
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

 

1.1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны талаарх 

мэдээлэл:  

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлыг 1 удаа хийж 4 асуудлыг хэлэлцэж 

Үндсэн хөрөнгө олж авах зөвшөөрөл олгох тухай, Хуулийн этгээдийг татан буулгах 

тухай, Дахин үнэлгээний дүнгийн тухай,  Төрийн шагналд уламжлах тухай, тогтоолыг 

гаргаж биелэлтийг хангуулахаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 

хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Удирдлагын академийн мэргэжил дээшлүүлэх институтын ИТХ-ын төлөөлөгч, 

ажлын албаны чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтад хамрагдаж хууль 

тогтоомжийн хэрэглээ, ИТХ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээ, ИТХ-аас гарах 

шийдвэрийн төсөлд хийх дүн шинжилгээ, орон нутгийн төсвийг төлөвлөх, хянахад 

ИТХ-ын гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдлэгээ дээшлүүлсэн 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, тайланг Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

зохицуулах ажлын албанд хүргүүлсэн. 

Нөмрөг сумын иргэн Ж.Бааваагын ирүүлсэн өргөдөл холбогдох материалыг 

бүрдүүлж, Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисст 

улсын бүртгэлд бүртгэж  нөхөн олговор болох 80 сая төгрөг олгуулах талаар албан 

хүсэлт хүргүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах эрчимжүүлэх талаар сумдад 

чиглэл өгч ажиллалаа. 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл  

Завхан аймгийн Засаг дарга Д.Батсайханы нэрэмжит математикийн 17-р 

“Оюуны наадам” хоёр үе шаттайгаар болж өндөрлөлөө.  Оюуны наадам нь ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 1-3-р ангийн суралцагчдын дунд математикийн ангийн 

олимпиад төрлөөр, 4-12-р ангийн суралцагчид, математикийн мэргэжлийн багш нар, 

математикаас бусад мэргэжлийн багш нар, эцэг эхчүүдийн дунд ганцаарчилсан 

төрлөөр зохион байгууллаа.  



“Оюуны наадам”-д нийт 7854 суралцагч, багш, эцэг эхчүүд оролцож оюун 

ухаанаа сорилоо. Математикийн ангийн олимпиадын төрөлд ерөнхий боловсролын 

29 сургуулийн 1-3-р ангийн 160 бүлгийн 4252 суралцагч оролцож, тухайн бүлгийн 

суралцагчдын гүйцэтгэлийн дунджаар үнэлгээг гаргаж, анги тус бүрээс эхний 4 

байранд орсон нийт 12 ангийг өргөмжлөл, ханын самбараар шагнаж урамшууллаа. 

“Оюуны наадам”-ын ганцаарчилсан төрөлд оролцогчид бүс тус бүрдээ 65 багц 

медалийн төлөө өрсөлдөж, 455 медалийг гардан авч, 2-р шатанд оролцогчид 65 

багц медаль, 17 цомын төлөө өрсөлдөж, Тэргүүн байрт шалгарсан Ерөнхий 

боловролын Дэвшил сургууль шилжин явах цомын эзэн боллоо. Математикийн 

ганцаарчилсан төрлийн II шатны олимпиад 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Улиастай 

сумын Чандмань-Эрдэнэ лаборатори сургууль дээр зохион байгуулагдаж, бүсээс 

шалгарсан 542 шилдэг суралцагч, багш нар, эцэг эхчүүд оролцож, 2-р шат буюу 

шилдгүүд өрсөлдсөн олимпиадаас медалийн чансаагаар Улиастай сумын Ерөнхий 

боловсролын Дэвшил сургууль тэргүүлж, Чандмань-Эрдэнэ  лаборатори сургууль 

удаалсан байна. 

 “Оюуны наадам”-ын Үнэмлэхүй 

аварга суралцагчаар Дэвшил сургуулийн 6-

р ангийн суралцагч Ж.Болд-Эрдэнэ, уран 

бодолтын аваргаар Сонгино сумын 

ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-р 

ангийн суралцагч П.Оюунхорол, 

математикийн мэргэжлийн багш нарын 

олимпиадын аваргаар Улиастай сумын 

Чандмань-Эрдэнэ лаборатори сургуулийн 

багш С.Сарангэрэл,  математикаас бусад 

мэргэжлийн багш нарын олимпиадын 

аваргаар Улиастай сумын Чандмань-

Эрдэнэ лаборатори сургуулийн багш 

Э.Сайнжаргал, эцэг, эхчүүдийн 

олимпиадын аваргаар Улиастай сумын 

Дэвшил сургуулийн 2 суралцагчийн ээж 

Э.Минжмаа нар тус тус шалгарсан байна.  

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Хаврын баяр 2019” урлаг, спортын их  

наадам 2 үе шаттай зохион байгуулагдсан ба бага наадмыг сум бүр 04 сарын 17-20-

ны өдрүүдэд зохион байгуулж, сумдаас шалгарсан ардын авьяастнууд, өсвөрийн 



морин хуурч хүүхдүүд Улиастай сумд 5 дугаар сарын 17-19-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулагдсан Их наадамд соёлын биет бус өвийн бүтээлийн уралдаан,  өсвөрийн 

морин хуурчдын VII  уралдаан гэсэн хоёр төрлөөр оролцлоо.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 68 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Соёлын биет бус өвийг хамгаалах” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, 

соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдыг илрүүлэх, дэмжих, түгээн дэлгэрүүлэх, 

өвлүүлэн уламжлуулах, шинэ залуу ардын авьяастныг төрүүлэх зорилгоор Соёлын 

биет бус өвийн бүтээлийн уралдааныг анх удаа зохион байгууллаа.  

Сумдын соёлын төвүүд Соёлын биет бус өвийн таван ай сав болох эх хэл 

аман уламжлалын илэрхийллүүд, ардын язгуур урлаг, үндэсний уламжлалт зан үйл, 

ёслол, баяр наадам, байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, зан заншил, 

уламжлалт арга технологи, ардын уламжлалт гар урлалын аль нэг төрлийг сонгон 

авч сум бүр найруулга бүхий бүтээл бэлтгэн ирсэн ба бүтээлийн уралдаанд монгол 

наадам, монголчуудын хуримлах ёс, бэр гуйх ёс, эсгий хийх ёс, язгуур урлаг, үлгэр 

домог, ботго авахуулах зан үйл, хүүхдийн сэвлэг үргээх ёс, хүүхэд угаах зан үйл 

зэрэг төрлөөр 6-25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ардын авьяастнуудаа зохион байгуулж 

оролцсон ба нийт 292 соёлын биет бус өвийг өвлөн тээгч, ардын авьяастан 

оролцлоо. 

Соёлын биет бус  өвийн бүтээлийн уралдааныг Монгол Улсын Ардын 

жүжигчин  А.Долгор,  СУИС-ийн Хөгжмийн урлагийн сургуулийн захирал, дэд 

профессор, хөгжим судлаач  Г.Ганцэцэг, Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн нэрт хөөмийч, 

СУИС-ийн хүндэт доктор, Монгол хөөмэйн холбооны удирдах зөвлөлийн тэргүүн 

Б.Одсүрэн, Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Хөгжмийн зохиолч Тараа, СУИС-ийн 

докторант Б.Баасансүрэн нар хүрэлцэн ирж, шүүн тунгаалаа.  

