
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 

НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР 

1.1.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны мэдээлэл: 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлыг 1 удаа хийж, “Аймгийн аварга малчин 

шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хөрөнгө балансаас балансад 

шилжүүлэх тухай”, “Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл 

олгох тухай”, “Хөрөнгө актлаж сэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай”, 

“Нэрэмжит болгох тухай”, “Аймгийн хэмжээнд 2018 онд үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар түүж бэлтгэх ургамлын дээд хязгаар батлах тухай” тогтоолуудыг    

гаргаж биелэлтийг хангуулахаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 

хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, ажлын албаны 

удирдлагууд Оросын холбооны улсын 

Тыва улсын Их дээд Хурлын 

Төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын 

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. 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл:  

 “Миний гоё сум” хөтөлбөрийн хүрээнд 

“Эко Завхан”, “Бүтээн байгуулалт-14 

эрчимжүүлсэн аян”-ыг 2018 оны 6 

сарын 18-30-ны өдрүүдэд зарлаж, 

Улиастай хот, сум, багууд өнгө үзэмжээ 

сайжруулах, орчноо тохижуулах 

ажлууд хийж, аяны хүрээнд аймгийн 

өнгө төрхийг тодорхойлдог 

хутагтуудын “Гүдэн” цогцолбор, “Хутагтын хүрээлэн” өнгөө засч, ногоон байгууламж 

бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан. Түүнчлэн усан бассейн бүхий спорт 



цогцолбор ашиглалтад ороход бэлэн болж, Улиастай хотыг бүрэн камержуулах 

ажил, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэг, 800 хүний суудалтай Хөгжимт 

жүжгийн театрын барилга, Цэнгэлдэх хорооллын бүтээн байгуулалтууд эрчимтэй 

үргэлжилж байна. Баяр наадмаар шилдэг бүтээн байгуулалт хийсэн сум 

байгууллагуудыг шагнаж урамшуулсан. 

 “Миний гоё сум” хөтөлбөрийн хүрээнд   “Эко Завхан”,  амжилттай хэрэгжүүлж буй 

Завхан аймаг “Бүтээн байгуулалт-14” 

эрчимтэй ажлын аяныг зохион 

байгуулснаар Үндэсний их баяр наадмаа 

угтсан билээ. Баяр наадмыг "Хоггүй 

наадацгаая" уриан дор тэмдэглэж, 

төрийн болон ТББ-ууд хамтран 

ажилласан нь үр дүнтэй үйл ажиллагаа боллоо. Иргэд ил  задгай хогоо хаях нь эрс 

багасч, өмнөх жилүүдээс харьцангуй цэвэр цэмцгэр наадаж байгааг үйлчилгээний 

ажилчид хэлж байлаа. 

 

Тулгар төр байгуулагдсаны 2227 

жил, Их Монгол Улс 

байгуулагдсаны 812 жил, Ардын 

хувьсгалын 97 жилийн ой, Завхан 

аймаг байгуулагдсаны 95 жилийн 

ойн Үндэсний их баяр наадам 

өргөн дэлгэр, сайхан боллоо. Баяр 

наадмын нээлтийн үйл ажиллагааг 

түүхчилсэн хэлбэрээр зохиомжлон найруулж, цэнгэлдэх хүрээлэнд Их эзэн Чингис 

хаан заларч, Өндөр гэгээн анхдугаар Богд морилон саатаж, 24 сумаас 200 гаруй 

бүжигчин, 200 гаруй морин хуурч хүүхдүүд оролцсоноос гадна алдарт эхийн одонт 

108 ээж сүүн цацлаа өргөсөн зэрэг урлаг, соёлын өвөрмөц содон үзүүлбэрүүдээр 

дүүрэн байлаа. 

