
                ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 01  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 2 асуудал хэлэлцэн 

тогтоолыг гаргаж биелэлтийг хангуулахаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 

хүргүүлж ажиллаж байна. 

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн 

агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг 

бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх газраас “Нутгийн удирдлагын тогтолцоо, эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт Үндэсний 

чуулганд Ургамал сумын ИТХ-ын дарга, Тосонцэнгэл сумын Багийн Засаг дарга нарыг 

оролцуулж чадавхижууллаа. 

Сумдын ИТХ-ын 2018 оны үйл ажиллагааг 15 үзүүлэлтээр дүгнэж 1-р байр 

Шилүүстэй сум, 2-р байр Ургамал сум, 3-р байр Сантмаргаз сум, 4-р байр Түдэвтэй 

сум, 5 байр Тэс сум тус тус эзэлсэн байна.  

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн даргын 

санаачилгаар Асгат, Баянтэс, Баянхайрхан, Тэс сумдад Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн газар, Баянтэс сумын ИТХ, 

ЗДТГ-тай хамтран “Мөсний баяр”-ын арга хэмжээг зохион байгууллаа.  

Тус арга хэмжээнд оролцсон баг тамирчид Малын хулгай гэмт хэрэг зөрчил 

сэдвийн хүрээнд  жүжигчилсэн тоглолт үзүүлж энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх ажил арга хэмжээг зохион явууллаа.  

Аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисcоос “Улс 

төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай” 

хууль болон түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулийг сурталчлах, 

хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, Цагаатгалын нөхөн олговор авах 

асуудлаар Асгат сумын 1 иргэний, Хуулийн өөрчлөлтөд хамаарч байгаа улсын 

бүргэлд бүртгүүлэх асуудлаар Алдархаан сумын 1 иргэний материалыг бүрдүүлж 

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисст хүргүүлсэн. 

 

1.2. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл: 

XVII жарны Шороон гахай жилийн өмнө оны тэргүүнээ шалгаруулж төрийн 

албан хаагчид, төрийн байгууллага, аймгийн сайн малчин, алдарт уяач, тэргүүний 



тариаланч, сум, багийн шагналыг гардуулах ажлыг зохион байгуулж, ахмад 

настангууддаа хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг өглөө. 

2018 оны үйл ажиллагаагаараа тэргүүн 5 агентлаг, 5 сум, 5 баг шалгарч, улс, 

төр, төрийн захиргаа, Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, спорт, санхүү, татвар, 

худалдаа үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, нийгмийн хамгаалал, хууль эрх зүй, байгаль 

орчин, дэд бүтэц зэрэг салбаруудын тэргүүний ажилтан 19, аймгийн хошой аварга 

малчин 11, аймгийн аварга малчин 105, аймгийн аварга тариаланч 4, аймгийн аварга 

тэмээчин 1, аймгийн алдарт уяач 33 тус тус тодорлоо.  

Мөн  2018 оны “Онцлох хүн”-ээр “Болор цом” яруу найргийн тэргүүн байрын 

шагналт Их-Уул сумын харьяат Базарсадын Баттулгыг тодрууллаа.  

  Тэргүүний агентлагуудаар Цагдаагийн газар, Газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

газар, Эрүүл мэндийн газар, тэргүүний сумдаар Тосонцэнгэл, Сонгино, Дөрвөлжин, 

Отгон, Нөмрөг, Тэлмэн сум, тэргүүний багуудаар  Завханмандал сумын Мандал баг, 

Алдархаан сумын Алдар баг, Шилүүстэй сумын Баян-Улаан баг, Улиастай сумын 

Жаргалант баг, Түдэвэй сумын Цорго баг  тус тус шалгарлаа. 

Аймгийн Засаг даргын “Ард иргэдээ сонсох аян” 5 дах удаагаа 24 суманд  

зохион байгуулагдаж, ард иргэдээ сонсон, санал хүсэлтийг хүлээн авч, төрийн албан 

хаагчдаа ард иргэдээрээ үнэлүүлж ажиллалаа. 

Эрдэнэт хотод "Завхан брэнд-2019" үзэсгэлэн худалдаа 01 сарын 18-20 

өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Үзэсгэлэн худалдаанд 67 бизнес 

эрхлэгч оролцож 322 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулан 187,5 сая төгрөгний 

борлуулалт хийлээ.  