Соёлын биет бус  өвийн бүтээлийн уралдааны Тэргүүн байранд  Идэр сумын 

багийн “Монгол гэр барих ёс” бүтээл, дэд  байранд Улиастай сумын багийн “Монгол 

хуримын ёс” бүтээл, гутгаар байранд Их-Уул сумын багийн  “Монгол ахуй” бүтээл,  

тусгай байранд Тосонцэнгэл сумын багийн “Монгол наадам” бүтээл, Отгон сумын 

багийн “Монголын нэг өдөр” бүтээл тус тус шалгарлаа.  



Шүүгчид дэлхий ертөнц 

даяарчлагдаж буй 21-р зуунд Монгол 

үндэстний дархлаа болсон соёлын үнэт 

өвөө авч үлдэх, ондооших боломж нь 

соёлын биет бус өвийн төрөл зүйлүүдээ 

залуу хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, шавь 

сургалтыг дэмжих асуудал чухал болох,  

нутгийн өв соёлын онцлог, өвлөн 

уламжлагчдыг хэрхэн дэмжих, соёлын 

биет бус өвөө хадгалан хамгаалах, өвлөн 

уламжлуулах талаар зөвлөн тусалж, 

мартагдаж устах аюулд орсон нутгийн ардын 

дуу “Богдын өндөр”         уртын дууг сэргээн 

дуулсан Идэр сумын ардын авьяастнууд, 

Отгон  сумын хуурын татлага, хулсан хуур, 

үлгэр ярьсан ардын авьяастнууд, Тэс сумын 

Урианхай биелгээ, “Жаран цагаан хонь” 

нутгийн ардын дууг сэргээн дуулсан Тэс 

сумын ардын авьяастнууд, Баянтэсийн биелээч нарт шүүгчдийн зүгээс баяр хүргэж, 

Монгол хүн, монгол үндэстний амин дархлаа болсон монгол өв соёлоо дээдлэх, 

өвлөн уламжлуулах, түгээн дэлгэрүүлэх цаг үеэ олсон уралдаан болсныг сайшаан 

тэмдэглэлээ. Мөн нутгийн өвөрмөц онцлог, түүхийг харуулсан дуу хуур, бүжиг 

наадам, нутгийн ардын дууг сэргээн дуулах, хойч үед өвлүүлэн үлдээх, шавь 

сургалтыг дэмжих, судалгааны эргэлтэнд оруулах  чиглэлээр хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэн ажиллах хэрэгтэй гэдгийг онцоллоо. 

Мөн хаврын баяр их наадамд спортын төрлийг үндэсний сур харваа, хасаа 

харваа, бөх, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний теннис, даам, шатар, дартс гэсэн 

спортын  9 төрлөөр зохион байгуулж,  24 сумын 3000 гаруй урлаг, спортын 

мастерууд оролцлоо.  

2018 онд Үндэсний сурын спортыг хөгжүүлж сургалт зохион байгуулснаар 

аймагтаа 1111 харваачтай болж анх удаа үндэсний сурын спортын багийн харвааг 

зохион байгуулж урлагийн төрөлд “Өсвөрийн морин хуурч”дын уралдааныг нэг 

төрөл болгон оруулж байсан бол 2019 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Хонхот 

бөмбөг” төрлийг оруулан зохион байгууллаа.   



Их наадамд багийн дүнгээр тэргүүн байранд Б.Эрдэнэбаатар даргатай 

Улиастай сум, дэд байранд Б.Баттулга даргатай  Тосонцэнгэл сум, гутгаар байранд 

Баярмаа даргатай Идэр сум шалгарч, Өргөмжлөл  мөнгөн шагналаар шагнагдлаа  

Төрийн албан хаагчдын чадавхыг 

бэхжүүлэх бүсийн сургалтыг 2019 оны 05 

сарын 06-наас 05 сарын 09-ны өдрүүдэд урд 

болон говийн бүсийн 10 сумын 230 гаруй 

төрийн албан хаагчдыг хамруулан 

Цагаанчулуут, Ургамал сумдад зохион 

байгууллаа.  

Сургалтаар Төрийн албаны тухай 

хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, төрийн 

албаны стандартын журмууд шинээр 

батлагдан мөрдөгдөж байгаатай 

холбогдуулан төрийн албан хаагчийн 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албан тушаалын 

тодорхойлолт, чиг үүргийн шинжилгээ зэрэг 

баримт бичгүүдийг хэрхэн боловсруулах 

тухай заавар зөвлөмж өгч, сургалтыг зохион 

байгуулж ажиллалаа. 

Мөн төрийн албан хаагчдын дунд урлаг спортын арга хэмжээг зохион 

байгуулсан бөгөөд нийт дүнгээрээ урд бүсийн сумдаас Шилүүстэй сум, говийн 

бүсийн сумдаас Ургамал сум тус тус тэргүүн байрыг эзэлсэн байна.   

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга, Төрийн 

захиргааны удирдлагын ахлах мэргэжилтэн нар “NEAR-ын Гадаад харилцааны 

мэргэжилтнүүдийн хурал-2019” арга хэмжээнд 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд 

оролцоод ирлээ. 

 Арга хэмжээ нь Солонгос улсын Гёнжү хотын Хёндэ зочид буудалд зохион 

байгуулагдлаа. Тус хуралд Зүүн Хойд Азийн Нутгийн Захиргаадын Холбооны гишүүн 

5 орны 100 гаруй мэргэжилтнүүд оролцсон байна. Хурлаар NEAR-ын Хэрэг эрхлэх 

газрын үйл ажиллагааны тайлан болон Хятад, Япон, Солонгос, Монгол, Орос  

гишүүн орон нутгууд илтгэл тавьж, салбар хорооны тайлан, цаашдын төлөвлөгөө 

зэргийг танилцуулсан. Хурлын 2 дахь хэсэгт “Гишүүний татварыг зохистой 

зарцуулах” болон “Шинэ салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх” асуудлаар 

хэлэлцүүлэг хийгдсэн байна. 



Төрийн дээд шагналын талаар:  

Хөдөө аж ахуй, боловсрол, соёл, урлаг, эрүүл мэнд, худалдаа үйлчилгээний 

салбарт олон жил үр бүтээл, идэвх санаачилгатай ажиллаж ажлын өндөр амжилт 

гарсан Яруу, Тосонцэнгэл, Түдэвтэй, Тэлмэн Улиастай сумын нийт 76 иргэний 

материалыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 05 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн хурлаар танилцуулж, “Төрийн шагналд уламжлах тухай” 23 

дугаар тогтоолыг гаргуулан ажиллалаа.  

