
                ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ 

 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

 

1.1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээлэл:  

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлыг 1 удаа хийж, “Худалдах хөрөнгийн 

доод үнэ тогтоох тухай”, “Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай”, “Хөрөнгө 

актлах тухай”, “Нэрэмжит болгох тухай”, “Алдархаан сумын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөө батлах тухай”, “Төрийн шагналд уламжлах тухай”, “Ой тэмдэглэх 

зөвшөөрөл олгох тухай” тогтоолуудыг гаргаж биелэлтийг хангуулахаар холбогдох 

байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Ажлын алба Орхон 

аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт,  гаргаж буй бодлого, тогтоол шийдвэр, 

анхан болон дунд шатны хурлын байгууллагын үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, 

иргэдийн оролцоо, өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж буй байдлын талаар туршлага 

судлан, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцлоо. 

“Монгол улсын төлөөллийн байгууллагын бэхжүүлэх нь төслөөс“ Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн манайлал сургалтыг 

зохион байгуулж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагаа, иргэдийн 

оролцоог хангахад эмэгтэй Төлөөлөгчдийн оруулсан сайн туршлагын талаар ном 

бэлтгэж байна.  

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажлын хүрээнд 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн сарын аяныг зохион 

байгуулж ажиллахаар төлөвлөгөөг ГХУСАЗСЗ-ийн даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 

ханган ажиллаж байна.  

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагаа Үндэсний 

чуулган гурав дахь жилдээ Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж, Гэр бүлийн 

хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагааны  талаарх өнөөгийн нөхцөл 

байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар илтгэл танилцуулж оролцсон.  

Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын 

дарга, ажлын албаны дарга холбогдох мэргэжилтэн нар аймгийн Цагаатгах ажлыг 



удирдан зохион байгуулах салбар комиссын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Завхан аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссын 

хийсэн ажлын 3-р улирлын тайланг гаргаж Монгол улсын Цагаатгах ажлыг удирдан 

зохион байгуулах улсын комисст хүргүүлсэн. Мөн Өсвөрийн цагдаа - 2019 арга 

хэмжээний удирдамжийг Цагдаагийн газрын дарга, Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн дарга 

нараар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны 

өдөр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас аймаг, нийслэлийн удирдлагуудтай 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар баримталж буй бодлого, анхаарах 

асуудлууд”-ын талаар цахим хурал хийж, санал солилцлоо.   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар Хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлд заасан байна.  Энэ хуулийн 111.2 дахь хэсгийг 

хэрэгжүүлэхээр Засгийн газрын 2019 оны 111 дүгээр тогтоолоор Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо 

тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээг тогтоож өгсөн байна.  

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл  

Завхан аймаг “Хэрэглэгч аймгаас үйлдвэрлэгч аймагт шилжих” томоохон 

зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ зорилтын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газар, Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөл хамтран дөрөвдүгээр сарын 

17-ны өдөр Улаанбаатар хотод хөрөнгө оруулалтын чуулганыг зохион байгуулж, 

чуулганд 24 сумын Нутгийн зөвлөл, Засаг дарга, бизнес эрхлэгчид, олон улсын 

байгууллага, элчин сайдын яамдууд, гадаад дотоодын 350 гаруй хөрөнгө 

оруулагчид оролцлоо.  

Хөрөнгө оруулалтын чуулганы үр дүнд сум бүрт бүс нутгийнх нь онцлогт 

тохирсон 2-5 жижиг үйлдвэр, цех байгуулахаар шийдвэрлэж, нийт 86 төслийг 30 

гаруй тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээг үзэглэлээ.  

Завхан аймаг хүнийхээ хөгжилд чиглэсэн 

“Оюунлаг Завханчууд” хөгжлийн хөтөлбөр 

боловсруулан баталж, таван “Сайн” дэд хөтөлбөр 

хэрэгжүүлж 

байгаагийн нэг нь 

“Сайн эмч” хөтөлбөр 

юм. Шилдэг боловсон хүчнийхээ нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх, илүү сайн ажиллах урам зориг өгөх, 



үнэлэмжийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор шилдэг багшаа 10 сая төгрөгөөр шагнасан 

бол энэ удаад шилдэг 40 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнээ шалгаруулж, шилдгийн 

шилдэг эмчээ мөн 10 сая төгрөгөөр урамшууллаа. 

 “Эрүүл мэндийн үйлчилгээний шилдэг ажилтан”, “Шилдэг сувилагч, тусгай 

мэргэжилтэн”, “Шилдэг багийн эмч”  “Шилдэг эмч, эм зүйч”, “Шилдгийн шилдэг эмч” 

номинациудаар хамт олны санал, цахим санал асуулга , хэрэглэгчийн үнэлгээ гэсэн 

гурван үе шаттайгаар шалгаруулалтыг хийсэн юм.   

Шилдэг 30 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн тус 

бүр 300 мянган төгрөгөөр, есөн эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтэн тус бүр нэг сая төгрөгөөр 

шагнуулсан бол Завхан аймгийн “Шилдгийн 

шилдэг эмч”-ээр Монгол Улсын хүний гавьяат эмч 

Урианхайн Оргил тодорч 10 сая төгрөгөөр 

хөдөлмөр зүтгэлээ үнэлүүллээ. Мөн сум бүр 

“Шилдэг эмч”-ээ шалгаруулж нэг сая төгрөгийн үнэ бүхий малаар малжуулав.  

“Миний гоё сум” хөтөлбөрийн хүрээнд “Эко Завхан” аяныг хоёр дахь жилдээ 

амжилттай зохион байгуулж байна.  

Улиастай хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн 18 га талбайг тохижуулж, хогийг хагас 

ландфиллын аргаар хаах ажлыг Улиастай сумын дэргэдэх Хот тохижилт 

үйлчилгээний алба, “Сүм сүндэр өргөө” ХХК хамтран гүйцэтгэж байна. Төвлөрсөн 

хогийн цэгийн 4.7 га газрын өргөст торон хайс хамгаалалтыг сэргээн засварлан, 

технологийн сайжруулалт хийж, 1800 орчим метр газар хамгаалалтын далан, 

шуудууг татаж, төвлөрсөн хогийн цэг рүү хүрэх шороон замыг сайжрууллаа. 

Түүнчлэн төвлөрсөн хогийн цэгийн талбай дотор аюултай хог хаягдал хадгалах 15 

шоо метрийн багтаамжтай дөрвөн ширхэг хүнхээлийг байгуулж, 200 литр хлорын 

шохойг ариутгалын зориулалтаар хүнхээл тус бүрт хийж ариутгажээ.  