Завхан аймагт томуу ба томуу төст өвчин, салхин цэцэг өвчний улмаас аймгийн 

хүүхдийн цэцэрлэгийн ирцийн дундаж 31.6-43.9 хувьтай болж Нэгдсэн эмнэлгийн 

амбулаторийн үзлэгээр томуу ба томуу төст өвчлөлийн 83.4 хувийг 0-15 насныхан, 

үүнээс 78.2 хувийг 4 хүртэл насныхан эзэлж, бага насны хүүхдэд томуу ба томуу төст 

өвчний тархалт, салхин цэцгийн дэгдэлт ихсэх хандлагатай байгаатай холбогдуулан 

аймгийн цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 02 

дугаар сарын 01-нийг дуустал хугацаагаар, томуу, томуу төст өвчин амбулаторийн 

үзлэгийн  2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний байдлаар 15.1 хувьтай байсан бол 01 

дүгээр сарын 24-ний байдлаар 23 хувийг эзэлж, томуугийн дэгдэлт идэвхжсэн тул 

ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 02 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэл түр зогсоох 

зөвшөөрлийг хүссэн аймгийн Засаг даргын албан бичгийн яаманд хүргүүлж, БСШУС-



ын сайдын тушаалаар санал болгосон хугацаанд цэцэрлэг, сургуулийн сургалтын үйл 

ажиллагааг түр зогсоосон байна.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг  аймгийн 

Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасаг, Эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагаатай 

танилцаж, томуу, томуу төст өвчний  тархалт, хүндрэлийн байдалтай танилцаж газар 

дээр нь холбогдох арга хэмжээг авч ажиллалаа. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 

“Хүүхдийн тасаг”-ийн орны ачаалал ихэссэн, тасгийн өрөөний агааржуулалт 1 

өрөөний талбайд ногдох хэмжээнээс давсан байдалтай байсан учир агаар 

чийгшүүлэгч болон хүүхдийн пульсоксиметр, амьсгал тоологчоор хангаж 3,199,500 

/гурван сая нэг зуун ерэн есөн мянга таван зуу/ төгрөгийг  аймгийн  Засаг даргын нөөц 

сангаасаа гаргаж дэмжлэг үзүүллээ. 

Монгол улсын төрийн дээд одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлогдсон 

Улиастай, Баянтэс, Цэцэн-Уул сумдын 17 иргэний материалыг аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар танилцуулж, 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 10-ны өдрийн “Төрийн шагналд уламжлах тухай” 01 дүгээр тогтоолыг гаргуулан 

ажиллалаа. 

Монгол улсын гавьяат агрономч цолоор Улиастай сумын ахмад тариаланч 

Галсанжамцийн Цэрэн, Эрүүлийг хамгаалахын гавьяат ажилтан цолоор Үе 

залгамжлагч –элит сувилалын эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Батжаргалын Готов 

Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 2 иргэн, Алтан гадас одонгоор 9 иргэн, 

Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 4 иргэнийг шагнуулахаар дэмжиж, материалыг 

программд бүртгэн, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллалаа.  

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд:  

2.1.Төсвийн гүйцэтгэл: Аймгийн хэмжээгээр 2018 онд төсөв төлөвлөгдсөнөөр 

77 тэрбум 96.9 сая төгрөг, зарлага 70 тэрбум 804.7 сая төгрөгт хүрсэн байна. Энэ нь 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 14.1 хувь буюу 8 тэрбум 758.8 сая төгрөгөөр өссөн байна.  

Монгол банкны мэдээгээр оны эхнээс өссөн дүнгээр гүйлгээнд 7 тэрбум 266.9 

сая төгрөг, иргэдийн мөнгөн хадгаламжинд 67.5 мянган иргэний 94.0 тэрбум төгрөг 

байгаа нь иргэдийн мөнгөн хадгаламж өнгөрсөн оны мөн үеэс 21.6 тэрбум төгрөгөөр 

өссөн байна. Аймгийн дүнгээр 176.5 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон нь өнгөрсөн оны 

мөн үеэс 37.4 хувь буюу 48.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Зээлийн сарын хүүг 

арилжааны банкуудаар авч үзвэл дунджаар ХААН банк 1.5%, Хас банк 0.58-2.0%, 

Төрийн банк 1.46%, Капитал банк 1.5% байна. 

