
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 04 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, “Хөрөнгө актлах, 

худалдах, хөрөнгийн доод үнэ тогтоох тухай”, “Алдарт эхийн одон”-д уламжлах 

тухай, Төрийн шагналд уламжлах тухай, Нэрэмжит болгох тухай, Үндэсний бүтээн 

байгуулалтын дээд шагнал “Төрийн гэрэгэ”-д нэр дэвшүүлэх тухай, “Сайн 

бизнесмен" хөтөлбөр батлах тухай, Тээврийн хэрэгслийн түр саатуулах хашаа / 

байр/ ажиллуулах хөтөлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай, ”Амь-Ус трейд” ХХК-ний 

төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг 

тогтоолуудыг гаргаж биелэлтийг хангуулахаар холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн нэр дээр сум, байгууллага аж ахуйн 

нэгж, иргэдээс 88 албан бичиг, санал хүсэлт, 7 өргөдөл гомдол ирсний 28 мэдээ, 

тайлан, зөвлөмж,  60 албан тоот байна. Үүний 45-г нь өөрөө шийдвэрлэн хариуг 

барагдуулж, 10 албан тоот, санал хүсэлтийг холбогдох газар, бусад байгууллагад   

шилжүүлсэн бөгөөд хэрэгжих хугацаа болоогүй 5 албан тоот шийдвэрлэгдсэн 3 

өргөдөл, бусад байгууллага, хэлтэст шилжүүлсэн 2 шийдвэрлэгдэж дуусаагүй 3 

өргөдөл байна.  

Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, 

Хууль зүй дотоод хэргийн яам, НҮБ-ын Хүн амын сан Шевйцарийн хөгжлийн 

агентлагаас санхүүжүүлэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн Ерөнхий газар хамтран 2018 оны 04 

дүгээр сарын 12-наас 14-ний хооронд УБ хотод “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг 

олон талт хамтын ажиллагаа үндэсний чуулган ll” оролцсон. 

Хорих ял эдэлж байгаа болон хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн 

суллагдсан хүмүүст хууль сурталчлах, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулсан. 

2018 оны 04 дүгээр сарын 16-19-ний өдөр Дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчдын 

холбоо, Сонсголгүй төв хамтран “Дохионы хэлний сургалт” зохион байгууллаа. 

Сургалтад нийт 23 төрийн албан хаагч, 11 сонсголын бэрхшээлтэй иргэн 

оролцлоо. 



Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран “Тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах 

хашаа /байр/-ны төлбөр хэмжээ” сэдэвт хэлэлцүүлгийг хийж, хэлэлцүүлэгт иргэд, 

Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцож байр суурь, үзэл бодлоо 

илэрхийллээ. 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл:  

 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 

оныг “Хариуцлагын жил” болгон 

зарласан бол Завхан аймаг “Төрийн 

албан хаагчдын сахилга, хариуцлагыг 

сайжруулах жил” болгон зарлаж, ард 

иргэдийнхээ санал бодолд тулгуурлан 

шийдвэр гаргадаг байх, иргэдээрээ 

төрийн ажлыг үнэлүүлдэг байх, иргэн 

төвтэй төртэй болох зорилт тавин ажиллаж байна.  

Энэ удаагийн төрийн байгууллагуудын удирдлага, албан хаагчдын чадавхыг 

дээшлүүлэх бүсийн сургалтыг Сонгино суманд зохион байгуулж, хойд бүсийн 8 

сумын 160 орчим төрийн албан хаагч оролцлоо. Энэ үеэр зөвлөгөөнд оролцогч 

сум бүр 2018 онд аймаг, сумаас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд тодорхой сэдвээр 

илтгэл тавьж, 2017, 2018 онд шинээр санаачилсан ажлаа тайлагнаж харилцан 

туршлага солилцлоо. Мөн бодлогын бичиг баримт боловсруулах, тайлагнах, 

төлөвлөх, албан хэрэг боловсруулах, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, 

харьцаа хандлага, төрийн албаны стандарт, зөрчлийн тухай хууль болон 

захирамж, тушаалын эрх зүйн үндэслэл зэрэг сэдвээр нэгдсэн сургалт зохион 

байгууллаа. 

Монгол улсын Хүний 

эрхийн Үндэсний Комисс, 

аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан 

нар хамтран 2018 оны 4 дүгээр 

сарын 11-12-ны өдрүүдэд “Хүний 

эрхийн нээлттэй өдөр” арга 

хэмжээг зохион байгууллаа. 

ХЭҮК-ын дарга Ж.Бямбадорж 

Хүний эрх, хууль эрх, зүйн талаар 

зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, хүний 



эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн талаарх гомдол мэдээлэл хүлээн авах, иргэд олон нийттэй 

хийх уулзалт Хөгжимт жүжгийн театрт  4-р сарын 11-нд зохион байгууллагдлаа.  