Монгол Хятадын найрамдалт хамтын ажиллагааны хүрээнд “БНХАУ-ын соёл, 

аялал жуулчлалын өдөр”-ийг Завхан аймгийн Улиастай хотноо 2018 оны 07 дугаар 

сарын 03-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж, бүрэн эрхт элчин сайдын зөвлөх,  

БНХАУ-ын Ганьсу мужийн ардын урлагийн театрын хамт олон хүрэлцэн ирж уран 

бүтээлээ танилцуулсан  ба хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчидтэй аймгийн 



удидлагууд уулзан орон нутагт хэрэгжүүлж болох хамтын ажиллагааны талаар 

санал солилцлоо.\ 

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

2.1. Татвар төлөлтийн байдал: 

Аймгийн хэмжээгээр 2018 оны эхний хагас жилд төсөвлөгдсөнөөр 40 тэрбум 

675.1 сая төгрөг, зарлага 35 тэрбум 318.7 сая төгрөгт хүрсэн байна. Энэ нь 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 24.1 хувь буюу 2 тэрбум 539.4 сая төгрөгөөр өсч 

өглөгийн хэмжээ 778.8 сая төгрөг болж өнгөрсөн оноос 600.8 сая буюу 43.5 

хувиар буурсан байна. 

Татварын орлогын төлөвлөгөө аймгийн дүнгээр 120.3 хувийн 

биелэлттэй, 5 тэрбум 682.3 сая төгрөгийн орлого оруулсаны цалин хөлс, 

түүнтэй адилтгах орлого 42.4 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 3.9 хувь, 

ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 19.0 хувь, бусад нэр төрөл 34.7 хувийг 

тус тус эзэлж байна. Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 74.9 хувь буюу 

4 тэрбум 257.7 сая төгрөгийг орон нутгийн орлого, 25.1 хувь буюу 1 тэрбум 

424.6 сая төгрөгийг улсын төсвийн орлого бүрдүүлж байна. 

Монгол банкны мэдээгээр хагас жилд гүйлгээнд 9 тэрбум 483.5 сая 

төгрөг, иргэдийн мөнгөн хадгаламжинд 66.3 мянган иргэний 86.4 тэрбум 

төгрөг байгаа нь иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 18.9 

тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Аймгийн дүнгээр 68.1 тэрбум төгрөгийн зээл 

олгосон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.3 хувь буюу 0.9 тэрбум төгрөгөөр 

буурсан байна. Зээлийн сарын хүүг арилжааны банкуудаар авч үзвэл 

дунджаар ХААН банк 1.53 хувь, Хас банк 0.58-2.0 хувь, Төрийн банк 1.55 

хувь, Капитал банк 1.5 хувь байна. 

ГУРАВ. ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

3.1. Хууль хяналтын үйл ажиллагаа:  

2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар Засаг даргын үйл ажиллагааны 

чиглэлээр нэмж 28 захирамж гарсан байна. Тухайлбал: Аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад ажиллагсадын цалин хөлсний үзлэг зохион байгуулах, 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, Санхүүгийн 

хяналт шалгалтын Улсын байцаагчдыг мэргэшүүлэх, туршлага судлах бүсчилсэн 

сургалтад оролцуулах, түүнд дэмжлэг үзүүлэх, Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн 

эрхлэгч нарт улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох, мөн ур 

чадварын нэмэгдэл олгох, “Миний гоё сум” хөтөлбөрийн хүрээд зохион байгуулсан 

“Эко Завхан” аяны хэрэгжилтийг хагас жилээр дүгнэж, сум байгууллагуудыг шагнах, 



аймгийн Баяр наадмыг амжилттай зохион байгуулсан нэр бүхий 11 төрийн албан 

хаагчийг урамшуулах, Аймаг сумын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэстэй холбоотой 

маргааныг газар дээр үзэж, зөрчлийг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Засаг 

даргын эрхлэх хүрээний агентлагийн дарга нарын ээлжийн амралтын хуваарийг 

батлах зэрэг шийдвэрүүд гарсан байна. 

