
                ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 

1.1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл 

Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн 

хөтөлбөр, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг 

хамтран 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх "Монгол 

улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх 

нь" төсөлтэй хамтран аймгийн ИТХурлаас 

сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

эмэгтэй төлөөлөгчдийг чадавхжуулах 

"Нутгийн удирдлагад эмэгтэйчүүдийн 

манлайлал" сургалтыг 2018 оны 05 дугаар 

сарын 1,2-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

Орон нутгийн ИТХ-ын эмэгтэй 

Төлөөлөгчдийн төлөөллийн болон хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх чадавхыг 

сайжруулан, эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо ба нийгмийн оролцоог хангах 

зорилтын хүрээнд зохион байгуулагдсан уг сургалтад сумын эмэгтэй Төлөөлөгчид 

болон сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нараар  ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдээс 

бүрдсэн 98 хүн хамрагдлаа. 

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  

албан бус боловсролын багш нарт “Ур чадвар 

бүтээл 2018” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгууллаа. 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 

“Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 

гэмт хэргийн тухай” сэдэвт сургалтыг Завхан 

аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд 

2018 оны 05 дугаар  сарын 23-ны өдөр зохион 

байгуулж сургалтад аймагт үйл ажиллагаа 

явуулж буй банк санхүүгийн байгууллага, 

Төрийн бус байгууллага, Даатгалын 

компаниудын төлөөлөл оролцлоо. 

Архивын ерөнхий газраас “Архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн тухай” сургалтыг 2018 оны 05 



дугаар сарын 25-ны өдөр аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд цахим хэлбэрээр 

зохион байгууллаа. 

2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр 

“Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт сүм хийд 

байгуулах, үйл ажиллагаа явуулахад 

зөвшөөрөл олгох журам”, 05 дугаар 29-ны өдөр  

“Гэрч, хохирогчийг хамгаалахад тулгамдаж буй 

асуудал” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгүүдийг 

зохион байгуулж иргэдийнхээ санал бодлыг 

сонслоо. 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл:  

Монгол улсын Засгийн газраас 2018 оныг “Хариуцлагын жил” Завхан аймгаас 

“Төрийн албан хаагчдын сахилга, 

хариуцлагыг сайжруулах жил” болгон 

зарласантай холбогдуулан аймгийн 

эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 

хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 

дагуу “Төрийн албан хаагчдыг сахилга 

хариуцлага, чадавхыг дээшлүүлэх” урд 

бүсийн сургалтыг Отгон суманд 05 дугаар 

сарын 27, 28-ны өдрүүдэд  амжилттай 

зохион байгууллаа.  

 Энэхүү бүсийн сургалтанд 

Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Отгон, 

Шилүүстэй, Идэр сумдын 100 орчим 

төрийн албан хаагч нар оролцлоо. 

Зөвлөгөөнд оролцсон сум бүр өгөгдсөн 

сэдвийн хүрээнд илтгэл тавьж, шинийг 

санаачлан хэрэгжүүлж буй ажлаа 

тайлагнаж, харилцан туршлага солилцсон 

нь үр дүнтэй ажил боллоо.  

 Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас томилогдсон ажлын хэсэг Төрийн 

албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, сахилга хариуцлагын талаар болон 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, манлайлал, бодлогын баримт бичиг боловсруулах, 



тайлагнах, төлөвлөх, Захиргааны ерөнхий хууль болон Зөрчлийн хууль, захирамж 

тушаалын эрх зүйн үндэслэл, Төрийн албан хаагчдаар айл өрхийг хариуцуулах нь зэрэг 

сэдвүүдээр чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.  

 Мөн төрийн албан хаагчдаас хууль 

эрх зүйн мэдлэг болон бодлогын 

баримт бичиг боловсруулах, 

тайлагнах, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн хүрээнд 40 асуулт бүхий 

тестийн шалгалт авч, захирамжлалын 

баримт бичиг боловсруулах болон 

тооны машинаар хурдан бодох ур 

чадварын уралдаан зохион 

байгуулсаны зэрэгцээ сумууд урлаг, спортын тэмцээн уралдаанаар өрсөлдлөө.  

