суманд өрхийн тариалан эрхлэгч нарт хаврын 
тариалалт, намрын ургац хураалтын үед хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 
техникийн үйлчилгээ үзүүлэх “Техник дундын төв”-ийн техникийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ОНХСангийн 80.0 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар МТЗ-82.1 трактор, анжис, төмс хураагчийг " Нью 
компас" ХХК нийлүүлээд байна.   

100 

2.3.Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр 

2.3.1. 
"Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн" аймгийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.     

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтээр 

 “ДАВСЫГ ХООЛНЫ ЦЭСНЭЭС ХАСЪЯ!” Уриан дор 2019 оны 3 дугаар 
сарын 25-наас 4 дүгээр сарын 03-ний хооронд сарын аян зохион 
байгуулсан. Дээрх аяны хүрээнд Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн 
газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 
хамтран нийтийн хоол, хүнс үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгж, хүнсний 
үйлдвэр, сургууль, цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч, тогооч, технологич нийт 
42 хүнд “ДАВСЫГ ХООЛНЫ ЦЭСНЭЭС ХАСЪЯ!” сэдэвт сургалтыг 

100 
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зохион байгуулсан. Аймгийн хөдөө аж ахуйн мэргэжилтний 
зөвлөгөөнөөр “Эрүүл Хүнс-Эрүүл Монгол Хүн” дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд  Хүнс, үйлдвэрлэл, аюулгүй байдал, Органик хүнсний тухай 
хууль,  Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, 
хэрэглэх журам, зэрэг сэдвээр 24 сумын МЭҮТасаг-ын 
мэргэжилтнүүдэд сургалт хийсэн. "Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн 
хэрэгцээнд гаргах журам”-ын  талаар Улиастай сумын ХАА-н анхан 
шатны үйлдвэрлэл эрхлэгч, бизнес эрхлэгч 46 иргэнд сургалт хийж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. 

2.3.2. 

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг 
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулна. 

Зээлд хамрагдсан   
аж ахуйн нэгжийн тоо 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд 86 аж ахуйн нэгж, иргэнд 
414.89 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгоод байна. Жижиг дунд 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд 1 аж ахуйн нэгжид 
200.0 сая төгрөгийг олгоод байна. 

100 

2.3.3. Хэрэглэгч аймгаас үйлдвэрлэгч аймаг  
зорилтын хүрээнд өрхийн 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 

Тоног төхөөрөмжийн 
тоо 

Нийт 23 сумаас тоног төхөөрөмжийн санал ирж, 380.0 сая төгрөгийн 
тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр болоод байна. 

100 

2.3.4. Стандарттай Завхан хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт, хувиар 

Хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд нийт төрийн байгууллагад мөрдөн 
ажиллаж байна.  

100 

2.3.5. 

Бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж улс, бүс, аймгийн болон хилийн 
үзэсгэлэн худалдаанд бизнес 
эрхлэгчдийг оролцуулна. 

Зохион 
байгуулагдсан 

үзэсгэлэнгийн тоо 

“Завхан брэнд” үзэсгэлэн худалдааг Эрдэнэт хотод зохион байгуулж 
нийт 100 гаруй бизнес эрхлэгч 322 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр 
оролцож 187.0 сая төгрөгийн борлуулалт, “Цагаан сар” үээсгэлэн 
худалдаанд 67 бизнес эрхлэгч 160 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр 
оролцож 106.5 сая төгрөгийн борлуулалт,  “Хамтын хүч-Хөгжлийн 
гарц-2019” үзэсгэлэн худалдаанд 300 гаруй эмэгтэйчүүд, бизнес 
эрхлэгчид оролцож 100 гаруй сая төгрөгийн  борлуулалт тус тус 
хийсэн байна. Мөн “Намрын ногоон өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээний 
хүрээнд “Эрүүл Монгол Хүнс-2019”, “Алтан намар-2019” үзэсгэлэн 
худалдаанд  аймгийн хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч 4 аж ахуйн нэгж 35 
нэр төрлийн өөрсдийн нэрийн бренд бүтээгдэхүүнээрээ оролцож нийт 
10 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.. Завхан түншлэл-2019, Ургацын 
баяр-2019 үзэсгэлэн худалдаанд  аймгийн 19 сумын 119 бизнес 
эрхлэгчид сүү, цагаан идээ, хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, 
үндэсний өв уламжлалын дээл хувцас, гутал, малгай, гоёл чимэглэл, 
зөөлөн оёдлын бүтээгдэхүүн, арьс ширэн бүтээгдэхүүн, мод, модон 
бүтээгдэхүүн, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн зэрэг 100 гаруй төрлийн 
бүтээгдэхүүнээр оролцож 80,5 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн 
байна.  

100 

2.4.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр 
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2.4.1. 

Сум, суурин газрын батлагдсан 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу газар 
ашиглах, эзэмших, өмчлөх ажлыг 
зохион байгуулна. 

Хэрэгжилтийн хувиар 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн 83 дугаар тогтоолоор 518 иргэнд 40.4 га 
газрыг өмчлүүлхээр баталлуулж тогтоолыг эх хувиар Газар 
зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 3-р 
улиралын байдлаар 239 иргэнд 23.79 га газрыг өмчлүүлсэн. 

100 

2.4.2. Шинээр баригдах болон засвар 
шинэчлэлт хийх барилга 
байгууламжийн ажлуудын газрын 
байршил, техник эдийн засгийн 
үндэслэл, техникийн нөхцөл бүрдүүлж, 
зураг төсөв хийлгэнэ. 

Зураг төсвийн тоо 

2019 онд шинээр эхлэн баригдах 24 барилга байгууламж, 
засвар шинэчлэлт хийх 15 ажлын газрын байршил, техникийн 
нөхцөл, ажлын тоо хэмжээг гаргаж, 49 ажлын зураг төсвийг 
хийлгэсэн. 

100 

2.4.3. Аймгийн хэмжээнд хийгдэх нийт бүтээн 
байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлж, 
явцын болон байнгын хяналт хийж, 
гэрээний хугацаанд ашиглалтад 
оруулна. 

Хэрэгжилтийн хувиар 

2019 онд аймгийн хэмжээнд он дамнан хийгдэх 15, шинээр 
хийгдэх 24, засвар шинэчлэлт хийх 15 нийт 51 ажлыг эхлүүлсэн. 
Он дамнан баригдах 7, засвар шинэчлэлт хийх 13, шинээр эхлэн 
баригдсан 9 ажил ашиглалтанд орсон. 

100 

2.4.4. 

Аймгийн хэмжээнд он дамнан баригдаж 
байгаа барилга байгууламжийн 
ажлуудын гэрээг шалгаж хугацаанд нь 
хяналт тавьж ашиглалтад оруулна. 

Хэрэгжилтийн хувиар 

2019 онд он дамнан баригдаж байгаа 15 барилга 
байгууламжийн ажлыг эхлүүлсэн. Үүнээс 7 барилга байгууламж 
ашиглалтанд орсон. Улиастай сумын 800 хүний суудалтай 
хөгжимт жүжгийн театр, Сантмаргаз сумын 320 хүүхдийн 
хичээлийн байр, Их-Уул сумын 640 хүүхдийн хичээлийн байр, 
Дөрвөлжин, Шилүүстэй сумдын 100 хүүхдийн 
цэцэрлэг,Тосонцэнгэл суман дахь сум дундын цагдаагийн 
хэлтсийн барилга, Сонгино сумын эрүүл мэндийн төвийн 
барилга, Баянтэс сумын 300 хүний суудалтай соёлын төвийн 
барилгууд баригдаж байна. 

 
 
 
 

100 

2.4.5. Шинээр баригдах болон засвар 
шинэчлэлт хийх барилга 
байгууламжийн ажлуудын хийх ажлын 
тоо хэмжээг гаргаж, тендер зарлуулна. 

Шалгарсан 
гүйцэтгэгчийн тоо 

2019 онд шинээр хийгдэх 21, засвар шинэчлэлт хийгдэх 15 
ажлын зураг төсвийг хийлгэж, ажлын тоо хэмжээг гаргаж, тендер 
зарлуулсан. 

100 

2.4.6. 

Төв суурин газрын өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Хэрэгжилтийн хувиар 

2019 оны аймгийн Засаг даргын 02 дугаар албан даалгавар 
болон өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах ажлын 
төлөвлөгөөний хүрээнд “Алтай-Улиастайн эрчим хүчний систем” 
ТӨХК-ийн Завхан аймаг дахь салбар нь 21 сумын цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам сүлжээ, дэд станцын засвар 
үйлчилгээнд 2 бригад гаргаж, бүрэн хийгдэж дууссан.  

100 
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 Түгээлтийн алдагдлыг бууруулах зорилгоор дэд 
станцуудаар явж тоолуурын холболт, гүйдлийн 
трансформаторын алдагдал, тоолуурыг шалгаж ажилласан ба 
солих шаардлагатай тоолуур, гүйдлийн трансформаторуудыг 
нөөц сэлбэг материалаас авч сольж хэвийн болгож ажилласан. 

Эрчим хүчний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангахын 
тулд 2019-2020 оны өвлийн их ачаалалд дизель станцад 
435 000 летр түлш буюу 1.0 тэрбум төгрөгийн түлшний татаас 
шийдвэрлэх шаардлагатай байна.  

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 24-н сумын 
төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус уурын зуухнуудын 
дулаанжуулалтын тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд урсгал 
засвар үйлчилгээг бүрэн хийлгэсэн.  

Төвлөрсөн томоохон 12, төвлөрсөн бус 30, нийт 42 уурын 
зууханд 7-21 хоногийн нүүрсний нөөцтэй байна. Могойн голын 
уурхайн нүүрсний чанарыг сайжруулах мөн нүүрс татан авалтыг 
эрчимжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгсөн.  

Уурын зуухнуудын өр авлагын судалгааг гаргаж, 2 
халаалтын зуух 9.1, 13.2 сая төгрөгийн өртэй байна. Цэвэр усны 
салбар шугам болон орон сууцны оруулга хаалтуудад сальник 
шахаж зарим хэсгийг шинээр сольсон, төв болон салбар цэвэр 
усны шугамд 8, 9-р сард 10 удаа усны алдагдал гарсаныг цаг 
алдалгүй бүрэн засварласан.  

Байгаль цаг уурын хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэх, 
инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжид гэнэтийн 
осол саатал гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2019 онд 
бохир усны төв болон салбар 12,8км шугам 395ш худгийн 
угаалга цэвэрлэгээг төлөвлөгөөний дагуу бүрэн хийлгэж 
дууссан. Мөн нийт 18 ус түгээх байранд галын модыг 3,6 сая 
төгрөгт бэлдсэн. 

Улиастай сумын Өлзийт багт 21-р зуун жишиг хорооллын 
дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний ажил дууссан. Комисс 
ажилаагүй хүлээгдэж байна. Улиастай сумын ХААЖДҮГ, 8, 9-р 
цэцэрлэгийн шугам сүлжээний ажил 100%-тай хийгдэж байна. 

2.4.7. Барилгын салбарын удирдах ажилтны Оролцогчдын тоо 2019 он 05 дугаар сарын 23-нд “Барилгын салбарын удирдах 100 
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зөвлөгөөн зохион байгуулна. ажилтны зөвлөгөөн”-ийг аймагт зохион байгуулж 42 аж ахуйн 
нэгжийн 110 хүн оролцож, зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг 
Барилгачдын нэгдсэн холбоонд хүргүүлж, Улаанбаатар хотод 
удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөнд орон нутгийн 9 хүн 
оролцсон. 

2.5.Тээвэр, авто зам, шуудан холбооны чиглэлээр 

2.5.1 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр 
баригдах замын, зам байгууламжийн 
ажлуудын тоо хэмжээг гаргаж, тендер 
зарлуулна. 

Шалгарсан 
гүйцэтгэгчийн тоо 

2019 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр 4 ажил батлагдаж ирсэн. Тус 
4 ажлуудын зураг төсвийг хийлгэж, ажлын тоо хэмжээг гаргаж, 
тендер зарлуулж, гүйцэтгэч шалгарч ажил эхэлсэн.  
Улиастай сумын гудамж төслийн ажил 50%-тай хийгдэж байна. 
 Алдархаан сумын 5.6 км хатуу хучилттай авто замын ажил 
100%-тай хийгдэж байна. 
Их-Уул сумын төвийн доторх 3 зм хатуу хучилттай авто замын 
ажил 50%-тай хийгдэж байна. 
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67км хатуу хучилттай авто 
замын ажил 40%-тай хийгдэж байна. 

100 

2.5.2. 

Аймгийн хэмжээнд он дамнан баригдаж 
байгаа зам, замын байгууламжийн 
ажлуудын гэрээг шалгаж хугацаанд нь 
хяналт тавьж ашиглалтад оруулна. 

Хэрэгжилтийн хувиар 

2019 онд он дамнан хийгдэж байгаа зам, замын байгууламжийн 
5 ажлын гэрээг шалгаж, ажлыг эхлүүлсэн. 
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114км хатуу хучилттай авто 
замын ажил 100% хийгдэж ашиглалтанд орсон. 
“Доной нисэх буудал”-ын онгоц хөөрч, буух 2860м хатуу 
хучилттай зурвас 100% хийгдэж ашиглалтанд орсон. 
Тосонцэнгэл-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167км хатуу хучилттай 
авто замын ажил 90%-тай хийгдэж байна.  /251.466.5 тэрбум/ 
Ширээгийн голын 90.9 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил хийж 
дууссан. Комисс ажилаагүй хүлээгдэж байна.  
Тосонцэнгэл сумын Хожуулын голын 90 км авто замын 
засварын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилаагүй хүлээгдэж 
байна. 

100 

2.5.3. 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
баригдах авто замын барилга, засвар, 
арчлалтын ажлыг зохион байгуулах Шалгарсан 

гүйцэтгэгчийн тоо 

2019 онд Ганцын даваанаас Ширээгийн голын гүүр хүртэлх авто 
замын засвар арчлалтын ажлыг 100.0 сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр хийлгэж ашиглалтанд оруулсан. Загастайн 
давааны авто замын ажил эхлэж, хаасан тул Яруу сумын 
Нарийн давааны авто замын засвар арчлалтыг хийлгэж 
ашиглалтанд оруулсан. 