“Эрх зүйн боловсрол-Эрс өөрчлөлт” дэд хөтөлбөр, Европын холбооноос 

санхүүжүүлж буй “Завхан аймгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, өсөлтөд 

иргэний нийгмийн байгууллагуудын оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх нь” төслийн 

хүрээнд ИНБ-уудын гишүүдэд эрх зүйн мэдээлэл өгөх, чадавхжуулах 2 өдрийн 

сургалтыг 40 төлөөлөгчдөд зохион байгууллаа.  

 

 

 

 

 

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:  

2.1. Татвар төлөлтийн байдал: 

Татварын орлогын төлөвлөгөө аймгийн дүнгээр 120.5 хувийн биелэлттэй, 2 

тэр бум 345.3 сая төгрөгийн орлого оруулсаны цалин хөлс, түүнтэй адилтгах 

орлого 46.9 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 3.8 хувь, ашигт малтмал 

ашигласаны төлбөр 22.1 хувь, бусад нэр төрөл 27.2 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 71.9 хувь буюу 1 тэрбум 685.2 сая 

төгрөгийг орон нутгийн орлого, 28.1 хувь буюу 660.1 сая төгрөгийг улсын төсвийн 

орлого бүрдүүлж байна.  

Монгол банкны мэдээгээр эхний 1 дүгээр улиралд гүйлгээнд 130.4 сая 

төгрөг, иргэдийн мөнгөн хадгаламжинд 64.8 мянган иргэний 73.7 тэрбум төгрөг 

байгаа нь иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.3 тэрбум 

төгрөгөөр өссөн байна. Аймгийн дүнгээр 34.1 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.2 хувь буюу 2.9 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Зээлийн 

сарын хүүг арилжааны банкуудаар авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.75%, Хас 

банк 0.58-2.0%, Төрийн банк 1.58%, Капитал банк 1.5% байна.  

Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд: 

3.1. Хууль хяналтын үйл ажиллагаа: Завхан аймгийн Засаг даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу "Эрх зүйн боловсрол-эрс шинэчлэл" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 

2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх 

өдөрлөгийн арга хэмжээг Улиастай сумын баруун бүсийн худалдааны төвд зохион 

байгууллаа.  



Арга хэмжээний нээлтийн ажиллагаанд 

Завхан аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан, Хууль 

эрх зүйн хэлтсийн дарга У.Батдаваа, Цагдаагийн 

газрын дарга, цагдаагийн хурандаа 

С.Цэрэнсамбуу, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 

дарга Ц.Мянганбаяр, Завхан аймгийн Төрийн 

банкны захирал А.Гомбодорж нар оролцлоо. 

Өдөрлөгийн арга хэмжээнд аймгийн Хууль эрх 

зүйн хэлтэс, Шүүхийн тамгын газар, Аймгийн 

прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газар, Нийгмийн даатгалын 

хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хүний эрхийн 

Үндэсний комиссын Завхан аймаг дахь салбар, 

Шүүхийн шинжилгээний алба, хууль зүйн туслалцааны төв, Хуульчдын холбоо, 

Завхан аймгийн Төрийн банкны салбар зэрэг байгууллагууд оролцож, үйл 

ажиллагаагаа сурталчилж ажиллалаа.  

Эрдэнэхайрхан сумын 

Засаг дарга А.Балжирын 

санаачилгаар хууль сахиулах 

байгууллагуудын эрх зүйн 

сургалт сурталчилгааны баг 

Эрдэнэхайрхан, Завханмандал 

сумын 160 гаруй төрийн албан 

хаагчдад сургалт зохион 

байгууллаа. Энэхүү сургалт нь 

“Эрх зүйн боловсрол-Эрс 

өөрчлөлт” дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг хангах, нийтийн 

албан тушаалтанд эрх зүйн 

мэдээлэл өгөх, чадавхжуулах 

зорилготой юм.  

Энэ үеэр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” сэдвээр аймгийн 

ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Гомбодорж, "Захиргааны 

ерөнхий хууль" сэдвээр аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн В.Долгор, “Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий анги, тусгай анги” 



сэдвээр Цагдаагийн газрын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тасгийн ахлах, 

цагдаагийн ахмад Ж.Баярмаа, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль” сэдвээр 

Завхан аймаг дахь Прокурорын газрын хяналтын прокурор Н.Баасанжав, “Галын 

аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвээр Онцгой байдлын газрын гал түймрийн 

улсын хяналтын байцаагч, ахмад Э.Батжаргал, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн 

тухай хууль” сэдвээр Завхан аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын ахлах 

шийдвэр гүйцэтгэгч Л.Баасансүрэн, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 

хууль” сэдвээр Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, 

цагдаагийн ахмад Г.Алтаншагай, Хууль зүйн туслалцааны төвөөс үзүүлэх 

үйлчилгээний тухай Завхан аймаг дахь Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын 

өмгөөлөгч Д.Бямбабаяр нар тус тус мэдээлэл өглөө. Мөн төрийн албан хаагчид 

хууль, эрх зүйн чиглэлээр өөр өөрийнхөө салбарт тулгарч буй асуудлуудыг 

танилцуулж, ажлын хэсгийнхэн нэмэлт мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

 Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийн 

хүрээнд Төлбөрийн чадваргүй 

яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 

туслалцааны тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төслийг 

боловсруулах ажлын хүрээнд Хууль 

зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн 

туслалцааны төв, Азийн хөгжлийн 

банк хамтран “Төрөөс Хууль зүйн 

туслалцаа үзүүлэх үндэсний 

тогтолцоог бэхжүүлэх нь” сэдэвт 

хэлэлцүүлгийг 2018 оны 4 дүгээр 

сарын 11-ний өдөр зохион байгуулагдаж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

дарга, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга нар оролцлоо. 