Монгол Улсын Засгийн газрын  мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Зөв Монгол 

хүүхэд” хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг  нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 

2018 онд Батлан хамгаалахын сайдын 

аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах 

гэрээ, аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/191 

дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж 

нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх, 

залуу үеийн бие бялдрын хөгжил, 

чийрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох, бүрэн 

дунд сургуулийн сурагчдыг “цэрэг-эх оронч” үзэлтэй, бие бялдар, сэтгэл зүйн өв тэгш 

хүмүүжилтэй иргэн болгон төлөвшүүлэхэд түлхэц өгөх зорилгоор Завхан аймгийн Засаг 

даргын ивээл дор цэрэг спортын аймгийн аварга шалгаруулах “Дөл” тэмцээнийг 

амжилттай зохион байгууллаа. 

Тэмцээнд Баянхайрхан, Цэцэн-Уул, Их-

Уул, Тосонцэнгэл, Тэлмэн, Тэс, Улиастай 

сумын 12 сургуулийн баг тамирчид 

оролцсон бөгөөд 2017 оны Улсын аварга 

шалгаруулах “Дөл” тэмцээний 

удирдамжид нийцүүлэн зохион 

байгуулсан нь өмнөх жилүүдээс онцлогтой байлаа. Мөн тасгуудын бэлтгэл, ур чадвар 

илүү сайжирсан нь тэмцээнийг илүү өрсөлдөөнтэй болголоо. Дасгалжуулагч багшийн 

тэмцээн, Ханын сонин бүтээх тэмцээн, жагсаалын үзүүлэх тоглолт, 16 тоот дасгал, 

мэндчилгээ, тасгийн ур чадварын тэмцээнүүд, дөрвөн цэгт даалгавар гүйцэтгэх, гурван 



километр замд марш гүйлтийн тэмцээн тус тус зохион байгуулж шилдгүүдээ 

тодрууллаа. 

Жил бүрийн хавар уламжлал болгон зохион байгуулдаг аймгийн Засаг даргын -

нэрэмжит “Хаврын баяр-2018” урлаг, спортын наадмыг 2018 оны 05 дугаар сарын 17- 

ны өдрөөс 20-ны өдрүүдэд 

Улиастай суманд амжилттай 

зохион байгууллаа. Орон нутагт 

урлаг соёл, нийтийн биеийн 

тамир спортыг хөгжүүлж, 

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 

зорилготой энэхүү наадамд 24 

сумын Засаг дарга багаа ахалж 

оролцсон бөгөөд сум сумаас 

шалгарсан урлаг, спортын 

шилдгүүд авьяас чадвар, хурд 

хүчээ сорин эн тэнцүүхэн өрсөлдлөө.  

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:  

Монгол банкны мэдээгээр эхний 4 сард гүйлгээнд 8 тэрбум 848.4 сая төгрөг, 

иргэдийн мөнгөн хадгаламжид 65.2 мянган иргэний 78.7 тэрбум төгрөг байгаа нь 

иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 18.0 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.  

Аймгийн дүнгээр эхний 4 сард 42.8 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь өнгөрсөн 

оноос 0.9 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Зээлийн сарын хүүг арилжааны банкуудаар 

авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.76 хувь, Хас банк 0.58-2.0 хувь, Төрийн банк 1.57 

хувь, Капитал банк 1.5 хувь байна.  

2.1. Татвар төлөлтийн байдал: Татварын орлогын төлөвлөгөө эхний 4 сард 

аймгийн дүнгээр 118.9 хувийн биелэлттэй, 3 тэрбум 97.1 сая төгрөгийн орлого оруулж, 

цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого 47.5 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 4.4 

хувь, ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 18.8 хувь, бусад нэр төрөл 29.3 хувийг эзэлж 

байна. Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 74.6 хувь буюу 2 тэрбум 312.2 сая 

төгрөгийг орон нутгийн орлого, 25.4 хувь буюу 784.9 сая төгрөгийг улсын төсвийн 

орлого бүрдүүлж байна. 

 

 

 

 

 



Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд: 

3.1. Хууль хяналтын үйл ажиллагаа:  

Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн газраас хамтран "Бяцхан 

зорчигч" аяны нээлтийг 2018 оны 05 

дугаар сарын 11-ний өдөр Улиастай 

сумын Генералуудын талбайд зохион 

байгууллаа.  