Гомдол мэдээллийг өмнөх 14 хоногтой харьцуулбал 4 нэгжээр буюу 12 хувиар 

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

иргэдийн өмчийн хулгай-4, бусдын биед гэмтэл учруулах-1, осол-1, хүчин-1, 

залилан-2, тус тус гарсан байна.  

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

үзвэл Тосонцэнгэл сумд-2, Тэлмэн сумд-1, Асгат сумд-1, Цэцэн-Уул сумд-1, 

Улиастай сумд-1, Их-Уул сумд-2, Завханмандал сумд-2 тус тус  гарсан байна. 

Зөрчлийн шинжтэй гомдол, 

мэдээлэл 27 бүртгэгдсэн нь 

өмнөх 14 хоногтой 

харьцуулахад 7 нэгжээр буюу 

35 хувиар өссөн байна. 

Зөрчлийн гомдлыг өнгөөр нь 

авч үзвэл гэр бүлийн 

хүчирхийллийн дуудлага-6, 

олон нийтийн амгалан тайван 

байдал алдагдуулсан-10, 

бусдын биед халдах-7, осол-

3, хулгай-1 тус тус 

бүртгэгдсэн байна. 

Зөрчлийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг  гарсан сум болон багаар нь авч үзвэл 

Улиастай сумын Жинст багт-2, Товцог багт-3, Богдын гол багт-1, Өлзийт багт-4, 

Чигэстэй багт-3, Жаргалант багт-2, Түдэвтэй сумд-1, Тосонцэнгэл сумд-4, 

Алдархаан сумд-1, Сантмаргаз сумд-2,  Тэс сумд-1, Тэлмэн сумд-2, Их-Уул сумд-1   

тус тус  гарсан байна. 

Замын цагдаагийн чиглэлээр согтуугаар  тээврийн хэрэгсэл жолоодсон-11, 

эрхийн үнэмлэхгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон-1 зөрчил илрүүлж ажиллав. 

Зөрчил гаргасан 302 иргэнийг 8.665.000 / найман сая зургаан зуун жаран 

таван мянга/ төгрөгөөр зөрчлийн тухай хуулиар торгож, согтууруулах ундааны зүйл 

хэрэглэж ахуйн хүрээнд архидан согтуурч, бусдын амгалан тайван байдал 
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алдагдуулсан 29 иргэнийг эрүүлжүүлэх байранд хүргэж, шүүгчийн захирамжаар 6 

иргэнийг баривчилсан байна. 

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

гүйцэтгэж 89 цэг салбар шалгаж, 142 иргэнд ухуулга яриа хийж ажиллалаа. 

3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээлэл:  

Аймгийн хэмжээгээр 115 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 37.4 хувийг иргэдийн эрх 

чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, 40.9 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт 

хэрэг, 21.7 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг эзэлж, өнгөрсөн оны мөн үеэс гэмт 

хэргийн тоо 33-аар буюу 40.2 хувиар өссөн байна. 

Эхний хагас жилд гэмт хэргийн улмаас 6 хүн нас барж, 47 хүн гэмтэж 374.6 

сая төгрөгийн хохирол учирсан байна. Оны эхнээс өссөн дүнгээр 2247 зөрчил 

илрүүлж, 346 хүн эрүүлжигдэн, 121 хүн баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 

зөрчил 1974, баривчлагдсан хүн 14-өөр тус тус буурч, эрүүлжигдсэн хүн 11-ээр 

өссөн байна. 

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл:  

2 хөмрөгийн удирдлагын баримт бичгийг баримтын түвшинд тодорхойлон 

бичих, тоо бүртгэлийн программд оруулах ажлын хүрээнд 1425 хуудас баримтаас 

1255 заалт, 4129 хүний нэр, 1143 байгууллагын нэр, 41 PDF файл үүсгэн эх 

баримтыг мэдээллийн санд холболоо. 

Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 2 хөмрөг, 2 данс, 39 хадгаламжийн 

нэгжийн 2683 хуудас баримтыг сканердаж, 2 хөмрөг 2 дансны 39 хадгаламжийн 

нэгж,2683 хуудас баримтыг photoshop програмд засварлалаа. 2 хөмрөгийн 112 

хадгаламжийн нэгж баримтанд иж бүрэн нягтлан шалгалт хийж , үдэж хавтаслан 

холбогдох акт үйлдэж, данс бүртгэлд оруулсан. 206 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 

615 баримт шүүж, 203 хуулбар, 360 лавлагаа 52 тодорхойлолт  олгож төрийн 

үйлчилгээ үзүүллээ. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд 141 хадгаламжийн нэгж 

баримт ашиглуулсан. 2018 онд нөхөн бүрдүүлэлт хийх судалгаа хуваарийн дагуу 6 

хөмрөг үүсгэгчийн 488 хадгаламжийн нэгж  баримт хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт 

хийлээ. 

3.4. Онцгой байдал:  

Тосонцэнгэл сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах аврах 39 

дүгээр ангийн алба хаагчид Идэр, Хожуул голуудад завьт эргүүл хийж, голын эрэг 

дагуу аялал зугаалгаар явж байгаа ард иргэдэд үер усны аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ голын усанд орохгүй байх, бага 

насны хүүхдийг хараа хяналтгүй голын эргээр явуулахгүй байхыг анхааруулж, гарын 



авлага материал бэлтгэж нийт 156 иргэнд тарааж ажилласанаар гол усанд хүний 

амь нас эрсдэх нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлж ажиллалаа.   

Ус цаг уур орчны шинжилгээний газраас гаргасан цаг агаарын урьдчилсан 

сэргийлэх мэдээ мэдээллийн дагуу орон нутгийн Air-1, Шинэ Завхан телевиз, FM 

96.9 радио, Улиастай зах, Баруун бүсийн худалдааны төвүүдийн узелүүдийг 

ашиглан тасралтгүйгээр сэрэмжлүүлэг мэдээг малчид, ард иргэдэд хүргэсэн. 

Мөн Ус цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран аймгийн хэмжээнд 

үүрэн телефоны сүлжээг ашиглан багц мессежийг 2018 оны 07 дугаар сарын 02, 03-

ны өдрүүдэд 2 удаа 24 сумын 9343 айл өрхийн 27849 иргэнд сэрэмжлүүлэг 

мэдээллийг хүргэсэн. 

 Улиастай сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй 70 гаруй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад Онцгой байдлын газрын даргын 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 221 

"Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухай" албан бичиг хүргүүлэн хэрэгжилтэд 

нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

 07 дугаар сарын 21-ний өдөр Онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Ө.Болд, 

болон аймгийн мэргэжлийн хяналтын улсын хяналтын байцаагчийн хамт Улсын 

болон орон нутгийн чанартай зам давааны нөхцөл байдалтай газар дээр нь 

танилцаж үүссэн нөхцөл байдлын талаар болон авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар 

Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн албан 

бичгээр Зам тээврийн яаманд хүргүүлсэн. 

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, сургалт сурталчилгаа: 

УЦУОШГХ-аас цаг агаарын урьдчилсан төлөв 1-ийг хүлээн авч цаг агаарын 

сэрэмжлүүлэх мэдээ мэдээллийг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд цаг 

тухай бүр нь мэдээлж, болзошгүй аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх 

сэрэмжлүүлэг мэдээг Баруун бүсийн худалдааны төвийн радио узель, Air-1 телевиз  

Шинэ завхан телевизээр 6-н удаагийн давталттайгаар ард иргэдэд хүргэлээ. 

07 дугаар сарын 04, 09, 10, 24-ний өдрүүдэд бороо үргэлжлэн орсонтой 

холбогдуулан Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах аврах 43 дугаар ангийн 

захирагч ахмад Ч.Ууганбаяраар ахлуулсан 4 албан хаагч Улиастай сумын 6 багийн 

нутаг дэвсгэрээр явж үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээ 

өгч ажиллалаа. 

