
                ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

1.1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл:  

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлыг 2 удаа хийж Оюунлаг Завханчууд  

хөгжлийн хөтөлбөрийг батлах тухай, ИТХ-ын 5 дугаар хуралдаан зарлан хуралдуулах 

тухай, “Зөв монгол хүүхэд” аймгийн дэд хөтөлбөрийн тайлан,  Нэрэмжит болгох тухай, 

Хөрөнгө актлах, Төсвийн тодотголын тухай, Иргэдийн хүсэлтийн тухай, Төрийн 

шагналд уламжлах тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж тогтоолыг гаргаж биелэлтийг 

хангуулахаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд  хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Улсын Их Хурлын даргын ивээл дор жил бүр уламжлал болгон зохион 

байгуулагддаг шатрын тэмцээнийг сумдад зохион байгуулж, тэмцээнээс шалгарсан 

иргэдийг аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулахаар тамирчдын нэрсийг 

нэгтгэж байна.  

Аймгийн ИТХ-ын V хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахын 

зэрэгцээ ИТХурал, Тэргүүлэгчид, Ажлын албанаас бүрэн эрх хэрэгжсэнээс хойш болон 

2017 онд хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн хуралдаанд танилцуулахаар бэлтгэж байна.  

www.khural.mn цахим сайтыг хөтөлж хөгжүүлэгч нарын дунд зарлагдсан 

уралдааны болзол журмыг сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарт 

танилцуулж арга зүйн зөвлөгөө чиглэлийг тогтмол өгч байгууллагын цахим хуудсыг 

хөтлөлт хөгжүүлэлтийг сайжруулан ажиллаж байна.  

Сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албанаас Аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдээс  гаргасан Сүү өргөж хүндэтгэл үзүүлэх уриалга,  Хоггүй орчин-

Хөгжлийн эхлэл уриалга, Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх уриалгыг 

орон нутагтаа зохион байгуулж, ажлын тайланг нэгтгэж байна. Одоогийн байдлаар 

тайлангаа 14 сум тайлангаа ирүүлсэн байна.  

Аймгийн ИТХ-ын даргын 2017 оны 12  дугаар тоот “Мэдээ тайлангийн график 

шинэчлэн батлах тухай” тогтоолын дагуу сумдаас Иргэний танхимын тайлан, ИТХ-

аас гарсан Тогтоолын биелэлт, Төлөөлөгчдийн мэдээ, өргөдөл гомдлын мэдээний 

талаар мэдээллийг авч нэгтгэж байна.  

ШХА-ийн Ногоон алт-малын эрүүл мэнд төслөөс Завхан аймагт хийх хяналт 

үнэлгээ ажлын удирдамжийн дагуу Ногоон алт төсөл, Бэлчээр ашиглалтын нэгдсэн 

холбоо, аймгийн Бэлчээр ашиглалтын холбоотой хамтран  Дөрвөлжин, Завханмандал, 

Ургамал, Эрдэнэхайрхан сумдад  дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаа. 

Хууль зүй дотоод хэргийн яамны Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс Ховд аймагт зохион байгуулсан “Хүрээлэн 
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байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мэдээлэл 

солилцох, түүний илрүүлэлтийг сайжруулах нь” сэдэвт бүсийн зөвлөгөөнд Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн гишүүд 10 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй оролцож аймаг орон нутагтаа  байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж  байгаа ажлын талаар танилцуулга 

хийж, зөвлөгөөнд оролцсон.  

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах талаар Асгат сумын 

иргэн Уранцэцэг, Идэр сумын иргэн Даваажав нар өвөө аавыгаа цагаатгуулах талаар 

гаргасан  судалж хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх талаар дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж, 

дээд шатны байгууллага болох Монгол Улсын цагаатгах ажлыг удирдан зохион 

байгуулах улсын комисст хүргүүлж ажиллаа.  

Аймгийн ХБХОХэлтэсээс Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийн 

хэлэлцүүлгийг 2017 оны 11-р сарын 11-ны өдөр “Иргэний танхим”-д зохион байгуулж, 

39 иргэн санал бодлогоо тусгаж саналуудыг нэгтгэн хөтөлбөрт тусган аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх төлөвлөн ажиллаж байна.  

Завхан аймгийн Лидер сургагч холбоо нь Улиастай хотын ангийн дарга нарын 

МИНИ парлементийн анхдугаар их хурлыг 2017 оны 11 сарын 24-ны өдөр Иргэний 

танхимд зохион байгуулсан. 

 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл:  

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах” 

2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэгдсэн 

төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Засаг даргаар батлуулан Төрийн болон Төрийн 

өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлсэн.  

Энэхүү албан даалгаврын хүрээнд Төрийн болон Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудыг нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу заалт бүрээр хийх ажлаа дэлгэрэнгүй 

төлөвлөж, хийсэн ажлын тайлангаа төлөвлөгөөний биелэлтийн хамт гаргаж ирүүлэх 

талаар хугацаатай үүрэг, чиглэлийг өгч хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

МУ-ын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Орон нутгийн удирдлага 

зохицуулалтын газрын ахлах референт П.Зоригтбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг 

Завхан аймагт ажиллалаа. Ажлын хэсэг аймгийн ИТХ, ЗДТГ, Засаг даргын дэргэдэх 

агентлагууд, сумдын ИТХ, ЗДТГ, багийн ИНХ-ын ажилтай тус тус танилцаж төрийн 

албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарилалт зэрэгт 

үнэлэлт дүгнэлт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.  



  

Аймгийн Засаг даргын ажлын тайлан “Ард иргэдээ сонсох аян” үйл ажиллагааны 

хүрээнд Улиастай сумын 6 багийн иргэдтэй 2017 оны 11 сарын 25-ны өдөр уулзалт 

зохион байгуулсан. Уулзалтанд Улиастай сумын 6 багийн 700 гаруй иргэд оролцож, 

санал хүсэлтээ уламжлалаа. 