"Бяцхан зорчигч" аяны зорилго нь 

хүүхдийг зам тээврийн хэрэг, осол 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд 

олон нийт хүүхэд багачуудад зам 

тээврийн осол хэргийн хор уршгийг 

таниулах, замын хөдөлгөөнд оролцох 

дадлыг зөв хэвшүүлэх, эцэг эх, асран хамгаалагчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, 

хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм.  

Цагдаагийн газар 14 хоног болгон судалгаа гаргадаг бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудаас нийт 28 гомдол 

мэдээлэл хүлээн авч шалгасны 6 буюу 

21 хувь нь гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 

мэдээлэл, 31 буюу 79  хувь нь зөрчлийн 

шинжтэй гомдол мэдээлэл байна. 

Цагдаагийн алба хаагчийн илрүүлсэн 19 

зөрчил бүртгэгдсэн байна.   

Гомдол мэдээллийг өмнөх 14 хоногтой харьцуулбал 17 нэгжээр буюу 37 хувиар 

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

золгүй байдлаар амь насаа алдсан хэрэг-1,  малын хулгай-5, бусдын биед гэмтэл 

учруулах-3, осол-2, бусдын эд хөрөнгө устгах-1, залилан-1, хөрөнгө завших-1 тус тус 

гарсан байна.  

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг гарсан сум болон багаар нь авч үзвэл 

Улиастай сумын Чигэстэй багт-1,  Жаргалант багт-1, Сонгино сумд-1, Их-Уул сумд-1, 

Идэр сумд-1, Цэцэн-Уул сумд-1 тус тус  гарсан байна. 

Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээлэл 22 бүртгэгдсэн нь өмнөх 14 хоногтой 

харьцуулахад 9 нэгжээр буюу 29 хувиар буурсан байна. Зөрчлийн гомдлыг өнгөөр нь 

авч үзвэл гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага-1, олон нийтийн амгалан тайван байдал 

алдагдуулсан-9, бусдын биед халдах-6, осол-4, бусад-2 тус тус бүртгэгдсэн байна. 
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Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг  

гарсан сум болон багаар нь авч үзвэл Улиастай 

сумын Жинст багт-5, Товцог багт-2, Богдын гол 

багт-1, Чигэстэй багт-2, Өлзийт багт-1, 

Жаргалант багт-1, Тосонцэнгэл сумд-6, Тэс 

сумд-1, Сонгино сумд-1, Завханмандал сумд-1, 

Алдархаан сумд-1  тус тус  гарсан байна. 

Замын цагдаагийн чиглэлээр согтуугаар  

тээврийн хэрэгсэл жолоодсон-18, эрхийн 

үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон-3 зөрчил, мөн цагдаагийн алба хаагчид 

Жинст багт байрлах “Full house” тоглоомын газар цагдаагийн газраас өгсөн мэдэгдлийн 

хариуг хугацаанд нь өгөлгүй хууль зөрчсөн, Алтай Улиастай ХХК-ийн харуулыг 

шалгахад согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ албан үүргээ гүйцэтгэсэн, 

“Товцог” оноосон нэрийн хүнсний дэлгүүр нь Засаг даргын захирамжаар архи 

согтууруулах ундаа зарж борлуулахыг хориглосон үед  согтууруулах ундаа зарсан 

зөрчлийг тус тус илрүүлж ажиллав. 

Зөрчил гаргасан 167 иргэнийг 6.310.000 / зургаан сая гурван зуун арван мянга/ 

төгрөгөөр зөрчлийн тухай хуулиар торгож, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэж ахуйн 

хүрээнд архидан согтуурч, бусдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан 22 иргэнийг 

эрүүлжүүлэх байранд хүргэж, шүүгчийн захирамжаар 13 иргэнийг баривчилсан байна. 

Хөдөлгөөнт эргүүл 6 багийн нутаг дэвсгэрт 308  хүн/цагийн эргүүлийн үүрэг  

гүйцэтгэж 152 цэг салбар шалгаж, 175 иргэнд ухуулга яриа хийж ажиллалаа. 