100 
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2.6.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр 

2.6.1. Булаг шандны эхийг хашиж хамгаална. 
Хамгаалах булгийн 

эхийн тоо 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулан гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж байна. 

100 

2.6.2. 

Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 
биотехникийн арга хэмжээг авна. 

Хамрагдах сумдын 
тоо, өвс, тэжээлийн 

хэмжээ 

Аймгийн нэн ховор, ховор амьтдын амьдрах орчинг сайжруулах 
зорилгоор  Алдархаан, Эрдэнэхайрхан, Идэр,  Цагаанхайрхан 
сумдад  5 цэгт 6 шуудай өвс, 500 кг хужир тавьж   биотехникийн 
арга хэмжээ авсан. 

100 

2.6.3. 

Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх ажил 
хийнэ. 

Нөхөн сэргээх 
талбайн хэмжээ 

Идэр сумын Мануустай багийн нутаг  Ямаатын эх гэдэг газар 
14.4 га талбайд ойн зувас байгуулах ажлыг "Мөнх ногоон ой" 
ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, гүйцэтгэлийг хүлээн авах 
ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/280 дугаар 
захирамжаар  байгуулан ажиллаж байна. 

100 

2.6.4. 

Ойн цэвэрлэгээ хийнэ. 
Цэвэрлэсэн талбайн  

хэмжээ 

Их-Уул сумын Цэцүүх багийн  Дээд цэцүүхийн “Ар ганга” гэдэг 
газарт 160 га талбайд ойн цэвэрлэгээний ажлыг Тосонцэнгэл 
сумын мэргэжлийн байгууллага  "Тэлмэн Замбага" ХХК-тай 
гэрээ байгуулж, гүйцэтгүүлсэн 

100 

2.6.5. 

Мод үржүүлгийн газрын тарьц 
суулгацын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

Тарьц суулгацын тоо 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын харъяа Мод 
үржүүлгийн газарт 0,5 га талбайд 3000 ширхэг улиас, 3000 
ширхэг бургасны нийт 6000 ширхэг мөчрөөр тарилт хийж, 
арчилгаа усалгааг гүйцэтгэсэн. 

100 

2.6.6. 

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан, 
сэргийлэх, хамгаалах ажлыг зохион 
байгуулна. 

Сургалтад 
хамрагдсан хүний тоо 

Аймгийн хэмжээнд нийт 2000 орчим иргэнд мэдээлэл хүргэж,  3 
төрлийн 1000 ширхэг танилцуулах материал, 2 төрлийн 500 
ширхэг зурагт хуудсыг  тарааж, сумдын мэдээллийн самбар, 
дэлгүүр, Соёлын төв зэрэг газруудад ой, хээрийн түймрээс 
сэргийлэх зурагт хуудас байршуулж урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулсан. 

100 

2.6.7. 
Ойн хөнөөлт шавьж, хортонтой тэмцэх 
ажил хийнэ. 

Тэмцэл хийх талбайн 
хэмжээ 

Ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа, тэмцлийн ажлыг Тэс, Баянтэс, 
Баянхайрхан, Асгат, Нөмрөг сумдад нийт 1000 га талбайд  
"Мөнх ногоон ой" ХХК-тай гэрээ байгуулж, гүйцэтгүүлсэн. 

100 

2.6.8. Мод үржүүлгийн газрыг эрчим хүчний эх 
үүсвэрээр хангана. 

Цахилгааны шугам 
татах хэмжээ 

Энхмөнх ирээдүй ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
100 

2.6.9. "Миний гоё сум" аяныг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Төсөл хэрэгжих 
сумын тоо 

Сумдаас хэрэгжүүлэх ажлын санал авч санхүүжилтийн хуваарь 
хийж дүгнэсэн.  

70 

2.6.11. 
'ITB-2019'' ,''ITM-2019'' ,'' FESPO 2019'' 
зэрэг олон улсын үзэсгэлэн, уулзалт 

Оролцсон үзэсгэлэн, 
сургалтын тоо 

Олон улсын аялал жуулчлалын "ITM-2019”  үзэсгэлэнд 3 дугаар 
сарын 29-31-ны өдөр оролцож сурталчилгааны  4000 ширхэг ил 

100 
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сургалтад оролцож, аймаг орон нутгаа 
сурталчилна. 

захидал, 1000 ширхэг  аяллын маршрут бүхий газрын зураг 
хэвлэн тарааж, аймгийн аяллын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
сурталчилсан 

2.6.12. 
Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө 
боловсруулна. 

Санал асуулга авч 
төлөвлөгөө 

боловсруулах сум, 
баг, иргэдийн тоо 

 Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг  
"Санхүү эдийн засгийн их сургууль" гүйцэтгэж байна. 

100 

2.6.13. 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт цаг агаарт 
зориудаар 
нөлөөлж хур тунадас 
нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

 Хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг аймгийн нутаг 
дэвсгэрт нөхцөл бүрдсэн үед нийт 12 удаагийн хээрийн 
ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан.  4-5 дугаар саруудад 
нийт нутгаар Олон жилийн дунджаас ахиу хур тунадас орж, 
аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт ургамлын гарц жигд сайн байсан. 

100 

ГУРАВ: НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

3.1. "Сайн эмч" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэн, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэж, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлнэ. 

3.1.1. "Сайн эмч" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Тухай жилийн 
төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн хувь, 
чанарын 

үзүүлэлтүүдээр 

АШУҮИС-ийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн багш нартай 
хамтран “Эрүүл мэндийн удирдлага”, “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, 
харилцаа, хандлага”  эмнэл зүйн чиглэлээр эмнэлгийн  380 эмч, 
мэргэжилтэнд,  ажлын байрны болон багц цагийн 12 удаагийн 
сургалтад давхардсан тоогоор 950 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна. Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалтад 
30 их эмч, төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад 14 сувилагч тусгай 
мэргэжилтэн суралцаж байна. 
10 сараас үндсэн мэргэшлийн сургалтад 8 эмч, төрөлжсөн мэргэшлийн 
сургалтад 4 их эмч, 15 сувилагч тусгай мэргэжилтэн, мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтад 3 их эмч, 4 сувилагч тусгай мэргэжилтэнг 
төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцуулахаар бэлтгэж байна. 
Шилдэг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан шалгаруулах журмын 
дагуу шилдгийн шилдэг 1 их эмчийг 10.0 сая төгрөг,  9 эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, ажилтанг тус бүр 1.0 сая төгрөг, 30 эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, ажилтанг тус бүр 300.0 мянган төгрөгөөр шагнаж 
урамшууллаа.  Урамшуулалд ОНХС-аас 33841,0 мянга, байгууллагын 
өөрийн хөрөнгө болон төсөл хөтөлбөр, хандив тусламжаар 120 сая 
төгрөгийг зарцуулсан байна.  “Сумын сайн эмч”-ээр 19 сумын эрүүл 
мэндийн байгууллагын 20 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн шалгарч 
тухайн сум орон нутгаас нийт 29,9 сая төгрөгийн мал өгч урамшуулсан 
байна. 

100 

3.1.2. Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх Сэтгэл ханамжийн Зорилтод арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг  аймгийн Засаг 100 
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зорилтын хүрээнд эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний харилцаа, ёс зүйг 
дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

судалгааны хувиар даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 115 дугаар 
захирамжаар Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргаар ахлуулсан ажлын 
хэсэг байгуулагдан үйл ажилллагааг зохион байгуулж байна. Аймгийн 
Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “Сайн эмч хөтөлбөр”-ийн 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа , хандлага, ёс зүйг 
дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд  АШУҮИС-тай хамтран эрдэмтэн, 
доктор, профессоруудын лекц, сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж 
байгаа бөгөөд 04 сарын 26-28 –ны өдрүүдэд “Харилцааны ур чадвар” 
сургалтыг зохион байгуулж салбарын 460 эмч, сувилагч, тусгай 
мэргэжилтэн хамрагдсан байна. Сургалтын үеэр Говьсүмбэр аймгийн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад нийгмийн эгэх 
хариуцлагыг хэрэгжүүлсэн талаарх туршлагыг судалж, эмнэлгийн 
мэргэжилтний  ёс зүйн хорооны гишүүд, эмч нар, сувилгааны алба  2 
өдөр хамтран ажиллалаа.  Сургалтын үр дүнд салбарын эмч, 
сувилагч, мэргэжилтэн бүр “Инээмсэглэл эерэг хандлага” уриан дор 
“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлье” 6 сарын аяныг зарлан ажиллаж байна. 
Үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас 800 мянган 
төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн.  

3.1.3. 
Тосонцэнгэлийн Нэгдсэн эмнэлгийг 
эрүүл мэндийн цахим сүлжээнд 
холбоно. 

Цахим сүлжээгээр 
холбогдох 

Тосонцэнгэл сумын Нэгдсэн эмнэлгийг эрүүл мэндийн цахим сүлжээнд 
шилэн кабелээр холбох ажлыг Монголын Цахилгаан холбоо ХХК 
гүйцэтгэсэн. 900 м газарт шилэн кабелийн ажлыг гүйцэтгэж 
ашиглалтад оруулсан байна.  

100 

3.1.4. 

Эрүүл мэндийн салбарын барилга 
байгууламж, засвар үйлчилгээ, хөрөнгө 
оруулалтын мэдээллийг нэгтгэн 
тайлагнах  

Шинээр баригдсан, 
засвар үйлчилгээ 

хийсэн ЭМТ-ийн тоо 

Сонгино сумын 15 ортой эмнэлгийн барилга 1400,0 сая төгрөгийн 
өртөгтэйгээр он дамжин баригдахаар батлагдсан. Барилгын ажлын 
гүйцэтгэгчээр Саран имж ХХК ажиллаж, барилгын  ажлын гүйцэтгэл 95 
%-тай  Идэр сумын ЭМТ-ийн өргөтгөл  2018 онд бүрэн дууссан. 
Үлдэгдэл 100.0 сая төгрөгний санхүүжилтийг олгосон. 2019 онд 
барилгын засварыг 100,0 сая төгрөгөөр “Хэрмээдэй ХХК “ гүйцэтгэж  
10 дугаар сарын 01 ний байдлаар гүйцэтгэл 60 хувьтай байна. Улсын 
төсвийн 500.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Уламжлалт анагаах 
ухааны төвд  “Одчим наран” эмнэлгийн барилгыг худалдан авах 
ажлын хэсэг 2 удаа ажиллаж хөрөнгө оруулалт 100 хувь хийгдсэн. 
Алдархаан СЭМТ-ийн 15 ортой барилгын ажлын сонгон 
шалгаруулалтаар "Ариг конштракшинь  ХХК нь  Эрүүл мэндийн 
яаманд гэрээ байгуулаад явж байна. 2019 оны 9-р сард ажлаа 
эхэлсэн.  1.189.0 төгрөгний хөрөнгө шаардлагата энэ онд 500,0 сая 
төгрөгийн ажил хийхээр төлөвлөж барилгын ажил явагдаж байна. 
Баянхайрхан сумын төвийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын 
ажлыг Японы "Өвсний үндэс хөтөлбөрөөр-195,0 "ОНХС-100.0 

100 
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төгрөгний санхүүжилтээр  “Боду” ХХК гүйцэтгэхээр төлөвлөж 295,0 сая 
төгрөгний санхүүжилтийг авч  ажлын 60 хувьтай байна Тэс сумын 
ЭМТөвийн засвар 130.0 сая төгрөгийн засварын   ажлыг “Хэрмээдэй” 
ХХК гүйцэтгэж, гүйцэтгэл  90 хувьтай байна.  Ажлын хэсэг хүлээж 
авахаар хүлээгдэж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн  тусгай хог хаягдлыг устгах 
байр 50.0 сая төгрөгийн төсөвтэй тусгай хог хаягдлыг устгах байрны  
барилгын ажил  "Таван чих"-ийн аманд баригдаж барилгын ажил 
дууссан.  11 дүгээр сарын 2-нд хүлээж авах  комисс  ажиллахаар 
төлөвлөсөн байна.  Баянтэс сумын ЭМТөвийн дотор цахилгааны 
монтаж, тоног төхөөрөмжийн ажил 36.0 сая төгрөгийн төсөвтэй ажлыг  
“Энх-өвгөдий” ХХК  гүйцэтгэж дууссан.   Тэлмэн сумын ЭМТөвийн 
барилгын 100.0 сая төгрөг засварын ажлыг “Зэмбэт дөрвөлжин” ХХК 
гүйцэтгэж  комиссоор хүлээлгэн өгсөн байна.     

3.2.  Хүн амын нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчинг бүрдүүлж , аймаг,  бүс, улсын  спортын уралдаан тэмцээнд оролцох оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. 

3.2.1. 
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит 
“Хаврын баяр” урлаг, спортын наадмыг 
зохион байгуулна. 

Спорт, урлагийн 
төрөл, оролцогсдын 

тоо 

Хаврын баяр” урлаг, спортын наадмыг 17 дахь жилдээ их наадам 
болгон спортын 10 төрөл, урлагийн биет бус өвийн бүтээл төрлөөр 
зохион байгуулж,  24 сумын 3000 гаруй тамирчид, урлагийн 
авъяастнууд оролцлоо.  2019 оны их наадамд  хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн "Хонхот бөмбөг" төрөл, явган аялал төрлийг нэмж зохион 
байгуулсан.  Багийн дүнгээр: Б.Эрдэнэбаатар даргатай Улиастай сум  I 
байрт шалгарч шилжин явах "ЦОМ", 3,0 сая төгрөгөөр, Б.Баттулга 
даргатай Тосонцэнгэл сум II  байр  2,5 сая төгрөгөөр,  Х.Баярмаа 
даргатай Идэр сумын баг тамирчид  III  байр эзэлж  1,5 сая төгрөгөөр 
тус тус  шагнагдсан байна. 

100 

3.2.2. 
Бүс, улс, олон улсын  чанартай 
тэмцээнд  амжилт гаргасан 
дасгалжуулагч тамирчдыг урамшуулна. 