Хүн гавьяат эмч цолоор аймгийн “Бүгд очир” мэс заслын эмнэлгийн эрхлэгч 

З.Цэрэндулам, Гавьяат тээвэрчин цолоор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт олон жил 

түргэний жолоочоор ажилласан ахмад жолооч Д.Төмөрбаатар, Хөдөлмөрийн 

гавьяаны улаан тугийн одонгоор 4 иргэн, Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 1 

иргэн, Алтан гадас одонгоор 40 иргэн, Цэргийн гавьяаны одонгоор 2 иргэн, 

Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 26 иргэнийг шагнуулахаар дэмжиж, материалыг 

программд бүртгэн, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:   

2.1.Татварын орлого: Татварын орлогын төлөвлөгөө эхний 4 сард аймгийн 

дүнгээр 141.9 хувийн биелэлттэй, 3 тэрбум 613.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, 

цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого 47.5 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

4.15 хувь, ашигт малтмал ашигласны төлбөр 20 хувь, бусад нэр төрөл 28.4 хувийг 

эзэлж байна. Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 73.6 хувь буюу 2 тэрбум 659.6 

сая төгрөгийг орон нутгийн орлого, 26.4 хувь буюу 953.4 сая төгрөгийг улсын 

төсвийн орлого бүрдүүлж байна.  

Монгол банкны мэдээгээр эхний 4 сард гүйлгээнд 7 тэрбум 203.2 сая төгрөг, 

иргэдийн мөнгөн хадгаламжинд 67.2 мянган иргэний 92.9 тэрбум төгрөг байгаа нь 

иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 15.6 тэрбум төгрөгөөр өссөн 

байна.  

Аймгийн дүнгээр эхний 4 сард 33.9 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь 

өнгөрсөн оноос 9.0 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Зээлийн сарын хүүг арилжааны 

банкуудаар авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.48 хувь, Хас банк 1.58 хувь, Төрийн 

банк 1.46 хувь байна. 

Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд:  

3.1. 2019 оны 04 дүгээр сарын байдлаар Засаг даргын үйл ажиллагааны 29 

захирамж гарсан байна. Үүнд: Комисс томилох тухай, Хөрөнгө гаргах тухай, Ажлын 

хэсэг байгуулах тухай, Захирамж хүчингүй болгох тухай, Үнэлгээний хороо 



байгуулах 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, Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай, Урамшуулал олгох тухай, Эрх 

шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай зэрэг захирамж гаргасан. 

Аймгийн Хуульчдын холбоо болон аймгийн 

Засаг даргын Тамгын газрын Хууль , эрх зүйн 

хэлтэс хамтран улс орон даяар нэгэн зэрэг 

зохион байгуулагдах “Про-боно” буюу хууль 

сурталчлах үйл ажиллагааг 2019 оны 05 дугаар 

сарын 01-ний өдөр баруун бүсийн худалдааны 

төвийн урд талбайд зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгийн арга хэмжээнд Прокурор, 

Шүүх, Хуульчдийн холбооны өмгөөлөгчид, Улсын 

бүртгэлийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс зэрэг байгууллагууд иргэдэд үйл ажиллагаагаа сурталчилан 

ажиллалаа. 

Завхан аймаг дахь Терроризмтой 

тэмцэх үйл ажиллагааг зохицуулах салбар 

зөвлөл санаачлан аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, 

Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Гэр бүл, 

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, 

Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Улиастай 

сумын Чандмань-Эрдэнэ Лаборатори 

сургууль, Жавхлант Цогцолбор сургууль, 3-р 

сургууль, Дэвшил сургууль, 4-р сургуулийн захиргаатай хамтран ерөнхий 

боловсролын төгсөх ангийн 150 гаруй сурагчдад зориулан “Терроризм ба хар тамхи” 

сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. 

3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл: Аймгийн хэмжээгээр 101 гэмт 

хэрэг бүртгэгдсэнээс 23.8 хувийг иргэдийн эрх чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт 

хэрэг, 42 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт хэрэг, 34.2 хувийг бусад төрлийн 

гэмт хэрэг эзэлж байна.  

Оны эхнээс өссөн дүнгээр 4049 зөрчил илрүүлж, 180 хүн эрүүлжигдэн, 59 хүн 

баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс зөрчил 2605 өсч, эрүүлжигдсэн хүн 18 



учирсан хохирол 24.9 сая төгрөг, баривчлагдсан хүн 3, гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн 

хүн 4-өөр тус тус буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 46 

хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 7 пунктээр буурсан байна.  

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл: Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 7 

хөмрөг, 7 данс, 102 хадгаламжийн нэгжийн 5586 хуудас баримтыг сканердаж, 7 

хөмрөг 7 дансны 102 хадгаламжийн нэгж, 5586 хуудас баримтыг photoshop 

програмд засварлалаа.  

9 хөмрөг, 9 данс, 160 хадгаламжийн нэгжийн  удирдлагын баримт бичгийг 

баримтын түвшинд тодорхойлон бичиж, тоо бүртгэлийн програмд оруулах ажлын 

хүрээнд  4826 хуудас баримтаас 2984 заалт, 9423 хүний нэр,   газарзүйн нэр 128 

программд шивж 160 PDF файл үүсгэн эх баримтыг холболоо. 

277 иргэн, 7 байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч 512 баримт шүүж, 127 

хуулбар, 130 лавлагаа 20 тодорхойлолт олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.уншлагын 

танхимаар 61 хадгаламжийн нэгжийг дотоодын хэрэгцээ, судалгааны ажилд 

ашиглуулсан.  

5 хөмрөгийн 169  хадгаламжийн нэгж баримтыг иж бүрэн нягтлан шалгаж 

техник боловсруулалт хийсэн.  

Хөмрөг үүсгэгч 17 байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтанд мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгч Төрийн архивыг 2019 онд нөхөн бүрдүүлэх төлөвлөгөө, хуваарийн 

дагуу 8 хөмрөгөөс 250 хадгаламжийн нэгж хүлээн авлаа. 

Урд болон говийн бүсийн  11 сумын төрийн албан хаагчдад  архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх талаар  бүсийн сургалт хийж,  газар дээр нь 

арга зүйн зөвлөгөө заавар өгч ажилласан. Мөн улсын үзлэгт бэлтгэх аймгийн 

салбар комиссийг аймгийн Засаг даргын А/157 дугаар захирамжаар батлуулж үзлэгт 

бэлтгэх , урьдчилсан үзлэг явуулах удирдамж, үзлэгт хамрагдах байгууллагуудын 

жагсаалтыг гарган батлуулан, сум, байгууллагуудад хүргүүлсэн. Улсын үзлэгт 

бэлтгэх, үзлэг хийх дүгнэх үзүүлэлт аргачлалын талаар удирдах ажилтнууд болон 

төрийн албан хаагчдад 5 удаа   сургалт хийж заавар зөвлөгөө өглөө.  

Төрийн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн хурлыг 

2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр хуралдуулж, 64 байгууллагын 166 данс 

бүртгэлийн хянаж шийдвэрлэлээ.  

Сум байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудын албан тушаалын 

тодорхойлолтыг үлгэрчилсэн байдлаар боловсруулан, Боловсролын салбарын 96 

байгууллагуудад нэгдсэн сургалт хийж хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг 

үлгэрчилсэн байдлаар боловсруулж арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.   



3.4.Онцгой байдал: Баян-өлгий аймагт гарсан “Тарваган тахлын өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх хүрээнд аймгийн Онцгой комиссын хурлыг 05 дугаар сарын 01-

ний өдөр хуралдуулж, Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны А\16 дугаар 

“Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж, 24 цагийн хариуцлагатай 

жижүүрийг томилон Улиастай, Тосонцэнгэл, Сонгино, Ургамал, Дөрвөлжин сумдад 

Онцгой  байдлын газар, Цагдаагийн газрын хамтарсан пост ажиллуулан Баян-өлгий 

аймгаас зорчигч, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхгүй байхаар хяналтын пост гаргаж,  

хяналт шалгалтанд 16 алба хаагч 5 тээврийн хэрэгсэл үүрэг гүйцэтгэсэн.  