3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл: Аймгийн хэмжээгээр 76 гэмт 

хэрэг бүртгэгдсэнээс 39.5 хувийг иргэдийн эрх чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, 

36.8 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт хэрэг, 23.7 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг 

эзэлж байна. Оны эхнээс өссөн дүнгээр 1444 зөрчил илрүүлж, 198 хүн эрүүлжигдэн, 62 

хүн баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс зөрчил 1234, эрүүлжигдсэн хүн 26-аар 

тус тус буурч, учирсан хохирол 91.5 сая төгрөг, баривчлагдсан хүн 1, гэмт хэргийн 

улмаас гэмтсэн хүн 7-оор өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 53.0 

хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.7 пунктээр буурсан байна. 

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл: 5 хөмрөгийн удирдлагын баримт бичгийг 

баримтын түвшинд тодорхойлон бичих, тоо бүртгэлийн програмд оруулах ажлын 

хүрээнд 5834 хуудас баримтаас 4495 заалт, 14103 хүний нэр, 68 байгууллагын нэр, 95 

газарзүйн нэр 88 PDF файл үүсгэн эх баримтыг мэдээллийн санд холболоо. 
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Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 2 хөмрөг, 2 данс, 28 хадгаламжийн 

нэгжийн 1727 хуудас баримтыг сканердаж, 2 хөмрөг 2 дансны 28 хадгаламжийн 

нэгж,1727 хуудас баримтыг photoshop програмд засварлалаа. 

4 хөмрөгийн 261 хадгаламжийн нэгж баримтад иж бүрэн нягтлан шалгалт хийж, үдэж 

хавтаслан холбогдох акт үйлдэж, данс бүртгэлд оруулсан. 

252 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 638 баримт шүүж, 193 хуулбар, 84 лавлагаа 70  

тодорхойлолт  олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ. 

2018 онд нөхөн бүрдүүлэлт хийх судалгаа хуваарийн дагуу 5 хөмрөг үүсгэгчийн 410 

хадгаламжийн нэгж  мал тооллогын бүртгэл, малын А дансыг хүлээн авч нөхөн 

бүрдүүлэлт хийлээ. 

3.4. Онцгой байдал: Онцгой байдлын газрын офицер, ахлагч бүрэлдэхүүний 

мэргэжлийн ур чадварыг дээшүүлэх, танхимын сургалтаар олж авсан мэдлэгийг нь 

баталгаажуулах зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрөөс  04-ний өдөр 

хүртэл хээрийн гаралтад гарч 5 багийн 36 алба хаагч, 4 цэгт даалгавруудыг гүйцэтгэж 

хурд хүч, авхаалж самбаа, тэсвэр хатуужил, эр зоригоо сорин өрсөлдөн тэмцээнд 

амжилттай оролцсон баг тамирчдыг шагнаж урамшууллаа. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын захиргааны удирдлагын газрын даргын 2018 оны 05 

дугаар сарын 01-ны өдрийн 3/1048 дугаар албан бичгийг хяналтандаа авч Монгол 

Улсын Засгийн газрын 01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллах 7 бүлэг 21 зүйл 

заалт бүхий төлөвлөгөө боловсруулан алба хаагчдад танилцуулан гарын үсгийн 

баталгаа гаргуулан авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын сургалтын 

мэргэжилтэн ахмад Г.Энхцолмон, Япон улсын Жаика-Монгол Улсын газар хөдлөлтийн 

гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх төслийн зохицуулагч Г.Дашдорж нар 

“БЭЛЭН БАЙ”, “ХЭН Ч, ХЭЗЭЭ Ч, ХААНA Ч, БЭЛЭН” сургалтыг зохион явуулах бэлтгэл 

ажлыг хангаж 05 дугаар сарын 11,12-ны өдрүүдэд Улиастай, Отгон сумдын 12 багийн 

110 иргэдийг хамруулан амжилттай зохион явуулсан. Онцгой байдлын газар, Зэвсэгт 

хүчний 325 дугаар анги, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Дэлхийн Зөн Монгол 

Олон улсын байгууллагын Завханхангай орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Эх орон-36 

хөтөлбөрийн Үндэсний сургагч багш, нийгмийн ажилтан нартай хамтран Улиастай, 

Тосонцэнгэл суманд 05 дугаар сарын 12-наас 20-ны өдрүүдэд Улиастай, Тосонцэнгэл, 

Их-Уул сумдын ерөнхий боловсролын бүрэн дунд 8 сургуулийн 10 дугаар ангийн 20 

бүлгийн 461 хүүхдийн дунд “Бид эх орны эзэд” арга хэмжээг тус тус амжилттай зохион 

байгуулсан. 

