
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

 

1.1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээлэл:  

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлыг 2 удаа хийж 8 асуудал хэлэлцэж 8 

тогтоол гаргаж хэрэгжилтийг хангуулахаар холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд хүргүүлэн ажиллаж байна.  

 Монгол улсын Зам тээврийн Хөгжлийн Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 

С.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Завхан аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 17-

21-ний өдрүүдэд ажиллаж, Хууль зүй дотоод хэргийн Яамны Сайдын баталсан 

дүгнэх үзүүлэлт, аргачлалын дагуу  “Төрийн байгууллагын ажлын зохион 

байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-т хамрагдлаа.  

Улсын үзлэгт аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын байгууллага Төрийн 

байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архивын үйл ажиллагаа, албан хэрэг 

хөтлөлт,  архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал 

гэсэн 4 үндсэн үзүүлэлтээр дүгнэснээс төрийн байгууллагын ажлын зохион 

байгуулалт 910 оноогоор, архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 

нэвтрүүлж буй байдал 855 оноогоор, албан хэрэг хөтлөлт 85 оноогоор, архивын үйл 

ажиллагаа 865 оноогоор тус тус үнэлэгдэж 87 хувийн үнэлгээтэй дүгнэгдлээ. 

 

Хоёр. Дотоод ажлын талаар:  

Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчид, Хурлын даргын  нэр дээр УИХ, ЗГХЭГ, 

яам, агентлаг, сум, байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдээс   103  мэдээ тайлан санал 

хүсэлт ирсний 81-ийг нь байгууллага өөрөө шийдвэрлэн хариуг барагдуулж, 22 санал 

хүсэлтийг холбогдох бусад байгууллагууд, газарт уламжилж хариуг барагдуулсан. 

Өргөдөл гомдол 8 ирсний 7 өргөдлийн  хариуг барагдуулж 1 өргөдлийг Засаг даргад 

хүргүүлэв.  

Сумдын салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарт сургалт зохион 

байгуулж, улсын бүртгэлд материал бүрдүүлэн хуулийн өөрчлөлтөд хамаарч байгаа 

дээрх судалгааг танилцуулж нөхөн олговрын материал бүрдүүлэхэд нь анхаарч 

ажиллах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч бүрдэл хангасан материалыг улсын комисс 



хүлээн авч бүртгэлд хамруулж 06 дугаар сарын 30-ны байдлаар манай аймгийн 13 

хүн хуулийн өөрчлөлтөд хамаарч нөхөн олговор авах жагсаалтад хамрагдсан бөгөөд 

хэлмэгдэгчийн төрсөн хүүхэдээр улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 3 иргэний материалыг 

судлаж холбогдох газарт хүргүүлсэн.  

Аймгийн хэмжээнд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах, зам тээврийн осол, гэмтэл, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцогч нарын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, 

мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлийн дэргэд ажиллах дэд зөвлөлийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар байгуулсан. Мөн Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 

хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Энэ ажлын 

хүрээнд дэд зөвлөл хуралдаж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 

хэлэлцэж аймгийн засаг даргаар батлуулах саналыг дэд зөвлөлийн хуралд оролцсон 

гишүүдийн 100 хувийн саналаар дэмжиж аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлэхээр төлөвлөгөөний төслийг өргөн мэдүүллээ. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2019 оны эхний хагас жилд 

зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайланг  Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах ажлын албанд хүргүүлсэн. 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл  

ХХ зууны Монголын Утга зохиолын суу билигт сод төлөөлөгч, уянгын яруу 

найргийн ноён оргил, Төрийн шагналт, Монгол Улсын Соёлын  Гавьяат Зүтгэлтэн, 

Дорнын их яруу найрагч Бэгзийн Явуухулангийн мэндэлсний 90 жилийн ойд 

тохиосон “Очирваанийн Их эгшиглэн” яруу найргийн 3 дахь удаагийн наадам энэ  

сарын 06-07-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.  

Наадмын ерөнхий зохион 

байгуулагчаар Завхан аймгийн Засаг 

дарга, түүний Тамгын газар, хамтран 

зохион байгуулагчаар Монголын 

Зохиолчдын Эвлэл, аймгийн Утга 

зохиолын нэгдэл, Явуухулан сан 

ажиллалаа. 

Таван жил тутам зохион 

байгуулагддаг уламжлалт “Очирваанийн Их эгшиглэн” яруу найргийн 3 дахь 



удаагийн наадмын 1-р шатны шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотод зохион 

байгуулсан ба Монголын Утга Зохиол, яруу найрагт өөрийн хувь нэмрээ оруулж, 

шилдэг бүтээлүүдээ туурвиж буй 80 гаруй яруу найрагч, зохиолчид оролцож, Болор 

цомын эзэн яруу найрагч Л.Хасар, Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналт яруу найрагч 

М.Уянсүх, Б.Явуухулангийн нэрэмжит шагналт яруу найрагч О.Цэнд-Аюуш, Монгол 

туургатан зохиолчдын төлөөлөл, Өвөрмонголын шилдэг яруу найрагч Б.Бүргэд 

тэргүүтэй 36 яруу найрагч шалгарлаа.  

Яруу найргийн 

наадамд Ардын уран 

зохиолч, Монгол Улсын 

Соёлын Гавьяат 

Зүтгэлтэн Т.Галсан, 

Монгол Улсын Соёлын 

Гавьяат Зүтгэлтэн 

зохиолч, яруу найрагч 

Б.Хүрэлбаатар, Төрийн 

соёрхолт, Болор цомын 

эзэн Ц.Бавуудорж, 

Монголын Зохиолчдын Эвлэлийн Удирдах зөвлөлийн дарга Соёлын Гавьяат 

Зүтгэлтэн, зохиолч Д.Цэнджав, Монголын Зохиолчдын Эвлэлийн Яруу найргийн 

Үндэсний төвийн тэргүүн, Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналт, Болор цомын эзэн, 

яруу найрагч Ж.Баяржаргал, Хэл бичгийн ухааны доктор, профессор Монгол Улсын 

гавьяат багш, Утга зохиол судлаач, шүүмжлэгч Д.Галбаатар, Хэл бичгийн ухааны 

доктор, профессор эрдэмтэн зохиолч Д.Сумъяа, Монголын Зохиолчдын эвлэлийн 

шагналт, Болор цомын эзэн, Арь гэгээн, Билигт ламын хувилгааны хишигт шагналт, 

яруу найрагч Б.Баттулга, Явуухулан сангийн тэргүүн Их найрагчийн ач хүү 

Э.Чинзориг, Арлааны Эрдэнэ-Очир сангийн тэргүүн Э.Цагаан-Уул, Дундговь, 

Дархан-Уул, Багануур, Сонгинохайрхан, Орхон аймгийн Утга зохиолын нэгдлийн 

төлөөлөл зэрэг Монголын Утга зохиолын нэр, нөлөө бүхий зохиолч, яруу найрагчид, 

соёл урлагийн 70 гаруй алдартнууд  ойн үйл ажиллагаанд урилгаар оролцлоо.  