Мөн аймгийн Онцгой комиссын хурлыг 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны 

өдрийн 12 цагт Богдын голын усны түвшин 71 см-ээр нэмэгдэж, Улиастай сумын 

Богдын гол дээгүүр байрлах Амь-Ус трейд төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот 

үйлдвэрийн газар /ТӨААТҮГ/-ын эзэмшлийн Цэвэр усны эстакадын 2 ширхэг тулгуур 

унаж, 1 ширхэг тулгуур хазайлт өгснөөс Улиастай сумын 425 аж ахуйн нэгж, орон 

сууцны 1022 айл, 8000 гаруй иргэд хэрэглээний цэвэр усаар тасрах нөхцөл байдал 

үүссэнтэй холбогдуулан хуралдуулж аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн “Сэргээн засварлах ажлыг шуурхай зохион байгуулах тухай” 

А/184 дугаар Захирамж гарган хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

Энэ сард график төлөвлөгөөний дагуу Монгол улсын шадар сайдын баталсан 

удирдамжын хүрээнд Улиастай суманд үйл ажиллагаа явууулж буй үйлдвэрлэлийн 

барилга байгууламжид  гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2 

байгууллага дээр хийж 19 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 2 зөрчлийг арилгуулж 29 

хүнд болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр заавар өгч 

ажиллалаа.  

Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг усан бассейн спорт цогцолборт  хийж 11 

зөрчлийг илрүүлж газар дээр нь 5 зөрчлийг арилгуулж 6 ажилтан алба хаагчид 

мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан нэгдсэн удирдамжийн 

дагуу Улиастай суманд шингэрүүлсэн хий ашиглагч үйл ажиллагаа эрхэлж буй 

нийтийн хоолны газар зэрэг 10 газарт 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 15-ны өдрийг 

хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. 

Дээрх хяналт шалгалтын хүрээнд 75 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 9 зөрчлийг 

арилгуулж 52 хүнд зөрчил арилгуулах талаар мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмж 

өгч ажилласан.  

Дээрх зөрчил дутагдлуудыг арилгуулахаар Заавал биелүүлэх албан 

шаардлага 8, Гал түймэр гарсан тухай акт 2, Зөрчлийн тэмдэглэл 1, Барилга 



байгууламжийн зураг төсөл хянасан дүгнэлт 3, Ажлын байрны галын аюулгүй 

байдлын дүгнэлт 2, Хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа 

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 1 албан газар, нэг иргэнийг зөрчил шалган 

шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг үндэслэн 

100.000 төгрөгийн торгуулийн  арга хэмжээ авсан.  

Удирдах бүрэлдэхүүний сургалтыг нийт 1 удаа 1 өдөр 8 цагийн багтаамжтай 

56  хүнийг, Мэргэжлийн ангийн сургалтыг: нийт 4 удаа 20 цагийн багтаамжтай 185 

хүнийг, Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилчдын сургалтыг: 8 удаа 24 цагийн 

багтаамжтай 850 хүнийг, Иргэд сайн дурын бүлгийн  сургалтыг нийт 4 удаа 20 

цагийн багтаамжтай  280 хүнийг, Оюутан сурагчдын сургалтыг: нийт 2 удаа 210 

хүүхдүүдэд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 

болзошгүй аюул осол тохиолдоход өөрийгөө хамгаалж бусдад дэмжлэг үзүүлэх 

чадамжтай болгох зорилгоор Монгол Улсын Завхан их сургуулийн 90 оюутанд 

Гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтуудыг тус тус зохион байгууллаа. 

 Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 12 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”-ын 

3.11, 4.9, БСШУС-ын сайдын 2013 оны 327 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ын 

4.2 заалтыг үндэслэн хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх хичээл үйл ажиллагааг бүтээлчээр  

хөтлөн явуулахад багш удирдлагууд багаар хамтран ажиллаж, зөвлөгөө дэмжлэг 

үзүүлэх, харилцан бие биенээсээ суралцах, хэлэлцүүлэг ярилцлага зохион 

байгуулах, судалгаа хийх, дидактик шийдэл гаргах зорилгоор “Хүүхэд бүрийг 

хөгжүүлэх сайн хичээл, үйл ажиллагаа”, “Сайн туршлагын илтгэл” шалгаруулах 

аймгийн зөвлөгөөнийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-27- ны өдрүүдэд Улиастай 

сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль дээр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд 

6 бүсээс шалгарсан багш нар 80 багш  туршлагаа солилцлоо. 

Тосонцэнгэл сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн багш 

Б.Баасанжаргалын бэлтгэсэн 12а ангийн суралцагч Б.Даваацэрэн Түүхийн улсын 

олимпиадаас Мөнгөн медаль, багш Н. Одончимэгийн бэлтгэсэн 12а ангийн 

суралцагч  Б.Нямтөгс  Сэтгэх чадварын улсын олимпиадаас Мөнгөн медаль, багш 

Д.Ариунаагийн бэлтгэсэн 12а ангийн суралцагч Б. Өлзийдэмбэрэл Монгол бичгийн 



тэргүүний уншигч улсын  уралдаанаас Мөнгөн медаль, Улиастай сумын ерөнхий 

боловсролын ЧЭЛС-ийн багш Г.Дэмбэрэлмаагийн бэлтгэсэн 9в ангийн суралцагч 

Б.Билгүүн Химийн улсын олимпиадаас Хүрэл медаль хүртсэн амжилтыг үзүүллээ.  

Монголын Математикийн Багш нарын Академиас 16 дахь жилдээ зохион 

байгуулж буй математикийн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадварыг оношлох 

зорилго бүхий  Улсын уралдаан 2019 оны 05 дугаар 04-ний өдөр сургууль бүр дээр 

зохион байгуулагдаж, Улиастай сумын ерөнхий боловсролын ЧЭЛС, Сонгино сумын 

ерөнхий боловсролын сургууль, Тосонцэнгэл сумын ерөнхий боловсролын  2 дугаар 

сургууль, Түдэвтэй сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Цагаанхайран сумын 

ерөнхий боловсролын сургууль, Яруу сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 

202 хүүхэд оролцлоо.  

БСШУС-ын яамнаас хэрэгжүүлж буй ”ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД 

БОЛОВСРОЛ” төслийн хүрээнд  Коосэн сургалтын хөтөлбөр болон бакалаврын 

сургалтын хамтарсан хөтөлбөрт инженер, технологийн чиглэлээр суралцахаар 

урьдчилсан сорилд орох суралцагчдын мэдээллийг ерөнхий боловсролын 20 

сургуулиас авч хүргүүлсэн бөгөөд 2019 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр ерөнхий 

боловсролын ЧЭЛС дээр сорилын шалгалтыг зохион байгууллаа. Сорилын 

шалгалтад 40 хүүхэд хамрагдаж, материалыг ШУТИС-ийн Ц.Ганбат багшид 

битүүмжлэн өглөө.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Монголын Урчуудын Эвлэлийн 

хороо, “Ирээдүйн Монгол” ТББ-ууд хамтран Монгол Улсын ирээдүй болсон хүүхэд 

багачуудын үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг дэмжих, нийгмийн амьдралд 

оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний дотоод ертөнц, хүсэл мөрөөдөл, санаа 

санаачилгыг гар зургийн бүтээлээр дамжуулан шийдвэр гаргах түвшинд хүргэх 

зорилгоор хүүхдийн баярыг угтан зохион байгуулж буй “Монголын ирээдүй-миний 

ирээдүй” сэдэв гар зургийн үзэсгэлэнд тавигдах бүтээлүүдийг ерөнхий боловсролын  

сургуулиудаас хүлээн авч шилдэг бүтээлүүдийг  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газарт хүргүүллээ.  