2.2. Татвар төлөлтийн байдал: Татварын орлогын төлөвлөгөө аймгийн 

дүнгээр 129.2 хувийн биелэлттэй, 13 тэр бум 679.1 сая төгрөгийн орлого оруулснаас 

цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлого 38.1 хувь, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 4.7 



хувь, ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 24.4 хувь, бусад нэр төрөл 32.8 хувийг тус 

тус эзэлж байна. Нийт татварын орлогын бүрдүүлэлтийн 68.8 хувь буюу 9 тэрбум 

411.5 сая төгрөгийг орон нутгийн орлого, 31.2 хувь буюу 4 тэр бум 267.6 сая төгрөгийг 

улсын төсвийн орлого бүрдүүлж байна. Татварын орлогын төлөвлөгөө Баянтэс, 

Завханмандал, Отгон, Сонгино, Түдэвтэй, Тэс, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут зэрэг 

сумдад 2.0-11.7 хувиар тасарсан байна 

Гурав. Хууль зүйн бодлогын хүрээнд: 

3.1. Хууль хяналтын үйл ажиллагаа: 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-18-ны 

өдрүүдэд 24 сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар, эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад “Аймгийн Төрийн байгууллагуудын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 

хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэгдсэн сургалт,  Улсын архивын нэгдсэн 

үзлэгийн бэлтгэлд холбогдуулан сургалт зохион байгууллаа. 

3.2. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаархи мэдээлэл: Аймгийн хэмжээгээр 235 гэмт 

хэрэг бүртгэгдсэнээс 33.6 хувийг иргэдийн эрх чөлөө эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг, 

38.7 хувь нь бусдын өмчлөлийн эсрэг гэмт хэрэг эзэлж, өнгөрсөн оны мөн үеэс гэмт 

хэргийн тоо 14-өөр өссөн байна.  

Энэ онд гэмт хэргийн улмаас 13 хүн нас барж, 88 хүн гэмтэж 865.0 сая 

төгрөгийн хохирол учирсан байна. Оны эхнээс өссөн дүнгээр 9086 зөрчил илрүүлж, 

639 хүн эрүүлжигдэн, 197 хүн баривчлагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс зөрчил 1715-

аар өсч, баривчлагдсан хүн 24-өөр буурсан байна. Сумдын гэмт хэргийн гаралт 

Алдархаан 19, Тосонцэнгэл 33, Их-Уул 16, Тэлмэн 15, Улиастай 56 бүртгэгдсэн нь 

бусад сумдаас харьцангуй өндөр байна. 

3.3. Архивын ажлын мэдээлэл: Ашиглалтын хувь үүсгэх ажлын хүрээнд 9 

хөмрөг, 9 данс, 187 хадгаламжийн нэгжийн 13162 хуудас баримтыг сканердаж, 9 

хөмрөг 9 дансны 187 хадгаламжийн нэгж,13162 хуудас баримтыг photoshop програмд 

засварлалаа.  

9 хөмрөгийн 244 хадгаламжийн нэгж баримтанд иж бүрэн нягтлан шалгалт 

хийж , үдэж хавтаслан холбогдох акт үйлдэж, данс бүртгэлд оруулсан.  

251 иргэн,11 байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч 334 баримт шүүж, 76 хуулбар, 

119  лавлагаа тодорхойлолт 56  олгож төрийн үйлчилгээ үзүүллээ.  

Дөрвөлжин сумын Эрүүл мэндийн төвийн 11, Хүүхдийн цэцэрлэг 19, Соёлын 

төв 6,ЕБС-ийн 20, Мэргэжлийн хяналтын газар 30 нийт 86 хадгаламжийн нэгж баримт 

хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт хийлээ. 

3.4. Онцгой байдал: Аймгийн Онцгой комиссын хурлыг  2019 оны 01 дүгээр 

сарын 16-ний өдрийн 12:00 цагт  Африкийн гахайн мялзан, Томуу, томуу төст өвчлөл, 

2018-2019 оны өвөлжилтийн нөхцөл байдал, орон нутгаас авч хэрэгжүүлсэн ажлын 



талаар тус тус мэдээлэл хийж аймгийн Засаг даргын А/17 дугаар Захирамжаар ажлын 

хэсэг томилон, Гахайн мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө 

гарган холбогдох байгууллага албан тушаалтныг хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна.  