Нээлтийн ёслолд Улиастай сумын ерөнхий боловсролын Чандмань-Эрдэнэ 

лаборатори сургуулийн 10-р ангийн 90 суралцагч Их найрагчийн "Алаг дэлхийд 

төрсөн минь учиртай", "Шүлэг минь, хүлэг минь" шүлгийг уншиж, тус сургуулийн 

"Хөнгөн бийр" дугуйлангийн уран бичээчид бүтээлээ толилуулж, Улиастай, 



Алдархаан, Идэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 суралцагч морин 

хуураар “Монгол аялгуу”, “Жаргалын найман морь” аялгууг эгшиглүүллээ. 

Мөн нээлтэнд МУГЖ С.Батсүх, МУГЖ уртын дуучин Г.Хонгорзул, бяцхан 

дуучин Б.Бат-Энэрэл нар оролцож, ая дуугаа өргөлөө.  

“Очирваанийн Их эгшиглэн” 

яруу найргийн наадмын үйл 

ажиллагааг Монгол Улсын Соёлын 

Гавьяат Зүтгэлтэн, нэвтрүүлэгч 

Ж.Бямбаа, Соёлын Гавьяат 

Зүтгэлтэн, нэвтрүүлэгч 

Ш.Бямбацогт, МҮОНТВ-ийн 

нэвтрүүлэгч, Б.Гантигмаа нар 

хөтлөн явууллаа.  

“Тасархайн бууцны шүлгүүд” гар бичмэлийн ном хэвлүүлэн олны хүртээл 

болгох зорилгоор “Очирваанийн Их эгшиглэн” яруу найргийн наадмын үеэр 

Б.Явуухулангийн төрсөн бууц Ар амны тасархайн бууцанд шүлгийн уралдаан 

зарлаж,  шилдэг шүлгийн эздийг шагнаж, урамшууллаа.  

Яруу найргийн наадмын 2-р 

шатны шалгаруулалтын ерөнхий 

шүүгчээр хэл бичгийн ухааны доктор, 

профессор Монгол Улсын гавьяат 

багш, Утга зохиол судлаач, 

шүүмжлэгч Д.Галбаатар, шүүгчдээр 

Соёлын Гавьяат Зүтгэлтэн зохиолч, 

яруу найрагч Б.Хүрэлбаатар, Хэл 

бичгийн ухааны доктор, профессор 

эрдэмтэн, зохиолч Д.Сумъяа, Монголын Зохиолчдын Эвлэлийн шагналт, яруу 

найрагч Д.Дарьсүхбаатар, аймгийн Утга зохиолын нэгдлийн тэргүүн,  Г.Сэр-Одын 

нэрэмжит шагналт, яруу найрагч Б.Баяржавхлан нар ажиллаж, “Хутагтын хишигт” 10 

яруу найрагчийг тодруулж, Өргөмжлөл, дурсгалын цом, мөнгөн шагналаар 

шагналаа. 

“ХУТАГТЫН ХИШИГТ” ЯРУУ НАЙРАГЧААР: 

1.“Жалханз хутагтын хишигт яруу найрагч”-аар Б.Явуухулангийн нэрэмжит 

шагналт яруу найрагч О.Цэнд-Аюуш 



2.”Дилова Хутагтын хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, яруу найрагч 

Ч.Алтантүлхүүр  

3.”Нарованчин Гэгээний хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, яруу 

найрагч А.Мягмаржав 

4.”Ялгуусан Хутагтын хишигт яруу найрагч”-аар Болор цомын эзэн яруу 

найрагч Л.Хасар 

5.”Арь Гэгээний хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, яруу найрагч 

Б.Баттөмөр 

6.”Хамба Хутагтын хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, яруу найрагч 

М.Амархүү 

7.”Билэгт ламын Хувилгааны хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, 

яруу найрагч Г.Бямбажав 

8.”Ачит ламын Хувилгааны хишигт яруу найрагч”-аар ӨМӨЗО-ны яруу 

найрагч  Б.Бүргэд 

9.“Буурал багшийн Хувилгааны хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, 

яруу найрагч Б.Энхжаргал 

10.“Андиа Гэгээний хишигт яруу найрагч”-аар МЗЭ-ийн шагналт, яруу найрагч 

Г.Ишхүү нар шалгарлаа 

Монгол улсын Засгийн газрын “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 2019 оны 

150 дугаар тогтоол болон  Ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамжаар 

баталсан удирдамжийн дагуу “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, 

архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийг орон нутгийн хэмжээнд  зохион 

байгуулах салбар комиссыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга Л.Лхамсүрэнгээр ахлуулан аймгийн 

Засаг даргын 2019  оны А/157 дугаар захирамжаар томилж, хэрэгжүүлэх ажлыг 

зохион байгууллаа.   

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэгт Төрийн 

албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүд ажиллаж,  Төрийн байгууллагын 

ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын урьдчилсан 

үзлэгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд  

218 байгууллагад амжилттай зохион байгууллаа.   

 



Монгол улсын Зам тээврийн 

Хөгжлийн Яамны Төрийн нарийн 

бичгийн дарга С.Батболдоор 

ахлуулсан ажлын хэсэг Завхан 

аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 

17-21-ний өдрүүдэд ажиллаж, Хууль 

зүй дотоод хэргийн Яамны Сайдын 

баталсан дүгнэх үзүүлэлт, 

аргачлалын дагуу “Төрийн 

байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын 

үзлэг”-ийг зохион байгууллаа.  

Улсын үзлэгт аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын 

газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Эрүүл мэндийн газар, 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Тэс, Баянтэс сумууд хамрагдлаа.  

Улсын үзлэгийг Төрийн 

байгууллагын ажлын зохион 

байгуулалт, архивын үйл 

ажиллагаа, албан хэрэг хөтлөлт,  

архивын үйл ажиллагаанд 

мэдээллийн технологи нэвтрүүлж 

буй байдал гэсэн 4 үндсэн 

үзүүлэлтээр дүгнэснээс төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт хамгийн 

өндөр буюу 96,7 оноогоор, архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 

нэвтрүүлж буй байдал 95,6 оноогоор, албан хэрэг хөтлөлт 84,6 оноогоор, архивын 

үйл ажиллагаа 83,7 оноогоор тус тус үнэлэгдэж, аймгийн хэмжээгээр 90,2 хувь буюу 

“Маш сайн” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.  

Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Д.Зүмбэрэллхамаар ахлуулсан ажлын 

хэсэг 2019 оны 06 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд Завхан аймагт ажиллаж, тус 

аймгийн салбар зөвлөлийн гишүүдтэй уулзалт хийж, үйл ажиллагаатай танилцан 

хяналт шалгалт хийж ажилласны зэрэгцээ “Төрийн албаны тухай хууль, эрх зүйн 

актуудын хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  



Төрийн албаны тухай хууль, эрх 

зүйн актуудын хэрэглээ” сэдэвт 

сургалтад сумдын Засаг даргын 

Тамгын газрын болон хэлтэс 

агентлагийн төрийн захиргааны 

албан хаагчид, төрийн 

үйлчилгээний удирдах албан 

хаагчид нийт 89 байгууллагын  380 

орчим хүн хамрагдаж, Төрийн 

албаны зөвлөлийн референт Б.Бундхорол, Р.Жавзандулам, Б.Гончигсумлаа нар 

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон дагалдан гарах дүрэм 

журмын талаар танилцуулга хийлээ.  

Энэхүү сургалтад 

аймгийн ИТХ-ын дарга 

Ц.Балхярваа, Засаг дарга 

Д.Батсайхан нар оролцож, 

аймаг, орон нутгаас 

дэвшүүлсэн бодлого, 

зорилт, төрийн албан 

хаагчдыг чадавхжуулах 

чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж 

буй ажлынхаа талаар 

мэдээлэл хийж, сургалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүслээ.  

Мөн Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг Эрдэнэхайрхан, Тэлмэн сумдад 

ажиллаж, Төрийн албаны тухай хууль болон тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг 

үзэж, танилцан мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсгийн зүгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

Төрийн албаны зөвлөлийн  Завхан аймаг 

дахь салбар зөвлөлөөс  Монгол улсын 

Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх Газар, 

Монгол дахь Конрад-Аденауэр-Сантай  

хамтран 05 дугаар сарын 30-31-ний 

өдрүүдэд төрийн байгууллагын удирдах 

албан хаагчдын мэргэшүүлэх сургалтыг 



зохион байгуулж, 65 удирдах албан тушаалтан хамрагдлаа.  Төрийн албаны 

удирдах албан хаагчдыг чадавхжуулах энэхүү сургалтад  Засгийн газрын ахлах 

референт П.Энхсайхан, референт С.Нямбаяр нар оролцож, Засгийн газраас батлан 

гаргасан дүрэм, журмын талаар мэдээлэл хийсэн нь үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. 

Төрийн албаны тухай хууль шинээр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан тус 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Төрийн албаны тухай хууль дагалдан гарах 

дүрэм, журмын талаар нийтдээ 22 удаагийн сургалт зохион байгуулж, давхардсан 

тоогоор 2500 гаруй  төрийн албан хаагч хамрагдсан байна.  

Завхан аймгаас 2019 онд “Оюутан цэрэг”-т мэргэжил олгох сургалтад 

хамрагдаж буй 15  оюутан, суралцагчид Цэргийн ерөнхий бэлтгэл сургалтаа 

амжилттай дуусгаж Ховд аймагт байрлах Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангид 

дараагийн шатны сургалт буюу Цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургалтад хамрагдаж 

байна. 

Сургалтын нээлтийн ажиллагаа 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Зэвсэгт 

хүчний 123 ангид боллоо. Сургалтын нээлтийн ажиллагаанд БХЯ-ны СБТГ-ын 

мэргэжилтэн дэд хурандаа Содномдаржаа, Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн 

захирагч хурандаа М.Болдбаатар, Ховд, Завхан, Говь-Алтай, Увс, Баян-Өлгий 

аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга, офицерууд болон албаны бусад хүмүүс 

оролцлоо.  

Цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургалт 2 сарын хугацаанд үргэлжлэн явагдах 

бөгөөд сургалтад хамрагдаж буй бүрэлдэхүүн Цэргийн тусгай мэргэжил эзэмшиж 

дайчилгааны бэлтгэл нөөцөд бүртгэгдэх юм байна. Оюутан цэргийн тангараг өргөх 

ажиллагаа ирэх 8 дугаар сарын 15-ны өдөр болно. 

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:   

2.1.Татварын орлого: Татварын орлогын төлөвлөгөө эхний 5 сард аймгийн 

дүнгээр 139.8 хувийн биелэлттэй, 4 тэрбум 870 сая төгрөгийн орлого оруулж, цалин 

хөлс, түүнтэй адилтгах орлого 44 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 40.8 хувь, 

ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 0.22 хувь, бусад нэр төрөл 14.98 хувийг эзэлж 

байна. Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 71.5 хувь буюу 3 тэрбум 853.1 сая 

төгрөгийг орон нутгийн орлого, 28.5 хувь буюу 1 тэрбум 384.7 сая төгрөгийг улсын 

төсвийн орлого бүрдүүлж байна. 

Монгол банкны мэдээгээр эхний 5 сард гүйлгээнд 724.3 сая төгрөг, иргэдийн 

мөнгөн хадгаламжинд 39.9 мянган иргэний 101.6 тэрбум төгрөг байгаа нь иргэдийн 

мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.  



Аймгийн дүнгээр эхний 5 сард 50.1 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь 

өнгөрсөн оноос 3.3 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Зээлийн сарын хүүг арилжааны 

банкуудаар авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.54 хувь, Хас банк 1.58 хувь, Төрийн 

банк 1.44 хувь байна. 

Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд:  

3.1. Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/209 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 

хангаж нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх, залуу үеийн бие бялдрын хөгжил, 

чийрэгжилтийн төвшинг тодорхойлох, бүрэн дунд сургуулийн сурагчдыг цэрэг-эх 

оронч үзэлтэй, бие бялдар, сэтгэл зүйн өв тэгш хүмүүжилтэй иргэн болгон 

төлөвшүүлэхэд түлхэц өгөх зорилгын хүрээнд Завхан аймгийн Засаг даргын ивээл 

дор аймгийн аварга 

шалгаруулах цэрэг спортын 

“ДӨЛ” тэмцээнийг амжилттай 

зохион байгуулан явууллаа. 

Тэмцээнд 6 сумын 10 

сургуулийн баг тамирчид 3 

өдрийн турш өрсөлдсөн.  

2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр нээлтийн арга хэмжээ зохион 

байгуулагдаж нээлтийн арга хэмжээнд аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан, аймгийн 

ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга хурандаа Г.Нэмэхбаяр, аймгийн ГБХЗХГ-ийн 

газрын дарга Б.Мягмарсүрэн болон албаны бусад хүмүүс оролцлоо.  