Монгол хэлний тухай хууль, Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн үндэсний бичиг, 

үсэгтэй холбоотой гаргасан зарлигууд, Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 37 

дугаар тогтоолыг үндэслэн хойч үе болсон хүүхэд, залуусыг уран бичлэгтэн болгох, 

уран бичлэгийг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор УИХ-ын дэд дарга, УИХ-ын 

гишүүн Я.Санжмятавын санаачилгаар Завхан аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын 

газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар хамтран Монгол бичгийн уран бичлэгийн  

“Миний монгол-2025” төслийг 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх ба Завхан аймгийн хүүхэд, 



залуусын 80 хувь нь Монгол бичгийн уран бичлэгтэн болно гэсэн үр дүнг харж 

байна. 

“Миний монгол-2025” төслийн хүрээнд Бийрийн бичлэгийн сургалтыг 

Улиастай, Тосонцэнгэл сумдад бүсчилэн зохион байгуулж, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн 200 суралцагч, монгол хэл бигийн мэргэжлийн 65 багш, мэргэжлийн бус 

сонирхогч 8 хүн хамрагдаж, Бийрийн бичлэгийн сургагч багшаар бэлтгэгдлээ. 

СОЁЛ УРЛАГ: 

Монгол түмний хосгүй үнэт 

өв, соёлын  биет бус  өвийг өвлөн  

илэрхийлж буй Завхан аймгийн  

Өсвөрийн морин хуурчдын  урын 

сан, арга барил, ур чадварыг 

нэмэгдүүлэх, монгол оюун соёлын 

хосгүй өвийг өвлөн уламжлуулах, 

сурталчилан таниулах зорилгоор 

Өсвөрийн морин хуурчдын 7-р 

уралдааныг аймгийн Засаг даргын нэрэмжит” Хаврын баяр 2019” урлаг спортын 

наадмын хүрээнд зохион байгуулж, 4 төрөлд ерөнхий боловсролын  240 гаруй 

авъяаслаг суралцагчид оролцлоо. 

Бага ангийн гоцлол төрөлд: Тэргүүн байранд Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий 

Боловсролын 2 дугаар сургуулийн суралцагч Болдбаярын Санжаасүрэн, дэд 

байранд Тэс сумын Ерөнхий Боловсролын сургуулийн суралцагч Нэмэхбаярын 

Өсөхбаяр, гутгаар байранд Их-Уул сумын ЕБС-ийн суралцагч Болдбаатарын 

Мөнхбаяр нар шалгарч,  Өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагнал хүртлээ. Тусгай 

байранд Идэр сумын ЕБС-ийн суралцагч Лхагважаргалын Отгонсүлд,  Яруу сумын 

ЕБС-ийн суралцагч Золзаяа  нар шалгарч, 

Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.  

Дунд  ангийн гоцлол төрөлд: Тэргүүн 

байранд Улиастай сумын Ерөнхий Боловсролын 

Дэвшил сургуулийн суралцагч Дэлэгсамбуугийн 

Шааравжамц, дэд байранд Улиастай сумын 

Ерөнхий Боловсролын Чандмань-Эрдэнэ 

лаборатори сургуулийн суралцагч Ганзоригийн Чулуунцэцэг, гутгаар байранд 

Улиастай сумын ЕБ-ын 3-р сургуулийн суралцагч Чимэдцогзолын Соёл-Эрдэнэ нар 

шалгарч, Өргөмжлөл, медаль,  мөнгөн шагнал хүртлээ. Тусгай байранд Алдархаан 



сумын ЕБС-ийн суралцагч Оюунцэцэгийн Хонгорзул, Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий 

боловсролын 2-р сургуулийн суралцагч Баянмөнх Анужин шалгарч, Өргөмжлөл, 

мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.  

Ахлах ангийн гоцлол төрөлд: Тэргүүн байрыг Их-Уул сумын Ерөнхий 

Боловсролын сургуулийн суралцагч Нэмэхбаярын Адьяабаяр, дэд байрыг 

Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий Боловсролын 2-р сургуулийн суралцагч Болдбаярын 

Маралмаа, гутгаар байрыг Идэр сумын ЕБС-ийн суралцагч Баянмөнхийн 

Болорцэцэг нар эзэлж, Өргөмжлөл, медаль,  мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Тусгай 

байранд Улиастай сумын Ерөнхий Боловсролын Чандмань-Эрдэнэ лаборатори 

сургуулийн суралцагч Арслангийн Бямбасүрэн шалгарч, Өргөмжлөл мөнгөн 

шагналаар шагнагдлаа.  

Хамтлагийн төрөлд: Тэргүүн байранд Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий 

Боловсролын 2-р сургуулийн “ Хос чавхдаст” хамтлаг, дэд байрыг Улиастай сумын 

ерөнхий боловсролын Дэвшил сургуулийн “Тэнгэрлэг” хамтлаг, гутгаар байрыг 

Улиастай сумын Ерөнхий Боловсролын Чандмань-Эрдэнэ лаборатори сургуулийн 

“Содон аялгуу” хамтлаг тус тус шалгарч, Өргөмжлөл, медаль,  мөнгөн шагналаар 

шагнагдлаа. Тусгай байранд Алдархаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн  

“Мөнхөд уянгалах эгшиг”, Тэс сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн “Хос эгшиг” 

хамтлаг тус тус шалгарч Өргөмжлөл,   мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.  

Өсвөрийн морин хуурчдын 7-р уралдааны Гранпри шагналын эзнээр 

Улиастай сумын ерөнхий боловсролын Дэвшил сургуулийн 12-р ангийн суралцагч 

Пүрэвжавын Адьяа шалгарч, ивээн тэтгэгч “Эгшиглэн манлай” компаний 750 мянган 

төгрөгийн өртөг бүхий морин хуураар шагнагдлаа. Өсвөрийн морин хуурчдын 7 

дугаар уралдааныг Соёл урлагийн Их сургуулийн хуурын багш Соёлын Тэргүүний 

Ажилтан Н.Түвшинжаргал, “Этүгэний аялгуу” сургалтын төвийн захирал Урлагийн 

Гавьяат Зүтгэлтэн Ю.Уртнасан, Соёл урлагийн Их сургуулийн Завхан аймаг дахь 

салбар Хөгжим Бүжгийн коллежийн морин хуурын багш Б.Өнөрсайхан нар шүүн 

тунгаалаа. 