Урин дулаан цаг ирж байгаатай холбогдуулан ард иргэд, албан байгууллага 

бүр өөрийн эзэмшлийн талбай, хашаа хорооныхоо дэргэдэх эзэнгүй хогийг 

цэвэрлэх, гудамж талбайд иргэд хог, муу усаа асгахаас сэргийлж хяналт тавих, 

орчиндоо цэвэр цэмцгэр амьдрахыг аймгийн Хот тохижилт үйлчилгээний албанаас  

уриалав. 

“Сайн оюутан” хөтөлбөрийн хүрээнд дөрөвдүгээр сарын 17-ны өдөр “Завхан 

хөгжлийн шийдэл-2019” оюутны эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг 

зохион байгууллаа. Хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай шилдэг боловсон 

хүчин, шинэ үеийн манлайлагчдыг бэлтгэн гаргах зорилгоор энэхүү эрдэм 



шинжилгээний бага хурлыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг 

уламжлалтай. Энэ жилийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд оюутнууд нийт 31 

илтгэл ирүүлснээс 2-р шатанд шилдэг 10 илтгэлийг хэлэлцүүллээ. Шинжлэх ухааны 

үндэслэл, сэдвийн боловсруулалт, шинэ санаа зэрэг хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтээр 

шилдгүүдээ тодруулсан юм.  

Тэргүүн байранд МУИС оюутан Б.Баянжавзан “Сайн ноён хан аймгийн 

Далайчойнхор вангийн хошууны нэрт зураач, бурханч Л.Ламжавын бүтээлийн өвөөс 

олдсон эртний нэгэн гар бичмэл сударт хийсэн судалгаа” илтгэлээр, дэд байранд 

Хууль сахиулахын их сургуулийн оюутан Б.Оюунжаргал “Завхан аймгийн өрсөлдөх 

давуу тал буюу хөгжлийн тулгуур салбар: Мод, модон эдлэл боловсруулах үйлдвэр” 

илтгэлээр, гуравдугаар байранд СЭЗИС-ийн оюутан Ж.Баярсайхан, Б.Баяржаргал 

нар “Малын индексжүүлсэн даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж, арга 

замууд /Завхан аймгийн жишээн дээр/” илтгэлээр тус тус шалгарлаа. МУИС-ийн 

оюутан Б.Ширэндэв  “Бэгзийн Явуухулангийн уран бүтээл дэх хайрлахуй, 

бахархахуй, оршихуйн мөн чанарыг судлах нь” сэдвээр, МУБИС-ийн оюутан 

Г.Ариунаа “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн гүйцэтгэлийн өнөөгийн байдал, 

иргэдийн оролцоо, цаашдын хандлага” сэдвээр судалгаа хийж тусгай байрт 

шалгарав.  

 “Сайн оюутан” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын нэрэмжит 

“Оюутны тэтгэлэг”-ийг тодорхой шалгуур үзүүлэлт хангасан Улаанбаатар хот болон 

Завхан аймагт суралцаж буй 25 оюутанд олгох юм. Тиймээс энэ удаагийн эрдэм 

шинжилгээ, онол практикийн бага хуралд илтгэлээ ирүүлсэн оюутнууд тэтгэлэгт 

хөтөлбөрт хамрагдахад нэг алхам ойртсоныг аймгийн Засаг дарга энэ үеэр 

онцоллоо. Мөн дараа жилийн хуралд илүү олон оюутан төрөлх нутгийнхаа хөгжилд 

үнэтэй хувь нэмэр оруулах далайцтай бүтээлүүдээр оролцоно гэдэгт итгэж буйгаа 

илэрхийлэв. 

Завханчууд оюуны соёлын үнэт өв болсон босоо Монгол бичгээ хэрэглэх, хүн 

бүр уншиж, бичих чадварыг эзэмших зорилгоор “Миний Монгол-2025” хөтөлбөр 

эхлүүллээ. Энэ хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд босоо монгол бичгээ өнө 

удаан жил уламжлан хадгалж яваа Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Монгол 

хэлэн зүйн эрдэмтэн доктор, нэрт уран бичигтэн Ийшийн Сувади, Отог өмнөд 

хошууны монгол дунд сургуулийн удаан жилийн захирал Толгарын Вандинбуу, Отог 

өмнөд хошууны ажил мэргэжлийн сургуулийн багш Ө.Одгэрэл нар хамтран ажиллаж 

800 гаруй цагийн сургалт явуулж байна.  



Энэхүү сургалтаар нэн тэргүүнд Монгол уран бичлэгийн чадварыг багш, 

сурагчдад эзэмшүүлэх юм. Учир нь уран бичлэг бол эртний уламжлалт соёл, эрдэм 

мэдлэг, оюуны боловсрол, хүний дотоод сэтгэлийн торгон мэдрэмжийг монгол 

бичгийн зурлагаар илэрхийлж үзүүлдэг бийрийн урлаг төдийгүй хэрэглээний хувьд ч 

үнэ цэнэтэй бүтээл төрдөг.  

Сургалтад Завхан аймгийн 24 сумын Ерөнхий боловсролын 29 сургуулийн 

200 хүүхэд, 80 багшийг хамруулахаар төлөвлөсөн бөгөөд эхний ээлжийн 10 

хоногийн сургалтыг дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхэлж, урд бүсийн 11 сумын 15 

сургуулийн 100 хүүхэд, 37 багш, сонирхогчид амжилттай суралцаж төгслөө. 

Аймгийн “тариалан эрхлэгчдийн 

зөвлөгөөн”–ийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-

30-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын тамгын 

газар, Дэлхийн зөн ОУБ-ын Завханхангай орон 

нутгийн хөтөлбөрийн газартай хамтран зохион 

байгууллаа.  

Тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөнөөр аймгийн 

Газар тариалангийн салбарын өнөөгийн байдал, 

цаашид тавих зорилтын тухай ХХААГазрын дарга 

Н.Батбаяр,  газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 

дулааны цаг агаарын төлөв байдлын талаар Ус Цаг 

Уур Орчины Шинжилгээний Газрын мэргэжилтэн 

Ариунбаяр нар тус тус мэдээлэл хийлээ.   

Зөвлөгөөнөөс хөдөө аж ахуйн техникийн хангамжийг сайжруулах, газар 

тариалангийн үйлдвэрлэлд зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, үр, бордоо, ургамал 

хамгааллын бодисыг хөнгөлөлттэй үнээр захиалгын дагуу нийлүүлэх, тариалангийн 

талбайн хөрсийг агрохимийн шинжилгээнд хамруулж гарсан зөвлөмжийн дагуу 

бордоог хэрэглэж хөрсний үржил шимийг сайжруулах, 2019 онд аймгийн хүн амын 

хэрэгцээт төмсний 76 хувь, хүнсний ногооны 37 хувийг орон нутгийн үйлдвэрлэлээр 

хангах зорилт дэвшүүллээ.  