Ингээд тэмцээнүүдийн нийлбэр дүнгээр Б.Нямгэрэл захирагчтай Жавхлант 

цогцолбор сургуулийн тасаг тэргүүн байрт шалгарч шилжин явах цомын эзнээр 

тодорлоо.  

Тэмцээний удаах байруудад 

М.Бүрнээбаатар захирагчтай Улиастай 

сумын 3 дугаар сургууль, Э.Доржсүрэн 

захирагчтай Улиастай сумын ЧЭЛСургууль, 

Ц.Дөлгөөн захирагчтай Тэлмэн сумын 

сургууль, Л.Нямрагчаа захирагчтай  Тэс 

сумын сургуулийн тасгууд тус тус шагналт байрт шалгарлаа. 

Тэмцээний зохион байгуулалтыг аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, аймгийн Гэр 

бүл, хүүхэд, залуучуудуудын газартай хамтран зохион байгууллаа. Оролцогч 

байгууллагаар Зэвсэгт хүчний 325 дугаар анги, аймгийн ОБГ, Цагдаагийн газар, 

ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг зэрэг байгууллагуудаас оролцон ажилласан. 



3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл: Аймгийн хэмжээгээр 122 гэмт 

хэрэг бүртгэгдсэнээс 23 хувийг иргэдийн эрх чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, 

36.9 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт хэрэг, 40.1 хувийг бусад төрлийн гэмт 

хэрэг эзэлж байна.  

Оны эхнээс өссөн дүнгээр 5004 зөрчил илрүүлж, 218 хүн эрүүлжигдэн, 104 

хүн баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс зөрчил 3103 өсч, эрүүлжигдсэн хүн 60, 

учирсан хохирол 50.4 сая төгрөг, баривчлагдсан хүн 5, гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн 

хүн 8-аар тус тус буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 44 

хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16 пунктээр буурсан байна. 

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл: Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 10 

хөмрөг, 10 данс, 137 хадгаламжийн нэгжийн 5160 хуудас баримтыг сканердаж, 10 

хөмрөг 10 дансны 137 хадгаламжийн нэгж, 5160 хуудас баримтыг photoshop 

програмд засварлалаа.  

6 хөмрөг, 6 данс, 89 хадгаламжийн нэгжийн  удирдлагын баримт бичгийг 

баримтын түвшинд тодорхойлон бичиж, тоо бүртгэлийн програмд оруулах ажлын 

хүрээнд  4029 хуудас баримтаас 3058 заалт, 12502 хүний нэр,   газарзүйн нэр1 

программд шивж 89 PDF файл үүсгэн эх баримтыг холболоо.  

287 иргэн, 7байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч 502 баримт шүүж, 127 

хуулбар, 140 лавлагаа 20 тодорхойлолт   олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ. 

уншлагын танхимаар 11 хадгаламжийн нэгжийг дотоодын хэрэгцээ, судалгааны 

ажилд ашиглуулсан.  

6хөмрөгийн 215  хадгаламжийн нэгж баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгаж 

техник боловсруулалт хийсэн.  

Хөмрөг үүсгэгч 212 байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтанд мэргэжил 

арга зүйн зөвлөгөө өгч , 2 сумын ЗДТГ болон төрийн 10 байгууллагад мэргэжил арга 

зүйн туслалцаа үзүүлсэн. Монгол улсын Засгийн газрын 150 дугаар тогтоол, 

Щрөнхий сайдын 46 дугаар захирамж, аймгийн Засаг даргын А/157 дугаар 

захирамжаар баталсан  удирдамж, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 

дүгнэх үзүүлэлт аргачлалын дагуу “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн 

байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын” улсын үзлэгт бэлтгэж  аймгийн 

хэмжээнд 212 байгууллагад урьдчилсан үзлэг хийж дүнг нэгтгэн гаргалаа.  

Төрийн архивыг 2019 онд нөхөн бүрдүүлэх төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу 9 

хөмрөгийн 192 хадгаламжийн нэгж хүлээн авлаа. 

3.4.Онцгой байдал: Аймгийн Онцгой комиссыг 2019 оны 19 цаг 30 минутад 

хуралдуулж 2019 оны 06 дугаар сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд ихэнх нутгаар 



бороо орж Богдын  голын усны түвшин 112 см-ээр нэмэгдэж үерийн түвшингээс 29 

см-ээр давж үерлэсэн. Чигэстэй голын усны түвшин 118 см-ээр нэмэгдэж үерийн 

түвшингөөс 25 см-ээр давж үерлэсэн. 

  Яруугийн голын усны түвшин 38 см-ээр, Буянт голын усны түвшин 18 см-ээр, 

Завхан гол 15 см-ээр, Идэр, Хожуул, Тэсийн гол 1-7см-ээр тус тус нэмэгдэж 

Ялангуяа Богд, Чигэстэй голууд үерийн түвшингөөс давж үерлэсэн зэрэг үерийн 

аюулаас тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн.  

 Онцгой байдлын газраас авсан арга хэмжээ: 6 удаагийн үерийн усанд айл 

автсан гэх дуудлагаар Онцгой байдлын газраас 21 алба хаагч, 4 техник хэрэгсэлтэй 

ажиллаж Үерийн аюулаас 8 айл өрхийн 11 хүн, 4 техник хэрэгслийг аюулгүй 

байршилд нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авсан. 

 Үерийн эрсдэлд өртөж болзошгүй 4-н аж ахуйн нэгж байгуугуулага, 460 айл 

өрхөд үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг өгч, орон нутгийн 2 

телевиз, 2 худалдааны төвийн узель, масс мессеж, Онцгой байдлын газраас чанга 

яригчтай 2 автомашинаар Улиастай сумын ард иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргэж 

28 айл өрхөд аюулгүй газарт нүүх мэдэгдэл хүргэсэн. 

Энэ сард Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 онд баталсан удирдамжийн 

хүрээнд Улиастай суманд үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрлэлийн барилга 

байгууламжид  гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт 2 

байгууллага дээр   хийж 19 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 4 арилгуулж илэрсэн 

зөрчлийг арилгуулах талаар заавар зөвлөмжийг  13  хүнд өгч ажиллаа. 

Төлөвлөгөөт бус шалгалтыг Цагаанхайрхан суманд дээр хийж 42 зөрчил 

илрүүлж газар дээр нь 4 зөрчил арилгуулж ирлэсэн зөрчлийг арилгуулах талаар 

заавар зөвлөмжийг 45  хүнд өгч ажиллаа. 