  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 7 хэлтэс, тасгийн үйл ажиллагаанд 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс хяналт-шинжилгээ хийж, зөвлөмж 

хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн аймгийн ИТХ-ын V хуралдаанаар аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 

хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн 

дүн, тайланг оруулж хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.  

Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 11 сарын 27-ны өдөр 

хуралдууллаа. Зөвлөлийн хуралдаанаар Аймгийн боловсролын салбарыг 2017-2021 

онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, Сайн оюутан дэд хөтөлбөр, Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн 

дэд хөтөлбөр, Завхан аймгийн усны аюулгүй байдлыг хангах 2018-2020 оны 

төлөвлөгөө, Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт,  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны 

үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тайлан, Аймгийн Автотээврийн газрын даргын сонсгол, 

Аймгийн Биеийн тамир спортын газрын даргын сонсгол, Аймгийн Статистикийн 

хэлтсийн даргын сонсгол зэрэг асуудлыг хэлэлцсэн.  

7 хоног бүрийн Даваа гаригт зохион байгуулдаг албан байгууллагын дарга, 

эрхлэгч нарын ээлжит шуурхай хурлаар 12 дугаар сарыг “Эрчимтэй ажлын сар” болгон 



зарлаж, сарын хугацаанд хийх ажлын төлөвлөгөө батлан биелэлтийг тооцож 

ажиллахыг байгууллагын дарга эрхлэгч нарт үүрэг болголоо.   

Монгол улсын цол, Төрийн дээд одон медалиар шагнагдахаар тодорхойлогдсон 

худалдаа, үйлчилгээ, боловсрол, эрүүл мэнд, эдийн засаг, хөдөө аж ахуйн салбарт 

олон жил үр бүтээл, идэвхи санаачлагатай ажилласан  20 иргэний материалыг аймгийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11 сарын 15-ны өдрийн 

хурлаар хэлэлцүүлж, тогтоол гаргуулан Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт уламжилсан.  

Үүнд: Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон-3, Алтан гадас одон-12, 

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-5  

Мөн төрийн дээд одон медалиар шагнагдахаар тодорхойлогдсон 12 иргэний 

материалыг 2017 оны 11 сарын 28-ны өдөр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн, Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт уламжлахаар 

бэлтгэж байна. 

Төрийн албаны зөвлөлийн Завхан аймаг дахь салбар зөвлөлөөс Төрийн жинхэнэ 

албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 

оны 11 сарын 15-ны өдөр, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд 

томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг  2017 оны 11 сарын 22-ны өдөр тус тус 

зохион байгууллаа.  

 Эдгээр сонгон шалгаруулалтуудын дүн мэдээг салбар зөвлөлийн хуралдаанд 

оруулж, зарлагдсан ажлын байранд хамгийн өндөр оноо авсан иргэдийг тухайн албан 

тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган нэр дэвшүүлж, томилох эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад санал хүргүүлэхээр  бэлтгэж байна.  

2017 оны 11 сарын байдлаар Засаг даргын 521 захирамж гарснаас 11-р сард 54 

захирамжийн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Тухайлбал: Комисс томилох тухай, 

Хөрөнгө гаргах тухай, Ажлын хэсэг байгуулах тухай, Захирамж хүчингүй болгох тухай, 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай, Сэтгэл заслын үйлчилгээнд хамруулах тухай, 

Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай, Эрх сэргээх тухай, Зөрчил арилгуулж захирамж 

хүчингүй болгох тухай, Ажлаас чөлөөлөх тухай, Ажилд томилох тухай, газар эзэмших 

эрх шилжүүлэх тухай, эзэмших, өмчлөх эрх олгох тухай захирамж гаргасан. 

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:  

2.1.Татвар төлөлтийн байдал: Татварын орлогын төлөвлөгөө аймгийн дүнгээр 

121.4 хувийн биелэлттэй, 9 тэр бум 221.5 сая төгрөгийн орлого оруулсаны цалин хөлс, 

түүнтэй адилтгах орлого 43.1 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 3.3 хувь, ашигт 

малтмал ашигласаны төлбөр 23.7 хувь, бусад нэр төрөл 29.9 хувийг тус тус эзэлж 

байна. Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 70.6 хувь буюу 6 тэрбум 513 сая 



төгрөгийг орон нутгийн орлого, 29.4 хувь буюу 2 тэрбум 708.5 сая төгрөгийг улсын 

төсвийн орлого бүрдүүлж байна. 

Монгол банкны мэдээгээр эхний 10 сарын байдлаар гүйлгээнд 5 тэрбум 276.4 

сая төгрөг, иргэдийн мөнгөн хадгаламжинд 64.2 мянган иргэний 67.5 тэрбум төгрөг 

байгаа нь иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 6.3 тэрбум төгрөгөөр 

өссөн байна. Аймгийн дүнгээр 103.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь өнгөрсөн оны 

мөн үеэс 10.6 хувь буюу 10 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Зээлийн сарын хүүг 

арилжааны банкуудаар авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.8%, Хас банк 0.58-2.0%, 

Төрийн банк 1.88%, Капитал банк 1.5% байна. 

Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд: 

3.1. Хууль хяналтын үйл ажиллагаа: Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр Завхан аймагт ажиллаа. Завхан аймгийн тухайд 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд 

ажиллах “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийн гишүүдтэй 

гэрээ байгуулж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх, орон нутгийн төрийн байгууллагуудын 

авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалган туслаж, авлигын 

нөхцөл байдлыг тодорхойлох ажиллагааг явууллаа. Түүнчлэн холбогдох хууль 

тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, үйл ажиллагаа, баримт, материал, хүний нөөцийн 

бодлогын хэрэгжилт, албан тушаалын томилгоо, төрийн үйлчилгээний өнөөгийн 

нөхцөл байдал, тухайн байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийн тоо, 

тэдгээрийн агуулга, шийдвэрлэлт, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, Авлигатай 

тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц байдал, Авлигатай тэмцэх газраас 

хүргүүлсэн албан бичиг, мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл, зөвлөмжийн дагуу авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээтэй танилцсан.  