  

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:   

2.1.Төсвийн орлого, зарлага: Аймгийн хэмжээгээр 2019 оны 1 дүгээр 

улиралд 21 тэрбум 697.1 сая төгрөг төсөвлөгдсөнөөс, зарлага 19 тэрбум 166.8 сая 

төгрөгт хүрсэн байна.  



2.2. Монгол банкны мэдээгээр эхний 1 дүгээр улиралд гүйлгээнд 436.5 сая 

төгрөг, иргэдийн мөнгөн хадгаламжинд 68.4 мянган иргэний 90.5 тэрбум төгрөг 

байгаа нь иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 16.8 тэрбум төгрөгөөр 

өссөн байна. Аймгийн дүнгээр 23.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь өнгөрсөн оны 

мөн үеэс 10.2 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Зээлийн сарын хүүг арилжааны 

банкуудаар авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.46%, Хас банк 1.58, Төрийн банк 

1.46%, Капитал банк 1.5% байна. 

Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд:  

3.1. Хууль хяналтын үйл ажиллагаа: 

Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын 

удирдлагуудад ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион 

байгууллаа. 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 

өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хууль, эрх зүйн хэлтсээс төрийн болон орон 

нутгийн өмчит байгууллагын удирдлагуудад 

“Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгууллаа.  

Боловсрол, соёлын салбарын 

удирдах албан тушаалтан нарт 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

сургалт зохион байгууллаа. 2019 

оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр 

аймгийн Засаг даргын тамгын 

газрын Хууль эрх зүйн хэлтсээс 29 

сургуулийн захирал, 40 цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, 23 соёлын төвийн эрхлэгч 

/захирал/ нарт “авлига, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  

3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл: Аймгийн хэмжээгээр 79 гэмт 

хэрэг бүртгэгдсэнээс 21.5 хувийг иргэдийн эрх чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт 

хэрэг, 43.0 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт хэрэг, 35.5 хувийг бусад гэмт хэрэг 

эзэлж, өнгөрсөн оны мөн үеэс гэмт хэргийн тоо 32-оор өссөн байна.  



Эхний 1 дүгээр улиралд гэмт хэргийн улмаас 5 хүн нас барж, 17 хүн гэмтэж 

129.7 сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Оны эхнээс өссөн дүнгээр 2830 зөрчил 

илрүүлж, 121 хүн эрүүлжигдэн, 26 хүн баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 

зөрчил 1810, баривчлагдсан хүн 3-аар өсч, эрүүлжигдсэн хүн 8-аар буурсан байна.  

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл: Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 8 

хөмрөг, 8 данс, 115 хадгаламжийн нэгжийн 4560 хуудас баримтыг сканердаж, 8 

хөмрөг 8 дансны 115 хадгаламжийн нэгж, 4560 хуудас баримтыг photoshop 

програмд засварлалаа.  

14 хөмрөг, 14 данс, 199 хадгаламжийн нэгжийн  удирдлагын баримт бичгийг 

баримтын түвшинд тодорхойлон бичиж, тоо бүртгэлийн програмд оруулах ажлын 

хүрээнд  9970 хуудас баримтаас 5893 заалт, 20312 хүний нэр,  13 байгууллагын нэр 

программд шивж 199 PDF файл үүсгэн эх баримтыг холболоо.  

269 иргэн, 9 байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч 521 баримт шүүж, 140 

хуулбар, 303 лавлагаа 78 тодорхойлолт   олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.  

Архивын баримтын тоо бүртгэлийн нэгдсэн программд нийт 200 байгууллагын 

мэдээг шивж, баталгаажуулан аймгийн нэгдсэн мэдээг гаргаж Архивын ерөнхий 

газарт хүргүүллээ.  

4 хөмрөгийн 201 хадгаламжийн нэгж баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгаж 

техник боловсруулалт хийсэн.  

Хөмрөг үүсгэгч 17 байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтанд мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгсөн.  

Төрийн архивыг 2019 онд нөхөн бүрдүүлэх төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу 6 

хөмрөгөөс 2018 оны мал тооллогын бүртгэл 31 хадгаламжийн нэгж, 8 хөмрөгөөс 

удирдлага зохион байгуулалтын 201, нийт 232 хадгаламжийн нэгж баримтаар нөхөн 

бүрдүүлэлт хийж, 6 хөмрөгийн 87 хадгаламжийн нэгж, 4102 хуудас баримтыг цахимд 

оруулан хүлээн авлаа. 

3.4. Онцгой байдал: Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар 

сарын 27-ны өдрийн 82 дугаар тогтоолын дагуу Завхан аймаг дахь Улсын нөөцийн 

салбарын өвс тэжээлийн 6 цэгээс өвс тэжээлийг 50%-ийн хямдралтай үнээр 

Аймгийн засаг даргын баталсан хуваарийн дагуу 24 сумын 116 багийн малчид, мал 

бүхий иргэдэд өвс 50%, тэжээл 70%-ийг олгоод байна.  

Онцгой байдлын ерөнхий газрын газрын даргын тушаалаар тус аймагт ирсэн 

Улсын нөөц хүмүүнлэгийн тусламжийн газрын агуулах аж ахуйн чанар технологийн 

хэлтсийн дарга хошууч Ч.Отгончулуунаар ахлуулсан ажлын хэсэг Онцгой байдлын 

газар болон Улсын нөөцийн салбар цэгүүдэд ажиллалаа. 



Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2017 оны 505 дугаар тушаалын 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 05-ны өдрийн А/12 дугаар тушаал гаргаж Онцгой байдлын газар, Гал түймэр 

унтраах, аврах 39, 43, 57 дугаар ангийн алба хаагчдын биеийн зохистой харьцааг 04 

дүгээр сарын 15-ны өдөр тус тус тодорхойлж дүн мэдээг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэн Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 27/157 дугаар албан бичгээр 

Гал түймэр унтраах, аврах ангийн захирагч нарт холбогдох үүрэг чиглэл өгч 

ажиллалаа.  