 Байцаагч нараас үйлдсэн эрх зүйн баримт бичиг: Дээрх зөрчил дутагдлуудыг 

арилгуулахаар Заавал биелүүлэх албан шаардлага 6, Гал түймэр гарсан тухай акт 

2, зэрэг эрх зүйн баримт бичиг үйлдэж шалгалтын дүнгийн талаар шалгалтад 

хамрагдсан газруудын удирдлагуудад танилцуулж зөрчлийг арилгуулах талаар 

үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. 

 Торгуулийн арга хэмжээг 1 албан газар, нэг иргэнийг зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг үндэслэн 100.000 

мянган төгрөгийн торгуулийн  арга хэмжээ авсан.  



 Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: Сурган заах арга зүйн алба 

байгуулагдсаны 60 жилийн ойг угтсан “БАГШ ТА - ОНЬСЫГ ТАЙЛАГЧ” бага 

боловсролын багш нарын нэгдсэн урлагийн тоглолтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 13-

ны өдөр аймгийн Хөгжим жүжгийн театрт зохион байгууллаа. Тоглолтод бага 

боловсролын  29 багш, 4-5-р ангийн 28  хүүхэд багачууд оролцож хүрэлцэн ирсэн 

зочдод мэндчилгээ дэвшүүллээ.  

2019 оны 06 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд “Загвар гал тогоо байгуулах” 

төслийн хүрээнд БСШУСЯ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, нийтийн Эрүүл мэндийн төв, 

ШУТИС-ийн ажлын багтай хамтран аймгийн 3 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 3 

сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж дээрх төсөлд Улиастай сумын ерөнхий 

боловсролын лаборатори 1 сургууль, Улиастай сумын 5 дугаар цэцэрлэг тус тус 

шалгарлаа. 

“Оюунлаг Завханчууд” хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Сайн 

багш”, “Сайн оюутан” дэд хөтөлбөрийн тайланг гаргаж “Нээлттэй засаглал хэвлэл 

мэдээлэл”-ийн ажилтнуудад сурталчиллаа. 

УИХ-ын дэд дарга, УИХ-ын гишүүн 

Я.Санжмятавын санаачилгаар Завхан 

аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан,  ЗДТГ, 

БСУГ хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол 

бичгийн уран бичлэгийн  “Миний монгол-

2025” төслийн сургалт Завхан аймагт 2 үе 

шаттай амжилттай үргэлжилж байгаа билээ. 

Уг хөтөлбөрийн эхний шатны сургалтад хамрагдаж ур чадвараараа бусдыгаа 

манлайлсан 33 багш 2019 оны 06 сарын 10-аас 2019 оны 06 сарын 22 хүртэл 12 

хоног Завхан, Улаанбаатар, Замын-үүд, ӨМӨЗО-ны Эрээн,  Хөх хот, Ордос хот, 

Отог хошуу, Отгийн өмнөд хошуунд аяллаа.  

Аяллын замын зардлыг Аймгийн Засаг дарга ивээн тэтгэж 12 000 000 төгрөг 

зарцууллаа. ӨМӨЗО-д аялах, суралцах үеийн зардал 38 000 000 төгрөгийг  ӨМӨЗО-



ны “Хатан ухаан” ХХК хариуцан ажиллалаа. Аялал сургалтын гол зорилго нь хоёр 

улсын найрсаг харилцааны хүрээнд  Монгол өв соёлоо судлах,  харилцан суралцах, 

Монголынхоо  хойч үе болсон хүүхэд, залуусыг уран бичлэгтэн болгох, уран 

бичлэгийг хөгжүүлэх, түгээн 

дэлгэрүүлэх, Монголоороо   бахархах 

үзлийг төлөвшүүлэх багш нараа 

хөгжүүлэх явдал байлаа. 

Аяллын маршрутад Ордос 

хотын ойролцоо орших “Чингис хааны 

онгон” үзэх, Отог хошуунд байх 

Монголын нууц товчооны музей үзэх,  Сувади багшийн уран бичлэгийн үзэсгэлэн 

үзэх, Отгийн өмнөд хошуунд байх Монгол уран бичлэгийн музей үзэх,  хуучин 

эдлэлийн музей үзэх,  Отгийн өмнөд хошууны Ажил мэргэжлийн өндөр дэсийн 

сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах, мөн сургууль дээр сургалтад хамрагдах, 

Булангийн нуурын усан бассейнд амрах зэрэг үйл явдлыг багтаасан байсан бөгөөд 

төлөвлөсөн маршрутын дагуу явагдлаа.  

Монгол уран бичлэгийн 2 өдрийн 16 цагийн сургалтыг өвөр монголын нэрт 

уран бичлэгтэн багш Хайрхан, Сувади нар хамтран зохион  байгуулж, багш нар 

бийрийн бичлэгийн бүтээлээ туурвилаа. 

БСШУСЯ-ны ЕББГ-ын дарга Т.Ням-Очирын 2019 оны 06 сарын 06-ны өдрийн 

4\5127 тоот чиглэлийн дагуу элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг аймгийн хэмжээнд 

зохион байгууллаа. 

Завхан аймагт энэ жил ЭЕШ-д 512 хүн бүртгүүлснээс 433 нь энэ оны төгсөгч, 

79 нь өмнөх оны төгсөгч байна.  

Бүгд Найрамдах Болгар улсад төвтэй 

Ардын урлагийн наадмуудын дэлхийн 

ассоциациас Ардын урлагийн шилдгүүдийг 

шалгаруулах наадмын сүлжээ систем /World 

Championship System of Folklore/ -ийг нэвтрүүлж 

байгаа бөгөөд Ази тивийн салбар наадмыг 

Монгол улсад 2019 оны 6 сарын 12-16-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулах тухай БСШУС-ын яамны сайдын 2018 оны А/804 тоот 

тушаал гарч их наадмыг ЗГХА  Соёл урлагийн газар хариуцан зохион байгууллаа.  



Энэ удаагийн наадамд Малайз, БНХАУ, 

Япон, БНСУ, Индонези, Энэтхэг, Непал, 

Бангладеш, ОХУ, Буриад, Тува, Казакстан зэрэг 

20 гаруй орны 200 гаруй авьяастан хүрэлцэн 

ирж оролцсон байна. Монгол улсаа төлөөлөн 21 

аймаг 9 дүүргийн 1500 гаруй ардын авьяастнууд 

оролцсон юм.  

Азийн ардын урлагийн их наадамд Завхан аймгаа төлөөлөн Л.Ванганы 

нэрэмжит Хөгжимт жүжгийн театрын  хөгжимчин Я.Анхсарнай, М.Санжаажав, 

Н.Цогтбаатар, СУИС-ийн салбар Завхан дахь ХБК-ийн морин хуурын багш 

С.Түмэнбаяр, дуучин Г.Отгончимэг нар ардын дуу, язгуур урлагийн цөөхүүл, ардын 

хөгжим төрлөөр оролцож  2-р шатанд шалгаран амжилттай ирлээ.   