Аймгийн хэмжээнд амбулаториор 3478 хүн үйлчлүүлсний 368 нь Томуу, томуу 

төст, буюу 10,6 %- ийг эзэлж улирлын босго үзүүлэлтээс давж дэгдэлтийн хэмжээнд  

хүрсэн дүн мэдээтэй байна.  

Үүнээс  Баянтэс сум 26 хувь, Дөрвөлжин сум 25 хувь, Их-Уул сум 17,3 хувь, 

Ургамал сум 47 хувийг эзэлж цаашид өвчлөл ихсэх хандлагатай байна.  

Томуу, томуу төст өвчинтэй нийт өвчлөлийн 83.4 хувийг 0-15 насныхан, үүнээс 

78.2 хувийг 4 хүртэлх насныхан эзэлж байна.  

Эрсдэлийн зэргээр авч үзэхэд аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын  

дүгнэлтээр “Онц ноцтой” байдалд хүрээд байна. 

Биндэргарав болон Дөрвөн оноо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 6 эмчийг 

аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн  хүүхдийн амбулаторит ажлын өдрүүдэд 18:00-22:00, 

амралтын өдрүүдэд 12:00-18:00 хүртэл уртасгасан цагаар ажиллуулж байна. 

 Аймгийн хэмжээнд нэмэлтээр 36 ор дэлгэсэн. Өрх, сумын амбулаторийн 

эмчийн үзлэгийг гэрийн үйлчилгээнд бүрэн шилжүүлсэн.  

Энэ сард Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий 

боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн дотуур байр, 1.2.3.4 дүгээр цэцэрлэг зэрэг 4 

байгууллагад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, норм стандартын 

хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион явууллаа. 

Объектод байх гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг зайлшгүй байх 

шаардлага норм, нормативын дагуу байрлуулаагүй, гамшгаас хамгаалах болон гал 

унтраах шуурхай төлөвлөгөөгүй, ажилчдад гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх 

сургалт, дадлага зохион байгуулаагүй, авралтын зам гарцын схем зураг, галын 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх самбар, санамжийг байрлуулаагүй, аваарын 

гэрэлтүүлэг суурилуулаагүй, цахилгаан ашиглалтын дүрмийг зөрчсөн зэрэг зөрчил 

дутагдлууд илэрсэн. 

Хяналт шалгалтаар нийт 65 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 13 арилгуулж 

ажиллаа. 

Цагаан сар нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Улиастай сумын 6 багийн нутаг 

дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний дэлгүүр, супер маркет, худалдааны 

захуудад 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ний өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл аймгийн 

Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын 

газрууд хамтарсан  хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. 



Дөрөв. Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:  

4.1. Боловсрол, соёлын чиглэлээр: 2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий 

боловсролын 30 сургуулийн 588 бүлэгт өдрөөр 14532 хүүхэд суралцаж байна. Үүнээс 

бага боловсролд 7488, суурь боловсролд 4751, бүрэн дунд боловсролд 2293 хүүхэд 

байна.  

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад аймгийн дүнгээр 1616 багш, ажиллагсад 

байгаагийн 55.7 хувь нь буюу 900 нь үндсэн багш, үүнээс 16.3 хувь нь магистр, 76.4 

хувь нь бакалавр, 7.3 хувь нь дипломын боловсролтой багш нар ажиллаж байна.  

Дотуур байранд 1358 хүүхэд амьдарч байгаагийн 82.0 хувийг нь малчдын 

хүүхэд эзэлж байна.  

2017-2018 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 37, хувийн өмчийн 3 нийт 40 

цэцэрлэг ажиллаж, сургуулийн өмнөх боловсролд 5808 хүүхэд суралцаж байгаагаас 

цэцэрлэгийн үндсэн бүлэгт 5224 хүүхэд, хувилбарт сургалтанд 584 хүүхэд суралцаж 

байна.  

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар 

хэрэгжүүлж буй “Сайн багш” дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд “Багшийн сэтгэл 

хүүхдэд-5” нэгдсэн арга хэмжээг 2019 оны 01 

дүгээр сарын 13-16-ны өдөр Улиастай сумд 

зохион байгууллаа.  