Аймгийн Онцгой комиссын 01 

дугаар албан даалгаварын 

хэрэгжилтыг  дүгнэх, Эко 

Завхан аяны хэрэгжилтын 

явцыг дүгнэх ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнд Хууль эрх зүйн 

хэлтсийн мэргэжилтэн 

Э.Гомбодорж багтсан. Яруу, 
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Жинст баг

Идэр

Их-Уул

Гарсан гэмт хэргийн 
шинжтэй гомдол 

мэдээллийн гарсан газар

Алдархаан, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Шилүүстэй, Отгон сумдуудад 5 

хоногийн хугацаатай ажиллалаа. 

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Гомбодорж аймгийн Засаг даргын 4 

дүгээр сарын 06-ны А/165 “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” захирамжийн дагуу Идэр 

суманд 1 өдөр хяналт шалгалтаар ажиллаа. 

Аймгийн Цагдаагийн газрын Замын Цагдаагийн тасгийн ахмад Г.Алтаншагай 

Засаг даргын тамгын газрын албан тушаалтан, ажилчдад Замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын тухай хуулийн сургалтыг Хууль эрх зүйн хэлтэс зохион 

байгууллаа. 

Цагдаагийн газарт  14 хоногийн   хугацаанд иргэд, аж ахуйн, нэгж байгууллагаас 

нийт 35 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгасны 9 буюу 25 хувь нь гэмт хэргийн 

шинжтэй гомдол мэдээлэл, 26 буюу 75  хувь нь зөрчлийн шинжтэй гомдол 

мэдээлэл байна. Цагдаагийн алба хаагчийн илрүүлсэн 61 зөрчил бүртгэгдсэн 

байна.   

Гомдол мэдээллийг өмнөх 14 хоногтой харьцуулбал 3 нэгжээр буюу 7 хувиар 

буурсан  байна.  Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг өнгөөр нь авч үзвэл 

золгүй байдлаар амь насаа алдсан хэрэг-1,  иргэдийн өмчийн хулгай-4, бусдын 

биед гэмтэл учруулах-1, осол-1, гээгдэл хөрөнгө завшсан-1, шүүхийн шийдвэр 

биелүүлэхээс зайлсхийсэн-1 тус тус гарсан байна.  

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, 

мэдээллийг гарсан сум болон багаар нь 

авч үзвэл Улиастай сумын Жинст багт-2, 

Богдын гол багт-1, Алдархаан сумд-2, 

Идэр сумд-2, Тэс сумд-1, Их-Уул сумд-1 

тус тус  гарсан байна. 

 

 

Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 

26 бүртгэгдсэн нь өмнөх 14 хоногтой 

харьцуулахад 5 нэгжээр буюу 19 

хувиар өссөн байна. Зөрчлийн 

гомдлыг өнгөөр нь авч үзвэл гэр 

бүлийн хүчирхийллийн дуудлага-4, 

олон нийтийн амгалан тайван 

байдал алдагдуулсан-10, насанд 
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хүрээгүй хүүхдэд согтууруулах ундаа зарсан-1, бусдын бие махбодид гэмтэл 

учруулсан-7, бусад-4 тус тус бүртгэгдсэн байна. 

Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг  гарсан сум болон багаар нь авч 

үзвэл Улиастай сумын Жинст багт-4, Товцог багт-3, Богдын гол багт-2, Өлзийт 

багт-3, Жаргалант багт-1, Тосонцэнгэл сумд-5, Идэр сумд-1, Отгон сумд-1, Сонгино 

сумд-2, Их-Уул сумд-2, Завхандал сумд-1, Цагаанчулуут сумд-1  тус тус  гарсан 

байна. 

3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл: Аймгийн хэмжээгээр 47 гэмт хэрэг 

бүртгэгдсэнээс 44.7 хувийг иргэдийн эрх чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, 

29.8 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт хэрэг, бусад гэмт хэрэг 22.4 хувийг 

эзэлж, өнгөрсөн оны мөн үеэс гэмт хэргийн тоо 7-оор буурсан байна.  