Амжилт, чанараар 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Ази 
тивийн  болон өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 
амжилттай оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн 32 хүүхдэд 
аймгийн Засаг даргын 2019 оны 182 дугаар захирамжаар 1400.0 
мянган төгрөгийн урамшууллыг олгосон. 

100 

3.2.3. 
Сумдад нийтийн спорт талбай 
байгуулна. 

Спорт талбайтай 
болсон сумдын тоо 

Сумдад нийтийн спорт талбай байгуулах ажил хуулийн дагуу 
гүйцэтгэгчийн тендер зарлагдаж Тосонцэнгэл, Их -уул сумд "Тэнүүн 
тэнгис" ХХК, Тэлмэн, Идэр, Яруу, Нөмрөг сумд Энх-Өвгөдий ХХК, Тэс, 
Баянтэс, Асгат, Баянхайрхан сумд “Эл Си Би” ХХК, Цэцэн-уул 
Сонгино, Түдэвтэй суманд “Цэхт” ХХК  гүйцэтгэгчээр шалгарч ажлын 
гүйцэтгэл дууссан.  

100 

3.2.4. 
Цэвэр усны худаг, усан сан, халуун ус, 
нийтийн спортын талбай байгуулна. 

Байгууламжийн тоо 
Улиастай сумын 6 багт тоглоомын талбай,   4 багт ус түгээх байр 
барихаар төлөвлөсөн, Сантмаргаз суманд халуун ус , Өлзий, Товцог, 

100 
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Чигэстэй багт халуун ус барихаар төлөвлөж аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэст гүйцэтгэлийг хянаж байна. 

3.2.5. 
"Ширээний теннисний холбоо"-г 
зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр 
хангана. 

Тоног төхөөрөмжийн 
тоо 

Аймгийн ширээний теннисний холбоо нь "Баруун бүсийн тамирчдыг 
олимпд бэлтгэх төв"-д байршин үйл ажиллагаа явуулж  бөмбөг 
буудагч буу, ширээ, сетка зэрэг 8 төрлийн сургалтын хэрэглэгдхүүнийг  
2.980.0 төгрөгөөр авсан байна.  Секцны хүүхдүүдээс 2019 оны 
өсвөрийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс алт 3, мөнгө 4, 
хүрэл 5 медаль авч, насанд хүрэгчдээс аймгийн Засаг даргын 
нэрэмжит "Хаврын баяр 2019" урлаг, спортын их наадмын ширээний 
теннисний  төрөлд алтан медаль  хүртсэн байна. 

100 

3.2.6. 
Үндэсний сурын спортыг хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх ажлын үлдэгдэл 
санхүүжилтийг олгоно. 

Санхүүжилтээр 
Үндэсний сурын спортыг хөгжүүлэхэд сумдад зориулагдсан ажлын 9.0 
сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.  

100 

3.3."Сайн багш" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд багшийн мэргэжлийн үнэлэмж, ур чадварыг нэмэгдүүлэн, суралцагчийн мэдлэг, чадварыг хөгжүүлэн, 
бүх шатны сургалтын амжилт, чанарыг дээшлүүлж, хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ. 

3.3.1. 
 “Сайн багш“ дэд хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

“Сайн багш” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Багшийн сэтгэл хүүхдэд-5” 
нэгдсэн арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 13-16-ны өдөр 
Улиастай сумд зохион байгууллаа.  
Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд арга зүйн сургалт, “Завхан аймгийн 
боловсрол-60” эрдэм шинжилгээний бага хурал, Завхан аймгийн 
Боловсролын салбарын 2018 оны “Шилдэг 100 багш” шалгаруулах 
ёслолын ажиллагаа, спортын нөхөрсөг тоглолт,  УИХ-ын гишүүдтэй 
уулзалт, сайн багшийн туршлагаас суралцах үйл ажиллагаа зохион 
байгуулагдаж, уг нэгдсэн арга хэмжээний нээлтэд УИХ-ын гишүүн, 
УИХ-ын дэд дарга Я.Санжмятав, УИХ-ын гишүүн, Төсвийн Зарлагын 
Хяналтын дэд хорооны дарга З.Нарантуяа,  аймгийн ИТХ-ын дарга 
Ц.Балхярваа, аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан, Улаанбаатар хотын 
“Шинэ үе” бүрэн дунд сургуулийн захирал Ү.Маам  болон албаны 
бусад хүмүүс оролцож, УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын дэд дарга 
Я.Санжмятав баяр хүргэж, үг хэллээ.   
Математик, физик, хими, мэдээлэл технологи, биеийн тамир, монгол 
хэл уран зохиол, түүх нийгэм, газарзүй, хөгжим, бага боловсролын 
судлагдахууны арга зүйн сургалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар,  Монгол Улсын Боловсролын 
Их Сургууль, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Нийслэлийн  
“Шинэ үе”, “Шинэ эрин” сургууль болон ерөнхий боловсролын 67, 79 
дүгээр сургуулийн багш  нартай хамтран зохион байгуулж, аймгийн 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 434 багш хамрагдлаа.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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3.3.2. 
"Оюунлаг Завханчууд" хөгжлийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

Аймгийн Засаг дарга Д.Батсайханы нэрэмжит математикийн 17-р 
“Оюуны наадам” хоёр үе шаттайгаар болж өндөрлөлөө.  Оюуны 
наадам нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-3-р ангийн 
суралцагчдын дунд математикийн ангийн олимпиад төрлөөр, 4-12-р 
ангийн суралцагчид, математикийн мэргэжлийн багш нар, 
математикаас бусад мэргэжлийн багш нар, эцэг эхчүүдийн дунд 
ганцаарчилсан төрлөөр зохион байгууллаа.  
“Оюуны наадам”-д нийт 7854 суралцагч, багш, эцэг эхчүүд оролцож 
оюун ухаанаа сорилоо.  
Математикийн ангийн олимпиадын төрөлд ерөнхий боловсролын 29 
сургуулийн 1-3-р ангийн 160 бүлгийн 4252 суралцагч оролцож, тухайн 
бүлгийн суралцагчдын гүйцэтгэлийн дунджаар үнэлгээг гаргаж, анги 
тус бүрээс эхний 4 байранд орсон нийт 12 ангийг өргөмжлөл, ханын 
самбараар шагнаж урамшууллаа.“Оюуны наадам”-ын ганцаарчилсан 
төрөлд оролцогчид бүс тус бүрдээ 65 багц медалийн төлөө өрсөлдөж, 
455 медалийг гардан авч, 2-р шатанд оролцогчид 65 багц медаль, 17 
цомын төлөө өрсөлдөж, Тэргүүн байрт шалгарсан Ерөнхий 
боловсролын Дэвшил сургууль шилжин явах цомын эзэн боллоо. 

 
 
 

100 

3.3.3. 
 “Сайн оюутан” дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

Завхан аймгийн Залуучууд Оюутны Хөгжлийн төвийн 15 дахь удаагийн  
"Завхан хөгжлийн шийдэл 2019" оюутны эрдэм, шинжилгээ онол 
дадлагын бага хурал 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-нд Улаанбаатар 
хотод зохион байгуулагдаж, 100 гаруй оюутан оролцлоо. Эрдэм 
шинжилгээний бага хуралд оюутнууд 31 илтгэл ирүүлснээс 2-р шатанд 
Шилдэг 10 илтгэлийг хэлэлцүүллээ.   

 
 

100 

3.3.4. 

Боловсролын салбарын барилга 
байгууламж, засвар үйлчилгээ, хөрөнгө 
оруулалтын мэдээллийг нэгтгэн 
тайлагнах  

Шинээр баригдсан, 
засвар үйлчилгээ 

хийсэн байгууллагын 
тоо 

Шинээр баригдах барилгын ажил 100 хувьтай, барилгын их засвар 
хийгдэх 6 ажил үйлчилгээ 100 хувьтай, шилжих хөрөнгө оруулалттай 8 
ажил үйлчилгээ 76,2 хувьтай явагдаж ажлын гүйцэтгэлийг Хөрөнгө 
оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хянаж байна.  

100 

3.4.  Соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, түүх соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах, сурталчлах ажлын чанар, үр дүнг 
дээшлүүлэн ажиллана. 

3.4.1. 

Соёлын төвүүдийг техник, хэрэгсэл, 
хөгжмийн зэмсгээр хангана. 

Нийлүүлсэн тоног 
төхөөрөмж, соёлын 

төвийн тоо 

Сумдын соёлын төвүүдээс техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэгийн 
хэрэгцээний судалгаа авч, шаардлагатай байгаа техник хэрэгсэл, 
хөгжмийн зэмсэгийн захиалгыг Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлж, Цэцэн-Уул, Тэс, Асгат, Баянтэс, Их-
Уул, Отгон, Эрдэнэхайрхан сумын соёлын төвүүд техник хэрэгсэл, 
хөгжмийн зэмсэгээр хангагдлаа. 

100 

3.4.2. 
Б.Явуухулангийн 90 насны ойд 
зориулан "Очирвааний их эгшиглэн" 
яруу найргийн уралдаан зохион 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

Төрийн шагналт, Монгол улсын Гавьяат зүтгэлтэн, Дорнын их яруу 
найрагч Б.Явуухулангийн мэндэлсний 90 жилийн ойд тохиосон 
"Очирвааний их эгшиглэн" яруу найргийн наадмыг 2 үе шаттай зохион 

100 



17 

 

байгуулна. байгуулсан ба 1-р шатанд 80 орчим гаруй бүтээл ирүүлснээс 36 
найрагчийн бүтээл шалгарч, 2-р шатны шалгаруулалтад оролцлоо. 2-р 
шатны шалгаруулалт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-нд аймгийн ХЖТ-д 
зохион байгуулагдаж, 10 "Хутагтын хишигт" яруу найрагчдыг 
шалгаруулан, Дурсгалын цом, өргөмжлөл, Мөнгөн шагналаар 
шагналаа. "Очирвааний их эгшиглэн" яруу найргийн наадамд 100 
гаруй зочид, төлөөлөгчид, оролцогчид оролцлоо. 

3.4.3. 

Соёлын  салбарын барилга 
байгууламж, засвар үйлчилгээ, хөрөнгө 
оруулалтын мэдээллийг нэгтгэн 
тайлагнах  

Шинээр баригдсан, 
засвар үйлчилгээ 

хийсэн байгууллагын 
тоо 

 
 
Шинээр баригдах барилгын ажил 100 хувьтай, барилгын их засвар 
хийгдэх 2 ажил үйлчилгээ 100 хувьтай, шилжих хөрөнгө оруулалттай 4 
ажил үйлчилгээ 67,5 хувьтай явагдаж ажлын гүйцэтгэлийг Хөрөнгө 
оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хянаж байна 

100 

3.5.  Хүүхэд,  залуучуудын манлайлал, хөгжил  оролцоог нэмэгдүүлэн, хүүхэд бүр монгол ёс заншил, өв уламжлал, байгаль дэлхийгээ хайрласан, 
эх оронч үзэлтэй болж төлөвшинө. 

3.5.1. 

Захиргааны зөрчилд холбогдсон, 
насанд хүрээгүй хүнд шүүхээс 
хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэгдсэн хүүхдүүдэд эерэг 
хандлага төлөвшүүлнэ.   

Хамруулсан хүүхдийн 
тоо 

Аймгийн хүүхдийн хууль зүйн хороо нь оны эхний хагас жилийн 
байдлаар бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч 1 хүүхдэд өмгөөллийн 
үйлчилгээнд зуучилж, 1 хүүхдэд хууль зүйн зөвлөгөө, эрүүл мэндийн 
үзлэг оношлогоо, хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалтын явцад хууль ёсны 
төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. Хууль зөрчсөн, хүмүүжлийн чанартай 
албадлагын арга хэмжээ авагдсан 3 хүүхэд журмын дагуу хувийн хэрэг 
нээн ажиллаж, сар бүр сургалтанд хамруулан ажиллаж  байна. 

100 

3.5.2. 
Аймгийн Засаг дарга, Хүүхдийн төлөө 
зөвлөлийн тэргүүний нэрэмжит "Оны 
шилдэг хүүхэд" шалгаруулна. 

Журмын дагуу 
шалгаруулсан 
хүүхдийн тоо 

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүний нэрэмжит "Оны шилдэг хүүхэд" 
шалгаруулан шагнаж урамшууллаа.  

100 

3.5.3. 

Өв уламжлалаа сэргээх, эрүүл зөв аж 
төрөх ёсыг төлөвшүүлэх, соёл олон 
нийтийн ажлыг эмэгтэйчүүдэд түшиглэн 
зохион байгуулна. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтээр 

21 сумын эмэгтэйчүүдэд өв уламжлалын талаарх лекц уншиж, 
уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, цаашид үалуу хойч үедээ өв 
уламжлалаа өвлүүлэн үлдээхэд анхаарах чиглэлээр санал хуваалцаж 
харилцан туршлага солилцсон. Алдархаан, Тэлмэн, Идэр сумдад 4-р 
улиралд багтаан зохион байгуулна. 

100 

3.5.4. 
 “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтээр 

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн хэрэгжилт хагас жилийн 
байдлаар 100 хувийн хэрэгжилтэйгээр тооцон НҮБ-ын Хүүхдийн санд 
хүргүүлсэн. 

100 

3.5.5. 

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангана. 

Хамрагдсан өсвөр үе, 
залуучуудын тоо 

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарах 15-
34 насны залуучуудын 10 хувь буюу 2345 залуучуудад сургалт, лекц 
мэдээлэл, олон нийтийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж 
ажилласан байна. Аймгийн залуучуудын салбар зөвлөлийн хурлыг 5-р 
сард зохион байгуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлуудыг төлөвлөн 
аймгийн Засаг даргаар батлуулаад байна. 

70 
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3.5.6. 
"Аз жаргалтай гэр бүл" арга хэмжээг 
хэрэжүүлнэ. 

Хамрагдсан гэр 
бүлийн тоо 

Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан 30 өрхийн 90 хүнд 
“Жаргалтай гэр бүл” арга хэмжээг зохион байгуулж хэлэлцүүлэг 
өрнүүлсэн.  