Жил бүрийн 05 сарын 18-ны өдрийг 

“Олон улсын Музейн өдөр” болгон 

тэмдэглэдэг бөгөөд энэ онд аймгийн 

Музей 23 сумын Орон нутаг судлах 

танхимтай хамтран “ЗАВХАН-ӨВ СОЁЛ” 

сэдэвт үзэсгэлэнг сумдын шилдэг 

үзмэрийн дээжисээр дэглэн нээлтийн арга 

хэмжээг зохион байгуулж 9 сар хүртэл үзэгч 

олон нийтийн хүртээл болгохоор үзүүллэгт 

байрлуулсан байна. Тус үзэсгэлэнг өнөөдрийн 

байдлаар нийт 423 үзэгч үзэж сонирхсон 

байна. 

 
4.2.Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд нийт 581 эх 

амаржиж , 583 хүүхэд амьд төрж, 168 хүн нас барж, нэг хүртэлх насны хүүхэд 11 

эндэж, нийт халдварт өвчин 322 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулахад халдварт өвчин 154 буюу 1.9 дахин, нас баралт 18 (1.12%)-аар тус тус 

нэмэгдэж, төрсөн эх 18 (3.0%)-аар хасагдаж, халдварт бус өвчин 3099 (13.02%)-өөр 

өссөн байна. эхний 5 сард 8.5 мянган өвчтөнийг 6.2 мянган ор хоногоор эмчлэн 567 

жирэмсэн эхийг шинээр хяналтанд авсан байна. 

Сайн эмч хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын эмч, мэргэжилтнийг 

чадавхжуулахаар 06 дугаар сард салбарын хэмжээнд артерийн гипертензийн 



урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээний менежментийг сайжруулах, нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэнд, уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ, оношилгооны чанарыг 

дээшлүүлэх, хүүхийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 

чиглэлээр 6 удаагийн бүсийн болон аймгийн сургалтанд 342  эмч, мэргэжилтнийг 

хамруулсан байна.  

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулах зорилтын хүрээнд иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, 

эрүүл зан үйл хэвшүүлэх сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулж хуванцар савны 

хор хөнөөлийг ард иргэдэд таниулах, усны савны зөв хэрэглээний талаарх өдөрлөг, 

антибиотикийн зөв хэрэглээ сэвэдт өдөрлөг, олон нийтэд түшиглэсэн хүүхдийн 

өвчний цогц менемжментийн үр дүнг тодорхойлсон сургалт, өдөрлөгт 500 гаруй 

иргэд хамрагдсан байна.  

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох мэргэжилтнүүд аймгийн 

Эрүүл мэндийн байгууллага болон эмийн сангуудын удирдлага, эмч, 

мэргэжилтнүүдэд “Эрүүл мэндийн даатгалын хууль”, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдон гарсан тогтоол, журмын талаар сургалт зохион байгууллаа.  Сургалтад 

нийт эрүүл мэндийн салбарын 85 эмч, мэргэжилтнүүд оролцон хууль, журмын 

талаарх мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлж, Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

санхүүждэг тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх явцад орон нутагт тулгамдаж буй 

асуудлуудаа танилцуулан санал хүсэлт дэвшүүлсэн хэлэлцүүлгийг зохион 

байгуулсан байна.  

Эрүүл мэндийн сайдын 249 тушаалын дагуу хүүхдийн олон найрлагат бичил 

тэжээлийн холимог 5600 хайрцаг, жирэмсэн эмэгтэйд зориулсан олон найрлагат 

бичил тэжээлийн бэлдмэл 60 боодол, өндөр хэмжигч 33 ширхэг, жин 23 ширхэг, 

нярайн жин 1, бугалгын тойрог хэмжигч 88 багц бүтээгдэхүүнийг сум, өрхийн эрүүл 

мэндийн байгуулагуудад хүргэж ажиллалаа.  

Аймгийн Засаг дарга НҮБ-тай хамтран ажиллах хамтын гэрээний хүрээнд 

НҮБ-ын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 24 сумыг усны аюулгүй байдлын 

төлөвлөгөөтэй болгох зорилт тавин ажиллаж 2018 онд 13 сумыг төлөвлөгөөтэй 

болгосон бөгөөд  энэ сарын 8-10-ний өдрүүдэд “Жижиг суурин газарт Усны аюулгүй 

байдлын төлөвлөгөө боловсруулах багийг чадавхижуулах”  сургалтыг зохион 

байгуулж үлдсэн 11 сумын Засаг дарга, байгаль орчны байцаагч, хүнсний эрүүл 

ахуйн байцаагч, Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч нар оролцож, сум орон нутгийн 

онцлогт тохирсон “Ундны усны аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөө”-г 

боловсруулаад байна.  



Нийгмийн даатгал, халамж  

Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын сангаас эхний 5 сард 11.2 мянган 

хүнд 20.0 тэр бум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгож, 8.5 тэр бум төгрөгийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна. 

Эхний 5 сард 64433 хүн нийгмийн даатгалд хамрагдсаны 3476 иргэн буюу 5.4 

хувь нь сайн дурын даатгалд хамрагдсан байна.  

Сангуудаар авч үзвэл: тэтгэврийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 

22.6 хувиар, тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 29.5 хувиар, 

ҮОМШӨ сангийн орлогын төлөвлөгөөг 45.9 хувиар, ажилгүйдлийн даатгалын 

сангийн орлогын төлөвлөгөөг 43.3 хувиар тус тус давуулан биелүүлсэн байна. 

Тэтгэврийн сангийн зарлага 17159.5 сая төгрөг, Тэтгэмжийн сангийн зарлага 

643.3 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн сангийн зарлага 1581.6 сая төгрөг, ҮОМШӨ-ний 

зарлага 508.7 сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалийн сангаас 124.7 сая төгрөг, нийт 

20017.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, даатгалыг олгосон байна. 

Халамжийн сангийн сангийн үйл ажиллагааны эхний 5 сарын мэдээгээр 

Халамжийн тэтгэвэр 1757 хүнд 1447.0 сая төгрөг, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, 

хөнгөлөлт, тусламж, дэмжлэгийг 24445 хүнд 3460.3 сая төгрөг нийт 26202 хүнд 1447 

сая төгрөгийг олгосон байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлт   

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил 

идэвхтэй хайж байгаа хүний тоо 811 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 512 (61.3%)-

оор буурч 427 эмэгтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 52.6 хувийг 

эзэлж байна. 