Аймгийн Онцгой комиссын хурлыг 1 удаа хуралдуулж,  Алдархаан сумын 

Чигэстэй багийн нутаг Их нумт гэдэг газар /Улиастай сумаас зүүн хойд зүгт 43 км/ 

шар усны үер бууж замын зорчих хэсэгт эвдрэл үүсч хот хоорондын тээвэр хийхэд 

хүндрэл гарсантай холбогдуулан 

2019.04.05–ны өдрийн 09.00 цагаас аймгийн 

Онцгой комиссыг хуралдуулж Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, 

Цагдаагийн газар, аймгийн Авто тээврийн 

үндэсний төв, аймгийн ЗДТГ-ын Авто зам, 

тээвэр, хариуцсан мэргэжилтэн нарын 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг газар дээрх 

нөхцөл байдалтай танилцаж дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа.  

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага 

сургуулилтад Аймгийн Онцгой комиссын 28 гишүүн, гамшгаас хамгаалах 12 албаны, 

34 мэргэжлийн бүлэг хэсгийн нийт 350, Улиастай сумын Жинст, Өлзийт, Чигэстэй, 

Товцог Жаргалант, Богдын гол багийн 7170, 24 сумын Ерөнхий зориулалтын 

мэргэжлийн анги, 115 багийн нийт 5346 ажилтан, ард иргэд, Онцгой байдлын 

байгууллагаас 108 алба хаагч оролцож, дадлага сургуулилтад нийт 12516 хүн,  235 

машин техник хамрагдсан.  

Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулийг аймгийн 

24 сумын, Ерөнхий боловсролын 30 сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох 9 

байгууллагуудад 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 30 сургуулийн 1010 багш 

719 ажилтан, 15283 сурагч нийт 17.012 хүнд, сургуулийн өмнөх боловсрол олгох 

байгууллагын 216 багш, 1570 хүүхдэд нийт 1786 хүнийг хамруулан  сургалтыг тус 

тус амжилттай зохион байгууллаа. 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар 

зөвлөлийн хурлыг 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдуулж Ой хээрийн 



түймрээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг 5 бүлэг 24 заалттайгаар хэлэлцэн, 

аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн ой хээрийн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх 01 албан даалгаврыг 10 бүлэг 49 зүйл заалттайгаар тус тус 

хэлэлцүүлэн батлуулж ой бүхий сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлэн мэргэжил арга 

зүйн заавар зөвлөмж өгч хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.  

Энэ сард график төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

даргын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Улиастай суманд үйл ажиллагаа 

эрхэлж буй Төв номын сан, Орон нутаг судлах музей, Алдартны 

музей, Хөгжимт жүжгийн театр зэрэг 4  аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулан 

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартын хэрэгжилтийг 

хангуулах хяналт шалгалтыг зохион явууллаа. 

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу шингэрүүлсэн 

хий ашиглагч 13 цайны газарт хяналт шалгалт хийж 75 зөрчил илрүүлж газар дээр 

нь 9 зөрчил арилгуулж 52 хүнд зөрчил арилгуулах талаар заавар зөвлөмж өгч 

ажилласан. 

 Дээрх зөрчил дутагдлуудыг арилгуулахаар Заавал биелүүлэх албан 

шаардлага 18, Мэдэгдэл 1,  Дүгнэлт 2, Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 1 зэрэг эрх 

зүйн баримт бичиг үйлдэж шалгалтын дүнгийн талаар шалгалтад хамрагдсан 

газруудын удирдлагуудад танилцуулж зөрчлийг арилгуулах талаар үүрэг чиглэл өгч 

ажиллалаа. 

 Торгуулийн арга хэмжээг 2 албан газар, нэг иргэнийг зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг тус тус үндэслэн 1.100.000 

мянган төгрөгийн торгуулийн  арга хэмжээ авсан 

Онцгой байдлын газраас Дашваанжил ХХК-тай хамтран Улиастай суманд 

шингэрүүлсэн хийн түлш ашигладаг аж ахуй нэгж байгууллагуудад хяналт 

шалгалтыг зохион байгууллаа. 

 Хяналт шалгалтанд  хамрагдсан газруудын ажилчдад Шингэрүүлсэн хийг 

ашиглах үеийн галын аюулгүй байдлын шаардлага, шингэрүүлсэн хийн түлшээр 

ажилладаг нийтийн хоолны хийн тулга, хийн баллон ашиглалтын анхан шатны 

мэдлэг олгох сургалтад Онцгой байдлын газраас 35 алба хаагч, аж ахуйн нэгж 



байгууллагын 25 иргэнд 6 цагийн багтаамжтай зохион байгуулж, сургалтад 

хамрагдсан ажилтан алба хаагчдад сертификат олгов.  

Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: Хэлний бодлогын Үндэсний зөвлөлийн 

Завхан аймаг дахь орон тооны бус салбар зөвлөлийн гишүүд "Эх хэлний өдөр"-ийн 

хүрээнд аймгийн Төв номын сан, Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын Дэвшил 

сургууль, хүүхдийн 2 дугаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцаж, зөвлөн 

тусалж, хамтран ажиллалаа.  

Цэцэрлэгийн эрхлэгч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудтай Төрийн 

зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх болон, хөдөлмөрийн гэрээг 

байгуулж, 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлалаа. Мөн цэцэрлэгийн эрхлэгч, 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудын 1-р улирлын ажлыг дүгнэж, мөнгөн 

урамшууллыг олголоо.  

“Сайн хичээл үйл ажиллагааны бүсийн зөвлөгөөн”-ийг 04 дүгээр сарын 19-20-

нд Ургамал, Цагаанчулуут, Баянтэс, Түдэвтэй сумын цэцэрлэг, сургуулиуд, 

Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль, 5-р цэцэрлэг, Улиастай 

сумын Ерөнхий боловсролын “Дэвшил” сургууль, 5-р цэцэрлэгт бүсчилэн амжилттай 

зохион байгуулж, “Аймгийн сайн хичээл үйл ажиллагаа”-нд  Ерөнхий боловсролын 

сургуулиудын 6 багцын 48 хичээл, сургуулийн өмнөх боловсролын 2 багцын 16 

хичээл үйл ажиллагаа, сайн туршлагын 23 илтгэл оролцохоор бэлтгэл  хангаж 

байна.  

2019 онд их, дээд сургуульд элсэн суралцах хүсэлтэй иргэдээс Монгол хэл, 

бичгийн дахин шалгалтыг 04 дүгээр сарын 22-нд Боловсролын үнэлгээний төвтэй 

хамтран зохион байгуулж, 12-р ангийн  хамрагдах 125 суралцагчаас 116 

хамрагдлаа.  

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит  хөндлөнгийн шалгалтыг 4,6,7,8,10,11-р 

ангийн суралцагчдаас  04 дүгээр сарын 29-нд авах ажлын хэсэг байгуулагдаж, 

удирдамж, зөвлөмж, арга зүйгээр ханган,  бүх судлагдахуунаар шалгалтын нэгдмэл 

тестыг боловсруулж зохион байгууллаа.  

Улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын давааны ерөнхий дүнгээр Улиастай 

сумын Ерөнхий боловсролын Дэвшил сургууль 40, Ерөнхий боловсролын  

Чандмань-Эрдэнэ лаборатори сургууль 32, Ерөнхий боловсролын Жавхлант 

цогцолбор сургууль 28, Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль 28, 

2-р сургууль 25 медаль  авч  медалийн тоогоороо тэргүүллээ. Улсын төрөлжсөн 



олимпиадын 3-ын даваанд 12 судлагдахуунаар 9-р ангийн 4, 11-р ангийн 1, 12-р 

ангийн 18, нийт 23 суралцагч, 16 багш оролцохоор бэлтгэл хангаж байна.  

Аймгийн БСУГ, Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагатай хамтран Улиастай 

сумын Ерөнхий боловсролын Жавхлант цогцолбор сургуулийн багш нарт                                  

“Сургалтын үндэс суурь бол хайрлах сэтгэл”, Улиастай сумын Спорт цогцолборын 

хамт олонд  “Хүний эрхэм чанар, харилцаа” сургалтыг зохион байгуулж, 

хэлэлцүүлэг хийлээ. Сургалт, хэлэлцүүлэгт 120 гаруй багш, ажилтан хамрагдлаа. 

Улиастай сумын ерөнхий 

боловсролын сургуулиудын “Охидын 

клуб”-ын  охидуудад 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 18-нд “Алхам алхмаар-охидын 

оролцоо, манлайлал”  сэдвээр сургалт 

зохион байгуулж, 90 гаруй охид оролцсон 

ба хүүхдийн манлайлал, хүчирхийлэл, 

хүүхэд хамгаалал, хэрхэн бие зөв авч 

явах, бусдад сайн үйл хийх талаар 

харилцан ярилцлаа.  

Дэлхийн Зөн ОУБайгууллагын Хүмүүнлэгийн Онцгой байдлын Менежер, 

Дэлхийн зөн Завхан хангайн ажилтнуудтай хамтран 2019 оны  04 дүгээр сарын 19-

20-нд Улиастай сумын Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль дээр “Сургуулийн 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ” сургалтыг зохион байгуулж, сургуулийн удирдлага, 

БСУГ-ын мэргэжилтнүүд, сургуулийн Гамшгаас хамгаалах Штабын гишүүд, 

суралцагч, эцэг эхийн төлөөлөл 50 гаруй хүн хамрагдлаа.  

Сургалтын үр дүнд сургуулийн гамшгийн үнэлгээг яаж хийх талаар  ерөнхий 

ойлголт өгч, оролцогчид эрсдлийг бууруулах арга замууд, эрсдлийн ерөнхий 

үнэлгээний аргачлалыг ашиглан, өөр өөрийн сургуулийн үнэлгээ хийж, төлөвлөгөө 

гаргах зэрэг дадлага ажлыг багаар хамтран хийж, сургуулийнхаа гамшгийн 

төлөвлөгөөгөө засан сайжрууллаа. 

 



 
 

СОЁЛ УРЛАГ: 

Төрийн шагналт, Монгол улсын Гавьяат зүтгэлтэн, дорнын их яруу найрагч 

Б.Явуухулангийн мэндэлсний 90 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион 

байгуулагдах “Очирваанийн Их эгшиглэн” яруу найргийн наадмын удирдамж, 

хөтөлбөрийг боловсруулан баталгаажууллаа.  

Завхан, Орхон аймгийн соёлын өдрүүд 04 дүгээр сарын 25-26-нд Улиастай 

хотод зохион байгуулагдаж, Дуу бүжгийн “Эрдэнэт” чуулгын уран бүтээлчид 

“Хайрлан жаргах эх орон” тоглолтыг Улиастай хотын иргэдэд толилуулж, спортын 

нөхөрсөг тоглолт явагдлаа.  

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн  2019 оны 04 

дүгээр сарын 19-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор Идэр сумын Ерөнхий 

боловсролын сургуулийг Монгол улсын Гавьяат эдийн засагч С.Нямзагдын 

нэрэмжит, 15 дугаар тогтоолоор Алдархаан сумын соёлын төвийг Монголын тайз, 

дэлгэцийн алтан үеийн нэрт зүтгэлтэн, БНМАУ-ын гавьяат жүжигчин 

М.Бадамгаравын нэрэмжит, 16 дугаар тогтоолоор Соёл Урлагийн Их Сургуулийн 

салбар Завхан аймаг дахь Хөгжим Бүжгийн Коллежийг Төрийн соёрхолт, нэрт 

хөгжмийн зохиолч Х.Билэгжаргалын нэрэмжит болголоо.  

Монгол Улсын Засгийн газрын  2018 оны 241 тогтоолоор батлагдсан 

“Сонгодог урлаг-3”, 2019 оны 68 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Соёлын биет бус 

өвийг хамгаалах” Үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх Дэд хөтөлбөрийг 

боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдлаа.  

4.2.Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд эхний I улиралд 

335 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхэд 336 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 18-

аар, амьд төрсөн хүүхэд 20-оор тус тус буурч, нялхсын эндэгдэл эхний I улиралд 6 

болж өмнөх оноос 2(75%) оор мөн адил буурсан байна. Халдварт өвчнөөр 

өвчлөгчид 2018 оны I улиралд 151 болж, өмнөх оны мөн үеэс 66(177.6%)-аар 



буурсан байна. Эхний I улиралд 5.1 мянган өвчтөнийг 36.8 мянган ор хоногоор 

хэвтүүлж эмчлэн, 84.2 мянган хүнд амбулатороор үйлчилж, 345 жирэмсэн эхийг 

шинээр хяналтанд авчээ. 

Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүдийн баг УАУТ, ЗӨСТ, Цагаанхайрхан, 

Цагаанчулуут, Отгон СЭМТ, Шилүүстэй СДЭ-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт 

үнэлгээ хийж, тухайн байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмж өгч 

ажиллаа. Зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэлийн хяналтыг 8-9 сар хийхээр төлөвлөн 

ажиллаж байна.  

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “САЙН ЭМЧ” дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд эрхэлсэн ажилдаа онцгой амжилт гаргаж, мэргэжил нэгт 

нөхдөө ажлын үр дүн, ур чадвар, идэвх санаачилга, бүтээлч үйлсээрээ манлайлан 

ажилласан Шилдэг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтанг шалгаруулж,  “Шилдгийн 

шилдэг эмч”-ийг 10.0 сая төгрөг,  9 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтанг тус бүр 

1.0 сая төгрөг, 30 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, багийн эмч, эрүүл мэндийн ажилтанг 

тус бүр 300.0 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.  