100 

3.6. Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлж, иргэдийн хөдөлмөрлэх эрхийг ханган, халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн хүн амд хүргэж 
ажиллана. 

3.6.1. 
"Ахмадын сургаал алт" дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүэх чиглэлийг сумын ахмадын хороо болон 
сумын Засаг даргын Тамгын газруудад өгч сумдад хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хөтөлбөрт 
тусгагдсаны дагуу аймгийн 90 дээш настай болон алдар цолтой нийт 
100 ахмад настан болон сумдын  харьяалалгүй 1000 ахмад настанд 
цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан гарын бэлэг гардуулсан. 

 
 
 
 

100 

3.6.2. 
Ахмад настангуудад үзүүлэх нийгэм 
соёлын үйлчилгээг өргөжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

Ахмадуудын дунд нийгэм соёлын үйлчилгээг зохион байгуулах 2 
зорилт 6 ажил үйлчилгээ бүхий төлөвлөгөөг төлөвлөж гүйцэтгэл 100 
хувьтай хэрэгжсэн байна. Олон улсын ахмадын баярын өдрийг 
тохиолдуулан 24 сумын 2100 ахмад настны төлөөлөл оролцсон 
уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж урлагийн мастеруудын 
тоглолт үзүүлж, ахмадуудын дунд  цэнгээнт бүжиг, ардын дууны 
уралдаан зохион байгуулж, шагнаж урамшуулсан. 

 
 

100 

3.6.3. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн 
тухай хуулийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах чиг үүрэг бүхий аймгийн салбар зөвлөл жилийн ажлын 
төлөвлөгөө батлан холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаж байна. 
Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
урлаг, спортын арга хэмжээг хөгжүүлж хаврын баяр урлаг спортын 
наадамд хонхот бөмбөгийн төрлийг анх удаа оруулан зохион 
байгууллаа. Тэмцээнд нийт 3 сумын 16 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
оролцож мөнгөн шагналаар шагнагдсан.  Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн мэдээллийн технолгийн сорилт уралдаанд 1 хүүхдийг 
оролцуулж замын зардлын дэмжлэг үзүүлсэн. Баруун бүсийн 
хэмжээнд Ховд аймагт зохион байгуулагдсан “Тусгай олимп”-д 12 
бүрэлдэхүүнтэй баг, тамирчид оролцож аймгийн Засаг дарга 1200.000 
төгрөгний дэмжлэгийг үзүүлсэн.    

 
 

100 

3.6.4. 
"Жендэрийн тэгш байдлыг хангах" дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн хувиар 

3 сарын 8-ныг тохиолдуулан Хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа бүх 
нийтийн алхалт, эмэгтэйчүүдээ сонсоё арга хэмжээг зохион байгуулж, 
жагсаалд 2000 гаруй, эмэгтэйчүүдээ сонсоё арга хэмжээнд 300 гаруй 
иргэд эмэгтэйчүүдийг хамрууллаа. Мөн тус арга хэмжээг сумдад 
хэрэгжүүлэн ажиллах удирдамжийг хүргүүлэн төрийн байгууллагын 
дотоод журамд бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх заалтыг 
тусгуулан ажиллалаа. 6 сарын 03-04 ны өдрүүдэд баруун 5 аймаг 
болон Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Хөвсгөл нийт 9 аймгийн 

 
 
 
 
 
 

100 
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жендэрийн мэргэжилтэн, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, НБХ-ийн дарга 
нарын бүсийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар орон нутгийн 
дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, удирдлага арга зүйгээр хангаж, 
харилцан туршлага солилцсон.   

3.7. Аймаг орон нутгийн мэдээллийг төвийн болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр чанарын өндөр түвшинд шуурхай, 
хүртээмжтэй түгээж, иргэд олон нийтийг үнэн зөв, бодитой мэдээллээр хангаж ажиллана. 

3.7.1. 

Ард иргэдээ сонсох шууд нэвтрүүлэг 
зохион байгуулна.  

Шууд нэвтрүүлгийн 
тоо 

“Ард иргэдээ сонсох аян”-ы хүрээнд Олон улсын эмэгтэйчүүдийн 

эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 2019 оны гуравдугаар сарын  

07-ны өдөр аймгийн Засаг даргын орлогч Б.Ариунаа, Монголын 

эмэгтэйчүүдийн холбооны Завхан салбарын төлөөлөл орон нутгийн 

AIR1 телевиз, радио фм-106.5-аар шууд нэвтрүүлэгт оролцож 

эмэгтэйчүүдийнхээ санал хүсэлтийг сонсож ажиллав. 

 
 

100 

3.7.2. 

Орон нутагт зохион байгуулж буй 
онцлог үйл ажиллагааг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд 
сурталчилна.(Аймаг, орон нутгийн 
мэдээллийг улс орон даяар олон 
нийтэд хүргэхэд нэвтрүүлгийн бодлогоо 
чиглүүлэн ажилладаг ONTV, Малчин, 
Royal HD телевизтэй хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулж, хяналт тавьж 
ажиллана.) 

Иргэдэд хүргэсэн 
мэдээллийн тоо 

Малчин, ONTV, Рояал телевизүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулж, долоо хоног бүр Завхан аймагт болсон онцлох үйл явдлын 

тухай 30 минутын “Тойм мэдээллийн хөтөлбөр” бэлтгэн ажиллаж 

байна. 2019 оны хагас жилийн байдлаар нийт 720 минутын мэдээлэл 

бэлтгэж, дээрх телевизүүдээр 150 гаруй удаагийн давтамжтай олон 

нийтэд хүргэлээ. Мөн цаг үе, үйл явдлын 80 гаруй мэдээ, сурвалжлага, 

ярилцлагыг Mонголын Үндэсний Олон Нийтийн телевиз, “Монголын 

мэдээ” телевизүүдээр шуурхай дамжуулан ажиллав.  

 

 
100 

 

3.7.3. 

ДДШТВ-ийн сувгаар мэдээ мэдээллийг 
орон нутгийн AIR1, Шинэ Завхан 
телевизээр 24 суманд нэвтрүүлнэ.  

Мэдээлэл хүргэж буй 
орон нутгийн сувгийн 
тоо, нэвтрүүлгийн тоо 

Завхан аймгийн онцлох мэдээ мэдээллийг орон нутгийн AIR1, “Шинэ 

Завхан” телевизээр 24 сумын ард иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх 

зорилгоор ДДШТВ-ийн сувгаар мэдээллээ түгээхэд шаардагдах 

хөрөнгийн 50  хувийг орон нутгийн төсвөөс шийдвэрлэснээр Аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж буй онцлох ажил, орон 

нутгийн мэдээллийг бүх сумын иргэдэд өргөн хүрээнд түгээж байна.  

 

100 

3.7.4. 

Аймгийн ЗДТГ-ын албан ёсны 
www.zavkhan.gov.mn сайт болон 
"Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газар" пэйж хуудасны цаг үеийн мэдээ,  
мэдээлэлд тогтмол баяжилт хийж 
ажиллана.  

шинээр байршуулсан 
мэдээ, мэдээллийн 

тоо, чанар 

Аймгийн ЗДТГ-ын албан ёсны www.zavkhan.gov.mn сайт, пэйж 

хуудсанд  2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар цаг үеийн онцлох 80 

гаруй мэдээлэл, ярицлагыг бэлтгэн байршуулж ажиллав. Мөн Орон 

нутгийн хэвлэл мэдээллийн бизнес эрхлэгчдийн холбоотой байгуулсан 

гэрээний дагуу сайтуудад орон нутгийнхаа онцлох  мэдээллүүдийг 

байршууллаа. 

 

 

100 

3.7.5. 
Орон нутгийн "AIR1", "Шинэ Завхан" 
телевиз, радио FM106.5-тай хамтран 

шинээр нэвтрүүлсэн 
нэвтрүүлгийн тоо, 

Орон нутгийн AIR1", "Шинэ Завхан" телевиз, ФМ-106.5 радиотой 

хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаар 7 хоног бүр 30 минутын тойм 
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ажиллах гэрээ байгуулж, хяналт тавьж 
ажиллана.  

чанар мэдээллийн хөтөлбөр болон бусад цаг үеийн мэдээ, иргэдэд түгээх 

зар мэдээллүүдээ үзэгч, сонсогчдод  шуурхай хүргэн ажиллаж байна. 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 720 минутын 

нэвтрүүлгийг 216 удаагийн давтамжтайгаар орон нутгийн телевиз, 

радиогоор үзэгч, сонсогчдод хүргэв.  

 
100 

3.7.6. 

Орон нутгийн Завхан сонинтой хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулж, хяналт тавьж 
ажиллана.  

шинээр нийтэлж, 
олны хүртээл 

болгосон мэдээ 
мэдээллийн тоо 

чанар 

 Орон нутгийн “Завхан” сонинд 7 хоног бүр онцлох  мэдээллээ 

“Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас мэдээлж байна” дэд 

гарчигтайгаар нийтэлж байна. “2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 

тус сонинд 50 гаруй онцлох мэдээлэл нийтэлж орон нутгийн 

уншигчдад хүргэв.  

 

 
100 

3.7.7. 

"Өдрийн сонин", "Зууны мэдээ" 
сонинтой хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.  

шинээр нийтэлж, 
олны хүртээл 

болгосон мэдээ 
мэдээллийн тоо 

чанар 

 “Өдрийн сонин”-той албан ёсны гэрээ байгуулж, аймаг, сум, багийн 

түвшинд зохион байгуулсан онцлох үйл явдлын мэдээлэл, сумдын 

Засаг дарга нарын ярилцлагыг сар  бүр дөрвөн нүүрээр “ЗАВХАНЫ 

МЭДЭЭ”- нэртэйгээр нийтэлж, багийн Засаг дарга нараараа 

дамжуулан 24 сумын 116 багийн уншигчдад хүргэх ажлыг зохион 

байгуулж байна. 2019 оны эхний хагас жилийн хугацаанд нийт 49.800 

ширхэг сонинг иргэддээ хүргэн ажиллав.   

 

 
 

100 
 

3.7.8. 

Аймгийн Засаг даргын ажлын тайлан 
бүхий ханын хуанли бэлтгэн айл өрхөд 
хүргэнэ. 

аймгийн нийт өрхийн 
тоо, аймгийн Засаг 

даргын ажлын тайлан 
бүхий ханын хуанли 

авсан өрхийн тоо 

Ард иргэддээ мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор 

Нутгийн удирдлагын ордны 1-р давхарт “Фото мэдээллийн самбар” 

байршуулж хагас жилийн хугацаанд аймгийн Засаг даргын онцлох 72 

мэдээллийг бэлтгэж олон нийтэд хүргэв.  

100 

ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

4.1. “Төрийн үйлчилгээнд цахим, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, иргэдэд үзүүлэх төрийн байгууллагын шуурхай байдлыг дээшлүүлэн, шийдвэр 
гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ”-гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ: 

4.1.1. Аймгийн ЗДТГ-ын төсвийн ерөнхий 
менежерээс төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчид 2018 онд нийлүүлэх үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг тооцож, 
2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
батлуулна. 

Журмын дагуу 
боловсруулан 

батлуулах 

Аймгийн ЗДТГ-ын төсвийн ерөнхий менежерээс төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчид 2018 онд нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээний биелэлт  тооцож, 
2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 6  бүлэг 27 зорилтын хүрээнд 199 
арга хэмжээ төлөвлөж батлуулаа.   
 

100 

4.1.3. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн 
программтай болгож байгууллагын 
архивын өрөөг тохижуулна  

Программ хангамж, 
тоног төхөөрөмжөөр 

хангагдсан байна 

Хэлтсийн дарга нарын шуурхай цуглааныг тухай бүрд нь Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга улирдан зохион байгуулж цаг 
үеийн ажлыг төлөвлөн зохион байгуулалт, төлөвлөлт хийж холбогдох 
арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллалаа.  

100 

4.1.4. "Төрийн цогц үйлчилгээг багт" арга Төрийн үйлчилгээг Монгол улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн 100 
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хэмжээг зохион байгуулна хүргэсэн багийн тоо                 
Үйлчилгээнд 

хамрагдсан иргэдийн 
тоо 

үйчилгээний жил” болгон зарласан тогтоолыг хэрэгжүүлж аймгийн 
Засаг даргын “Ард иргэдээ сонсох  VI аян”-ны хүрээнд “Төрийн 
үйлчилгээг багт” арга хэмжээг 2019 оны 08 дугаар сарын 03-20-ны 
өдрийг хүртэлх хугацаанд 23 сумын хөдөөгийн 88 багт зохион 
байгуулсан. 

 

4.1.5. 

Төрийн дээд одон медалаар шагнуулах 
хүмүүсийн материалыг журмын дагуу 
бүрдүүлэн авч, холбогдох дээд 
байгууллагаас санал авч аймгийн ИТХ-
ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж, 
шийдвэрлүүлэх. 

Журмын дагуу хүлээн 
авч уламжлах  

Нийт 17 сумын 233 иргэний материалыг хүлээн авч, Төрийн дээд 
шагналаар шагнуулахаар тодорхойлогдон шаардлага, шалгуур 
үзүүлэлт хангасан 231 иргэний материалыг аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 5 удаагийн хурлаар 
танилцуулж, тогтоол гаргуулан ажилласан. Гавьяат тээвэрчин-1, 
Гавьяат агрономч-1, Хүний Гавьяат эмч-1, Гавьяат багш-1, Эрүүлийг 
хамгаалахын гавьяат ажилтан-1, Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн 
одон-14, Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одон-2, Алтан гадас одон-
117, Цэргийн гавьяаны одон-3, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-86, 
Цэргийн хүндэт медаль-1 иргэн шагнуулахаар аймгийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэр гарсан байна. 
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 
дэмжигдэн шийдвэр нь гарсан 231 иргэдийн материалыг 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт 5 удаа хүргүүлэн ажиллаж байна. 

100 

4.1.6. 