Онцгой байдлын газрын дарга, Хилийн цэргийн 0277 дугаар ангийн 

захирагчийн хамтарсан төлөвлөгөөний дагуу “УСЧИН АВРАГЧ” сургалтыг 2018 оны 

06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2018 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэлх 

хугацаанд Тэс сумын Зүр багийн Тэсийн голд усны мандал дээр эрэн хайх, гүний 



шумбалт, уснаас эрэн хайх аврах ажиллагааг зэрэг 10 хоногийн сургалтыг 

амжилттай зохион байгуулсан. 

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: 2017-2018 оны хичээлийн жилд 11 

судлагдахуунаар  давхардсан тоогоор 5531 шалгуулагч элсэлтийн ерөнхий 

шалгалтыг өгч, хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын  сургуулийг 1259  суралцагч 

төгсөж, хуваарь сонголтыг 7 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулж,  

төгсөгчдийн 60 гаруй хувь нь төрийн болон хувийн хэвшлийн их, дээд сургуульд  

элссэн байна.   

2018 оны 06 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд сургуулийн захирал, 

цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын энэ оны 1-р хагас жилийн ажлын тайланг  сонсож, 

сургалтын байгууллагын “Шилдэг багш”, “Шилдэг ажилтан” шалгаруулах, 

сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт “Чөлөө олгох”  журамыг  хэлэлцлээ. 

 Япон улсад 1000 инженер бэлтгэх, инженер, технологийн чиглэлээр суралцах  

сонирхолтой ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийн 78 суралцагчдаас урьдчилсан 

сорил авч, шалгалтын материалыг битүүмжлэн энэ оны 05 дугаар сард  “Инженер, 

технологийн дээд боловсрол” төсөлд хүргүүлж, 4 суралцагч төслийн шаардлага 

хангаж, Япон улсад  суралцах  эрх авлаа. 

 Соёлын биет бус өвийн анхан шатны шалгаруулалтыг орон нутагт зохион 

байгуулах тухай аймгийн  Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 

А/273 дугаар захирамжаар 11 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй салбар хороо 

байгуулагдаж, наадмын удирдамжийг 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахимаар 24 

сумд мэдээлэн, сумдын Засаг дарга нарт 

албан бичиг хүргүүлж,  анхан шатны 

шалгаруулалтыг 5 бүсэд бүсчилэн зохион 

байгуулж, өвлөн уламжлагч, өв тээгч нарын 

бүтээлтэй нь  танилцаж, шалгаруулах ажлыг зохион байгууллаа.   

  ”Соёлын биет бус өвийн их наадам”-ын анхан шатны шалгаруулалтад 24 

сумын 116 ардын авьяастан, өвлөн уламжлагчид оролцсоноос 2 дугаар шатны 

шалгаруулалтад оролцохоор 25 ардын авьяастан, өвлөн уламжлагч шалгарлаа. 

4.2.Нийгмийн даатгал, халамж:  

Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил 

идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 1265 болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 



7.7 хувиар буюу 105 хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 693 эмэгтэй 

ажил идэвхитэй хайж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.8 хувийг эзэлж байна. 

2018 оны 6 дугаар  сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй хайж 

байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 10.1 хувиар буюу 142 

хүнээр буурсан байна.  

Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 17.1 хувь нь 15-24 нас, 

29.4 хувь нь 25-34 нас, 29.8 хувь нь 35-44 нас, 20.1 хувь нь 45-54 нас, 2.7 хувь нь 55-

59 нас, 0.9 хувь нь 60 дээш насны ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 2.3 хувь нь 

боловсролгүй, 4.9 хувь нь бага, 8.3 хувь нь суурь, 52.5 хувь нь бүрэн дунд, 6.0 хувь 

нь техникийн болон мэргэжлийн, 5.2 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 20.8 хувь нь 

дээд боловсролтой хүмүүс тус тус эзэлж байна. 