4.2.Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд нийт 454 эх 

амаржиж , 454 хүүхэд амьд төрж, 126 хүн нас барж, нэг хүртэлх насны хүүхэд 10 

эндэж, нийт халдварт өвчин 253 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулахад халдварт өвчин 128 буюу 2.4 дахин нэмэгдэж, нас баралт 3 (2,4%)-

аар нэмэгдэж, төрсөн эх 30 (6.2%)-аар хасагдаж, халдварт бус өвчин 2722 (14.08%)-

оор өссөн байна. 4 сард 6.8 мянган өвчтөнийг 5 мянган ор хоногоор эмчлэн 458 

жирэмсэн эхийг шинээр хяналтанд авсан байна. 



“Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай”  Эрүүл мэндийн 

сайдын 2019 оны А/207 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэн  “Улаанбурхан өвчинд цэг 

тавья” уриан дор 2019 оны 5 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд улаанбурхан, 

улаануудын эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын арга хэмжээг аймгийн хэмжээнд 

зохион байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 

15-ны өдрийн 161 дүгээр захирамжаар байгуулан ажиллаж байна.  

Дархлаажуулалтын 10 хоногийн  нээлтийг Улиастай сумын Дэвшил сургууль 

дээр зохион байгуулж, эрүүл мэндийн эмч  ажилчид 24 сумын 30 сургууль, 40 

цэцэрлэгт очиж ажиллаж байна. Дархлаажуулалтын хамралт 2019 оны 5 дугаар 

сарын 22-ны өдрийн байдлаар 86,7 хувьтай байна.  

“Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй баг 19 сумын эрүүл 

мэндийн төв, 3 сум дундын эмнэлэг, Тосонцэнгэл сумын Нэгдсэн эмнэлэг, Мөнхийн 

алба өрхийн эрүүл мэндийн төв, Зоонозын өвчин судлалын төв, Уламжлалт анагаах 

ухааны төв зэрэг нийт 26 эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 7-10 

чиглэлээр дэмжлэгт хяналт үнэлгээг хийж зөвлөмжийг өгч мэргэжил арга зүйгээр 

ханган ажиллалаа.  

Олон улсын сувилагчдын эрхийг хамгаалах өдрийг “НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ 

МЭНДЭД СУВИЛАГЧ БИДНИЙ ОРОЛЦОО” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж эрдэм 

шинжилгээний хурлыг хоёр үе шаттайгаар зохион байгуулсан байна. Шалгарсан 

илтгэлээс улсын  хэмжээний эрдэм шинжилгээний бага хуралд 3 илтгэл амжилттай 

оролцсон.  

Сувилагчдын нэг өдрийн аяны хүрээнд ахмад  настан болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 64 иргэдэд гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, сувилгааны 

түүх хөтлөлтөөр гардан үйлдэлийн ур чадварын тэмцээн, дэвжээ, гар бөмбөг, урлаг 

спортын арга хэмжээг тус тус зохион байгуулсан байна.  

Сувилахуйн шинэ санаа  шинэ бүтээлээр 28 байгууллагын 123  бүтээл 

ирснээс 5 байрыг шалгаруулан 800.000 төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа.   

Хойд бүс чиглэлийн эрүүл мэндийн 8 байгууллагад  “Халдварын сэргийлэлт, 

эмнэлгийн тусламжийн чанар, эрсдэл”-ийн чиглэлээр үзүүлэх сургуулилалтыг 

зохион байгуулж нийт  50 гаруй эмч, эмнэлгийн ажилчид хамрагдсан. Сургалтыг  

зохион байгуулснаар  байгууллагуудын  халдвар хяналтын багууд халдварын  

сэргийлэлт  хяналтын үйл ажиллагаанд мөрддөг заавруудыг өдөр тутам ажилдаа 

мөрдөх, халдвар гаргахгүй байх арга зүйд суралцсан байна.  

Байгууллагын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтод арга хэмжээний 

хүрээнд Онцгой байдлын газрын албан хаагчдад “Зүрх уушгины сэхээн 



амьдруулалт”, “Цус алдалтын үеийн анхны  тусламж”, “Хугаралын үеийн анхны 

тусламж” зэрэг сэдвүүдээр сургалт, дадлагыг зохион байгуулсан байна. 

Эмийн аюулгүй байдлыг хангах, зорилтод бүлэгт чиглэсэн эмиийн 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд  “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

худалдан авах, тендерийн жишиг баримт бичиг” болон бусад холбогдох тогтоол 

журмын дагуу 9 төрлийн жирэмснээс хамгаалах эм хэрэгслийн тендерийг зарлах 

хүсэлтийг  аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт  хүргүүлэн 22 эрүүл мэндийн 

байгууллагад хэрэглэгдэх эмийн тендэрийг зарласан байна.  

 

Нийгмийн даатгал, халамж  

Аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын сангаас эхний 4 сард 11.2 мянган 

хүнд 16.0 тэр бум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгож, 6.7 тэр бум төгрөгийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна.  

Эхний 4 сард 64433 хүн нийгмийн даатгалд хамрагдсаны 3476 иргэн буюу 5.4 

хувь нь сайн дурын даатгалд хамрагдсан байна.  

Сангуудаар авч үзвэл: тэтгэврийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 

22.6 хувиар, тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 29.8 хувиар, 

ҮОМШӨ сангийн орлогын төлөвлөгөөг 45.5 хувиар, ажилгүйдлийн даатгалын 

сангийн орлогын төлөвлөгөөг 45.9 хувиар тус тус давуулан биелүүлсэн байна. 

Тэтгэврийн сангийн зарлага 13884.9 сая төгрөгт, Тэтгэмжийн сангийн зарлага 

469.6 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн сангийн зарлага 1236.4 сая төгрөг, ҮОМШӨ-ний 

зарлага 307.5 сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалийн сангаас 91.3 сая төгрөг, нийт 

15989.7 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, даатгалыг олгосон байна.  

Халамжийн сангийн үйл ажиллагааны эхний 4 сарын мэдээгээр Халамжийн 

тэтгэвэр 1757 хүнд 1148.1 сая төгрөг, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж, 

дэмжлэгийг 24026 хүнд 2963.8 сая төгрөг нийт 25783 хүнд 4111.9 сая төгрөгийг 

олгосон байна. 

 

Хөдөлмөр эрхлэлт   

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил 

идэвхтэй хайж байгаа хүний тоо 765 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 459 (37.5%)-

өөр буурч 393 эмэгтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 51.3 хувийг 

эзэлж байна.  

2019 оны 4 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа хүний 

тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 504 (39.7%)-аар буурсан байна. 



Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 14.3 хувь нь 15-24 нас, 

30.2 хувь нь 25-34 нас, 30.6 хувь нь 35-44 нас, 20.5 хувь нь 45-54 нас, 3.5 хувь нь 55-

59 нас, 0.9 хувь нь 60-аас дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 1.2 хувь 

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

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

нь дээд боловсролтой хүмүүс тус тус эзэлж байна. 

 

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: Аймгийн хэмжээнд 5 сарын 1-ний 

байдлаар оны эхний төллөх насны 1501.4 мянган хээлтэгч малын 1056.5 мянга 

(70.4%) нь төллөжээ. Гүүний 27.3 хувь, үнээний 36.9 хувь, ингэний 32.2 хувь, эм 

хонины 76.0 хувь, эм ямааны 72.1 хувь нь төллөж байна. Төллөлтийн хувь өмнөх 

оноос 21.4 пунктээр өссөн байна. Гарсан төлийн 99.1 хувь буюу 1046.8 мянган төл 

бойжиж байна. Төл бойжилтын хувь өмнөх оны мөн үеэс 2.2 пунктээр өссөн байна.  