Алдарт эхийн одонгийн материалыг 
шагнуулах эхчүүдийн материалыг 
журмын дагуу бүрдүүлэн авч, 
холбогдох дээд байгууллагаас санал 
авч аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
хуралдаанд оруулж, шийдвэрлүүлэх 

Журмын дагуу хүлээн 
авч уламжлах 

23 сумын “Алдарт эх”-ийн нэгдүгээр зэргийн одонгийн болзол хангасан 
14 эхчүүд, хоёрдугаар зэргийн одонгийн болзол хангасан 181 
эхчүүдийн материалын бүрдлийг хянан хүлээн авч, материал дутуу 
эхийн материалыг нөхөн бүрдүүлүүлэх ажлыг гүйцэтгэсэн. Эхчүүдийн 
товч танилцуулга бэлдэн, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 05 өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 05 өдрийн 08 дугаартай 
тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Эхчүүдийн материалыг журмын дагуу 
нэрийн үсгийн дарааллаар эмхэлж, архивын нэгж болгон архивлан, 
шийдвэрийн хамт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт 2019 
оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүргүүлсэн. Журмын дагуу болзол 
хангаагүй 4 эхийн материалыг тайлбарын хамт буцаан тухайн сумын 
Иргэдийн Төлөөгчдийн хуралд хүргүүлсэн. Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Эхчүүдийг 
Алдарт эх нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнах тухай” 89 
дугаартай зарлигаар тус аймгийн 14 эх нэгдүгээр зэргийн одонгоор, 
181 эх хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнагдсан. Улиастай, Алдархаан 
сумын 44 эхчүүдэд "Алдарт эх"-ийн нэгдүгээр, хоёрдугаар зэргийн 
одонг 06 сарын 01-ний өдөр буюу Эх, үрсийн баярыг тохиолдуулан 

100 
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аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга, аймгийн Засаг дарга 
нар гардуулсан. 

4.2. “Төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлага, мэргэжлийн ур чадвар, манлайллыг дээшлүүлэх, ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг  
бэхжүүлэн, төрийн байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлнэ” -гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад 

чиглэсэн ажил, үйлчилгээ: 

4.2.1. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 
хагас, бүтэн жилийн тайлан болон 
төрийн албан хаагчдын тоо бүртгэлийн 
мэдээг нэгтгэн гаргаж, Төрийн албаны 
зөвлөлд хүргүүлэх. 

ТАЗ-ын тогтоолын 
дагуу 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан журмын дагуу салбар зөвлөлийн хурлаар хянан 
шийдвэрлэсэн маргааны судалгаа, ёс зүйн болон өргөдөл, гомдлын 
мэдээ, нөөцийн судалгаа, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хагас 
жилийн тайланг 2019 оны  06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 53 дугаар 
албан бичгээр Төрийн албаны зөвлөлд хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

100 

4.2.2. Төрийн захиргааны албан хаагчийн 
тангараг өргүүлэх ёслолын 
ажиллагааны бэлтгэлийг хангуулж, 
зохион байгуулах 

Ерөнхийлөгчийн 
зарлигын дагуу 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ёслолын 
ажиллагааг 11 дүгээр сард зохион байгууллаа.   

100 

4.2.3. Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
ирүүлсэн сул ажлын байрны захиалгыг 
нэгтгэн боловсруулж Төрийн албаны 
зөвлөлд хүргүүлж, зарыг Төрийн 
албаны зөвлөлийн болон аймгийн 
цахим хуудсанд байршуулж, Төрийн 
жинхэнэ албаны сул орон тоог журмын 
дагуу нөхөх арга хэмжээг зохион 
байгуулах. 

Төрийн албаны 
ерөнхий болон тусгай  

шалгалт журмын 
дагуу зохион 

байгуулагдсан байх 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн сул ажлын байрны 
захиалгыг нэгтгэн боловсруулж Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. 
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2019 оны 11 сарын 18-25-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулахаар бүртгэлийн ажил хийгдэж байна.  

100 

4.2.4. Төрийн жинхэнэ албаны хүний нөөцийг 
бүрдүүлж, дүн мэдээг Төрийн албаны 
зөвлөлд хүргүүлэх 

ТАЗ-ын тогтоолын 
дагуу 

 

Төрийн албаны хүний нөөцийг журмын дагуу бүрдүүлэн тайлан, мэдээг 
Төрийн албаны зөвлөлд хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж байна. 
Төрийн албан хаагчдын улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн мэдээ ирүүлэх 
хуваарийг Салбар зөвлөлийн даргаар батлуулан Хүний нөөцийн 
нэгдсэн системд оруулж буй мэдээг хянаж, алдаатай мэдээллийг 
залруулан, дутуу орхигдуулсан мэдээллүүдийг гүйцээлгэх зэрэг 
зөрчлийг арилгуулж, Засгийн газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолын 
дагуу цалин хөлсийг шинэчлэн оруулах ажлыг зохион байгууллаа.  
Түүнчлэн Хүний нөөцийн нэгдсэн системд мэдээллийг үнэн зөв 
оруулах, мэдээлэл оруулсан байгууллага, албан тушаалтан нь Монгол 
Улсын Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Байгууллагын 
нууцын тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хуульд заасан албан 
ажлын шаардлага, ажил үүргийнхээ дагуу хууль тогтоомжоор нууцад 
хамааруулсан мэдээ, мэдээлэл, баримт бичиг, биет зүйлийг хамгаалж, 
хадгалж, ашиглахдаа албаны нууцлалыг задруулахгүй гэдгээ баталж, 

100 
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“Албаны нууцын баталгаа” гаргах талаар заавар зөвлөмж өгч байна.  

4.2.5. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд иргэдээс ирүүлсэн санал, 
өргөдөл гомдлыг хуулийн дагуу 
магадлан шалгаж, хугацаанд нь хариу 
өгөх 

Хуулийн хугацаанд 
хариу хүргүүлсэн 

байх 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар салбар зөвлөлд хандаж 
9 иргэн, Төрийн албаны зөвлөлөөс шилжүүлсэн 6 иргэний 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэн, зөвлөлийн хуралдаанд 
танилцуулан салбар зөвлөлийн даргын цохолтын дагуу 
холбогдох арга хэмжээ авч  хуулийн хугацаанд хариу өгч 
ажиллалаа. Өргөдөл гомдол гаргасан 5 иргэний гомдолтой 
холбоотой  материалыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, 10 
иргэнд хуулийн хугацаанд багтаж хариу  өгч ажилласан. 

100 

4.2.6. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагаа,  мэдээллийг 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол 
сурталчилж, мэдээллийн самбар болон 
цахим хуудсанд ил тод байршуулж 
ажиллах 

Мэдээллийн ил тод 
байдал хангагдсан 

байх 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой бүх мэдээллийг аймгийн www.zavkhan.gov.mn сайтын 
“Хүний нөөцийн ил тод байдал” буланд, сул орон тооны мэдээллийг 
мөн дээрх сайтын сул орон тоо хэсэгт тогтмол байршуулж, үйл 
ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган, ажиллаж байна. Мөн 
салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж буй сургалт семинар болон бусад 
асуудлуудын талаарх мэдээллийг Өдрийн сонинд байршуулан MNB 
болон орон нутгийн телевизүүдээр сурталчилж, ил тод нээлттэй 

байдлыг ханган ажиллаж “Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай” Монгол улсын Төрийн албаны 
зөвлөлийн   2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01 дүгээр 
албан даалгаврын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулан салбар зөвлөлийн даргаар батлуулан аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

 

100 

4.2.7. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг 
хангаж, хэлэлцэх асуудлыг 
боловсруулан батлуулж, хуралдааныг 
зохион байгуулна. 

Хамтын удирдлагын 
шийдвэр гарч, 
хэрэгжсэн байх 

Хамтын удирдлагын байгууллага болох Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, салбар зөвлөлийн 
хуралдааныг 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 3 удаагийн 
хуралдааныг зохион байгуулж, нийт 12 асуудал хэлэлцэн    
хуралдааны тэмдэглэлийг хөтөлж, албажуулан гарсан шийдвэрийг 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, иргэнд хүргүүлсэн. 

100 

4.2.8. Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн 
хурлыг зохион байгуулах, тэмдэглэл 
хөтлөн албажуулах 

Зөвлөлийн хурал 
зохион байгуулагдсан 

байна. 

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурал 2019 онд  5 удаа хуралдаж, 
хурлын тэмдэглэлүүдийг хөтлөж албажуулан зөвлөлөөс өгөгдсөн үүрэг 
чиглэлтйн биелэлтэд гүйцэтгэлийн хяналт тавьж байна. 

100 

4.2.9. Дипломат, албан паспортыг батлагдсан 
журмын дагуу ГХЯ-ны Консулын газарт 
хүргүүлэх, тайлан мэдээг хүргүүлэх 

Журмын дагуу хүлээн 
авч уламжлах  

Дипломат, албан паспортыг шаардлага хангасан албан тушаалтанд 
журмын дагуу материалыг бүрдүүлэн ГХЯ-ны Консулын газарт 
хүргүүлж байна.  

100 
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4.3.“Гадаад  хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн өргөжүүлж, санхүү эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлнэ” -гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг 
хангахад чиглэсэн ажил, үйлчилгээ: 

4.3.1. 

Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан Төрийн гадаад 
бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл 
байдлыг хангах журмын дагуу ажиллах 

Журмын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

 

Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын Бүс нутаг, хил орчмын 
хамтмын ажиллагааны дэд комиссын 14 дүгээр хуралдаанд оролцон 
Арц Суурь-Цагаантолгойн хил шалган нэвтрүүлэх боомтоор газрын 
тосны бүтээгдэхүүн оруулах, мах махан бүтээгдэхүүнийг гаргах 
саналыг хуралдааны протоколд тусгууллаа. БНХАУ-ын Засгийн газрын 
тэтгэлгийн богино хэмжээний сургалтад 25 төрийн албан хаагчдыг 
хамрууллаа. ОХУ-ын БНТУ-ын Засгийн газартай хамтран “ОХУ-ын 
гаалийн тухай хууль тогтоомжид 2019 онд орсон нэмэлт өөрчлөлт” 
сургалтад худладаа бизнес эрхлэгч иргэдийг хамрууллаа. “Арцсуурь-
2019” хилийн үзэсгэлэн худалдааг 2019 оны 10 дугаар сарын 09-12-ны 
өдрүүдэд Баянтэс сумын нутаг дэвсгэр дээр зохион байгууллаа.  

100 

4.3.2. 

Гадаад улс руу айлчлах болон 
гадаадын улсын төлөөлөгчдийн орон 
нутагт хийх албан айлчлалыг зохион 
байгуулах 

Айлчлал зохион 
байгуулагдсан байна. 

 

Аймгийн Засаг дарга болон 24 сумын Засаг дарга нарын  2019 оны 04 
дүгээр сард БНХАУ-ын ӨМӨЗО-д, Улаанбаатар хотноо 2019 оны 03 
дугаар сарын, Япон Улсын Элчин сайд, 5 дугаар сард БНХАУ-ын 
Элчин сайд, 09 дүгээр сард АНУ-ын Элчин сайдтай албан уулзалтыг 
зохион байгууллаа. Мөн аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний агентлагийн 5 удирдлагын\ гадаад улсад ажиллахад чиглэл 
өгөн гүйцэтгэлийг хянан ажиллалаа.    
Мөн АНУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны Батлан 
хамгаалах аттешейн албаны төлөөлөгчид Завхан аймагт 2019 оны 07 
дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд ажиллалаа. 

100 

4.3.3. Орон нутагт хэрэгжүүлж буй гадаадын 
болон олон улсын байгууллагын 
хөрөнгө оруулалттай төсөл 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
тайлан мэдээг нэгтгэн гаргах 

Төслийн мэдээлийн 
сан бүрдэнэ. 

НҮБ-ын Хүүхдийн сан,  Дэлхийн зөн, Мерси кор, НҮБ-ыйн хөгжлийн 
хөтөлбөр, Япон Улсын Засгийн газрын Өвсний үндэс тусламжиин 
хөтөлбөр, Хүүхдийг ивээх сан зэрэг төслүүд хэрэгжиж байгаа бөгөөд 
тайланг нэгтгэн мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.   

100 

4.4. Байгууллагын санхүү, төсвийн үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэнэ. 

4.4.1. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
2019 оны төсвийн хуваарь хийж 
батлуулан Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэст хүргүүлэх. 

Төсвийн 
зарцуулалтыг зөв 
хувиарласан байх 

 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны батлагдсан төсвийг  01 
дүгээр сарын 10 –ны өдрийн дотор сар улиралаар хуваарь хийн 
Тамгын газрын даргад танилцуулан батлуулж Санхүү төрийн сангийн 
мэргэжилтэнд хүргүүлсэн ба байгууллагын ил тод байдлын самбарт 
болон шилэн дансанд хуулийн хугацаанд байршуулан ил тод байдлыг 
ханган ажилласан. 
 

100 

4.4.2. Тухайн сарын төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг дараа сарын 2-ны дотор гаргаж 

Төсвийн 
зарцуулалтыг зөв 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын сар бүрийн төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээг дараа сарын 02-ны өдрийн дотор гаргаж Тамгын 

100 
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Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 
хүргүүлэх 

хувиарласан байх газрын даргад танилцуулан батлуулж Санхүү төрийн сангийн 
мэргэжилтэнд хүргүүлдэг ба байгууллагын ил тод байдлын самбарт 
байршуулан шилэн дансанд хуульд заасан хугацаанд нь шивж оруулж 
байгаа болно. 

4.4.3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
2020 оны төсвийн төслийг боловсруулж 
Тамгын газрын даргаар батлуулан, 
төсвийн программд шивж оруулах, 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 
төсвийн мэргэжилтэд хүргүүлэх 

Төсвийн 
зарцуулалтыг зөв 
хувиарласан байх  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны төсвийн төслийг өмнөх 
оны төсвийн гүйцэтгэл болон холбогдох зардлын мөрдөгдөж байгаа 
үнэ тарифтай уялдуулан  боловсруулж Тамгын газрын даргаар 
хянуулан батлуулж төсвийн төсөл шивдэг тусгай программд шивж 
оруулан Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн мэргэжилтэнд 
цаасан хэлбэрээр хуулийн хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан болно. 