ТАВ. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД: 

Аймгийн хэмжээнд 7 дугаар сарын 1-ний байдлаар 1444.8 мянган хээлтэгч 

малын 1033.2 мянга (71.5%)  нь төллөжээ. Гүүний  70.0  хувь, үнээний 76.2 хувь, 

ингэний 45.8 хувь, эм хонины 75.8 хувь, эм ямааны 65.1 хувь нь төллөж байна. 

Төллөлтийн хувь өмнөх оноос 18.6 пунктээр буурсан байна. Гарсан төлийн 96.9 хувь 

буюу 1001.2 мянган төл бойжиж байна. Төл бойжилтын хувь 0.7 пунктээр буурсан 

байна.  

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 

даргын А/31 тоот тушаалын дагуу Отгон, Цагаанчулуут, Нөмрөг, Түдэвтэй, 

Сантмаргаз, Баянхайрхан, Тэлмэн, Идэр, Яруу, Тосонцэнгэл 10 сумын 50 мянган га 

бэлчээрийн талбайд  үлийн цагаан оготнотой энгийн механик зэрэг биологийн 

аргаар тэмцэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Хээлтүүлэгч малын бурцеллёз өвчний шинжилгээ хийх, халдварлалтын 

түвшин тогтоох тандалтын ажлыг ОНХС-ын 4 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 

Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Шилүүстэй, Отгон сумдын нийт 17,3 мянган малд 

хийж гүйцэтгэлээ.  

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт, Малын эрүүл мэнд” нэгдсэн 

төслийн хүрээнд Баянтэс, Сантмаргаз, Эрдэнэхайрхан сумдын Мал эмнэлэг 

үржлийн тасаг, нэгжүүдэд нийт 6,9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн буцалтгүй 

хөрөнгө оруулалт оруулав. Малын эрүүл мэнд төслийн танилцуулах сургалтын мал 

эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгуулав.  

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу 

Хүлэмжийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ОНХС-ийн 30,0 сая төгрөгийн 



санхүүжилтээр 1200 м2 талбай бүхий 10 ширхэг хүлэмжийг “Best Agro International” 

ХХК-аас хүлээн авлаа.  

ХХААХҮЯамны Жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг 

зохицуулах газартай хамтран Хоршооны үзүүлэх сургалт”-ыг Увс аймагт зохион 

байгууллаа. Уг үзүүлэх сургалтад Тэлмэн сумын “Улаан хадны цуурай”, Улиастай 

сумын “Завхан эх нутаг”, Сонгино сумын “Бүст бумт” зэрэг хоршооны дарга нар 

оролцлоо. 

Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори, Япон улсын үндэсний мал 

амьтны эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн хамтарсан “Ихэрлүүлэх төслийн хүрээнд гоц 

халдварт шүлхий өвчний оношилгооны чадамжийг сайжруулах сургалт семинарт 

Паразиттах өвчин хариуцсан паразитологич,  дээж бүртгэгч эмч, Ийлдэс судлагч 

эмч нар хамрагдлаа. 

Хүнсний үйлдвэрлэл технологи, худалдаа нийтийн хоолны асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн нь Хятад улсад “Хүнсний боловсруулах үйлдвэрлэл” орон 

нутгийн мэргэжилтэн чадавхжуулах сургалтад хамрагдаж байна.  

ЗУРГАА.  БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ДЭД БҮТЦИЙН 

САЛБАРЫН    БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД 

6.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр:  

БОАЖЯам, ”НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн газар”-тай хамтран хэрэгжүүлж 

буй “Мөнгөн усны суурь үнэлгээ” 

төслийн хүрээнд “Монгол Улс дахь 

мөнгөн усны ялгарлын 2 дугаар шатны 

тооллогын дүнг хэлэлцэх болон 

аюултай хог хаягдлын хууль эрх зүйн 

орчны шинэчлэлийн талаар” семинарт 

2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр оролцлоо.  