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар “Сайн малчин” хөтөлбөрийн хүрээнд 

зохион байгуулсан “Малчдын зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 05-р сарын 3-4-ний өдрүүдэд 

амжилттай зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд 24 сумын 116 багийн 315 малчин, 

сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэн, урилгаар ирсэн зочид нийт 450 гаруй 

төлөөлөгчид оролцлоо. Үүнээс эмэгтэй-81, эрэгтэй-234, Улсын аварга малчин-1, 

мөнгөн тугалын эзэн -1 нийт 315 малчин оролцсон байна. 

 “Байгаль эх дэлхийдээ ээлтэй малчин” шалгаруулах болзлыг сумдад хүргэж 

23 сумаас материал хүлээн авч зөвлөгөөний үеэр 5 малчныг шалгаруулан 

өргөмжлөл, малчин тус бүрийг 1,0 сая төгрөгөөр 18 малчныг өргөмжлөл тус бүр 

200000 төгрөгөөр шагнаж урамшууллаа. Мөн аймгийн Засаг дарга, Номин тав трейд 

ХХК-н төлөөлөгчтэй мах нийлүүлэх гэрээ байгуулсан. 2018 оны зөвлөгөөнөөс гарсан 

4 бүлэг 16 заалт бүхий зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тайлагнаж 2019 оны зөвлөмжийн 

төслийг зөвлөгөөнд оролцогчдод танилцуулан 8 заалт бүхий Зөвлөгөөний 

зөвлөмжийн төслийг нийт оролцогчдоор батлуулсан. 

Хамгаалагдсан хөрсний аж ахуйг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Улиастай 

суманд нийт 1200 м2 талбай бүхий хүлэмжийг 10 иргэн, аж ахуйн нэгжид олгосон. 

“Завханы улаан хальст саримс” хөтөлбөрийн хүрээнд Улиастай сумын өрхийн 

орлого багатай 30 өрхөд 200 гаруй кг саримсны үрийг үр үржүүлэх гэрээ байгуулан 

олгож Хар үзүүрийн услалтын системд нэгдсэн байдлаар тариалангийн газар 

эзэмшүүлж тариалалтыг хийлгүүлсэн.   

Хаврын тариалалтын явцын мэдээг сумдаас долоо хоног бүрийн Даваа, 

Пүрэв гарагуудад авч нэгтгэн ХХААХҮЯаманд Мягмар, Баасан гарагуудад мэдээлж 



байна. Явцын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд  төмс 51.4 га, хүнсний ногоо 26.5 га, үр 

тариа 320 га-д тариалалт хийгээд байна.  

Сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзлэг зохион байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн 

Засаг даргын 2019 оны А/159 дүгээр захирамжаар 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулж, сумдын сум хөгжүүлэх сангийн материал, үйл ажиллагааг шалгаж үнэлгээ 

дүгнэлт өгч ажиллалаа. 

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл 

олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмын дагуу төсөл хүлээн авах зарыг 2019 оны 

05-р сарын 17-ны өдөр аймгийн сайт, Завхан аймгийн нэгдсэн групп, ХХАА-н 

салбарын фэйсбүүк хуудсанд зарлан мэдээллээ. Мөн төсөл сонгон шалгаруулах 

Дэд хороог аймгийн Засаг даргын 2019 оны 05-р сарын 21-ний өдрийн А/180 дугаар 

захирамжаар 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа. Тус сангаас хөнгөлөлттэй зээл 

авах хүсэлтэй байгаа аж ахуйн нэгж, иргэний төслийг 2019 оны 05-р сарын 27-ны 

өдрөөс эхэлж хүлээн авч байна. 

 “Улиастайчууд аа гялгар уутнаас татгалзъя” сарын аяны хүрээнд Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2018 оны 189 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах 

зорилгоор 65 хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нарт нэг удаагийн 

нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яамнаас гаргасан зөвлөмжийг танилцуулж, зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Иргэн төвтэй үр дүнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх жилийн 

хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, "Завхан ногоон гарц нэгдэл" төрийн 

бус байгууллагатай хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд сав 

баглаа боодлын талаар сургалт хийж, хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулан нийт 3 

бүлгийн 58 сурагчийг хамруулсан.  

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, аймгийн 

тогоочдын холбоотой хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр хоол 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын ажилчдыг хамруулан  “Хоол үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний салбарын өнөөгийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам сэдэвт” 

сургалтыг  зохион байгуулж энэ арга хэмжээнд 52 тогоочийг хамруулсан.  

Завхан аймгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын мэргэжлийн 

ажилчдын дунд “Ажил мэргэжлийн аварга”  шалгаруулах тэмцээнийг аймгийн ЗДТГ, 

МХГ, ЭМГ, аймгийн Тогоочдын холбоотой хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 16-18-

ны хооронд зохион байгууллаа. Дээрх тэмцээнд 24 сумын хоол үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний салбар/ ресторан, кафе, цайны газар, эмнэлэг, сургууль цэцэрлэгийн 



хоол үйлдвэрлэлийн газарт/-т ажиллаж байгаа мэргэжлийн 35 тогооч нар 

хамрагдсан.  

 

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

бодлогын хүрээнд:   

6.1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр: 2019 оны 05 дугаар 

сарын 11-ний өдөр “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг аймгийн хэмжээнд 

зохион байгуулж 21 төрлийн 16645 ширхэг мод, бут тарьж, 154 албан байгууллага, 

2030 иргэн оролцож 61924500 /жаран нэгэн сая есөн зуун хорин дөрвөн мянга таван 

зуун/ төгрөг зарцуулсан.  

Засгийн газрын 2014 оны 30 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ойн цэвэрлэгээ 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Их-Уул сумын Цэцүүх багийн нутаг Дээд цэцүүхийн “Ар 

ганга” гэдэг газарт  ойн цэвэрлэгээний ажлыг эхлүүлээд байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Геоэкологийн хүрээлэн, Ургамал 

судлалын хүрээлэнгийн судлаачдын хамтарсан баг Дөрвөлжин сумын "Хар бут"-ны 

зэрлэг чацаргана, Завхан гол дагуух навчит ойн өвчин, хөнөөлт шавжийн 

судалгааны ажлыг хийж, иргэдэд мэдээлэл сургалт хийсэн 

 



Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх чиглэлээр сумын байгаль 

хамгаалагч нар Багийн иргэд нийтийн 

хуралд мэдээлэл хийж, Яруу, Цэцэн-Уул, 

Сантмаргаз, Сонгино сумдад ой, хээрийн 

түймрээс урьчилан сэргийлэх сургалт 

зохион байгуулж, сургалтанд оролцсон 

300 иргэнд 350 тараах материал өгч, 

сумын мэдээллийн самбар, дэлгүүр, 

соёлын төв зэрэг хүний хөдөлгөөн ихтэй 

газруудад Ой хээрийн түймрээс 

сэргийлэх зурагт хуудас наасан. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улиастай суманд үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ эрхэлж буй 9 аж ахуйн нэгж 

байгууллагад  хяналт хийж, зөвлөн туслах 

арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Шалгалтаар 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээний дүгнэлт гаргуулаагүй 3 

ААНБайгууллага, Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө батлуулаагүй 4 



ААНБайгууллага, ил задгай хогоо асгасан, шатаасан 3 ААНБайгууллагын зөрчлийг 

илрүүлж албан шаардлага хүргүүлсэн.  