Мөн “Сумын сайн эмч”-ийг шалгаруулж  эмч, сувилагч, ажилтан 20 хүнийг 

шалгаруулж 10-72 толгой хониор сумын сайн малчин нь шагнаж урамшуулсан 

байна.  

Сайн эмч хөтөлбөрийн нэг зорилго нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний 

харилцаа, хандлага, ёс зүйг дээшлүүлэх зорилт билээ. Энэхүү зорилтын хүрээнд  

АШУҮИС-тай хамтран эрдэмтэн, доктор, профессоруудын лекц сургалтыг үе шаттай 

зохион байгуулж байгаа бөгөөд 04 сарын 26-28–ны өдрүүдэд  Харилцааны ур 

чадвар сургалтыг зохион байгуулж салбарын 227 эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 

хамрагдсан байна. Сургалтын үеэр Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад нийгмийн эгэх хариуцлагыг хэрэгжүүлсэн 

талаарх туршлагыг судалж, эмнэлгийн мэргэжилтний  ёс зүйн хорооны гишүүд 2 

өдөр хамтран ажиллалаа.  Сургалтын үр дүнд салбарын эмч, сувилагч, мэргэжилтэн 

бүр “Инээмсэглэл эерэг хандлага” уриан дор “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэлье” 6 

сарын аяныг зарлаж иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах тулгуур ажил болно гэдгийг илэрхийлж байна.  

НҮБ-ын хүүхийн сангийн хамтын ажиллагааны хүрээнд  “Өсвөр насны 

хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог ба бэлгийн боловсрол” сэдэвт оролцооны аргад 

тулгуурласан 24 цагийн сургалтыг Монголын хүний сайн сайхны нийгэмлэг зохион 

байгуулж  24 сургагч багш бэлтгэсэн байна.  



Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар хамтран 

нийтийн хоол хүнс үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгж, хүнсний үйлдвэр, их дээд сургууль, 

цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч, тогооч нийт 36 төлөөлөл нарт “ДАВСЫГ ХООЛНЫ 

ЦЭСНЭЭС ХАСЪЯ” сэдэвт сургалтад хамруулж, оролцогчид “Бид давсны 

хэрэглээгээ бууруулж чадна”, “Давсыг хоолны цэснээс хасъя” уриалгыг дэвшүүлсэн 

байна.  Давсны хэрэглээний талаарх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг 10581 иргэнд 

зохион байгуулж, 5593 ширхэг гарын авлага материалыг иргэдэд хүргэж ажиллалаа.  

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАР 

Жүдо бөхийн өсвөр үеийн баруун бүсийн аварга 

шалгаруулах тэмцээнийг  амжилттай зохион байгууллаа. 

Тэмцээнд нийт 5 аймгийн 350 гаруй тамирчин оролцож 

эрэгтэй багийн дүнгээр 

Увс аймаг 1-р байр, Говь-

Алтай аймаг 2-р байр, 

Ховд аймаг 3-р байранд тус тус орсон бол эмэгтэй 

багийн дүнгээр Говь-Алтай аймаг 1-р байр, Баян-

Өлгий аймаг 2-р байр, Увс аймаг 3-р байранд тус тус 

шалгарлаа. Аймгийн өсвөрийн шигшээ баг тамирчид 2 алт, 2 мөнгө, 14 хүрэл 

медаль хүртэж нийт 25 тамирчин улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эрх авсан.  

Хүүхдийн спортын VI наадмын хүрээнд зохион байгуулагдсан волейболын 

баруун бүсийн тэмцээн Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдаж тэмцээнд. аймгийн 

өсвөрийн шигшээ баг тамирчид амжилттай оролцож шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй 

довтчлогчоор  шалгарсан байна.  

     
Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан Самбо бөхийн улсын аварга 

шалгаруулах тэмцээнд аймгийн өсвөрийн шигшээ баг тамирчид оролцож  эрэгтэй 40 

кг жинд алтан медаль, эмэгтэй -70 кг жинд мөнгөн медаль хүртсэн байна.  



     
Хэнтий аймагт зохион байгуулагдсан “Чөлөөт бөх”-ийн улсын аварга 

шалгаруулах тэмцээнд аймгийн өсвөрийн шигшээ баг тамирчид оролцож эмэгтэй 60 

кг жинд хүрэл медаль хүртсэн байна.  

       
Хүүхдийн спортын VI наадмын хүрээнд зохион байгуулагдсан Теаквондогийн 

баруун бүсийн тэмцээн Ховд аймагт зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд аймгийн 

өсвөрийн шигшээ баг тамирчид 3 алт, 3, мөнгө, 7 хүрэл медаль хүртэж багийн 

дүнгээр 4-р байранд шалгарч 13 тамирчин улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 

оролцох эрх авсан байна. 

Нийгмийн даатгал, халамж  

Аймгийн хэмжээгээр нийгмийн даатгалын сангаас эхний 3 сард 11.2 мянган 

хүнд 12.2 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгож, 4.9 тэрбум төгрөгийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна.  

Эхний 3 сард 63.3 мянган хүн нийгмийн даатгалд хамрагдсаны 3376 хүн сайн 

дурын даатгалд хамрагдсан байна.  

Сангуудаар авч үзвэл: тэтгэврийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 

20.2 хувиар, тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 27.2 хувиар, 

ҮОМШӨ сангийн орлогын төлөвлөгөөг 42.8 хувиар, ажилгүйдлийн даатгалын 

сангийн орлогын төлөвлөгөөг 42.4 хувиар тус тус давуулан биелүүлсэн байна.  

Тэтгэвэрийн сангийн зарлага 10575.4 сая төгрөгт, Тэтгэмжийн сангийн 

зарлага 344.7 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн сангийн зарлага 892.2 сая төгрөг, ҮОМШӨ-



ний зарлага 273.9 сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалийн сангаас зарцуулж 69.8 сая 

төгрөг нийт 12156.0 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, даатгалыг олгосон байна.  

Халамжийн сангийн үйл ажиллагааны эхний 3 сарын мэдээгээр Халамжийн 

тэтгэвэр 1757 хүнд 841.2 сая төгрөг, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ болон 

хөнгөлөлт 23891 хүнд 2426,0 сая төгрөг нийт 25648 хүнд 3267.1 сая төгрөгийн 

тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийг үзүүлсэн байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлт  

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил 

идэвхтэй хайж байгаа хүний тоо 827 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 546(60.2%)-

аар буурсан байна.  Аймгийн хэмжээнд 408 эмэгтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа нь 

ажилгүйчүүдийн 49,3 хувийг эзэлж байна.  