2019 оны 5 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа хүний 

тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 562 (59.06%)-аар буурсан байна. 

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 16 хувь нь 15-24 нас, 

30.5 хувь нь 25-34 нас, 29 хувь нь 35-44 нас, 21.2 хувь нь 45-54 нас, 2.7 хувь нь 55-59 

нас, 0.6 хувь нь 60-аас дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 1.2 хувь нь 

боловсролгүй, 3.9 хувь нь бага, 8.4 хувь нь суурь, 57.1 хувь нь бүрэн дунд, 6.1 хувь 

нь техникийн болон мэргэжлийн, 4.2 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 19.1 хувь нь 

дээд боловсролтой хүмүүс тус тус эзэлж байна. 

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: Аймгийн хэмжээнд 6 сарын 1-ний 

байдлаар оны эхний төллөх насны 1501.4 мянган хээлтэгч малын 1250.4 мянга 

(83.3%) нь төллөжээ. Гүүний 63.1 хувь, үнээний 69.3 хувь, ингэний 40.3 хувь, эм 

хонины 87.4 хувь, эм ямааны 81.9 хувь нь төллөсөн байна. Төллөлтийн хувь өмнөх 



оноос 17.2 пунктээр өссөн байна. Гарсан төлийн 99.0 хувь буюу 1237.7 мянган төл 

бойжиж байна. Төл бойжилтын хувь өмнөх оны мөн үеэс 1.9 пунктээр өссөн байна. 

6-р сарын 1-ний байдлаар аймгийн дүнгээр 17.3 мянган том мал зүй бусаар 

хорогдоод байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.4 дахин буюу 145.6 мянган толгойгоор 

буурсан байна. Нийт хорогдолд хээлтэгчийн хорогдол 10.0 хувь, бог малын 

хорогдол 77.7 хувь, бод малын хорогдол 22.3 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 6 сарын 1-ний байдлаар 1898.68 га талбайд тариалалт 

хийснээс үр тариа 1082.0 га-д, төмс 139.28 га-д, хүнсний ногоо 122.8 га- д, малын 

тэжээл 554.6 га-д тариалсан байна. 

Өмнөх оны мөн үеийнхээс нийт тариалсан талбай 152.73 га буюу 8.7 хувь, 

үүнээс ногоон тэжээл 366.0 га буюу 2.9 дахин, хүнсний ногооны 17.15 га буюу 16.2 

хувиар тус тус өсч, харин төмс 7.42 га буюу 5.0 хувиар, үр тариа тариалсан талбай 

223 га буюу 17.1 хувиар буурсан байна. 

ХХААХҮЯ, аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо, ХХААГазар хамтран 

Завханмандал суманд 06-р сарын 07-ны өдөр  отрын бүсийн бэлчээр ашиглалтыг 

сайжруулах төлөвлөгөөний төсөл хэлэлцэхээр Дөрвөлжин, Ургамал, Цэцэн-Уул, 

Эрдэнэхайрхан сумдын удирдлага, малчдын төлөөлөлийг оролцуулан  уулзалт   

зохион байгуулав.  

Улсын төсвийн 10,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  Яруу, Дөрвөлжин, 

Алдархаан суманд  39 суурийн  Сартуул үүлдрийн хонь, Завхан буурал үүлдрийн 

ямааг оролцуулан 17,0 мянга гаруй малыг ангилалтад хамруулж, 20 гаруй гойд ашиг 

шимтэй мал шалгаруулаад байна.  

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл 

олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмын дагуу төслийг 2019 оны 05-р сарын 27-ны 

өдрөөс 06-р сарын 10-ны хооронд 6.8 төгрөгийн зээл хүссэн дүнтэй 81 төсөл хүлээн 

авч мэдээллийн системд бүртгэж, төслүүдийн иж бүрдлийг шалгах ажлыг зохион 

байгуулж байна. 

Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хорооны анхны хурлыг 2019 оны 06-р сарын 

14-ны өдөр хийж дэд хорооны даргатай гишүүд тус бүр нууц хадгалах, хамгаалах 

баталгааны гэрээг байгуулж, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 

хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдахаар ирсэн 81 төслийн иж бүрдлийг хуваарийн дагуу 

шалгаж дараагийн шатанд хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.  

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих “Хүнсний ногоо үйлдвэрлэл 

ба усалгаатай тариалан” хөгжүүлэх төслийн хүрээнд Улиастай сумын Ногоон хашаа, 

Тэлмэн сумын Хүрэн талын услалтын системийг сэргээх засварлахаар сонгож Хүн 



амын сургалт, судалгааны төвтэй хамтран 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр 

Улиастай сумын  60 тариаланчаас судалгаа авах ажлыг хамтран зохион байгуулсан.  

ХХААХҮЯ, Азийн хөгжлийн банкны Хөдөө аж ахуйн хөдөөгийн хөгжлийн 

төслийн нэмэлт санхүүжилт төслийн хүрээнд Их-Уул, Тосонцэнгэл, Алдархаан, 

Отгон, Эрдэнэхайрхан сумдын 3 аж ахуйн нэгж, 30 өрхөд нийт 86.4 сая төгрөгийн 

сүү, цагаан идээ боловсруулах тоног төхөөрөмжийг хөрөнгө оруулалтаар 

нийлүүлсэн.  

Зургаа.  Байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын 

бодлогын хүрээнд:   

6.1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр: Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газар, Отгонтэнгэр тусгай 

хамгаалалтын захиргаа, Хяргас нуур-Завхан 

голын сав газрын захиргаа, Ус цаг уур орчны 

шинжилгээний газрууд хамтарч “Нээлттэй 

хаалганы өдөр”-ийг 2019 оны 06 дугаар 

сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. Уг 

нээлттэй хаалганы өдрөөр байгаль орчны 

хуулийг сурталчилан таниулах, иргэдэд 

байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах, 

экологийн боловсрол олгож зөв дадал 

хэвшилд суралцахад гол зорилготой 

зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээний 

хүрээнд холбогдох байгууллагууд брошур, 

баннер гарын авлагыг тарааж мэдээлэл 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

“Нээлттэй засаглал” 21 аймгийн хэвлэл 

мэдээллийн ажилтнуудын нэгдсэн зөвлөгөөнд 

аялал жуулчлалын өртөөг Баруун бүсийн 

олимпид бэлтгэх төвд байгуулж байгууллагын 

хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил болон аймгийн 

аялал жуулчлалын маршрут 9 гайхамшгийг сурталчилан танилцуулж ажиллалаа. 