100 

4.4.4. 
2019 оны санхүүгийн тайланг бэлтгэж, 
баталгаажуулах аудит хийлгэх 

Төсвийн 
зарцуулалтыг зөв 
хувиарласан байх 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны хагас жилийн 
санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд үнэн зөв гарган Тамгын газрын 
даргад танилцуулан батлуулж Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 
хүргүүлэн шилэн дансанд  байршүүлсан болно. 

100 

4.4.5. 
Шилэн дансны мэдээллийг тухай бүрд 
нь сайтад байршуулж байх. Сарын 
мэдээг дараа сарын 08 дотор сайтад 
шивж оруулсан байх. 

Төсвийн 
зарцуулалтыг зөв 
хувиарласан байх 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын сар, улирал, жилийн төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлан болон тушаал, захирамж, 
хяналт шалгалтын дүн мэдээ, өгөгдсөн зөвлөмж, авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний биелэлттэй холбогдон гарч байгаа санхүүгийн бүхий л 
мэдээллийг шилэн дансанд хуульд заасан хугацаанд нь байршуулан 
ил тод байдлыг ханган ажиллаж байгаа болно. 

100 

4.5.Засгийн газрын бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцох 

4.5.1. Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн 
заалт бүрээр хяналтад авч, 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг 
ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ. 

 
 

Хэрэгжилтийн хувь 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2018 оны жилийн 
эцсийн хэрэгжилтийг 2019 оны 01 сарын .... өдрийн ..... тоотоор ЗГХЭГ-
т хүргүүлсэн. 2019 оны хагас жилийн байдлаар нийт 137 шийдвэрийн 
орон нутагт даалгасан 251 заалтыг хяналтанд авч, хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, удирдлагуудад танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
хугацаанд нь тайланг хүргүүлж, www.new.unelgee.gov.mn сайтад 
хэрэгжилтийг оруулан хугацаанд  нь баталгаажуулан ажиллалаа. 
2019 оны хагас жилийн байдлаар хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн  
хэрэгжилт 85,0  хувийн биелэлттэй байна.  

100 

4.5.2. 2018 оны Аймгийн жилийн үйл 
ажиллагааны тайланг нэгтгэн 
боловсруулан хяналт үнэлгээ хийж үр 
дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн ЗГХЭГазарт хүргүүлнэ. 

Батлагдсан шалгуур 
үзүүлэлтийн хувь 
болон оноогоор 

Аймгийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг ЗГХЭГ-т 
хугацаанд нь хүргүүлж, 85,6 хувьтай үнэлэгдэн, Завхан аймаг нь 21 
аймгаас 2018 оны үйл ажиллагаагаараа 6 дугаар байранд шалгарсан  

100 

4.5.3. Засгийн газраас баталсан үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд Засгийн 
газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 
дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 

 
Тоон болон чанарын 

үзүүлэлтээр 
биелэлтийг тооцож 

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 31 үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, холбогдох яамдуудад 
хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
аймгийн хэмжээнд 2018 онд 86,4 хувьтай хэрэгжиж, хяналт-

100 
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холбогдох яамдад хүргүүлнэ. шинжилгээний мөрөөр хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг холбогдох хэлтэс, 
агентлагуудад хүргүүлэн ажиллалаа. 

4.5.4. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд аймагтай 
холбоотой тусгагдсан заалтуудыг 
хяналтад авч, хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тооцож 
удирдлагуудад танилцуулан холбогдох 
газарт хугацаанд нь хүргүүлнэ. 

 
 

Хэрэгжилтийн хувь 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 87 
заалт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хагас жилийн байдлаар 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, удирдлагуудад танилцуулан, ЗГХЭГ-т 
тайланг хугацаанд нь хүргүүлж, www.new.unelgee.gov.mn сайтад 
хэрэгжилтийг оруулан хугацаанд нь баталгаажуулж  ажиллалаа. Хагас 
жилийн байдлаар нэгдсэн үнэлгээгээр 100,25 хувийн хэрэгжилттэй 

байна. 

100 

4.5.5. Яамдын сайд нараас Аймгийн Засаг 
даргатай орон нутагт төлөөлүүлэн 
хэрэгжүүлэхээр байгуулсан 2019 оны 
хамтран ажиллах гэрээг хяналтад авч, 
гэрээний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн 
жилээр салбар хариуцсан бодлогын 
мэргэжилтнүүдээр тооцуулан, 
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж холбогдох яамдад хугацаанд нь 
хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

 
 
 
 
 
 

Хэрэгжилтийн хувиар 

Салбарын сайд нар аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж биелэлтийг  
холбогдох яамдад хүргүүлэн ажиллаж байна. 

100 

4.6.Аймгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулан, хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, үр дүнг дүгнэх 

4.6.1. Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг хяналтад авч 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээхийж, удирдлагыг 
шуурхай мэдээллээр хангаж ажиллана. 

 
 
 
 

Хэрэгжилтийн хувиар 

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2019 оны хэрэгжилтийг 
тооцон ажиллаж байна. 

 
 

100 

4.6.2. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
хяналтад авч, хэрэгжилтийн явц, үр 
дүнд хагас, бүтэн жилээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээхийж, удирдлагыг 
шуурхай мэдээллээр хангаж ажиллана. 

 
 
 

Хэрэгжилтийн хувиар 

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг аймгийн 
Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, 58,1хувийн биелэлттэй 
гэж дүгнэсэн. 

 
 
 

100 

4.6.3. Аймгийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын 
газрын үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг гаргаж Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газрын Орон нутгийн 
удирдлагын газарт хүргүүлнэ. 

 
 

Тайлагналтын 
тоогоор 

Аймгийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 
 

100 
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4.6.4. Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг 
дарга нартай хамтран ажиллах 
гүйцэтгэлийн  гэрээг холбогдох хууль, 
журмын дагуу байгуулахад мэргэжил 
арга зүйгээр хангах, хэрэгжилтэд явцын 
болон гүйцэтгэлийн  хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээ хийж удирдлагад танилцуулан 
зөвлөмжөөр хангаж ажиллана. 

 
 

Гэрээний 
хэрэгжилтээр 

Аймгийн Засаг даргаас  24 сумдын Засаг дарга нартай хамтран 
ажиллах гүйцэтгэлийн  гэрээг холбогдох хууль, журмын дагуу 
байгуулахад мэргэжил арга зүйгээр хангах, 2019 оны эхний хагас 
жилийн  хэрэгжилтэд явцад гүйцэтгэлийн  хяналт-шинжилгээ үнэлгээ 
хийж удирдлагад танилцуулан  аймгийн Засаг даргын захирамжаар үр 
дүнг үнэлж дүгнэн зөвлөмжөөр хангаж ажиллана. 

100 

4.6.5. Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГазрын дарга 
хэлтэс агентлагийн дарга нартай 
байгуулах 2019 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, гэрээ 
байгуулахад  холбогдох хууль, журмын 
дагуу мэргэжил арга зүйгээр хангах, 
хэрэгжилтэд явцын болон гүйцэтгэлийн  
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж 
удирдлагад танилцуулан зөвлөмжөөр 
хангаж ажиллана. 

 
 

Засгийн газрын 
тогтоол, журмын 

хэрэгжилтээр 

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлагийн 
дарга нартай байгуулах гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулахад мэргэжил арга зүйгээр ханган хэрэгжилтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж удирдлагад танилцуулан 2019.10.03-
ны А/302 тоот захирамжаар шагнаж урамшуулсан.  

 
 
 

100 

4.7.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, чадавхийг бэхжүүлэхэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 

4.7.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
хэлтэс, Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, 
сум, багийн 2018 оны үйл ажиллагааны 
үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, тэргүүний сум, багийг 
шалгаруулж урамшуулна. 

 
1.Тэргүүний албан 

хаагчийн тоо 
2. Шилдэг сум, баг, 
байгууллагын тоо 

2018 оны “Онцлох хүн”-ээр “Болор цом” яруу найргийн наадмын 
тэргүүн байрын шагналт Их-Уул сумын харъяат Базарсадын Баттулга, 
Тэргүүний албан хаагчаар 19 албан хаагч, тэргүүний агентлагуудаар 
Цагдаагийн газар, ГХБХБГ, ОНӨГ, БОАЖГ, ЭМГ, тэргүүний сумдаар 
Тосонцэнгэл, Сонгино, Дөрвөлжин, Отгон, Нөмрөг, Тэлмэн сум, 
тэргүүний багуудаар Завханмандал сумын Мандал, Алдархаан сумын 
Алдар, Шилүүстэй сумын Баян-Улаан, Улиастай сумын Жаргалант, 
Түдэвтэй сумын Цорго багууд эхний байруудад үнэлэгдлээ. 

 
 
 
 
 
 
 

100 

4.7.2. Төрийн албан хаагчийн бүсчилсэн 
сургалт зохион байгуулна. 

 
Сургалтад 

хамрагдсан хүний тоо 

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу 24 
сумын 556 гаруй төрийн албан хаагчдын бүсийн сургалтыг  амжилттай 

зохион байгуулав. 

 
 

100 

4.7.3. Засгийн газраас боловсруулсан 
журмын дагуу аймгуудын жилийн ажлыг 
үнэлэх хэрэглэгчийн үнэлгээг 
хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэнэ. 

 
Үнэлгээнд 

хамрагдсан иргэдийн 
тоо 

“Смарт судалгаа” ХХК байгууллагаар  орчин үеийн техник технологид 
суурилсан таблет системийг ашиглан хэрэглэгчийн үнэлгээг 
хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж өнгөрсөн оноос 1,2 хувиар 
нэмэгдсэн . 

 
 

100 

4.7.5. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоолыг хяналтадавч 
хэрэгжүүлэн, үр дүнг нэгтгэн 
тайлагнана. 

Тогтоолын тоогоор 

Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдээс аймгийн Үасаг даргатай холбооотой 12 
тогтоолын хяналтанд авч хэрэгжилтийг  холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтнуудад хариуцуулан ажиллаж байна. 

 
 

100 

4.7.6. Төрийн болон төрийн өмчит Хяналт үнэлгээнд   
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үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа, 
бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, 
төрийн албаны стандарт, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт 
болон төлөвлөгөөт бус хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж заавар 
зөвлөмжөөр ханган хяналт тавина.  

хамрагдсан 
байгууллагын 

тоогоор 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар оны эхэнд аймгийн Засаг 
даргын удирдамжийн дагуу 5 чиглэлд 24 сумын төрийн 
байгууллагуудад хяналт, үнэлгээ хийж мөн архив албан хэрэг 
хөтлөлийн байдалд  аймгийн ЗДТГазар болон 5 сумын  нийт 46 
байгууллагад хяналт үнэлгээ хийж заавар зөвлөмжөөр хангалаа. 

 
 
 

100 

ТАВ. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

5.1.Эрх зүйн сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлж, хууль, эрх зүйн мэдээллийг тогтмолжуулан ил тод байдлыг хангана. 

5.1.1. 

 “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” 
үндэсний хөтөлбөр "Эрх зүйн 
боловсрол-Эрс өөрчлөлт" дэд 
хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлж ажиллана.  

Хэрэгжилтийн хувь "Эрх зүйн боловсрол-Эрс өөрчлөлт дэд" хөтөлбөрийг 2019 онд 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 4 зорилтын хүрээнд 5 арга хэмжээ төлөвлөн, 
хэрэгжилт 100 хувьтай хангагдсан байна. Тухайлбал: Аймгийн 
Хуульчдын холбоо болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль , 
эрх зүйн хэлтэс хамтран улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион 
байгуулагдах “Про-боно” буюу хууль сурталчлах үйл ажиллагааг 2019 
оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр баруун бүсийн худалдааны төвийн 
урд талбайд зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн арга хэмжээнд 
давхардсан тоогоор 300 гаруй иргэн оролцож хууль зүйн үнэгүй 
зөвлөгөө авлаа.                                                  

100 

5.1.2. 

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны 
нэгдсэн хөтөлбөрийг батлан 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж  үр дүнг 
тооцож ажиллана. 

Бэлтгэсэн материал 
тоо 

Шүүх эрх мэдлийн болон Хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран 1 
удаа, Монголын Хуульчдын Холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбоо, Хууль 
зүйн туслалцааны төвтэй хамтран 1 удаа иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль 
зүйн зөвлөгөө өгөх арга хэмжээг зохион байгуулж 255 иргэдэд 
зөвлөгөө өгч, 4 иргэнд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн. 

100 

5.1.3. 
 “Авлигын эсрэг-Авлигаас ангид аймаг” 
дэд хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлж ажиллана.  

Хэрэгжилтийн хувь " 
""Авлигын эсрэг-Авлигаас ангид аймаг "" дэд хөтөлбөрийг 2019 онд 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 5 зорилтын хүрээнд 15 арга хэмжээ төлөвлөн 
ажиллаж, хэрэгжилт 60 хувьтай байна. ""Авлигын эсрэг-Авлигаас ангид 
аймаг "" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд тухайлбал:    “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах нь” сэдэвт 
сургалтыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Алдархаан суманд 
байгууллагуудын төлөөлөл 20 албан хаагчыг оролцуулж, 2019 оны 01 
дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд 24 сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга нар, эрх бүхий албан тушаалтнуудад “Аймгийн Төрийн 
байгууллагуудын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтнуудын нэгдсэн сургалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчит 
байгууллагын удирдлагуудад ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сургалт, 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр  
төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын удирдлагуудад “Ашиг 

100 
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сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт, , 2019 
оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр аймгийн засаг даргын тамгын газрын 
хууль эрх зүйн хэлтсээс 29 сургуулийн захирал, 40 цэцэрлэгийн 
эрхлэгч, 23 соёлын төвийн эрхлэгч /захирал/ нарт “авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт,  
Төрийн албан хаагчдын бүсийн сургалтад   “Ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр сургалтуудыг зохион байгууллаа. 

5.1.4. 

Шинээр боловсруулагдаж буй  хууль 
тогтоомжийн төслүүдэд санал авах, 
батлагдсан хууль тогтоомжийг 
сурталчлах ажлыг “Иргэний танхим”, 
аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан цаг алдалгүй иргэдэд 
хүргэнэ. 