2017 оны 10 сард шинээр батлагдсан “Авлигын эсрэг-Авлигаас ангид аймаг” дэд 

хөтөлбөр, “Эрх зүйн боловсрол-Эрс өөрчлөлт” дэд хөтөлбөрүүдийг сумдуудад 

хүргүүлж, танилцуулан, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосон.  

2017 оны 11-р сарын 15-ны өдөр аймгийн Засаг даргын удирдлага дор ажиллах 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилго бүхий орон тооны бус салбар зөвлөлийн 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулж Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Завхан 

аймагт хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хүргүүлсэн.  

Мөн аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хил хамгаалтад туслах хүчний зөвлөлийн 

зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Завхан 

аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд тус зөвлөгөөн амжилттай 

явагдаж дууссан.  



Улиастай суманд үйл ажиллагаагаа явуулж буй цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын 

тушаалыг хянаж газар дээр нь зөвлөмж өгөн ажиллаж байна.  

Аймгийн бүх сумдуудын Засаг дарга болон Тамгын газрын дарга нарт Монгол 

улсын Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгийн талаар сургалт зохион байгууллаа.  

3.2.Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл: Аймгийн Цагдаагийн газарт 2017 

оны эхний 11 сард  иргэд, аж ахуйн  байгууллагаас 1247 гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан 

байна. Бүртгэгдсэн гомдол мэдээллийг өмнөх сартай харьцуулахад 15 нэгж буюу 33,3 

хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Нийт бүртгэгдсэн гомдол, мэдээллийн 311 гэмт хэргийн шинжтэй, 972  зөрчлийн 

шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол мэдээлэл бүртгэн 

авсан. Хулгайлах гэмт хэрэг 8 гарснаас иргэдийн өмчийн хулгай -5, малын хулгай- 3, 

эрүүл мэндийн эсрэг-2, авто осол- 2, бусад- 1 гэсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 

бүртгэгдсэн байна.  

2017 оны эхний 11 сард цагдаагийн газарт нийт 6787 зөрчил бүртгэгдсэн нь 

өмнөх оны мөн үеийнхээс 1880 нэгж буюу 38.0  хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Зөрчил гаргасан 449 иргэнийг 12,090,000 / арван хоёр сая ерэн мянган/ төгрөгөөр 

зөрчлийн тухай хуулиар торгож, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн ахуйн хүрээнд 

архидан согтуурч, бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан 29 иргэнийг 

эрүүлжүүлэх байранд хүргэж, шүүгчийн захирамжаар 17 иргэнийг баривчилсан.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 6 багт хөдөлгөөнт эргүүл 252 хүн 

цагийн эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж 95 цэг салбар шалгаж 120 иргэн аж ахуйн нэгжид 

ухуулга яриа хийж “Мал” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 8 чиглэлд 24 цагийн пост 

ажиллаж байна. 

3.3.Архивын ажлын мэдээлэл: 7 хөмрөгийн удирдлагын баримт бичгийг баримтын 

түвшинд тодорхойлон бичилт хийж, тоо бүртгэлийн программд 114 хадгаламжийн 

нэгж, 7453 хуудас баримтаас 5433 заалт, 18700 хүний  нэр, 286 байгууллагын нэр, 

336 газарзүйн нэр шивж, 114 PDF файл үүсгэн эх баримтыг мэдээллийн санд 

холболоо.  

Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 3 хөмрөг, 3 данс, 55 хадгаламжийн 

нэгжийн 3077 хуудас баримтыг сканердаж, 3 хөмрөг 3 дансны 55 хадгаламжийн нэгж, 

3077 хуудас баримтыг photoshop программд засварлаж ашиглалтын хувь үүсгэсэн.  

3 хөмрөгийн 357 хадгаламжийн нэгж баримтанд иж бүрэн нягтлан шалгалт, 

дахин боловсруулалт хийж, үдэж хавтаслан холбогдох акт үйлдэж, данс бүртгэлд 

оруулсан.  

Иргэн, байгууллагын 190 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 75 лавлагаа,  219 

хуулбар,  43 тодорхойлолтыг тус тус  олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.  



Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх төлөвлөгөөний дагуу 7 хөмрөг 

үүсгэгчээс байнга хадгалах 173 хадгаламжийн нэгжийг нягтлан шалгаж хүлээн авч, 

захирамжлалын 27 хадгаламжийн нэгж баримтыг цахим хэлбэрт оруулсан. 

3.4. Онцгой байдал: Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн газрын даргын 2017 

оны 07 дугаар сарын 19-ны 8/1482 дугаартай үүргийн дагуу Онцгой байдлын газрын 

даргын тушаалаар томилсон үнэлгээний комисс Завхан аймаг дахь Улсын нөөцийн 

салбарт өвсний нөөц бэлтгэх НБ-17-17–ийн 1,2,3,4,5 багцуудын тендерийг “Улсын 

нөөцийн тухай хууль” “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн дагуу зохион байгуулж, гэрээний дагуу  

Улиастай сум дахь өвс тэжээлийн цэгт өвс 200.0 тн,  

Завханмандал сум дахь өвс тэжээлийн цэгт 100.0 тн  

Тосонцэнгэл сум дахь өвс тэжээлийн цэгт 200 тн,  

Шилүүстэй сум дахь өвс тэжээлийн цэгт 100.0 тн  

Тэс сум дахь өвс тэжээлийн цэгт 100.0 тн нийт 700.0 тн өвсийг бүрэн  хүлээн авч 

100% гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.   

Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн газар ЧМТО ХХК-тай хийсэн гэрээний 

дагуу Улиастайд 120.0 тн, Завханмандалд 50.0 тн нийт 170.0 тн тэжээлийг хүлээлгэн 

өгөөд байна.    