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 14.8 хувь нь 15-24 нас, 

29.0 хувь нь 25-34 нас, 31,5 хувь нь 35-44 нас, 20,4 хувь нь 45-54 нас, 3,7 хувь нь 55-

59 нас, 0,6 хувь нь 60-аас дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 1,3 хувь 

нь боловсролгүй, 4.1 хувь нь бага, 7.9 хувь нь суурь, 57.7 хувь нь бүрэн дунд, 5.7 

хувь нь техникийн болон мэргэжлийн, 3.6 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 19.7 хувь 

нь дээд боловсролтой хүмүүс тус тус эзэлж байна.  

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: 2019 оны 1 дүгээр улирлын 

байдлаар аймгийн дүнгээр 12.2 мянган том мал зүй бус хорогдоод байгаа нь 

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 90.4 хувь буюу 114.4 мянган толгой малаар 

буурсан байна. Нийт хорогдолд хээлтэгчийн хорогдол 8.3 хувь, өвчний хорогдол 

0.02 хувийг тус тус эзэлж байна. 4 сарын 1-ний байдлаар 340.5 мянган хээлтэгч мал 

төллөж, 337.5 мянган төл бойжиж байгаа бөгөөд төл бойжилт 99.1 хувьтай байна. 

Төл бойжилтын хувийг сүүлийн 3 жилтэй харьцуулахад өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.3 

хувь, 2017 оны мөн үеэс 0.7 хувь, 2016 оны мөн үеэс 3.3 хувиар тус тус өссөн 

үзүүлэлттэй байгаа юм. 

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд боом өвчний 

180 литр, галзуу өвчний 50 мянган тун, дотрын халдварт хордлого өвчний 2075 литр, 

цусан халдварт өвчний 765 литр, шөвөг яр өвчний 220 мянган тун, сахуу өвчний 300 

литр вакцинуудыг Биокомбинат улсын төсөвт үйлдвэрийн газраас татан авч 24 

сумын мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдэд хуваарийн дагуу олгон ажиллаж 

байна.  

“Малчдын зөвлөгөөн 2019” ажлын хүрээнд, Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай 

хууль, малын эрүүл мэндийн мөшгих төхөөрөмж  танилцуулах, сурталчилах ажлыг 

24 суманд зохион байгуулж ажиллалаа.  



Мал эмнэлгийн лабораторид 18 дээж эмгэгт материал бүртгэгдсэнээс Ариун 

цэврийн тасагт 8, Нян судлалын тасагт 10 дээж бүртгэгдсэн байна.  

Ийлдэс судлалын тасгаас УМЭАЦТЛ-д Идэр, Түдэвтэй сумдаас адууны 14 

ийлдэс, 14 цус, 14 хамрын арчдасыг адууны томуу, ринопневмони өвчний онош 

тогтоолгохоор хүргүүллээ.  

Нян судлалын тасагт дээж эмгэгт материал ирсэнтэй холбогдуулан 6 нэр 

төрлийн тэжээлт орчинг 2 удаагийн давталттайгаар арга технологийн дагуу 

лаборант, эмч нарын хамтаар бэлтгэн холбогдох арга зүйн дагуу ашиглаж байна.  

Цагаанхайрхан, Түдэвтэй, Баянхайрхан, Отгон, Эрдэнэхайрхан, Цэцэн-Уул 

сумдаас лабораторийн шинжилгээнд онош тодруулахаар 10 дээж эмгэгт материал 

ирүүлснийг стандарт арга зүйн дагуу шинжилгээг хийхэд сөрөг дүн 2, шаардлага 

хангаагүй 1, булчин цайх 2, галзуу 3, колибактериоз 2 илэрч сумдын мал эмнэлгийн 

тасгийн мэргэжилтэнд хариуг хүргүүлэн ажиллалаа. 

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

бодлогын хүрээнд:   

6.1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр: Баян-айраг 

эксплорейшн ХХК-д 2019 оны 4 сарын 12 өдөр Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын 

захиргааны дарга Н.Батболдоор ахлуулсан тус газрын Газар доорх усны нөөц 

хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Банзрагч, Усны чанар экологи, төлбөр 

хариуцсан, мэргэжилтэн Д.Ганбаатар, Завхан аймгийн Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газрын Усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Буянхишиг, Хог 

хаягдал, орчны бохирдол, химийн бодис хариуцсан мэргэжилтэн И.Сувданчимэг 

нарын бүрэлдэхүүнтэй хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.   

2019.04.06,18-ны өдрүүдэд 

Загастайн даваа хүртэлх 45 км газарт 

төв замын дагуух хогийг Эко клубын 15 

хүүхэд, албаны 19 ажилтан албан 

хаагчид оролцон 2 удаагийн цэвэрлэгээ 

хийж нийт 3 машин буюу 15 тн хогийг 

цэвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт 

шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулан 



ажиллалаа. 

Завхан аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Монголын 

эмэгтэйчүүдийн холбоо, Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль хамтран аймгийн 

байгаль, түүхийн дурсгал, нийгэм соёлын нөөцүүдэд түшиглэн тогтвортой аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх, аймгийн 

иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх буюу 

хамгаалангаа ашиглах эзэн соёлыг 

төлөвшүүлэх, орон нутгийн хөдөө аж 

ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй 

уялдуулан хөгжих цогц бодлого 

хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох, 

оролцогчдыг чадавхижуулах зорилготой  

“ЗАВХАН АЙМГИЙН АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛ-ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ”  

форумыг  04 сарын 8-9-ний хооронд 2 

өдөр Улиастай суманд амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 24 сумаас аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх, түүнээс ашиг шим хүртэх чин хүсэл сонирхолтой 300 гаруй 

иргэд, аж ахуй нэгжийн төлөөлөл оролцсон.  

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх зарим арга хэмжээний 

тухай Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01 дүгээр 

албан даалгаварыг хэрэгжүүлэн Аймгийн хэмжээнд 2019 онд Ой, хээрийн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах түүнтэй тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах 24 

заалт бүхий төлөвлөгөөг батлуулж холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд болон 

сумдад  хүргүүлж хамтарч ажиллаж байна.  

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны 

чиглэлээр 3 төрлийн 500 ширхэг танилцуулах материал, 2 төрлийн 300 ширхэг 

зурагт хуудсыг гарган сумын байгаль хамгаалагч нар Багийн Иргэдийн нийтийн 

хурлуудад тарааж сурталчилгаа хийж ажилласан.    