Эхний 1 дүгээр улиралд гэмт хэргийн улмаас 3 хүн нас барж, 17 хүн гэмтэж 

63.4 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Оны эхнээс өссөн дүнгээр 1020 зөрчил 

илрүүлж, 129 хүн эрүүлжигдэн, 25 хүн баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 

зөрчил 837, эрүүлжигдсэн хүн 48, баривчлагдсан хүн 12-оор тус тус буурч гэмт 

хэргийн илрүүлэлт аймгийн дүнгээр 61.5 хувьтай гарчээ.  

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл: 3 хөмрөгийн удирдлагын баримт бичгийг 

баримтын түвшинд тодорхойлон бичих, тоо бүртгэлийн програмд оруулах ажлын 

хүрээнд 1858 хуудас баримтаас 1608 заалт, 16665 хүний нэр, 39 PDF файл үүсгэн 

эх баримтыг мэдээллийн санд холболоо. Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 2 

хөмрөг, 2 данс, 56 хадгаламжийн нэгжийн 4019 хуудас баримтыг сканердаж, 2 

хөмрөг 2 дансны 56 хадгаламжийн нэгж, 4019 хуудас баримтыг photoshop 

програмд засварлалаа. 2 хөмрөгийн 305 хадгаламжийн нэгж баримтанд иж бүрэн 

нягтлан шалгалт хийж, үдэж хавтаслан холбогдох акт үйлдэж, данс бүртгэлд 

оруулсан. 

238 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 821 баримт шүүж, 108 хуулбар, 641 лавлагаа 

тодорхойлолт 72 олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ. 2018 онд нөхөн бүрдүүлэлт 

хийх судалгаа хуваарийн дагуу 11 хөмрөг үүсгэгчийн 764 хадгаламжийн нэгж  мал 

тооллогын бүртгэл, малын А дансыг  хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт хийлээ. 

3.4. Онцгой байдал: Дотоод журмад өөрчлөлт оруулан долоо хоног бүрийн 

ажлын эхний өдрийн өглөөний нэгдэлтэнд Монгол Eлсын төрийн дуулал 

эгшиглүүлэн, хүндэтгэлийн жагсаал хийж мөн гал түймэр унтраах аврах 39, 43, 57 

дугаар ангиудыг орой бүр “Оройн тоо” дуут жагсаал болон сар бүрийн 15-ны өдөр 

Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн тангараг" давтах "Монгол Цэргийн 

тангараг давтах арга хэмжээг хийлгэж хэвшүүлсэн.  



  Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион 

байгуулах  тухай” Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/125 дугаар 

тушаалыг үндэслэн, онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны А\12 дугаар 

тушаалаар үзлэг явуулах “Ажлын хэсэг” томилон Онцгой байдлын газар, Гал 

түймэр унтраах, аврах 39, 43, 57, дугаар анги, жагсаалын талбайд 2018 оны 04 

дугаар сарын 13-ны өдрийн 10 цагт зохион байгуулсан. 

Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны А/11 дүгээр тушаалаар Онцгой 

байдлын ерөнхий газраас ирэх биелэлтийн шалгалтад бэлтгэх ажлын хэсгийг 

байгуулан шалгалтад бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 9 зүйл заалттайгаар 

боловсруулан бэлтгэл ажлыг хангасан. 

 2018 оны 04 дүгээр сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд Онцгой байдлын ерөнхий 

газрын дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын дарга дэд хурандаа 

Г.Бат-эрдэнээр ахлуулсан биелэлтийн шалгалтын ажлын хэсэгт онцгой байдлын 

газар, анги салбар байгууллагынхаа үйл ажиллагааг шалгарууллаа. 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А\188 дугаар захирамжаар Онцгой байдлын 

газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга дэд хурандаа Б.Ядамжав, гал 

түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахмад Э.Батжаргал нар Аймгийн Онцгой 

комиссын 2018 оны 01, Засаг даргын 01, 02 дугаар албан даалгаврын 

хэрэгжилтийг шалган зааварчлах ажлаар 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-нөөс 23-ны 

өдрүүдэд ой бүхий 5 сумдад ажиллаж болзошгүй гамшиг осол, гал түймрийн 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар заавар зөвлөмж өгсөн. 

Аймгийн Онцгой комиссын 28 гишүүн, гамшгаас хамгаалах 12 албаны 34 

мэргэжлийн бүлэг хэсгийн нийт 417, Улиастай сумын Жинст, Өлзийт, Чигэстэй, 

Довцог Жаргалант, Богдын гол багийн багийн 6170, 24 сумын ерөнхий 

зориулалтын мэргэжлийн анги, 115 багийн нийт 5746 ажилтан, ард иргэд оролцож, 

Завхан аймгийн хэмжээнд гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор 

ажиллах дадлага сургуулилтанд урьдчилсан байдлаар нийт 12333 хүн, 335 машин 

техник  хамрагдлаа.  

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, сургалт сурталчилгаа: График 

төлөвлөгөөний дагуу Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу 

төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 1, 2, 3, 4 

дүгээр сургуулиуд, Политехникийн коллеж, Хөгжим бүжгийн коллеж, хүүхдийн 1, 2, 

4, 5 дугаар цэцэрлэгүүд, Тэс сумын Ерөнхий боловсролын сургууль зэрэг нийт 11 

байгууллагад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартын 

хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион явууллаа. 



Урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны талаар: Тосонцэнгэл сумын 

Дархан-Уул, Улаантолгой, Хайрхан багуудын  нийт  84 

айл өрхийн 181 ард иргэдэд ГАУС-лэх үзлэг, ухуулга 

яриа хийж албаны 70468101 болон 90410105 дугаарын 

утаснуудыг тэмдэглүүлэн хаягийн бүртгэлийг шинэчлэн 

зам гарц усан хангамжийн судалгааг гаргаж нийт 21 

зөрчил дутагдал илэрсэнээс газар дээр нь  17 зөрчлийг  

арилгуулж  заавар зөвлөмж өгсөн.    

Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: Улсын төрөлжсөн олимпиадын II давааг 

зохион байгуулах ажлын хэсэг аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын даргын  

2018 оны 03 дугаар сарын 15-ний өдрийн А/12 тоот тушаалаар байгуулагдаж, 03 

дугаар сарын 23-наас 31-ний өдөр Улиастай сумын ерөнхий боловсролын Дэвшил 

сургууль дээр амжилттай зохион байгууллаа. Ерөнхий боловсролын 29 сургуулийн 

1558 багш, суралцагч 13 төрлийн олимпиадын 61 ангилалд оролцож, Улиастай 

сумын  ерөнхий боловсролын Дэвшил сургууль, Тосонцэнгэл сумын 1 дүгээр 

сургууль, Улиастай сумын Жавхлант цогцолбор сургууль, Чандмань-Эрдэнэ 

үндэсний лаборатори сургууль, Тосонцэнгэл сумын 2 дугаар сургуулиуд 

тэргүүллээ. Улсын төрөлжсөн олимпиадын төрлөөр III даваанд оролцох багш, 

суралцагчдын нэрс, II давааны тайланг  гаргаж, БСШУСЯ-нд хүргүүллээ. Ерөнхий 

боловсролын 12 дугаар ангийн инженер, технологийн чиглэлээр суралцах 

сонирхолтой суралцагчдаас урьдчилсан шалгалт авах судалгаа авч, “Инженер 

технологийн дээд боловсрол” төсөлд хүргүүллээ. 

 Судалгаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн 125 

суралцагч хамрагдаж, 2017-2018 оны хичээлийн жилд “Элсэлтийн ерөнхий 

шалгалт”-д хамрагдах суралцагчдын бүртгэлийг зохион байгууллаа. Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн 1272 суралцагч “Элсэлтийн ерөнхий 

шалгалт”-д орохоор бүртгүүлснээс 70 суралцагч нь өмнөх хичээлийн жилийн 

төгсөгчид байна. 

 Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын анхны жилдээ ажиллаж 

байгаа багшлах эрхгүй 44 багшийн материалыг БМДИ-д хүргүүлэхээр бэлтгэл 

хангаж, аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтнүүд Идэр, Их-уул, Тосонцэнгэл, Тэлмэн 

сумын ерөнхий боловсролын сургууль болон аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр, 

Музей, Номын сангийн үйл ажиллагаанд зөвлөн тусалж, ажиллалаа. 



 Сурган, заах арга зүйн сектор байгуулагдсаны 60 жилийн ойн босгонд 

аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор Сурган заах арга зүйн кабинетийг 

Монгол Улсын гавьяат багш, доктор, профессор Р.Маабазарын нэрэмжит 

болголоо. БСШУС-ын яамнаас хэрэгжиж байгаа “Боловсролын чанарын шинэчлэл” 

төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 22 сургуульд STEM боловсролын ширээ, 

сандал хүлээлгэж, “Өв соёлоо өлгийдөе” аян, “Соёлын өв” эчнээ олимпиад, 

“Хаврын баяр”, “Сайн хичээл” үйл ажиллагааны бүс, аймгийн зөвлөгөөний 

удирдамжийг сум, сургуулиудад хүргэн ажиллалаа. 

4.3.Биеийн тамир, спортын салбар: Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан сумын 

уугуул, Самбо бөхийн ази тивийн аварга, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний 

хүрэл медальт Олон улсын хэмжээний мастер  Дагвын Баянмөнхийн нэрэмжит 

самбо бөхийн өсвөр үеийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг  04 дүгээр 

сарын 6-8 ны өдрүүдэд анх удаа аймагтаа зохион байгуулж, тэмцээнд Архангай, 

Чингэлтэй дүүрэг, Баянхонгор, Булган, Хөвсгөл, Хан-Уул дүүрэг, Сэлэнгэ, Хэнтий, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Багануур, Дархан, Төв, Ховд, Увс, 

Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Орхон, Налайх, Сүхбаатар дүүрэг, спортын клубын 