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд арга 

зүйн сургалт, “Завхан аймгийн боловсрол-

60” эрдэм шинжилгээний бага хурал, Завхан аймгийн Боловсролын салбарын 2018 

оны “Шилдэг 100 багш” шалгаруулах 

ёслолын ажиллагаа, спортын нөхөрсөг 

тоглолт,  УИХ-ын гишүүдтэй уулзалт, сайн 

багшийн туршлагаас суралцах үйл 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж, уг нэгдсэн 

арга хэмжээний нээлтэд УИХ-ын гишүүн, 

УИХ-ын дэд дарга Я.Санжмятав, УИХ-ын 

гишүүн, Төсвийн Зарлагын Хяналтын дэд 

хорооны дарга З.Нарантуяа,  аймгийн ИТХ-

ын дарга Ц.Балхярваа, аймгийн Засаг дарга 

Д.Батсайхан, Улаанбаатар хотын “Шинэ үе” бүрэн дунд сургуулийн захирал Ү.Маам  

болон албаны бусад хүмүүс оролцож, УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын дэд дарга 

Я.Санжмятав баяр хүргэж, үг хэллээ.   



Математик, физик, хими, мэдээлэл технологи, 

биеийн тамир, монгол хэл уран зохиол, түүх нийгэм, 

газарзүй, хөгжим, бага боловсролын судлагдахууны 

арга зүйн сургалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар,  Монгол 

Улсын 

Боловсролын Их Сургууль, Багшийн 

мэргэжил дээшлүүлэх институт, 

Нийслэлийн  “Шинэ үе”, “Шинэ эрин” 

сургууль болон ерөнхий боловсролын 67, 

79 дүгээр сургуулийн багш  нартай хамтран 

зохион байгуулж, аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 434 багш хамрагдлаа.  

Багш нарын эрдэм шинжилгээ, хичээлийн болон хүүхдийн хөгжлийн 

судалгааны ажлыг дэмжих, түгээн дэлгэрүүлэх, алдаршуулах, туршлага солилцох 

зорилгоор улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний болон онол практикийн бага хуралд 

амжилттай оролцсон Завхан аймгийн ЕБС-ийн илтгэгч багш нар, Шинэ үе сургуулийн 

илтгэгч багш нар “Завхан аймгийн боловсрол-60” эрдэм шинжилгээний бага хуралд 

илтгэл тавьж, туршлагаасаа хуваалцлаа.  

Завхан аймгийн Боловсролын салбарын 2018 оны “Шилдэг 100 багш” 

шалгаруулах ёслолын арга хэмжээ 2018 оны 01 сарын 13-нд Хөгжимт жүжгийн театрт 

зохион байгуулагдаж, 400 гаруй багш сурган хүмүүжүүлэгчид,  нийслэлийн Улсын 

тэргүүний “Шинэ үе” сургуулийн захирал, Монгол улсын ардын багш Ү.Маам, УИХ-ын 

дэд дарга Я.Санжмятав, Аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан, Нийгмийн Бодлогын 

газрын дарга Ж.Шаравжамц, Боловсрол соёл урлагийн газрын дарга С.Ганчимэг нар 

оролцлоо.  

Шилдгийн шилдэг “ҮНЭМЛЭХҮЙ 

МАНЛАЙ БАГШ”-аар Чандмань-Эрдэнэ 

лаборатори сургуулийн математикийн 

боловсролын багш Б.Нямдаваа шалгарч 

10 сая төгрөгөөр шагнуулсан бол 

Шилдгийн шилдэг 9 багш тус бүр 1 сая, 

шилдэг 90 багш тус бүр 300 мянган 

төгрөгөөр шагнагдлаа. 



“Багшийн сэтгэл хүүхдэд-5” 

нэгдсэн арга хэмжээний үеэр оролцогч 

багш нарын дунд гар бөмбөгийн 

тэмцээнийг эрэгтэй, эмэгтэй  2 төрлөөр 

зохион байгуулж, нийт 8 баг оролцож 

хурд хүч, авхаалж самбаагаа  сорисон 

ба  эрэгтэй багийг  “Шинэ үе”,  

Улиастай сум, эмэгтэй багийг  

Улиастай сум, хойд бүсийн багш нарын 

баг тэргүүллээ.  

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжүүлж буй малчдын 6 настай хүүхдэд 

зориулсан  “Гэр өргөө”-ний 15 асрагч багшийн сонгон шалгаруулалтыг  Улиастай сумд 

2019 оны 01 дүгээр сарын 13-15-ны хугацаанд БСУГ-ын мэргэжилтнүүд зохион 

байгууллаа.   