 

 



Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: -“Үлэмж эгшиглэн сан”-тай хамтран  “ЭХ 

ХЭЛНИЙ ИХ СОРИЛГО- ИДЭР” олимпиадыг 

 5-12-р ангийн суралцагчдын дунд  монгол хэл бичгийн олимпиад 

 10-12 ангийн суралцагчдын дунд “Гүн сэтгэе” эссэ бичлэг, “Яруу сэтгэе” шүлгийн 

уралдаан  

 Мэргэжлийн багш нарын 

 Бага боловсролын багш нарын  

Монгол бичгийн цэвэр сайхан бичигтэн багш нарын гэсэн ангиллаар 2018 оны 05 

дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд Идэр сумд зохион байгуулж, Хөвсгөл, Увс, Ховд, Говь-

Алтай, Орхон, Дорнод, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Баянгол, Налайх, Чингэлтэй зэрэг 

аймаг, дүүргийн 50 сургуулийн 41 баг, 140 багш, давхардсан тоогоор 1310 гаруй 

сурагчид эх хэлнийхээ мэдлэг чадварыг сорин өрсөлдлөө.  

Манай аймгаас Улиастайн бүсийн 5 ерөнхий боловсролын сургууль, зүүн бүсийн 

5 сургууль, Хойд бүсээс Баянтэс, Тэс, Баянхайрхан, Сонгино, говийн бүсээс 

Завханмандал сумын сургууль зэрэг нийт 15 ерөнхий боловсролын сургуулийн 500 

гаруй сурагч, 50 багш нар оролцож 17 шагналт байрыг эзэлсэн байна. 

Мэргэжлийн багшийн төрөлд Дэвшил сургуулийн Монгол хэлний багш 

Ч.Уранчимэг 5-р байр, Монгол бичгийн зөв цэвэр бичигтэн төрөлд Улиастай сумын IV 

сургуулийн Монгол хэл, уран зохиолын багш Д.Юнрэндорж 4-р байр тус тус эзэлсэн 

байна. 

Олимпиадын үр дүнд багш нар харилцан туршлага, санал бодлоо солилцсон, 

мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн, суралцагчид хичээлээр олж авсан мэдлэг чадвараа 

хэрэглээ болгон ашиглаж өөрийгөө сорьсон үр дүнтэй үйл ажиллагаа боллоо. 

Улсын төрөлжсөн олимпиадын 2-ын даваанд 12 судлагдахуунаар 1558 

суралцагч, 737 багш оролцож, шалгарсан 23 суралцагч, 14 багш 3-ын даваанд 

амжилттай оролцож, Чандмань-Эрдэнэ лаборатори сургуулийн 12-р ангийн суралцагч 

Баттөрийн Бадрах “Сэтгэх чадвар”ын улсын олимпиадаас хүрэл медаль хүртлээ. 

Завхан аймгийн төрийн үйлчилгээний удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 

2018 оны 05 сарын 10-ны өдөр Улиастай сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар 

сургууль, ерөнхий боловсролын Жавхлант цогцолбор сургууль, Алдархаан сумын 

ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд, Улиастай сумын 6 дугаар 

цэцэрлэг, Алдархаан, Баянхайрхан, Яруу сумын цэцэрлэг, Тосонцэнгэл сумын 1, 2, 3, 

4, 5 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажлын байранд зохион байгууллаа. 

 -Сургуулийн өмнөх, бага, суурь боловсролын  сургалтын цөм хөтөлбөрийг 

амжилттай хэрэгжүүлэх хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, сайн хичээл үйл ажиллагааг 2018 



оны 05 дугаар сарын 10,11-ний  өдөр 5 дахь жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж, 

ерөнхий боловсролын 22 сургуулийн бага боловсролын 20, суурь боловсролын 56 

багш оролцлоо. 

4.2. Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд нийт 484 эх амаржиж 

487 хүүхэд амьд төрж, 123 хүн нас барж, нэг хүртэлх насны хүүхэд 8 эндэж, нийт 

халдварт өвчин 125 бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад халдварт 

өвчин 80 (60.9%)-аар, нас баралт 11 (0.9%)-ээр буурч, төрсөн эх 82 (12.1%)-аар, 

халдварт бус өвчин 2055 (11.1%)-аар өссөн байна. 4 сард 6.3 мянган өвчтнийг 4.7 

мянган ор хоногоор эмчлэн 509 жирэмсэн эхийг шинээр хяналтад авсан байна. 