тамирчид, дасгалжуулагчид, тив дэлхийн мастер, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг Биеийн тамир, спортын удирдлагууд оролцсон өргөн бүрэлдэхүүнтэй, 

зохион байгуулалтын өндөр түвшинд явагдаж амжилттай өндөрлөлөө. Энэхүү 

тэмцээний үйл ажиллагаа, шагналын зардалд аймгийн Засаг дарга нөөц сангаасаа 

14.0 сая төгрөгний дэмжлэгийг үзүүлсэн байна.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэд өсвөрийн шигшээ багийг 8 төрлөөр хичээллүүлж  

2018 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулагдаж, өсвөр үеийн Улсын аварга 

шалгаруулах тэмцээнээс  Чөлөөт бөхийн  төрлөөр 1 алт, 1 мөнгө, 2 хүрэл, Жу-до 

бөхийн төрлөөр  1 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл медаль авсан амжилтай байна.  

4.4.Нийгмийн даатгал, халамж: Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхтэй хайж байгаа хүний тоо 1373 болж, өнгөрсөн оны 

мөн үеийнхээс (21.4%)-оор өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 757 эмэгтэй ажил 

идэвхтэй хайж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 55.1 хувийг эзэлж байна.  

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15.7 хувь нь 15-24 нас, 

31.7 хувь нь 25-34 нас, 27.1 хувь нь 35-44 нас, 21.6 хувь нь 45-54 нас, 3.3 хувь нь 

55-59 нас, 0.6 хувь нь 60 дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 1.7 хувь 

нь боловсролгүй, 2.8 хувь нь бага, 7.9 хувь нь суурь, 52.4 хувь нь бүрэн дунд, 7.4 



хувь нь техникийн болон мэргэжлийн, 5.7 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 22.1 

хувь нь дээд боловсролтой хүмүүс тус тус эзэлж байна.  

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: 2018 оны 1дүгээр улирлын 

байдлаар аймгийн дүнгээр 126.6 мянган том мал зүй бус хорогдоод байгаа нь 

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3.7 дахин буюу 120.3 мянган толгой малаар 

өссөн байна. Нийт хорогдолд хээлтэгчийн хорогдол 15 хувь, өвчнөөр хорогдсон 

том мал 0.006 хувь байна. Одоогийн байдлаар 120.1 мянган толгой хээлтэгч 

төллөж бойжсон төл 217.6 мянган толгой буюу төл бойжилт 5.3 хувьтай байна.  

Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин төвийн бүсийн аймгуудад 

оношлогдсон тул уг өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор Тэлмэн сумын нутаг Согоотын 

даваанд мал эмнэлгийн хяналтын цэгийг шинээр байгуулан ажиллаж байна.  

Мал аж ахүйн мэргэжилтэний зөвлөгөөнийг хийж мал эмнэлэг үржлийн 

тасаг, мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдтэй гэрээ байгууллаа. Уг зөвлөгөөнд бүх 

сумдын тасгийн мэргэжилтэнүүд, мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний нэгжийн 

дарга захирал нар нийт 130 хүн оролцож. мал эмнэлэг үржлийн .тасгуудад  

мотоцикль олголоо. 

2017 онд тарилгад хамрагдсан бог малын мялзан өвчнөөс сэргийлэх 

вакцины дархлаа шалгах зорилгоор Ургамал, Сонгино, Завханмандал, 

Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут сумдын вакцин хийгдсэн малаас 1000 дээж 

цуглуулан авч лабораторид шинжлэхэд бэлэн болголоо.  

2018 оны 3 сард лабораторийн шинжилгээнд Цагаанхайрхан, Алдархаан, 

Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан, Тэлмэн, Улиастай, Баянтэс  сумдаас 24 дээж 

материал ирсэнийг шинжлэхэд галзуу өвчин 10 оношлогдсон байна.  

Мал аж ахуйн хаваржилтын нөхцөл байдал, малын хорогдол, отор нүүдлийн 

шилжилт хөдөлгөөний  судалгааг сумдаас авч,  нэгтгэн аймгийн онцгой комисст 

танилцуулж, ХХААХҮЯ  болон холбогдох газруудыг  мэдээлэлээр ханган ажиллаж 

байна.  

Малын бүртгэл мэдээллийн программ хангамжийн ашиглалтын судалгаа, 

мал зүйчдийн судалгаа,малчдад малыг тэнхрүүлэхэд хэрэглэх арга заавар 

зөвлөмжийг  хүргүүлж, Улаанбаатар хотод  05 дугаар сард зохион байгуулагдах 

малчдын зөвөлгөөнд  оролцох  малчдын анкет түүх намтарыг сум бүрээс  

гаргуулан авах зэрэг ажлыг хийж байна.  

 

 



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

бодлогын хүрээнд  

6.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр: "Миний гоё сум" 

хөтөлбөрийн хүрээнд сумдад ногоон байгууламж бий болгох ажлыг дэмжиж 

аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэлд 80 сая төгрөг 

тусгаж сумдаас санал авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийг гүйцэтгэж  байна. 