 2017 оны 11 сард Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу Улиастай сумын Жинст багийн “Ногоон хашааны авто засвар”, 

Жинст баг “Хувийн сууц бүхий авто засвар”, Богдын гол багийн “Авто засвар”, 

Тосонцэнгэл сумын “Хонгор дээд наран” авто засвар, дугуй засвар зэрэг 5 аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартын 

хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. 

Хяналт шалгалтаар: Объектод байх гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг 

зайлшгүй байх шаардлага норм, нормативын дагуу байрлуулаагүй, авто гражийн 

хэмжээнд мөрдөгдөх галын аюулгүйн журам, гамшгаас хамгаалах болон гал унтраах 

шуурхай төлөвлөгөөгүй, ажилчидад гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага зохион 

байгуулаагүй, авралтын зам гарцын схем зураг, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

самбар, санамжийг байрлуулаагүй, аваарын гэрэлтүүлэг суурилуулаагүй, цахилгаан 

ашиглалтын дүрмийг зөрчсөн, гэнэтийн ослын үед ашиглах хатуу, зөөлөн холбоо 

байршуулаагүй, гражийн модон хийцүүдэд галд тэсвэрлэх уусмалаар нэвчилгээ 

хийгээгүй зэрэг зөрчил дутагдалууд илэрлээ. 

Дээрхи зөрчил дутагдлуудыг арилгуулахаар байцаагчийн заавал биелүүлэх  

албан шаардлага нийт 5 хүргүүлж, шалгалтын дүнгийн талаар шалгалтад хамрагдсан 



газруудын удирдлагуудад танилцуулж, зөрчлийг арилгах талаар мэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөмж өгч ажиллаа. 

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын даргын 

2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ний өдрийн "Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх тухай" 4\2235 дугаар үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 3 

бүлэг 12 зүйл заалт бүхий төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулан Улиастай, 

Тосонцэнгэл, Тэс сумдын гэр хорооллын айл, өрхүүдэд гал түймрийн аюулаас 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг ЗОХИОН явуулж байна.  

 2017 оны 11 дүгээр  сарын 08-09, 12-13-ны өдрүүдэд баруун аймгуудын нутгаар 

хур тунадас нойтон цас орж салхи 18-20 м\с хүртэл ширүүсэж цасан шуурга шуурах 

талаар шуурхай мэдээ ирсэнтэй холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг 

мэдээг бэлтгэн багц мессежээр 24 сумын Засаг дарга, 12250 иргэд, 8585 малчид, 965 

тээврийн хэрэгсэлийн жолооч, 7740 зорчигчдод орон нутгийн Завхан телевиз, Баруун 

бүсийн худалдааны төв, Улиастай захын үзелээр өдөрт 3-5 удаагийн давтамжтайгаар 

сэрэмжлүүлэг мэдээг хүргүүлж ажилласан. 

Дө рө в. Нийгмийн хө гжлийн бодлогын хү рээнд:  

4.1. Боловсролын чиглэлээр: Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

“Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”, “Соёлын салбарыг хөгжүүлэх дэд 

хөтөлбөр”, “Сайн оюутан” дэд хөтөлбөрүүдийг батлууллаа.  

2017 оны 11-р сарын 07-с 11-р сарын 09-ний өдрүүдэд "Багшийн сэтгэл хүүхдэд-

II" сургалтанд нийт 602 багш удирдах ажилтан хамрагдлаа. Сургалтыг аймгийн БСУГ, 

Сүхбаатар дүүргийн “Шинэ үе”, “Сант” бүрэн дунд сургуулийн удирдлага, багш нартай 

хамтран зохион байгууллаа.   

*Суралцагчдын  ухаалаг хэрэглээ-сургалтын үйл ажиллагаа* сэдэвт 2017 оны 

шилдэг илтгэлд нийт 16 илтгэл уншигдсгаас Эрдэнэхайрхан сумын дунд сургуулийн 

бага боловсролын багш А.Долгормаа. Н.Оюунгэрэл нарын *Сургалтын үйл 

ажиллагаанд цаасан урлалыг хүүхдэд ухаалгаар хэрэгжүүлэх арга зам" сэдэвт илтгэл 

шалгарч улсад оролцоод ирлээ. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамжийн 

салбар комисс 2017 оны 11 дүгээр сарын 10, 24-ний өдрүүдэд нэгдсэн эмнэлэг дээр 

тус тус хуралдаж, хуралдаанаар нийт 22 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд оролцож 

холбогдох бичиг баримтаа авлаа. 

БОМСТөвөөс 2017-11-04-нд зохион байгуулсан Эко сургууль хөтөлбөрийн 

сүлжээнд хамрагдсан сургуулиудын  III шатны сургалтанд  Тосонцэнгэл-II, Сантмаргаз, 

Түдэвтэй, Дэвшил  сургуулийн 20 багш, 8 удирдах ажилтан, 12 сурагч хамрагдлаа. 



Ховд аймагт зохион байгуулагдсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 

хууль сурталчлах, хуулийн хэрэгжилтийг хангахад үүрэг хүлээгчдийн чадавхийг 

бэхжүүлэх" сургалтанд 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-02-ны өдөр хамрагдсан. Тус 

сургалтаар хүүхдийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, төрөөс 

баримталж буй бодлого, үйл ажиллагаатай танилцуулсан үр дүнтэй сургалт болсон. 

4.2. Эрү ү л мэнд, спортын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 10 

дугаар сард 1100 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхэд 1110 болж, өмнөх оноос амаржсан 

эх 113 (9.3%)-аар, амьд төрсөн хүүхэд 109 (8.9%)-өөр буурсан байна. 

Нялхсын эндэгдэл эхний 10 дугаар сард 22 болж, өмнөх оноос 2 (10.0%)-оор өссөн 

байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин 19.8 болж, өмнөх оноос 

3.41 пунктээр өссөн байна.  