Тосонцэнгэл сумын Хайрхан багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 

“Хошуу дэнж” ХХК-ний Ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх мод, модон материал бэлтгэх 

төсөл, Улиастай сумын Жаргалант багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 

“Отгон Баян уул” ХХК-ний ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх, ойжуулалт ойг нөхөн 

сэргээх  төсөл, Өлзийт багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Завхан 

баялаг ХК-ний “Байгалийн зэрлэг жимсний бүтээгдэхүүний бүс нутгийн болон 

дотоодын зах зээлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, улмаар экспортлох зорилгоор 

үйлдвэрлэлийг шинэчлэн, түүхий эдийн нийлүүлэлтийн сүлжээг бэхжүүлэх замаар 

бизнесийг өргөжүүлж, ашгийг нэмэгдүүлэх” төсөл, Богдын голын усан цахилгаан 



станцын төсөл, Баянтэс сумын Хачиг багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 

“Уран харцага” ХХК-ний мод үржүүлэг, ойжуулалт, ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх 

төсөл, Эрдэнэхайрхан сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах “Засагт хан 

констракшн” ХХК-ний Төвлөрсөн дулаан хангамжийн төслүүдэд Байгаль орчны 

ерөнхий үнэлгээ хийсэн.  

 Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг дахь 17666А хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөлтэй “Баруун бор толгой-1” талбайн Байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөг хянаж, БОАЖГ-ын даргаар батлуулсан.  

         6.2. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр: 

Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 6 дугаар сарын 1-ний 

байдлаар оны үнээр 4895.4 сая төгрөг болж, өнгөрсөн оноос 6.2 хувиар буюу 

323.2 сая төгрөгөөр буурсан байна. Нийт үйлдвэрлэлээс аж ахуйн нэгжийн 

үйлдвэрлэл нь 3666.3 сая төгрөг, иргэдийн үйлдвэрлэл нь 1229.1 сая төгрөг 

болсон байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэл 

64.9 хувь, хүнсний үйлдвэрлэл 23.6 хувь, хувцас үйлдвэрлэл 7.3 хувь, модон 

эдлэл үйлдвэрлэл 2.3 хувь, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 0.2 хувь, өлөн гэдэс 

үйлдвэрлэл 0.9 хувь, болк, тоосго 0.4 хувь, бусад үйлдвэрлэл 0.4 хувийг тус 

тус эзэлж байна. 

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: 2018 оны улсын төвийн хөрөнгө оруулалтаар 

шинээр баригдах Алдархаан сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга “Алтан харш” 

ХХК, Тэс сумын ЗДТГ-ын корторын барилга “Аз-өрнөх” ХХК, Их-Уул сумын 300 хүний 

суудалтай соёлын төвийн барилга “Харгант” ХХК, Сантмаргаз сумын 320 хүүхдийн 

сургууль спорт заалны барилга угсралтын гүйцэтгэгч шалгаран улаан шугам тавьж 

ажлаа эхлээд байна. 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Тосонцэнгэл сумын 1 ба 2 сургуулийн 

дотуур  байр “Зуурмаг” ХХК, Ургамал сумын сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байрны 

барилгын засвар “Арь констракшн” ХХК тус тус шалгаран ажлаа эхлээд байна. 

Тэлмэн сумын хичээлийн Б байрны барилгын засвар, Баянтэс сумын сургуулийн 

барилгын засвар, Ургамал, Эрдэнэхайрхан, Отгон сумын ЭМТ-ийн барилгын 

засварын ажлууд 70% гүйцэтгэлтэй ажил хийгдэж байна. Шинээр эхлэх болон их 

засвар хийгдэх 8 барилга байгууламж дээр ажил эхлүүлэх үргэлжүүлэх зөвшөөрөл 

олгосон. 

Дөрвөлжин сумын цаг уурын өртөөний барилга, Улиастай сумыг камержуулах 

ажлыг  тус тус хүлээн авах комисс ажиллаад байна. 

 



 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 

 