АШУҮИС-ийн Сайбер олон улсын их сургууль нь алсын зайн магистрын 

сургалтыг 2015 оноос тасралтгүй 

явуулж байгаа билээ. 5 дугаар 

сарын 16-ны өдөр Сайбер 

сургуулийн магистрын ажлын 3 

дахь удаагийн хамгаалалт 

явагдаж 6 их эмч, мэргэжилтэн 

амжилттай хамгааллаа. 2016 

оноос хойш нийт 17 эмч, 

мэргэжилтэн магистрын зэрэг хамгаалсан байна. 

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй “Сайн эмч хөтөлбөр”-ийн  

хүрээнд  Олон улсын сувилагч, эх баригчдын өдрийг угтаж сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээнд “Сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн эрхийг хамгаалъя” уриан 

дор  ажил мэргэжлийн уралдаан, эрдэм 

шинжилгээ, онол пратикийн бага хурал, 

шинэ санаа оновчтой бүтээлийн 

үзэсгэлэнг зохион байгууллаа. Тус арга 

хэмжээний зардалд аймгийн Засаг 

дарга 3400.000 төгрөгийн дэмжлэгийг 

үзүүлсэн.  

 

 

 

 

 



 

4.3.Биеийн тамир, спортын салбар 

Монголын ард түмний үнэт өв соёл болсон эрийн гурван наадмын нэг Үндэсний 

сурын харвааг орон нутагт өргөн хүрээнд хөгжүүлж дэлгэрүүлэх, ёс уламжлалаа залуу 

хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, иргэдийн 

чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 

зорилгоор Завхан аймгийн Засаг даргын 

санаачилгаар үндэсний сурын сургалтыг 

24 суманд зохион байгууллаа. Үндэсний 

сурын спортын төрөлд Монгол Улсын 

хэмжээнд Завхан аймгийн харваачид 

өнгөлдөг. Цаашид энэ амжилтаа 

тасралтгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор Дөрвөлжин сумын уугуул, Монгол Улсын Даян 

мэргэн Б.Ёндон, Монгол Улсын гарамгай мэргэн Х.Баасанхүү, Үндэсний сурын 

харвааны хүндэт мэргэн Санжаасүрэнгээр ахлуулсан багууд   гурван бүсэд хуваагдан 

үндэсний сурын сургалтыг сар гаруйн хугацаанд 24 суманд зохион байгуулсны үр дүнд 

шинээр 1600 харваач сургалтад оролцсноос, Завхан аймаг нийт 1111 харваач 

бэлтгэлээ. Сургалтад хамрагдсан иргэдийн дунд сум бүрт тэмцээн зохион байгуулж, 

насанд хүрэгчид, хүүхдийн эрэгтэй, эмэгтэй төрөлд шалгарсан 300 гаруй харваач 

Улиастай хотод сургалтын төгсгөлийн   шатны шалгаруулалтад өрсөлдөж, 

шилдэгүүдээ тодрууллаа. “Амжилтын төлөө” тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаанд 

Завхан аймгаас төрсөн үндэсний сурын спортын алдартнууд оролцож хүндэтгэл 

үзүүллээ. 

4.4.Нийгмийн даатгал, халамж 

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхтэй 

хайж байгаа хүний тоо 1224 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 57(4.9%)-оор өсч 662 

эмэгтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.1 хувийг эзэлж байна. 2018 

оны 4 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа хүний тоо өмнөх 4 

жилийн дунджаас 29(2.4%)-өөр өссөн байна. 

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхтэй 

хайж байгаа хүний тоо 1224 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 57(4.9%)-оор өсч 662 

эмэгтэй ажил идэвхтэй хайж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.1 хувийг эзэлж байна. 2017 

оны 4 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа хүний тоо өмнөх 4 

жилийн дунджаас 29 (2.4%)-өөр өссөн байна. 