Харин 100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин эхний 10 сард 10.5 

байна.  

Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид эхний 10 дугаар сард 403 болж, өмнөх оноос 232 

(36.5%)-оор буурахад энэ онд халдварт улаанбурхан өвчний тохиолдол бүртгэгдээгүй 

нь голлон нөлөөлсөн байна.  

Энэ улиралд 13.6 мянган өвчтөнийг 104.1 мянган ор хоногоор хэвтүүлж эмчлэн, 

286.2 мянган хүнд амбулатороор үйлчилж, 1251 жирэмсэн эхийг шинээр хяналтанд 

авчээ. 

Цагаанхайрхан сумын Ёс зүйн багтай хамтран эмч мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа 

хандлагыг сайжруулах зорилгоор Ёс зүйн бүсчилсэн сургалт өдөрлөгийг зохион 

байгуулж Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Отгон, Шилүүстэй, Алдархаан сумдын 45 эмч 

мэргэжилтнийг хамруулсан.  

Баруун болон хойд бүсийн 12 сумын 346 өрхийн 1386 иргэнд сурталчилгаа хийж 

924 иргэнд “Усны аюулгүй байдал”, “Ундны усны эрүүл ахуй”, “Гарын эрүүл ахуй” сэдэвт 

сургалтыг зохион байгуулж, 5 төрлийн 6605 ширхэг гарын авлага тараан 1386 хүнээс 

мэдлэг шалгах сорил авч, дүнг нэгтгэж байна. /Ургамал, Сантмаргац, Эрдэнэхайрхан, 

Завханмандал, Дөрвөлжин, Цэцэнуул, Баянтэс, Баянхайрхан, Тэс, Асгат, Сонгино, 

Түдэвтэй /  

Азийн хөгжлийн банкны “ЭМСХХ” төслөөс ирүүлсэн эмийн зохистой хэрэглээний 

талаарх 5 төрлийн постер, 2 төрлийн стикер, 2 төрлийн гарын авлага нийт 2100ш 

сурталчилгааны материалыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүллээ.  

Аймгийн хэмжээнд 40-65 насны иргэдийн 70%-ийг элэгний В,С вирус илрүүлэх 

үзлэг шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөснөөс 12850 буюу 71,5 хувьтай байна. Үзлэг 

шинжилгээнд хамрагдсан иргэдээс С вирус + 1616, В вирус + 1402 иргэнд илэрч, 



гепатит С вирустэй 911 иргэдийн сорьцийг Гялс ХХК, Монавита нэгдсэн лабораторит 

илгээсэн ба 551 иргэний шинжилгээний хариу гарсан.  

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ 

Аймгийн хэмжээгээр нийгмийн даатгалын сангаас эхний 10 сард 10.1 мянган 

хүнд 31.4 тэр бум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгож, 12.5 тэр бум төгрөгийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна.  

Эхний 10 сард 10559 хүн нийгмийн даатгалд хамрагдсаны 6881 буюу 65.2 хувь 

нь төсөвт байгууллага, ААНэгж байгууллагын даатгуулагч, 3678 иргэн буюу 34.8 хувь 

нь сайн дурын даатгалд хамрагдсан байна.  

Сангуудаар авч үзвэл: тэтгэврийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 1.6 

хувиар, ҮОМШӨ сангийн орлогын төлөвлөгөөг 32.2 хувиар давуулан биелүүлж, 

тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 7.8 хувиар, эрүүл мэндийн 

даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөө 8.6 хувиар, ажилгүйдлийн даатгалын сангийн 

орлогын төлөвлөгөө 8.8 хувиар тасарсан байна. 

Тэтгэвэрийн сангийн зарлага 27136.0 сая төгрөгт, Тэтгэмжийн сангийн зарлага 

980.3 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн сангийн зарлага 2807.9 сая төгрөг, ҮОМШӨ-ний 

зарлага 37.8 сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалийн сангаас 428.4 сая төгрөг тус тус 

зарцуулж нийт 31390.4 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, даатгалыг олгосон байна.  

2017 оны 11 сарын 10-ны өдөр Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн 

санхүүжилтээр “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төв”-ийг 

нээлээ. Энэ төв нь ажилгүй болон бизнесээ эхлэх гэж байгаа залуучууд бизнес 

төлөвлөгөө боловсруулах, мэдээлэл солилцох, тэдэнд шинэ бизнесийн гараа эхлэх 

боломжийг нээж өгөх  зорилготой юм. Ажил идэвхтэй хайж байгаа залуучуудыг ажил 

олоход нь туслах, дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөх, өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, ажил 

хайгчийн бүлгийн сургалт үйл ажиллагаанд хамруулах замаар тэдний ур чадварыг 

хөгжүүлэх, гарааны бизнес эрхлэх боломжтой болно. 

 Мөн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хөдөлмөр 

эрхлэлтийн мэргэжилтнүүд болон 24 сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж сертификат 

гардууллаа. 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй 

хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 966 болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 23.1 хувиар буюу 291 

хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 544 эмэгтэй ажил идэвхитэй хайж байгаа нь 

ажилгүйчүүдийн 56.3 хувийг эзэлж байна.  



2017 оны 10 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй хайж байгаа 

ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 16.4 хувиар буюу 158 хүнээр буурсан 

байна. 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ 
 

Хүүхдийн сэтгэц, нийгмийн хөгжил буюу нийгэмшихүйн дадал, чадварыг 

дэмжсэн “Амьдрах ур чадварт суурилсан-Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 

багийг чадавхжуулах ,арга зүй олгох сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд 

аймгийн ЕБ-ын 30 сургууль, Политехник коллежийн Нийгмийн ажилтан, Насан туршийн 

боловсролын арга зүйч багш, ХОБ-ын чиглүүлэгч багш, Хөтөлбөрийг хамтран 

хэрэгжүүлэгч Төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 85 хүн хамрагдсан. 