Тамхигүй Улиастай буюу тамхигүй байгууллага хамт олон аяны хүрээнд аяны 

хүрээнд Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэцийн кабинеттай хамтарч тамхины  хор 

уршгийн талаар сургалт зохион байгууллалаа. 



                
 

Мөн “Усны тухай” хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, “Манлайлагч оддын 

тэнгэр” ХХК-ны 2019 оны 1905/02 дугаар албан тоотыг үндэслэн Завхан аймгийн 

Ургамал сумын нутагт орших 21144Х тоот дугаар бүхий талбайд хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл бүхий талбайд хайгуулын ажил явуулахад шаардагдах унд ахуй болон 

өрөмдлөгийн хэрэгцээнд ашиглуулах дүгнэлтийг гаргаж холбогох газруудад 

хүргүүлж зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажиллаж байна.  

Байгаль орчин аялал жуулчлалын 

яамнаас "Зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн 

сургалт" -ыг Аялал жуулчлалын тогтвортой 

хөгжлийн төв ТББ -тай хамтарч 2019 оны 06 

дугаар сарын 16-20-ний хооронд зохион 

байгууллалаа.Тус сургалтанд тогооч, зөөгч, 

бариста, бартендэр, өрөөний гэрийн 

үйлчлэгч, зочин угтан авах албаны 

ажилтан, хаалгач, ачаа зөөгч, аялалын 

жолооч, аялалын хөтөч зэрэг 10 мэргэжлээр 200 иргэн хамрагдаж сертификатаа 

гардан авч амжилттай төгслөө. 

         
6.2. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр: Аж үйлдвэрийн нийт 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 6 сарын 1-ний байдлаар оны үнээр 10 тэрбум 766.9 сая 

төгрөг болж, өнгөрсөн оноос 2.2 дахин буюу 5871.5 сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийт 

үйлдвэрлэлээс ААНэгжийн үйлдвэрлэл нь 7 тэрбум 201.9 сая төгрөг, иргэдийн 

үйлдвэрлэл нь 3 тэрбум 565.0 сая төгрөг болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, 

дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэл 33.3%, боловсруулсан мах үйлдвэрлэл 26.4%, 

хүнсний үйлдвэрлэл 28.9%, хувцас үйлдвэрлэл 8.3%, модон эдлэл үйлдвэрлэл 1.8 

%, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 0.6 %, барилгын ханын материал үйлдвэрлэл 0.1%, 



гурил үйлдвэрлэл 0.1%, өлөн гэдэс үйлдвэрлэл 0.1%, арьс, шир үйлдвэрлэл 0.2%, 

бусад үйлдвэрлэл 0.2%-ийг тус тус эзэлж байна. 

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: Геодези зураг зүйн тусгай зөвшөөрөлтэй аж 

ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн 12 иргэний нэгж талбарын эргэлтийн цэгүүдийг 

газарт бэхэлсэн нэгж талбарын зургийг 1:1000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр 

зургийн мэдээллийн санд оруулж ажиллаа. Мөн хаягжуулалт, геодезийн цэг тэмдэгт, 

газар зүйн нэрийн зургийн талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар зөвлөмжийг судын 

засаг дарга, хэсгийн төлөөлөгч, газрын даамал нарт хүргүүллээ. 

 Гудамж төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан хэлэлцүүлэгт оролцон авто 

замын трассд орсон геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн судалгааг гарган, нүүлгэн 

шилжүүлэх, нөхөн сэргээх талаар саналаа дэвшүүлсэн. Мөн авто замын трассд 

орсон 69 иргэн, 45 аж ахуйн нэгж байгууллагад албан мэдээлэл хүргэж ажилласан. 

Энэ 5-р сард Улиастай суманд хэрэгжих гудамж төсөл, Авто тээврийн 

үндэсний төвийн барилга, ЗДТГ-ын барилгын засвар, Шилүүстэй сумын дотуур байр, 

эрүүл мэндийн төв, Нөмрөг сумын дотуур байр Тосонцэнгэл сумын 2-р сургуулийн 

барилгын ажлын эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. 

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлуудад хяналт 

хийх ажлын хүрээнд Шилүүстэй сумын цэцэрлэг, дотуур байрны засвар, Дөрвөлжин 

Алдархаан сумдын цэцэрлэг, Шувуун хар уул алтны уурхайн барилга, Сантмаргац 

Их-Уул сумын хичээлийн байр, Улиастай сумын ХЖТ,  Ундрах, Ундрага ХХК-ны орон 

сууцны барилгууд, ЗДТГ-ын барилга, МХГ, Авто тээврийн барилгуудад давхардсан 

тоогоор 26 удаагийн хяналтыг хийсэн байна. Аймгийн ЗДТГ-ын дээврийн засварын 

ажилд хяналт хийхэд  зургийн дагуу хийгээгүй байсан тул хучилтын цутгжлтыг дахин 

буулгуулж байна. 

Улиастай суманд хэрэгжих гудамж төслийн гүйцэтгэгчээр Төгс зам ХХК 

шалгарч гэрээ байгуулж, газар дээр нь хэмжилт хийхэд айл өрх, албан 

байгууллагуудтай давхцал үүссэн тул Аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ, УСЗДТГ, гүйцэтгэгч 

компани, холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд 2019 он 05 сарын 22 ны өдөр 

шуурхай хуралдаж айл өрхүүдийг хашаа татах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж 

байна. Тус замын трассд 50 иад өрх, 50 иад ААНБ орсон байна. Эхний ээлжинд 

хэрэгжих МУИС-ын арын зам дагуу 28 айлд мэдээлэл хүргүүлсэн. Дараагийн 

мэдээллийг 05 сарын 27-ны өдөр ГХБХБГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулалхаар 

ажиллаж байна. 

Тосонцэнгэл сумын нийтийн аж ахуй хариуцсан Тосон-Очирт хайрхан ХХК-д 

хяналт шалгалт хийж үүссэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар албан тоот хүргүүлэн 



ажилласан. Мөн тус газрын машинистуудыг 2019 оны 07 сарын 02-ны өдрөөс 

сургалтанд хамруулахаар ажиллаж байна. 

Барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораторид Харгант ХХК-ны Их-

Уул сумын 300 хүний суудалтай соёлын төв, Бөртэ трейд ХХК-ны Баянтэс сумын 

200 хүний суудалтай соёлын төв, Улиастай сумын 800 хүний суудалтай ХЖТ,  Авто 

вокзал, оношилгооны төвийн барилга, Сонгино сумын эрүүл мэндийн төвийн 

барилгын багана, суурь, хучилтын бетоны марк, мөн Сүм сүндэр өргөө ХХК-ны элс, 

хайрганы ширхэглэгийг тодорхойлсон.  

 

 

 

 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