Иргэдийн тоо  
Монгол УЛсын Их хурлын 2019 оны хаврын чуулганы үйл ажиллгааны 
танилцуулгыг албан  байгууллага, 24 суманд хүргүүлэн сурталчилан 
ажиллаа. Аймгийн хэмжээнд архи согтууруулах ундаа худалдах болон 
түүгээр үйлчлэх аж ахуйн нэгжүүдэд мөрдөж ажиллах цагийн хуваар 
батлах тухай захирамжийн төслийн хэлэлцүүлгийн 2 удаа зохион 
байгуулан ажиллаа.  

100 

5.1.5. 

Олон улсын Хүний эрхийн, Авлигын 
эсрэг, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 
хамгаалах, Хуульчдын, Архивын 
ажилтны өдрүүдийг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулна. 
 

Өдрүүдийн тоо 

Олон улсын Хүний эрхийн ,Авлигын эсрэг өдрүүдийг тохиолдуулан 
“Авлигын эсрэг-Авлигаас ангид” аймаг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Авлига өгөхгүй, авахгүй” гэсэн уриатай “Батламж-Зөвлөмж” аяныг 
өрнүүлэн ажиллаж байна.. 

100 

5.1.6. 
Zavkhan.gov.mn сайтан дахь Хууль эрх 
зүйн булангийн мэдээллийг сар бүр 
шинэчилж мэдээллээр баяжуулна. 

Мэдээллийн тоо 
Өдөр тутмын мэдээллээ шинэчлэн, аймгийн Засаг даргын 
захирамжийг сар бүр Zavkhan.gov.mn сайтанд байршуулан ажиллалаа. 

100 

5.1.7. 
Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, 
мэдээг хүргүүлэх 

 
 

Хэрэгжилтийн хувь 

2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн тайлан, мэдээг 2019 оны 01 дүгээр сард АТГ-т хугацанд 
хүргүүлэн ажиллаа. 

100 

5.1.8. 

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, 
хянах хадгалах эрх бүхий  албан 
тушаалтанд “Эрх бүхий албан 
тушаалтны чадавхийг дээшлүүлэх нь” 
сэдэвт сургалтыг 2 удаа зохион 
байгуулж, эрх бүхий албан тушаалтны 
үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийн бүртгэлийг 
хугацаанд нь гаргахад зохион 
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлнэ.  

 
Тоо болон чанарын 

үзүүлэлтээр 
, 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд 24 сумын Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга нар, эрх бүхий албан тушаалтнуудад “Аймгийн 
Төрийн байгууллагуудын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх 
бүхий албан тушаалтнуудын нэгдсэн сургалыг зохион байгууллаа. 

100 

5.1.9. 
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, төрийн 
байгууллагын нээлттэй ил тод Шударга 

 
 

“Аюулгүй, ухаалаг бараа, бүтээгдэхүүн” сэдвийн хүрээнд Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн 5-9 дүгээр ангийн давхардсан тоогоор 800 

100 
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өрсөлдөөн хэрэглэгчийн эрхийг 
хангахад чиглэсэн хууль эрх зүйн 
сургалт сурталчилгааг зохион 
байгуулна.  

 
Тоон болон чанарын 

үзүүлэлтээр 
биелэлтийг тооцож 

 

гаруй хүүхдэд сургалт мэдээлэл зохион байгууллаа. Сургалтад “Эрүүл 
аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээ, сургууль цэцэрлэгийн 
орчимд худалдан борлуулахыг хориглосон бараа бүтээгдэхүүн “ 
сэдвээр Мэргэжлийн хяналтын Хүнсний чанар стандартын хяналтын 
улсын байцаагчид, “Цахим гэмт хэрэг”-ээс урьдчилан сэргийлэх 
Цагдаагийн газрын Ахмад Т.Амарбаяр, Ахлах дэслэгч Б.Базарсад нар 
мэдээлэл хийлээ. 

5.1.10.  

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн 
эрхийг хангах асуудлаар улирал тутам 
зах, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, 
зөвлөмж хүргүүлж, хууль тогтоомж 
зөрчигчдөд хариуцлага тооцож 
ажиллана. 

 
 

/шалгалт хийсэн тоо/ 

Сургуулийн ойр орчимд байгаа хүнсний дэлгүүр, цайны газарт нэгдсэн 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, үйл ажиллагаа явуулах эрхийн 
гэрчилгээтэй эсэх, хүнсний аюулгүй байдал, сав баглаа боодол, 
хугацаа, чанар, стандарт шаардлагад нийцэж буй зэргийг шалган 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах санал, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаа. 
 Энэхүү хяналт шалгалтыг аймгийн Дэвшил сургууль  ойр 
орчимд үйл ажиллагаагаа явуулж буй цайны газар, дэлгүүрт мөн 
Чандмань-Эрдэнэ лабортори сургуулийн ойр орчимд үйл ажиллагаа 
явуулж буй цайны газар, дэлгүүрт явууллаа. 

100 

5.1.11.  

Сумын Засаг дарга, Тамгын газрын 
дарга, Төсөвт байгууллагын дарга 
эрхлэгч нарын шийдвэрийн эрх зүйн 
үндэслэлийг хянаж, зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг тооцож ажиллана. 

 
Тоон болон чанарын 

үзүүлэлтээр 
биелэлтийг тооцож 

 
 

24 сумын 2019 оны Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын 
газрын тушаал шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэл болон албан хэрэг 
хөтлөлтийн байдлыг нь хянаж зөвлөмжийг газар дээр өгөн ажиллаа. 
Мөн Улиастай суманд байрлах 30 төрийн байгууллагын даргын 540 
гаруй тушаалын хууль зүйн үндэслэл болон албан хэрэг хөтлөлтийн 
байдлыг нь хянаж зөвлөмж хүргүүлж ажиллаа 

100 

5.1.12.  

Сум, байгууллага эрх зүйн сургалт 
сурталчилгааны ажлын хүртээмж, 
чанар үр нөлөөг дээшлүүлж, мэргэжил 
арга зүйн удирдлагаар хангаж 
ажиллана. /Чиглэлийн тоо/ 

Тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр 

биелэлтийг тооцож 
 

Сум, байгууллага эрх зүйн сургалт сурталчилгааны ажлын хүртээмж, 
чанар үр нөлөөг дээшлүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж 
ажиллаа. 

100 

5.1.13.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
болон сум, байгууллагын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг, урьдчилсан 
мэдүүлгийг холбогдох албан 
тушаалтнаар гаргуулж хадгалах ажлыг 
хариуцан зохион байгуулна. 

 
 

Хэрэгжилтийн хувиар 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон сум, байгууллагын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг, урьдчилсан мэдүүлгийг холбогдох албан 
тушаалтнаар гаргуулж хадгалах ажлыг хариуцан зохион байгуулан 
ажиллаа. 

100 

5.1.14.  

1.4.1.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын удирдлагын мэдээлэл 
солилцох уулзалтыг улирал бүр зохион 
байгуулж хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлнэ. 

 
Тоон болон чанарын 

үзүүлэлтээр 
биелэлтийг тооцож 

 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын удирдлагын мэдээлэл солилцох уулзалтыг 2 удаа 
зохион байгуулан ажиллаа. 

100 
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5.1.15.  

1.4.2.Шинээр буюу шинэчлэн 
найруулагдсан хэрэгжиж буй хууль 
тогтоомжийг удирдлагад мэдээлж, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шуурхай авч 
хэрэгжүүлнэ.  

 
 

Тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр 

биелэлтийг тооцож 
 

Хуулийн цахим санг 2019 онд шинээр батлагдсан хууль тогтоомжоор 
шинэчилснээр аймгийн удирдлага, Тамгын газрын ажилтануудад 
албан ажлаа эрхлэхэд нь шаардагдах хууль зүйн зөвлөгөөг өдөр 
тутам, шаардлагатай үед хэвлэж давхардсан тоогоор 60 гаруй хууль, 
тогтоомжийн холбогдох заалт, хэсгийг гаргаж өгсөн байна. 

100 

5.1.16.  
1.4.3.Хил хамгаалалтад туслах хүчний 
зөвлөлийн төлөвлөгөөг батлуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.  

 
Хурлын тоо 

2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Хил хамгаалалтанд туслах 
хүчний зөвлөлийн хурал болж 2019 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн 
төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

100 

5.2.Төрийн архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлнэ  

5.2.1.  

Төрийн архивын   баримтанд  иж бүрэн 
нягтлан шалгалт, дахин 
боловсруулалтыг батлагдсан 
төлөвлөгөө хуваарийн дагуу  хийх  

 
 
 

Тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр 

биелэлтийг тооцож 
 

53 Хөмрөгийн 1605 хадгаламжийн нэгж баримтыг иж бүрэн нягтлан 
шалгаж, техник боловсруулалт хийсэн. 

100 

5.2.2. 

50-н хөмрөгийн захирамжлалын 
баримтыг мастер буюу ашиглалтын 
хувь үүсгэж, AMS программд оруулна. 
/төлөвлөгөөний гүйцэтгэлээр/ 

 
 
 

Хэрэгжилтийн хувиар 

62 хөмрөгийн 936 хадгаламжийн нэгж баримтыг сканердаж мастер 
хувь үйлдэж, 63 хөмрөгийн 996 хадгаламжийн нэгж баримтыг 
photoshop программд засварлаж ашиглалтын хувь үйлдсэн 

100 

5.2.3. 

1.3.3 Архивын сан хөмрөгийг нөхөн 
бүрдүүлэх судалгаа, баримт хүлээн 
авах график гаргаж, Архивын тухай 
хуулийн дагуу байгууллагын архивт 
хадгалах хугацаа дууссан баримтыг 
татан авч Төрийн архивын сан хөмрөгт 
баяжилт хийнэ.  

 
 

Тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр 

биелэлтийг тооцож 
 

Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх судалгааг гаргаж, 2019 онд 
нөхөн бүрдүүлэлт хийх хуваарийг гарган баталж Архивын тасгийн 
даргын 2019.02.12-ны өдрийн А/252 дугаар албан бичгээр 51 хөмрөг 
үүсгэгч байгууллагад хүргүүлсэн. Төлөвлөгөө хуваарийн дагуу 44 
хөмрөгийн 811 хадгаламжийн нэгж баримтыг бүртгэлээр хүлээн авч 
акт үйлдсэн. 
Шинээр ашиглалтад орсон, засвар үйлчилгээ хийгдсэн 6 барилга 
объектын зураг төсөв, техникийн баримт бичгийг бүртгэлээр хүлээн 
авч нөхөн бүрдүүлэлт хийлээ. 

100 

5.2.4. 

1.3.4 Архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад 
мэргэжлийн ахлах,тэргүүлэх зэрэг 
олгох шаардлага хангасан ажилтны 
судалгаа гаргаж “ахлах” зэрэг олгуулах, 
тэргүүлэх зэрэг авах  ажилтны 
хүсэлтийг хүлээн авч, мэдлэг,ур 
чадварын шалгалт зохион байгуулан, 
Архивын ерөнхий газарт 
уламжилжмэргэжлийн зэрэг олгох 

 
 

Тоон болон чанарын 
үзүүлэлтээр 

биелэлтийг тооцож 
 

Архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад мэргэжлийн ахлах,тэргүүлэх зэрэг 
олгох шаардлага хангасан ажилтны судалгаа гаргаж 6 ажилтанд 
мэгэжлийн “ахлах” зэрэг олгогдсон. 

100 
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ажлыг   зохион байгуулах  

5.3.“Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийг орон нутагт сурталчлан таниулах, хэрэгжилтийг хангуулах"-д чиглэсэн ажил, үйлчилгээ: 

5.3.1. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт батлан 
хамгаалах чиглэлээр тусгагдсан 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллах, 
аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
биелэлтийг хангах 

Үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн хувиар 

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 4 ажил үйлчилгээг 
хэрэгжүүлэн ажллаж байна. 2019 оны аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 7 ажил үйлчилгээ тусгагдсанаас 6 ажил 
үйлчилгээ 100% биелэлттэй байна. Засгийн гзрын тогтоол шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

100 

5.3.2. 

2019 онд Батлан хамгаалахын сайдын 
аймгийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах гэрээнд тусгагдсан ажил 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 

Гэрээний 
хэрэгжилтийн хувиар 

2019 онд Батлан хамгаалахын сайдын аймгийн Засаг даргатай 
хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарч ажиллаж байна. 

100 

5.3.3. 
Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, 
Батлан хамгаалахын сайдын тушаал 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, Батлан хамгаалахын сайдын 
тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

100 

5.3.4. 
2019 оны 1, 2-р ээлжийн цэрэг татлагын 
ажлыг зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны  А/121 дугаар захирамжаар 
томилогдсон цэрэг татлагын товчоо 2019 оны I, II ээлжийн цэрэг 
татлагын ажлыг амжилттай зохион байгуулан явууллаа. Цэрэг 
татлагын комиссын бүрэлдэхүүн 24 суманд тогтоосон хуваарийн дагуу 
ажиллаж 18-25 насны II зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийг Засгийн газрын 
2017 оны 144 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Иргэнийг цэргийн 
жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн албан 
хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам"-ын дагуу 
цэргийн албанд тэнцүүлэн татаж Зэвсэгт хүчний болон Хилийн анги 
салбаруудыг нөхөн хангалаа. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 
хяналтын тоо 86.5% биелэгдсэн.  

100 

5.3.5.  

Аймгийн Улсын дайчилгаа, бэлэн 
байдлын болон ЗХ-ийг хүн техникээр 
нөхөн хангах төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Аймгийн Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөнд тодотгол хийж БХЯ-нд 
хүргүүлэн ажилласан.  

100 

5.3.6. 

Цэргийн бүртгэл явуулах журмын дагуу 
цэрэг техникийн шинэчилсэн тоо 
бүртгэлийг явуулах, судалгаа гаргаж 
мэдээллийн санг бүрдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

2019 оны цэргийн бүртгэлийг 24 суманд зохион байгууланявуулж 
тайлан мэдээг боловсруулан гаргаж Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт цаг 
хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан. 