Сургалтыг “Good Neighbors” ОУБ-ын зөвлөх, сургагч багш, доктор (Ph.D) Х.Баавгай 

удирдан явуулж оролцогчдод гэрчилгээ гардууллаа. 

ШШГГ-тай хамтарч нийтэд тустай ажил хөдөлмөр хийлгэх ялаар шийтгэгдсэн 1 

хүүхэд, хүмүүжлийн албадлагын арга хэмжээгээр шийтгэгдсэн 2 хүүхдэд амьдрах 

ухааны боловсрол олгох сургалт, сэтгэл зүй зан үйлийн сургалт, хууль эрх зүйн сургалт 

зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” санаачлагын хөтөлбөрийг аймаг, сумын 

удирдлагуудад танилцуулах, хүүхдэд ээлтэй засаглал, эрүүл мэнд, боловсрол, 

оролцоо, хамгааллын үйлчилгээний Хөвсгөл аймгийн сайн туршлагыг түгээн 

дэлгэрүүлэх, хүүхдэд ээлтэй аймаг болох арга зүйтэй болоход чиглэсэн сургалтыг 2017 

оны 11 дүгээр сарны 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

Сургалтанд 24 сумын Засаг дарга, Засаг даргын  Тамгын газрын дарга нар болон 

аймгийн Зохицуулах зөвлөлийн гишүүд оролцлоо. 

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: Газар тариалан: 11-р сарын 1-ний байдлаар 

2127.0 тн төмс, 1120.2 тн хүнсний ногоо, 1226.7 тн малын тэжээл, 15374.7 тн байгалийн 

хадлан, 312.5 тн гар тэжээл, 513.0 тн үр тариа тус тус хураан аваад байна.  

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад төмс 190.2 тн-оор буюу 8.2 хувиар, 

хүнсний ногоо 149.3 тн-оор буюу 11.7 хувиар, ногоон тэжээл 1850.4 тн-оор буюу 60.1 

хувиар, байгалийн хадлан 5816.6 тн-оор буюу 27.4 хувиар тус тус буурч, гар тэжээл 

52.2 тн-оор буюу 20.0 хувиар нэмэгдсэн байна.  

Ургац хураалт, хадлан тэжээлийн мэдээ нь өнгөрсөн оноос буурсан үзүүлэлттэй 

байгаа нь зуншлага тааруу, гантай байсантай холбоотой гэж үзэж байна.  

Засгийн 2015 оны 153 дугаар тогтоолоор сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг 

бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журмын дагуу сум хөгжүүлэх сангаас  

254 аж ахуйн нэгж, иргэнд 929.62 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгож 179 ажлын 

байр шинээр бий болоод байна.  



Аймгийн ЗДТГазар, ХАҮТанхим, Дэлхийн зөн ОУБ-ын Завханхангай ОНХХ-ийн 

газартай хамтран “Ургацын баяр-2017” арга хэмжээ, “Завхан түншлэл үзэсгэлэн 

худалдаа”-г хамтатган 11 дүгээр сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж Шилдэг 

тариаланч аж ахуйн нэгжээр “Баяндарь” ХХК, “Завхан солонго” хоршоо, Шилдэг 

тариаланчаар Улиастай сумын тариаланч Я.Банзрагч нар шалгарлаа.   

Мерси кор байгууллагын санхүүжилтээр 24 сумдын 49 мал эмнэлэг үржлийн 

үйлчилгээний нэгжүүдэд олгогдсон зөөврийн хашааг олгох ажлыг хамтран зохион 

байгуулсан.  

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 11 сарын 15-ны өдрийн А/399 тоот захирамжаар 

ажлын хэсэг томилон 13 сумын 680700 богийн төл малыг мялзан өвчнөөс сэргийлэх 

вакцинжуулалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна.  

Бог малын мялзан өвчний вакцинжуулалтын арга хэмжээний хүрээнд 24 сумын 

МЭҮҮНэгжүүдийн эмч нар, МЭҮТасгийн дарга нарт гоц халдварт шүлхий өвчний 

оношлогоо, шинжилгээ, дээж авах, биоаюулгүй байдлын талаар сургалт мэдээлэл 

хийсэн.   

УМЭҮГазраас ирүүлсэн 2017 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 702 тоот хяналтын цэг 

байгуулах албан бичгийн дагуу Солонготын даваан дээр хяналтын цэг байгуулах ажлыг 

зохион байгуулж байна.  

Бэлчээрийн ургамал хамгаалах тухай ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн 

даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/433 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор ХХААХҮ-ийн сайдтай байгуулсан гэрээний дагуу Тэс, Баянтэс, Сонгино, 

Шилүүстэй, Цэцэн-Уул, Идэр, Тэлмэн зэрэг 7 суманд үлийн цагаан оготнотой тэмцэх 

ажлыг 11 дүгээр сарын 1-нээс 10-ны хооронд зохион байгуулж ажиллаа.  

Мөн дээрх 7 суманд үлийн цагаан оготнотой байгаль орчинд халгүй энгийн 

механик аргаар тэмцэх ажилд шаардлагатай 32 ширхэг үлий цөмлөгч төхөөрөмж, 30 

ширхэг үлий утагч төхөөрөмж олгох, заавар зөвлөмжийг газар дээр нь өгөх ажлыг 

аймгийн Засаг дарга, ХХААГ-ын дарга нараар ахлуулсан ажлын хэсэг Идэр сумын Идэр 

суманд зохион байгууллаа.  

Зургаа. Байгаль орчин, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд:  



6.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

чиглэлээр: Аймгийн “Байгаль орчны салбарын 

нэгдсэн зөвлөгөөн”-ийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 

23-27-ний өрдүүдэд зохион байгуулж, салбарын 

нийт 8 байгууллагын 116 албан хаагч оролцсон. 