Ой, хээрийн түймрийн аюултай үе 

болох 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 6 дугаар 

сарын 10-ны өдөр хүртлэх хугацаанд 

сумдаас мэдээ авах хариуцлагатай 

жижүүрийн хуваарь гарган өдөр бүр мэдээ 

авч ажиллаж байна.   



Онцгой байдлын газартай хамтарч ойн мэргэжлийн байгууллагуудын мод 

бэлтгэлийн машинд зориулалтын оч баригчийг суурилуулж ажиллаж байна.   

Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төвийн 11-11 тусгай дугаарт 

ирсэн иргэний гомдол, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбатад 

ирүүлсэн өргөдлийг шийдвэрлэхээр Тосонцэнгэл суманд 04 дүгээр сарын 03-05-ны 

өдрүүдэд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харъяа Ой судалгаа хөгжлийн 

төвийн Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх хэлтсийн дарга Ч.Ганбаатар, мэргэжилтэн 

Эрдэнэжаргал, БОАЖГ-ын Ойн алба, Тосонцэнгэл сумын Сум дундын ойн анги 

хамтарч өргөдөл гаргасан иргэдтэй уулзалт хийж маргааныг шийдвэрлэж, Ойн тухай 

хууль, журмын талаар иргэд, мэргэжлийн байгууллага, орон нутгийн удирдлагуудад 

мэдээлэл өгч ажилласан. Энэ уулзалтанд 80 гаруй иргэнд Ой, хээрийн түймрээс 

урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл хийж иргэдэд анхааруулах, танилцуулах хуудас 

тарааж ажилласан. Мөн байгаль хамгаалагчдын өдөр тутмын ажил, мод бэлтгэх 

эрхийн бичгийн олголт, зарим мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай мод 

бэлтгэлийн талбай дээр нь очиж танилцсан.   

   
 

 
 



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

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эхний I улирлын байдлаар оны үнээр 6 тэрбум 859.8 сая 

төгрөг болж, өнгөрсөн оноос 1.9 дахин буюу 3326.8 сая төгрөгөөр өссөн нийт 

үйлдвэрлэлээс ААНэгжийн үйлдвэрлэл нь 5692.3 сая төгрөг, иргэдийн үйлдвэрлэл 

нь 1167.5 сая төгрөг болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, дулаан, усан 

хангамжийн үйлдвэрлэл 34.3 хувийг, хүнсний үйлдвэрлэл 13.5 хувь, хувцас 

үйлдвэрлэл 8.0 хувь, боловсруулсан мах 41.4 хувь, гурил үйлвэрлэл 0.1 хувь, өлөн 

гэдэс үйлдвэрлэл 0.1 хувь, модон эдлэл үйлдвэрлэл 1.7 хувь, эсгий эдлэл 

үйлдвэрлэл 0.7 хувь, бусад үйлдвэрлэл 0.2 хувийг тус тус эзэлж байна. 

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: Хилийн цэсийн маргаантай газрыг цэгцлэх 

ажлын хүрээнд холбогдох комисс томилогдон ажиллаж, Газрын дарга, Геодизи 

зураг зүйн инженер, газрын даамал, тухайн орон нутгийн удирдлага, малчид 

иргэдийг оролцуулан Идэр, Тэлмэн, Тосонцэнгэл, Их-Уул сумуудад ажиллалаа. 

2019 оны 04 сарын 22-ны өдөр Газрын тухай хууль, холбогдох хууль 

тогтоомжийн дагуу газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруултаар 

Улиастай сум, Жинст баг, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын ард, Улиастай 

сум, Жинст баг, Нэгдсэн эмнэлгийн хашаан дотор Улаан загалмайн нийгэмлэгийн 

урд, 2 нэгж талбарыг оруулан газрын цахим биржид байршуулан, хэвлэл мэдээлэл 

орон нутгийн телевизэд мэдээлэл хүргүүлэн дуудлага худалдааг зохион байгууллаа.  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин баригдаж байгаа Цэцэн-Уул 

сумын 160 хүүхдийн сургуулийн барилга, Сантмаргаз сумын 320 хүүхдийн 

хичээлийн байр, спорт заалны барилга, Сонгино сумын Эрүүл мэндийн төвийн 

барилга, Тэс сумын ЗДТГ-ын барилгад МХГ-тай хамтарч  2019.04.08-10-ны өдрүүдэд 

үе шатны техникийн хяналт хийж үүрэг даалгавар зөвлөмж өгсөн.  

Сантмаргаз сумын 320 хүүхдийн 

хичээлийн байр, спорт заалны 

барилга угсралтын ажлыг “РСТ” ХХК 

гүйцэтгэж байгаа ба 2019.03.28-наас 

ажлаа эхэлж “А” блокын 2-р давхар, 

“В” блокын 1-р давхрын 

армотурчлалын ажил хийгдэж байна.  

Цэцэн-Уул сумын 160 хүүхдийн 

хичээлийн байр, спорт заалны барилга 



угсралтын ажилд МХГ-тай хамтарсан үе шатны техник хяналтыг 2019.04.08-нд 

хийхэд 1,2-р давхрын цонх угсарч 2-р давхрын шал цутгаж, спорт заалны баганын 

армотурчлал хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажилтай танилцаж үүрэг даалгавар 

зөвлөмж өгөгдсөн.  

Сонгино сумын Эрүүл мэндийн 

барилгад хяналт хийхэд 1,2-р давхрын 

гадна дотор өрлөг, 1-р давхрын 

шавардлагын ажил хийгдэж байна.  

Тэс сумын ЗДТГ-ын барилга 

угсралтын ажлыг “Аз өрнөх” ХХК 

гүйцэтгэж 2-р давхрын гадна, дотор 

өрлөг өрөгдөж байна.  

Их-Уул сумын 300 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга угсралтын ажил, 

Тосонцэнгэл сумын Цагдаагийн хэлтсийн барилгад  ГХБХБГ-ын даргаар ахлуулсан 

хяналтын баг ажиллаж барилга угсралтын ажилтай танилцаж үүрэг даалгавар 

өгөгдсөн.  

Эрдэнэхайрхан сумын ЗДТГ-ын конторын барилга, Сантмаргаз, Улиастай 

сумд баригдах гурван халуун усны барилга, хойд бүсийн 13 сум, Улиастай сумын 

нийтийн биеийн тамрын талбайн зураг төсөв, ажлын даалгаврыг боловсруулж 

тендер зарлуулсан байна. 

 
 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