 “Бүх нийтээр мод өдөр”-н бэлтэл ажлыг хангаж албан байгууллага, аж 

ахуйн нэгжүүдээс гадна талбайдаа шинээр болон нөхөн тарилт хийх мод, бут 

сөөгний суулгац, зүлэг, мандалын цэцэгний  үрийн захиалга авч байна. 

Аймгийн хэмжээнд орчны бохирдол доройтлыг бууруулах, иргэдийн  эрүүл, 

аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийн бүрдүүлэх, зөв дадал хэвшлийг 

төлөвшүүлэх зорилгоор “Эко Завхан” уралдаант аяныг сумд,  албан байгууллага, аж 

ахуйн нэгж,  хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дунд зарлаад байна 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 50 га талбайд хийгдэх ойжуулалтын ажил 

болон “Улаагчны Хар нуур”-ын эргийн хамгаалалтын тохижилтын ажлын 

гүйцэтгэгчийг шалгаруулах  ажлыг Орон нутгийн өмчийн газар гүйцэтгэж байна. 

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Мэргэжил сургалтын төвд 35 хүнийг 

цэцэрлэгжүүлэлтээр, 1 хүнийг зөгийчнөөр сургаж байгаа бөгөөд 4 дүгээр сараас 

эхлэн Улиастай суманд практик дадлагын ажлыг эхлүүлээд байна. 

Говь-Алтай аймагт 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион 

байгуулагдсан GG-6 амьтныг хамгаалах “Зохицуулах Зөвлөл”-ийн анхдугаар 

уулзалт зөвлөгөөнд аймгийнхаа төлөөллийг оролцуулж говийн гайхамшигт 6 

санаачлагын зөвлөлийн дүрмийг баталсан. 

2018 оны 3 дугаар сарын 30-аас 4 

дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд Улаанбаатар 

хотод зохион байгуулагдсан “Ай Ти Эм-2018” 

олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг 

Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоотой 

хамтран зохион байгуулж түнш аймгаар 

оролцож аймгийнхаа аяллын бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ, урлаг соёл, “Нүүдэлчдийн  соёлын 

наадам-2018” арга хэмжээг сурталчилсан.   



Дээрх арга хэмжээнд давхардсан 

тоогоор 8000 гаруй иргэн, аж ахуйн 

нэгжүүд оролцсон бөгөөд, аймагт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа жуулчны бааз, 

буудлууд тур оператор компаниудтай 

2018 онд хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулсан.  Мөн  2019 оны түнш аймгийн 

шилжин явах тугийг Увс аймагт гардуулж 

өгсөн. 

Аймгийн хэмжээнд мал, амьтны 

гоц халдварт болон халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх, байгаль 

орчны бохирдол, доройтлоос 

урьдчилан сэргийлж мал, амьтны 

сэг зэмийг цуглуулж устгах 

ажилтай газар дээр нь очиж 

шалгах, Эко Завхан уралдаант 

аяны хэрэгжилттэй танилцах, 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

зорилгоор аймгийн Засаг даргын 

2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн А/188 дугаар захирамжаар 

ажлын хэсэг байгуулж ажилласан. 

Хууль бус хулгайн ангаас 

урьдчилан сэргийлэх, экологийн ач 

холбогдол бүхий нэн ховор болон 

ховор туруутан, зэрлэг  амьтан 

болох үнэг, чоно, хярс зэрэг амьтад 

хавханд орохоос урьдчилан 

сэргийлэх, тэдгээрийн амьдрах 

таатай орчинг бүрдүүлэх, хавхны 

тоог цөөрүүлэх зорилгоор  аймгийн 

хэмжээнд  “ХАВХ” аяныг зарласан. 8 

аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны 



менежментийн төлөвлөгөөг хянаж, 3 аж ахуйн нэгжийн төсөлд  байгаль орчны 

ерөнхий үнэлгээ хийсэн. 

2018 оны 04 дүгээр сарын 04-наас 05-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод 

зохион байгуулагдсан “Уул уурхайн байгаль орчны хамгаалал, уул уурхайн үйл 

ажиллагааны  эвдэрсэн газрын тооллого” сэдэвт семинарт аймгийн хэмжээнд уул 

уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын урьдчилсан тооллогын явц, 

анхаарах асуудлуудын талаар мэдээлэл хийж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар 

чиглэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч ажилласан. 

6.2. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр: Аж үйлдвэрийн 

нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эхний I улирлын байдлаар оны үнээр 3533 сая 

төгрөг болж, өнгөрсөн оноос 4.2 хувиар буюу 153.3 сая төгрөгөөр буурч нийт 

үйлдвэрлэлээс ААНэгжийн үйлдвэрлэл нь 2626.2 сая төгрөг, иргэдийн үйлдвэрлэл 

нь 906.8 сая төгрөг болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, дулаан, усан 

хангамжийн үйлдвэрлэл 68.2 хувийг, хүнсний үйлдвэрлэл 22 хувь, хувцас 

үйлдвэрлэл 8.2 хувь, модон эдлэл үйлдвэрлэл 1.1 хувь, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 

0.2 хувь, бусад үйлдвэрлэл 0.3 хувийг тус тус эзэлж байна.  