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

байдлаар оны эхний төллөх насны 1444.8 мянган хээлтэгч малын 708.5 мянга (49.0%) 



нь төллөжээ. Гүүний 17.7 хувь, үнээний 30.7 хувь, ингэний 27.5 хувь, эм хонины 54.9 

хувь, эм ямааны 46.6 хувь нь төллөж байна. Төллөлтийн хувь өмнөх оноос 19.9 

пунктээр буурсан байна. Гарсан төлийн 96.9 хувь буюу 687.0 мянган төл бойжиж байна. 

Төл бойжилтын хувь 1.4 пунктээр буурсан байна.  

ЭКО ЗАВХАН ХӨТӨЛБӨРИЙН “ШИЛДЭГ ЭКО БАЙГУУЛЛАГА” болзлын хүрээнд 

13 заалт бүхий байгууллагын төлөвлөгөө боловсруулж газрын даргаар батлуулан 5 

сард төлөвлөгдсөн ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 

Органик хүнсний тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх журам, аргачлалын талаар 2018 

оны 05 дугаар  сарын 09-ний өдөр  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 

нэгж, иргэдийн 16 гаруй төлөөллийг  

/Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүнс 

хариуцсан мэргэжилтэн, Улиастай сумын 

худалдаа, нийтийн хоол хариуцсан 

мэргэжилтэн, Стандарт хэмжил зүйн 

хэлтсийн баталгаажуулалтын шинжээч,  

”Завхан баялаг” ХК, “Завхан хүнс” ХХК, 

“Мөнхөд мандаг” ХХК, “Атар хүнс” ХХК, 

“Миний тулга” ХХК, “Удвал” бейкери, 

Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, газар тариалан, мал аж ахуй эрхэлдэг -5/  

оролцуулан танилцуулж,  үүний үндсэн дээр “Органик хүнсийг бүртгэх, нийтийн 

хэрэгцээнд гаргах журам”-ын төслийг хэлэлцэх хэлэлцүүлгийг Улиастай сумын засаг 

даргын тамгын газрын хурлын зааланд зохион байгуулсан.  

       

 

 

 

 

 

 



 

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

бодлогын хүрээнд: 

6.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр: Дөрвөлжин суманд үйл 

ажиллагаа явуулж буй  Баян айраг 

эксплорэйшн ХХК-ны дүйцүүлэн 

хамгаалалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй  

“Отгон Бор Хавцал” ТББ-тай хамтран 2018 

оны 05 дугаар сарын 07-10-ны өдрүүдэд 

Туулайт    орчимд  монгол тарвага   сэлгэн 

нутагшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж нийт 

10ш тарвага барьж 3 хөгшин үржих 

боломжгүй тарвагыг буцаан тавьж 2-3 

насны 3 эм, 2 эр тарвагыг  туулайт уул 

орчимд байсан 4 популяцтай нийлүүлэн тавилаа. 

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч форс голд майнинг” ХХК-

ын алтны шороон ордны 3 өрөмдмөл худаг, 

малчны худгуудад шавхалт хийж хоногт авах 

усны хэмжээг тогтоох дүгнэлт гаргах ажлыг  5 

дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд холбогдох сав 

газрын захиргаа, Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газрууд хамтран зохион 

байгууллаа. 

ОХУ-ын зарим бүс нутгуудтай аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны 

хүрээнд ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Тыва Улс, 

Бүгд Найрамдах Хакасия Улс, Красноярск 

мужын аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулж буй тур операторуудтай 

хамтран 5 дугаар сарын 23-24-ны өдрүүдэд 

манай аймгийн баруун бүсийн аялалын 

маршрутын дагуу танилцах аяллыг зохион 

байгуулсан. Аялалд нийт 30 хүн хамрагдсан. 

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

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 5 сарын 1-ний байдлаар оны үнээр 4 тэрбум 423.2 сая 



төгрөг болж, өнгөрсөн оноос 8.5 хувиар буюу 409.3 сая төгрөгөөр буурсан байна. Нийт 

үйлдвэрлэлээс Аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл нь 3 тэрбум 355.8 сая төгрөг, иргэдийн 

үйлдвэрлэл нь 1 тэрбум 67.4 сая төгрөг болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, дулаан, 

усан хангамжийн үйлдвэрлэл 68.3%, хүнсний үйлдвэрлэл 22%, хувцас үйлдвэрлэл 

7.4%, модон эдлэл үйлдвэрлэл 1.7%, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 0.2%, бусад үйлдвэрлэл 

0.4%-ийг тус тус эзэлж байна. 

 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