100 

5.3.7. Дайчилгааны даалгаврын дагуу Тодотгол хийсэн тоо 2019 оны 06 дугаар сард Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангитай тодотгол 100 
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оногдуулан данслалтыг ЗХ-ний 123, 
325-р ангиудтай биечлэн очиж тодотгол 
хийх 

хийсэн.  

5.3.8. 

Оногдуулан данслагдсан офицер, цэрэг 
түрүүч нарын цэргийн мэргэжлийн 
дугаарыг "Түлхүүр 2017"-ийн дагуу 
хөрвүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Оногдуулан данслагдсан офицер, цэрэг түрүүч нарын цэргийн 
мэргэжлийн дугаарыг "Түлхүүр 2017"-ийн дагуу хөрвүүлсэн. 

100 

5.3.9. 

Орон нутгийн хамгаалалтын тухай 
хуулийг олон нийтэд сурталчлах, 
хуулийн дагуу аймгийн ОНХ-ийн 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

Аймгийн орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулах чиглэлээр ажиллаж төлөвлөгөөний төслийг БХЯ-нд 2 удаа 
хянуулаад байна. 11 дүгээр сарын 15 дотор багтааж Батлан 
хамгаалахын сайаар батлуулхаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. 

100 

5.3.10. 
Завхан аймгаас Зэвсэгт хүчний болон 
Хилийн цэрэгт хугацаат цэргийн алба 
хааж байгаа дайчдыг эргэх 

Хугацаат цэргийн 
албан хаагчдын тоо 

Аймгийн Засаг дарга 2019 оны 03 дугаар сард Зэвсэгт хүчний 123, 340, 
Хилийн 0311 дүгээр ангид алба хааж байгаа хугацаат цэргийн албан 
хаагчдын алба хааж буй нөхцөл байдал, ахуй орчин нөхцөлтэй 
танилцах, цэрэг эргэх ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан. 

100 

5.3.11. 
Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ой, "Монгол 
цэргийн өдөр"-ийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх 

Нутаг дэвсгэртээ 
байрлаж байгаа       
ҮАБ-ыг хангах 

тусгайлсан чиг үүрэг 
бүхий 

байгууллагуудын 
алба хаагчид, 
иргэдийн тоо 

Аймгийн засаг даргын 2019 оны А/47 дугаар захирамжаар Монгол 
улсад шинэ үеийн Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 98 жилийн ой, 
“Монгол цэргийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг тусгай 
төлөвлөгөөний дагуу Завхан аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудыг хамруулан тэдний хамтын ажиллагаа, уялдаа 
холбоог сайжруулах, бие бүрэлдэхүүний ур чадвар, албаны бэлэн 
байдлыг дээшлүүлэх, байгууллагынхаа онцлог үйл ажиллагааг олон 
нийтэд сурталчлах боломжийг нээж өгөх зорилгоор баярын арга 
хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.  Арга хэмжээний хүрээнд 8 төрлийн 
тэмцээн уралдаанд аймгийн ҮАБ-ыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын төлөөлөл 13 байгууллагын давхардсан тоогоор 300 
гаруй тамирчид төрөл тус бүрт хурд хүч авхаалж самбаагаа сорин 
өрсөлдөж аваргууд тодорлоо. Багийн дүнгээр Зэвсэгт хүчний 325 
дугаар анги 1-р байр, аймгийн Цагдаагийн газар 2-р байр, аймгийн 
Онцгой байдлын газрын  баг тамирчид 3-р байрт тус тус шалгарав 

100 

5.3.12. 

Улиастай суманд үйл ажиллагаагаа 
явуулж байгаа төрийн болон хувийн 
хэвшлийн албан байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдэд ажиллаж буй иргэдэд батлан 
хамгаалах хууль тогтоомж сурталчлах, 
цэргийн насны залуучуудын алба 
хаасан байдалд хяналт шалгалт хийх 

Ажилласан 
байгууллагуудын тоо, 
хамрагдсан хүний тоо 

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт арга хэмжээг зохион байгуулан явуулсан. 11 
дүгээр сард 5 байгууллагад ажиллалаа.  

100 

5.3.13. Халх голын байлдааны ялалтын 80 Оролцсон офицер, Халх голын байлдааны яллатын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 100 
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жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ахмад дайчид, 
иргэдийн тоо 

ажлын хүрээнд амйгийн 24 сумын ахлах ангийн сургачдын дунд Халх 
гол танаа сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулан 
явуулсан. Мөн Халх голын ялалтын 80 жилийн ойн дургалын 
медалиар ахмад дайчид болон зарим албан тушаалтнуудыг шагнаж 
урамшуулав.  

5.3.14. 

Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн 
хэлбэрээр орлуулан хаагчдын 
төлбөрийг барагдуулах ажлыг Санхүү, 
төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран 
зохион байгуулах 

Төрийн санд 
төвлөрүүлсэн 

орлогын хэмжээ 

Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаагчдын 
төлбөрийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

100 

5.3.15. 

Бүрэн дунд сургуулийн 11 дүгээр 
ангийн сурагчдын дунд аймгийн аварга 
шалгаруулах Дөл тэмцээн зохион 
байгуулах  

Оролцсон 
сургуулиудын тоо, 

хамрагдсан 
сурагчдын тоо 

Бүрэн дунд сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд аймгийн 
аварга шалгаруулах Дөл тэмцээнийг 2019 оны 06 дугаар сард амйгийн 
ГБХЗХГ-тай хамтран зохион байгууллаа. Дөл тэмцээнд Завхан 
аймгийн Жавхлант цогцолбор сургууль тэргүүн байрт шалгарсан. 

100 

5.3.16. 
Нууц баримт бичгийн боловсруулалт, 
хадгалалт хамгаалалтад хууль дүрэм, 
зааврыг мөрдөн ажиллах 

Хууль, журмын 
хэрэгжилтийн хувиар 

Нууц баримт бичгийн боловсруулалт, хадгалалт хамгаалалтад хууль 
дүрэм, зааврыг мөрдөн ажиллах ажлын хүрээнд Цэргийн штабын 
нууцын өрөөг тусгайлан тохижуулж ашиглаж байна. Ингэснээр нууцын 
журамд нийцэж байна. 

100 

5.3.17. 
Нууц баримт бичиг, материалтай 
танилцах албан тушаалтнуудын 
нэрсийг гаргаж баталгаа авах 

Баталгаа гаргасан 
албан тушаалтны тоо 

2019 оны Нууц баримт бичиг, материалтай танилцах албан 
тушаалтнуудын нэрсийг гаргаж баталгаа авах ажлыг зохион 
байгуулсан. 

100 

5.3.18. Нууцын тооллого 
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтээр 

2019 оны 06 дугаар сард нууцын тооллогыг явуулж тооллгын акт, 
илтгэх хуудсыг БХЯ, ЗХЖШ-т хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн тооллого 12 
дугаар явагдана. 

100 

5.3.19. 
2019 оны сургалт бэлтгэлийн үндсэн 
арга хэмжээний төлөвлөгөө батлуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр 

2019 оны сургалт бэлтгэлийн үндсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2019 
оны 01 дүгээр сард БХЯ-ны ТНБД-аар батлуулан хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж байна. 

100 

5.3.21. 
Баруун бүсийн аймгуудын Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга нарын Цэргийн 
бэлтгэл сургалтад оролцох 

Сургалтад 
оролцогчдын тоо 

Баруун бүсийн аймгуудын сумдын Засаг даргын ТАмгын газрын дарга 
нарын Цэргийн бэлтгэл сургалтад аймгийн 24 сумын ЗДТГ-ын дарга 
нарыг оролцуулсан. Сургалт Баян-Өлгий аймагт 2019 оны 06 дугаар 
сарын 24-26-нд зохион байгуулагдсан. 

100 

5.3.24. Бэлтгэл офицерын сургалт 
Сургалтад 

оролцогчдын тоо 

Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2002 оны 230 дугаар тогтоол, БХ-ийн сайдын 2019 оны н/01 
дугаар тушаал, ЗХЖШ-ын даргын 2019 оны мн/12 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Завхан аймгийн Засаг даргын 2019 оны 
“Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион 
байгуулах тухай” А/46 дугаар захирамж гарч аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн 
штабын 2019 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 
дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн бэлтгэл офицерын 

100 
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сургалтыг Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн хүний нөөц, 1-р зэргийн 
бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг Зэвсэгт хүчний 274 дүгээр тусгай 
салбарын техник, материал хэрэгслийн нөөцийг түшиглэн 2019 оны 04 
дүгээр сард амжилттай зохион байгуулан явуулав. Бэлтгэл офицерын 
сургалтад 30, 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтад 30 иргэн 
хамрагдлаа. 

 

5.3.26. 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж 
буй иргэдийн сургалт 

Сургалтад 
оролцогчдын тоо 

2019 оны I ээлжийн цэрэг татлагын комиссын үзлэгээр орж дүйцүүлэх 
албанд орох хүсэлт гаргасан иргэдээс Монгол Улсын Засгийн газрын 
2019 оны 80 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цэргийн албыг биеэр 
дүйцүүлэн хаах журам”-д нийцүүлэн элсүүлэн авч алба хаах тухай 
гэрээ байгуулан дүйцүүлэх албаны сургалтад хамруулав. Сургалтыг 
аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/186 дугаар захирамжаар 05 дугаар 
сарын 20-нээс 31-ны өдрүүдэд 12 хоногийн хугацаатай зохион 
байгуулан явуулж хөтөлбөрийн дагуу хичээл сургуулийг явуулж батлан 
хамгаалах салбарын бодлого, үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн 
шинэчлэлийн талаар мэдээлэл өгч, цэргийн ерөнхий бэлтгэл, тусгай 
бэлтгэлийн хичээл сургуулийг зохион явуулсан. Сургалтын тодорхой 
хугацаанд орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажил аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлгийн гадаад орчин зам засах ажилд оролцуулан замын боржур 
суулгах, явган хүний зам тавих хавтан цутгах зэрэг ажлыг хийж 
гүйцэтгэв.  

100 

5.3.27. 
"Оюутан цэрэг"-ийн сургалтыг орон 
нутагт хэрэгжүүлэх 

Сургалтад 
оролцогчдын тоо 

Оюутан цэрэгт цэргийн мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтад аймгийн 
МУИС-ийн Завхан сургууль, ХБК, Политехникийн коллежийн 1-р 
дамжааны оюутан суралцагчдаас элсүүлэн цэргийн ерөнхий бэлтгэл 
сургалтыг зохион байгуулав. Сургатад амжилттай хамрагдсан 
суралцагчдыг Ховд аймагт байрдах Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангид 2 
сарын хугацаатай цэргийн тусгай бэлтгэл сургалтад хамруулж цэргийн 
тангараг өргөсөнөөр сургалт амжилттай өндөрлөв. 

100 

ЗУРГАА: Байгууллагын тохижилт бүтээн байгуулалтын чиглэлээр 

6.1. 

"Миний гоё сум" төслийн хүрээнд 
байгууллагын орчинд болон сумаас 
заасан талбайд мод тарьж, төгөл 
байгуулах 

100-аас доошгүй мод 
20-оос доошгүй 

гоёлын мод тарьж 
арчлалт услалтыг 
хариуцан ургуулах 

Байгууллагын орчны талбайд болон Улиастай сумаас заагдсан 
талбайд нийт 10 гаруй төрлийн 200 гаруй мод бут суулган арчлан 

ургуулж байна. 
100 

6.2. 

НУО-ны засварын зураг төслийг 
хийлгэх засварыг чанарын өндөр 
түвшинд хийлгэх 

Зургийн болон 
засварын компанитай 

гэрээ байгуулан 
хийлгэх    

Засварын зураг төсөв хуваарийн дагуу хийгдэж засварын ажил 90%-
тай явж байна. 

100 



36 

 

6.3. 

НУО-ны орчны ногоон байгууламжийг 
мэргэжлийн түвшинд хийж  услалтын 
системийг сайжруулах 

Ногоон 
байгууламжийн 

мэргэжилтэн 
ногоонбайгууламжий
н төлөвлөгөө гарган  
услалтын системийг 

сайжруулах 

Орчны ногоон байгууламжийн өнгө үзэмжийг сайжруулахаар хаягдал 
материал ашиглан цэцгийн мандал 20, услалтын системийг  200м 

шланк дагалдах материал авч угсарч сайжруулсан 
100 

6.4. 
НУО-ны урд талаас тусгадаг 
гэрэлтүүлгийг шинэчилж орчин үеийн 
гэрэлтүүлэгтэй болгох 

4 ш орчин үеийн 
шинэлэг 

гэрэлтүүлгээр солих 

Генералын талбайн гэрэлтүүлгийг 4ш том гэрлийн толгой авч 
сайжруулсан 

100 

6.5. 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 
зарим автомашиныг актанд гаргах арга 
хэмжээ авч парк шинэчлэлт хийнэ 

1-2 машин актлах 
Шатахууны 

зарцуулалт багатай 
1-2 машин авсан 

байх  

66-19ЗАА, 00-30ЗАА улсын дугаартай автомашинуудыг актанд 
гаргахаар баримт материалыг бүрдүүлэн ОНӨГ-т шилжүүлсэн болно. 

100 

6.6. 

“НУО”-ны тохижилт ашиглалтад хяналт 
тавьж ажиллах ба албан үүргээ 
гүйцэтгэж буй албан хаагчдыг ажиллах 
аятай таатай нөхцлөөр хангах, гадна 
дотно урсгал засварын ажлыг дотоод 
нөөц бололцоондоо тулгуурлан хийж 
гүйцэтгэнэ. 

Тав тухтай орчин 
бүрдэж ажлын 

бүтээмж сайжирсан 
байна 

Шинээр авсан тавилга техник хэрэгслийг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд 
бүртгэсэн ба их засварт дулаалгын ажил бүрэн хамрагдан хийгдсэн 

100 

Дундаж үнэлгээ  97,4 

 
6  бүлэг 27 зорилтын хүрээнд 199 арга хэмжээ төлөвлөв.  
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