Мөн сургалтын үеэр 20 заалт бүхий зөвлөмж 

гаргаж, салбарын мэдээлэл  сэтгүүл гарган 

хүргүүлсэн. 

 “Намрын бүх нийтээр хог цэвэрлэх их цэвэрлэгээний аян”-ыг аймгийн хэмжээнд 

зохион байгуулж нийт 2819 га талбайгаас 3932 тонн хог хаягдал цэвэрлэж давхардсан 

тоогоор 7545 иргэн, 5464 айл өрх, 1000 гаруй албан байгууллага аж ахуй нэгж 

хамрагдсан.  

 “Ойгоос хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг бүсчлэн тогтоох тухай” Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/243 

дугаар  тоот тушаалаар үйлдвэрлэлийн зориулалтаар Их-Уул суманд NKRD ROYD ХХК 

10 тонн хуш модны самар бэлтгэн 8 сая төгрөг, БУМАН БОРГОЦОЙ ХХК 85 тонн  хуш 

модны самар бэлтгэн 68 сая нийт 76 сая төгрөгийн орон нутгийн төсөвт төвлрүүлээд 

байна. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад 

экологийн боловсрол олгох,  "Говийн гайхамшигт 6" 

амьтныг олон нийтэд таниулан сурталчилах зорилгоор 

Улиастай сумын 7 ерөнхий боловсролын сургуулийн 

биологийн тэнхимтэй хамтран "Говийн гайхамшигт 6" 

буюу Мазаалай, Хулан, Тахь, Харсүүлт, Монгол бөхөн, 

Хавтгай зэрэг амьтдаар балкад хэвлэн  100 ширхэгийг  

тараан сурталчилсан. 

 Мөн Завхан аймагт ургаж буй ховор болон нэн ховор, эмийн ургамалаар гарын 

авлага гаргахаар судалгааны ажил хийгдэж байна.  

2017 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 

Зөрчлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан Байгаль 

орчин, амьтан, ургамлыг 

хамгаалах журмын эсрэг 

гэмт хэргийг  сурталчлах 

зорилгоор Зөрчлийн тухай 



хууль, Амьтны тухай хуулиар гарын авлага бэлтгэн ард иргэдэд тараан сурталчилж 

байна.  

Амьс-Ус Трейд ОНӨААТҮГ-ийн Улиастай сумын 8 ус түгээх байранд хамгаалалт 

хийсэн ажлыг 2017 оны 11дүгээр сарын 10-ны өдөр хүлээн авах ажлыг Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын газар хүлээн авсан.  

                     

           Улиастай сумын үерийн хамгаалалтын далангийн бүрэн бүтэн байдал, 

өргөтгөлийн үйл ажиллагааг хянан үзэх ажлыг  2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын 

захиргаад хамтран зохион байгууллаа. Дээрх ажлын хүрээнд дараах дүгнэлт гарсан 

байна. 

1.Улиастай сумын Богдын гол багийн гүүрний доод 

хэсгээр Нэгдэл дунд хэсгийн айлуудын урдуур дээд 

хэсгээр цэнгэлдэхийн хэсгийн урдуур  далангийн эвдэрсэн 

нурсан 300м газрыг сэргээн засварлах шаардлагтай.  

 

2.Жаргалант багийн Тээвэрчдийн хэсгийн урдуур 

Загастайн давааны постноос Ундрам петролиум колонк хүртэл үерийн хамгаалалтын 

даланг үерийн хамгаалалтын далангийн стандартын дагуу барьж гүйцээх 

шаардлагатай 

                           

Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн газрууд хамтран Загастай даваа чиглэлийн пост 

гарган 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж байна. Одоогоор зөрчил гараагүй болно. 



Аймгийн төвийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг цэвэрлэх ажлыг. 2017.11.10-

ны өдрөөс эхлэн “Амь-ус” трейд ОНӨААТҮГ зохион байгуулж бохирын цооногруу орж 

өтгөн шингэнийг ялган квош трактороор гадагш зөөж зайлуулан цэвэрлэж байна.  

            

Эрдэнэхайрхан сумын төвийн ундны эх үүсвэрийг хамгаалж жишиг ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг 2017 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдөр 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар хүлээн авсан. 

Франц улсын аяллын компани 2018 оны 7-8 дугаар саруудад говийн болон 

хангайн бүсийн  аялалын хойд чиглэлд аялахаар захиалга ирүүлсэн тул маршрут, 

морин аялал хийх малчин айлын судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

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

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эхний 10 сарын байдлаар оны үнээр 10608.2 сая төгрөг 

болж, өнгөрсөн оноос 23 хувиар буюу 1983.5 сая төгрөгөөр өссөн нийт үйлдвэрлэлээс 

ААНэгжийн үйлдвэрлэл нь 5527.4 сая төгрөг, иргэдийн үйлдвэрлэл нь 5080.8 сая төгрөг 

болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэл 38.1 

хувийг, хүнсний үйлдвэрлэл 35.0 хувь, хувцас үйлдвэрлэл 13.4 хувь, модон эдлэл 

үйлдвэрлэл 10.2 хувь, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 0.8 хувь, өлөн гэдэс үйлдвэрлэл 0.3 

хувь, барилгын ханын материал үйлдвэрлэл 1.0 хувь, вакум цонх үйлдвэрлэл 0.5 хувь, 

бусад үйлдвэрлэл 0.7 хувийг тус тус эзэлж байна.  

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: Улсын төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, төсөл 

хөтөлбөрөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, их засварын ажил техник хяналтын 

ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө удирдамж гарган ажиллаж байна.            

            Их-Уул сумын сургуулийн 640 хүүхдийн хичээлийн байрны барилгын 1,2-р 

давхарын төмөр бетон каркас цутгагдаж дууссан, 3-р давхарын А,Б блокын хэв хашмал 

арматурчилал хийгдэж дуусан цутгалт хийгдсэн. А блок цутгах үед цаг агаар хүйтэрсэн 

тул хөлдөлтөөс хамгаалж, түр зогсоох арга хэмжээ авч дулаарсан үед цутгалтыг 

үргэлжлүүлэн хийхээр боллоо.  