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: 2018 оны 03 сарын сарын 26-ны өдөр Газрын 

харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 02 тоот удирдамж батлуулан 

2018 оны 03 сарын 27-ноос эхлэн Улиастай сумын 6 багийн иргэд “Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр давхардсан тоогоор 

нийт 600 гаруй иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгч барилга болон газрын тухай 

хуулийг сурталчилж, үйлчилгээ үзүүллээ. 

 



 

Эрдэнэхайрхан, Завханмандал, Дөрвөлжин, Ургамал сумдаас бусад 

сумдаар тусгайлан удирдамж гарган “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион 

байгуулсан. 

Өргөдөл гомдлын хувьд Иргэн, албан байгууллага, аж ахуй нэгжээс ирсэн 

албан бичиг 32 ирснээс 19 шийдвэрлэж 6 албан бичиг хүлээгдэж байан. Өргөдөл 

112 ирснээс 109 өргөдлийг цаг тухайд нь хууль эрхзүйн хүрээнд шийдвэрлэн 

одоогийн байдлаар 3 өргөдөл хүлээгдэж, аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

дараах иргэд, аж ахуй нэгжүүдийн өргөдөл, хүсэлтийг шийдвэрлэлээ. Үүнд: 

 Газар өмчлүүлэх захирамжийн өөрчлөлт оруулах тухай-51 

 Иргэд газар өмчлүүлэх тухай-26 

 Хамтран өмчлөгч салгуулах тухай-11 

 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай-21 

Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн Улаанбаатар хотод 4 

сарын 04-наас 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж манай аймгаас барилга 

угсралтын 3 компани ГХБХБГ-с 3 хүн тус тус оролцсон. 

2018 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах болон их засвар 

хийгдэх Тэс сумын ЗДТГ-ын конторын барилга, Цагаанхайрхан  сумын ЗДТГ-ын 

барилгын засвар, Дөрвөлжин сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Шилүүстэй сумын 100 

хүүхдийн цэцэрлэг, Завханмандал, Цагаанчулуут сумын 75 хүүхдийн дотуур 

байрны барилгын засвар, Улиастай сумын 7-р цэцэрлэгийн барилгын эрх шилжин 

ирсэн тул зураг төсөв, ажлын тоо хэмжээ гарган тендер зарлуулсан. Жавхлант 

цогцолбор сургуулийн  320 хүүхдийн хичээлийн  байрны дээврийн засварын мөнгө 

батлагдсан боловч нэр, төсөвт өртөг зөрүүтэй батлагдсан тул БСШУС-ын сайдад 

албан тоот хүргүүлээд байна. Мөн орон нутгийн хөгжлийн санхүүжилтээр хийгдэх, 

Тэлмэн сумын хичээлийн Б байр, Цагаанчулуут сумын усан хангамж сайжруулах 

ажил, хяналтын пост байгуулах ажлын зураг төсөв, тоо хэмжээг гарган тендер 



зарлуулсан. Шинээр баригдах Баянтэс, Их-Уул сумдын 300 хүний суудалтай 

соёлын төв, Алдархаан сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан, 

холбооны техникийн нөхцөлийг бүрдүүлэн дэвсгэр зураг дээр тодотгол хийж 

Өлзий-Иш ХХК-нд хүргүүлсэн. 

Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн 6 хуудас маягтын дагуу орон сууцны 

эрэлтийн судалгааг Улиастай сумын 6 багт 37 өрх айлаас авч нэгтгэн барилгын 

хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. Барилга угсралтын аж ахуйн нэгжээс тендерт орох 

тодорхойлолтыг тухай гарган хүргүүлсэн. Мөн барилга угсралтын ажил эхэлсэн 

“ЮМ ЮМ ХХК”-ний 40 айлын орон сууцны барилга, “Грийн спарек ХХК”-ний 25 

айлын орон сууцны барилга, “ЭЛ СИ БИ ХХК”-ний  800 хүний суудалтай  ХЖТ-ын 

барилга үе шатны ажил бүр дээр хяналт хийлгэж холбогдох бичиг баримтаа 

бүрдүүлж ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн сунгуулах талаар албан тоот 

хүргүүлсэн. Мөн Цэцэн-Уул сумын 160 хүүхдийн хичээлийн байр, спорт заалны 

барилгын суурийн ажил эхэлсэн хөндий суурийн хучилтын хэв хашмал 

арматурчлал хийгдэж байна. БНСУ-ын зээлийн хөрөнгөөр Улиастай суманд 

баригдах дулааны станцын талаар Улиастай суманд дулаан үйлдвэрлэх, түгээх 

тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүдийг оролцуулан  хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 

хэлэлцүүлгээс гарсан шийдвэрийг Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