Газар тариалан, фермер, зүсвэрийн 

мод зүсэх, гэрийн эсгий, ноосон дулаалгын 

материал үйлдвэрлэл эрхлэх цех, захын 

үйл ажиллаагаа эрхэлж буй 8 аж ахуйн 

нэгжид байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт гарган, мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 

Улаанбаатар хотод “Говийн 

гайхамшигт зургаа”  амьтныг хамгаалах, 

амьдрах орчныг сайжруулах, олон нийтэд 

сурталчилах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

замаар говийн экосистемийг хамгаалах, 

талуудыг татан оролцуулах зорилго бүхий 

“Говийн гайхамшигт зургаа” –ийн 

зохицуулах зөвлөлийн хуралд аймгийн 

Засаг даргын орлогч, бизнес эрхлэгч 

нарын төлөөөллийг оролцуулсан..   

“Монголын унаган байгалийн хүлцэл 

тогтворжилтийг хангах” нь төсөл, 

Отгонтэнгэрийн улсын тусгай 

хамгаалалттай газрын хамгаалалтын 

захиргаад хамтран  Цагаанхайрхан сумын 

Ширээгийн гол дагуух арцнаас  судалгаа 

хийх зорилгоор дээж авч, Алдархаан 

сумын Янгир ямааны байршил нутаг 

болох Зүр хайрханд 50 кг хужир тавьж битехникийн арга хэмжээ авсан. 

 



Мөн Алдархаан сумын Баруун, Зүр хайрхан орчмын шувуудын судалгааг 

хийж, Монгол цахлай, Мойлон галсүүл, Мяраан чогчиго, Шороон эвэрт болжмор, 

Өвөгт тогоруу, Бүжимч чогчиго, Харлаг нугас, Хондон ангир, нугас (SP), Шийхнүүхэй 

(SP) зэрэг зүйлийн 12 зүйлийн шувуу бүртгэсэн. 

 

Улиастай сумын төвлөрсөн усан хангамжийн усны эх үүсвэр, ус ашиглалтын 

байдалд үзлэг шалгалт хийж мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч, зөрчлийн 

талаарх мэдээллийг Улиастай сумын Байгаль орчны улсын байцаагчид хүргүүлсэн. 

Мөн Сонгино, Нөмрөг, Тэлмэн сумдад үйл ажиллагаа явуулж буй “Монгол лз” зам 

гүүр ххк-н усны эх үүсвэр, ус ашиглалтын байдалд 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны 

өдөр хяналт шалгалт хийж 2019 оны ус ашиглуулах дүгнэлтээ гаргуулах, ус ашиглах 

зөвшөөрөл авч, гэрээг байгуулан, усны төлбөр төлөн усыг зүй зохистой ашиглах 

талаар мэргэжилийн заавар зөвөлгөө өгсөн. 

             

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

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 5 сарын 1-ний байдлаар оны үнээр 8 тэрбум 182.4 сая 

төгрөг болж, өнгөрсөн оноос 1.8 дахин буюу 3759.2 сая төгрөгөөр өссөн байна.Нийт 

үйлдвэрлэлээс ААНэгжийн үйлдвэрлэл нь 6 тэрбум 590.7 сая төгрөг, иргэдийн 

үйлдвэрлэл нь 1 тэрбум 591.7 сая төгрөг болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, 

дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэл 38.3%,боловсруулсан мах үйлдвэрлэл 34.7%, 

хүнсний үйлдвэрлэл 15%, хувцас үйлдвэрлэл 8.7%, модон эдлэл үйлдвэрлэл 1.9%, 



эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 0.8%, гурил үйлдвэрлэл 0.1%, өлөн гэдэс үйлдвэрлэл 0.1%, 

арьс, шир үйлдвэрлэл 0.2%, бусад үйлдвэрлэл 0.2%-ийг тус тус эзэлж байна.  

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин 

баригдаж байгаа Тэс сумын ЗДТГ-ын барилга угсралтын ажил үргэлжлэн явагдаж 

дотор цахилгаан, сантехникийн угсралт, шувуу нурууны ажил хийгдэж гүйцэтгэл 

75%-тай явагдаж байна.  

Сонгино сумын Эрүүл мэндийн барилгын дээвэр, гадна дулаалга, цахилгаан 

сантехникийн ажил хийгдэж мооргийн барилга гүйцэтгэл 70%-тай явагдаж байна.  

Цэцэн-Уул сумын 160 хүүхдийн сургууль, спорт заалны барилгын сантехник, 

цахилгаан, шалны ажил спорт заалны дээврийн ажил хийгдэж ханын дүүргэлтийн 

ажил явагдаж байна.  

Сантмаргаз сумын 320 хүүхдийн сургууль, спорт заалны А,В блокны төмөр 

бетон каркасны ажил хийгдэж, спорт заалны арматурчлал, цутгалтын ажил хийгдэж 

байна. Гүйцэтгэл 60%-тай байна. Дөрвөлжин сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 

барилга 1-р давхрын каркас цутгагдаж 2-р давхрын хэв хашмал, армотурчлал 

хийгдэж цутгалтын ажил хийгдэж байна.  

Улиастай сумд баригдаж байгаа 800 хүний суудалтай Хөгжимт жүжгийн 

театрын барилгын заалны хучилт цутгагдаж галлейрен багана, дам нурууны 

армотурчлал хийгдэж байна. Их-Уул сумын 300 хүний суудалтай Соёлын төвийн 

барилгын 1-р давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгагдаж 2-р давхрын 

армотурчлал хийгдэж байна. Алдархаан сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн 2-р 

давхрын гадна, дотор өрлөг, гадна дулаалгатай өнгөлгөөний  өрлөг өрөгдөж 

дууссан. Дотор цахилгаан, салхивч, заслын ажил хийгдэж байна.  

Баянтэс сумын 300 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын 1-р давхрын 

багана, дам нурууны армотурчлал хийгдэж цутгалтын ажил явагдаж байна. 

Тосонцэнгэл сумын Цагдаагийн барилгын дотор өрлөг, салхивч, 2 -р давхрын 

өрлөгийн ажил, цахилгаан, шавардлагын ажил хийгдэж байна.  

Шинээр баригдаж байгаа МХГ-ын нэгдсэн лабортор, конторын барилгын 

ажлын буулгалт, газар шорооны ажил хийгдэж баганын ул бетоны ажил хийгдэж 

байна.   

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Тэс, Баянхайрхан, Тэлмэн сумын 

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар, Дөрвөлжин сумын Соёлын төвийн 

барилгын засвар, Нэгдсэн эмнэлгийн хортой хог хаягдлыг устгах байрны засвар, 

Яруу сумын Сургуулийн спорт заалны засварын ажлууд тус тус эхэлсэн байна. 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