 



Барилга угсралтын ажлуудад 

техникийн үе шатны хяналтыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж гарсан зөрчил дутагдлыг 

тухай бүрд нь арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Барилгын тухай хуулийн 

14.6 заалтын дагуу 2014 онд ашиглалтанд орсон боловч баталгаат хугацаанд 

барилгуудад гарсан эвдрэл гэмтэл, ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт хийж 

гүйцэтгэгч компануудад эвдрэл гэмтлийг засварлах талаар хугацаатай үүрэг даалгавар 

өгч ажиллаж байна.   

БСШУСЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар эрх шилжин хийгдэж байгаа Эрдэнэхайрхан 

сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар, Цагаанхайрхан сумын цэцэрлэгийн барилгын 

гадна хашаа, цэвэр усны шугам татах ажлыг “Боду” ХХК, Улиастай сумын Жинст багийн 

төв замын гэрэлтүүлгийн нэмэлт ажлыг “Идэр тэс” ХХК, Хүнс хөдөө аж ахуй газрын 

засварын ажлыг “Энхмөнх ирээдүй” ХХК гүйцэтгэж улсын комисс ажилуулан 

ашиглалтанд орууллаа. Алдархаан сумын 75 хүүхдийн дотуур байрны их засварын 

ажлыг “Тэсийн бүрд” ХХК гүйцэтгэж байна. Алдархаан сумын Алаг Ууланд Жи 

Мобайлын дахин дамжуулах сүлжээний барилга байгууламжийг “Баялаг Сор” ХХК 

барьж гүйцэтгэн улсын комисс ажиллаж ашиглалтанд орууллаа. ЭМЯ-ны хөрөнгө 

оруулалтаар эрх шилжин хийгдэж байгаа Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасгийн их 

засварын ажлыг “Зуурмаг” ХХК гүйцэтгэж  2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр улсын 

комисс ажиллаж ашиглалтанд орууллаа.  

Цэцэн-Уул сумын сургуулийн 160 хүүхдийн хичээлийн байрны барилга 

угсралтын ажил 2017 оны хавар эхлэхээр байсан боловч ажлын зураг экспиртизээр 

баталдаагүй, мөнх цэвдэг хөрстэй зэрэг шалтгаануудын улмаас хойшлогдож 

2017.10.20-оос ажлаа эхэлж буурь суурийн ажлыг гүйцэтгэж технологийн зогсолт 

хийсэн.  

Иргэд аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр барьж гүйцэтгэсэн барилга 

байгууламжийг хүсэлтийн дагуу улсын комисс ажиллуулан дүгнэлт гаргах ажлыг зохион 

байгуулж байна. 

6.4. Зам тээвэр: Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 

“Хараацайн жигүүр” ХХК, “Жавхлант хийморь” хоршоо, “Жигд эргэлт” ХХК-иуд 2017 оны 



11-сарын 27-ныг хүртэл нийт 18538 зорчигч тээвэрлэж, орон нутагт шуудан холбооны 

газар, болон бусад гэрээт тээвэрлэгч нар 475 зорчигч тээвэрлэн үйлчилгээ үзүүлсэн 

байна.  

2017 оны 11-р сарын 27-ны байдлаар Тээврийн хэрэгслийн хяналт оношлогоонд 

9321 тээврийн хэрэгсэл хамрагдаж, татварт 241,0 сая төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.  

Өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг хангаж “ЗАВХАН АЗЗА” ТӨХК 2017-2018 оны 

өвөл зам, даваанд ажиллах машин, механизм, хүн хүчийг хуваарилсан шуурхай 

хэсгүүдийг байгуулан ажиллаж байна. 

Солонготын давааны шуурхай хэсэгт Хэсгийн ахлагч-1, Механизмчин-2, 
замчин-2, жолооч-2 
1.Автогрейдр – GR135                               1-ширхэг   
2.WZ-3025  Ачигч эксковатор                    1-ширхэг 
3.Өөрөө буулгагч                                        1-ширхэг 
4.Үйлчилгээний машин                               1-ширхэг /түрээсийн/ 
Ганцын давааны шуурхай хэсэгт   Хэсгийн ахлагч-1, Механизмчин-2, замчин-2, 
жолооч-2 
1. Атогрейдр XGMA-3200                             1-ширхэг /түрээсийн/ 
2. Ачигч /ковш/                                              1-ширхэг /түрээсийн/ 
3. Өөрөө буулгагч                                         1-ширхэг  
4. Үйлчилгээний машин                                1-ширхэг /түрээсийн/ 
Согоотын давааны шуурхай хэсэгт    Хэсгийн ахлагч-1, Механизмчин-1, замчин-
2, жолооч-1 
1. Ачигч                                                            1-ширхэг /түрээсийн/ 
2. Өөрөө буулгагч                                           1-ширхэг /түрээсийн/ 
3. Үйлчилгээний машин                                  1-ширхэг /түрээсийн/ 
Загастайн давааны шуурхай хэсэгт    Хэсгийн ахлагч-1, Механизмчин-1, замчин-
2, жолооч-1 

1.Автогрейдр                                                   1-ширхэг /түрээсийн/ 
2. Өөрөө буулгагч                                            1-ширхэг  
3.Үйлчилгээний машин                                           1-ширхэг /түрээсийн/ 

Агуйтын хөтөлийн шуурхай хэсэгт     Хэсгийн ахлагч-1, Механизмчин-2,  
замчин-2, жолооч-2 
1. Цас буудагч                                                 1-ширхэг  
2. Үйлчилгээний машин                                  1-ширхэг  

3. Өөрөө буулгагч                                      1-ширхэг  
4. Автогрейдр                                             1-ширхэг /түрээсийн/ 
 

 

 