Сонгон шалгаруулалтад “Гэр өргөө”-ний багшаар ажиллах сонирхолтой, ЕБС, 

СӨБ-ын багш, бакалавраас дээш зэрэгтэй, бага насны хүүхэдтэй ажилласан дадлага 

туршлагатай 21 эмэгтэй багш оролцож, цээж бичиг, хууль эрх зүй, математик, 

комьпютерийн  мэдлэг шалгах шалгалт өгч, Улиастай сумын IV, VII, VIII, IX 

цэцэрлэгүүдэд 5 настай 2, 2 хүүхэд оношлох дадлага ажил хийсэн ба сонгон 

шалгаруулалтын дүнг албан бичгээр холбогдох сумдад хүргүүллээ.   

Улиастай сумын 1,2-р цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад БСУГ-ын мэргэжилтэн 

Д.Цэрэнбат, В.Ариунжаргал нар 2019 оны 01 сарын 29-ний өдөр “Монгол хэлний зөв 

бичих зүй”, “Монгол хэлний найруулга зүй” сэдвээр тус бүр 2 цагийн сургалтыг зохион 

байгууллаа.  

Сумдын соёлын төвийн эрхлэгчид 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-16-ны 

хугацаанд Улиастай сумд сургалтад хамрагдаж, 2018 оны үр дүн, тайлангаа тавилаа.   

Энэхүү ажлын хүрээнд Монгол ёс 

заншил, эх оронч хүмүүжил олгох, 

монголчуудын угийн бичиг хөтлөх арга зүйн 

сургалтыг Монголчуудын угийн бичгийн 

академийн багш нартай хамтран зохион 

байгуулж, аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Нийгмийн Бодлогын хэлтэс, БСУГ 

хамтран сумдын соёлын төвийн эрхлэгчид, 

аймгийн музей, төв номын сангийн 

ажилтнууд, аймгийн Засаг даргын Тамгын 



газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Эрүүл 

мэндийн газрын мэргэжилтнүүд, Улиастай сумын 6 багийн нийгмийн ажилтнууд, 

иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл зэрэг нийтдээ 50 гаруй хүн оролцож, 

сургалтын төгсгөлд оролцогчдоос сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, “Батламж” 

гардууллаа.  

4.2.Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр: Аймгийн хэмжээнд нийт эрүүл мэндийн 

салбарын 101 байгууллага, 1111 эмч, ажилтан ажиллаж, 47 эмнэлэг, 49 эмийн сан, эм 

ханган нийлүүлэх төвүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд 1431 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхэд 1431 болж, 

өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 110 (8.3%)-аар, амьд төрсөн хүүхэд 102 (7.6)-оор тус 

тус өссөн байна. Энэ онд ихэр төрөлтийн 5 тохиолдол, амьгүй төрөлтийн 5 тохиолдол 

бүртгэгдсэн байна. Нийт төрсөн эхчүүдийн 3.5 хувийг охидын төрөлт, 16.6 хувийг 35-

аас дээш насны эмэгтэйчүүдийн төрөлт эзэлж байна. Энэ оны 12 дугаар сард 116 эх 

амаржиж, 117 хүүхэд төрүүлсэн нь өмнөх сараас амаржсан эх 7 (6.03%)-оор, амьд 

төрсөн хүүхэд 6 (5.6%)-аар буурсан байна.  

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын бүртгэлээр нас баралтын 369 тохиолдол 

бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил түвшинд байна, Нийт нас баралтын 22.2 

хувийг эмнэлгийн нас баралт эзэлж байна. Нялхсын эндэгдэл 2018 онд 19 болж 

өмнөх оны мөн үеэс 3 (13.6)-аар буурсан байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 

29 болж, өмнөх оны мөн үеэс 6 (26%)-аар өссөн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох 

нялхсын эндэгдэл 2018 онд 13 болж, өмнөх оны мөн үеэс 4 хүүхдээр, тав хүртэлх 

насны хүүхдийн эндэгдэл 20 болж, өмнөх оны мөн үеэс 3 хүүхдээр тус тус өссөн 

байна. 

Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид 2018 онд 465 болж, өмнөх оноос 8 (1.75%)-аар 

өсч, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин 204 болж өмнөх оны мөн үеэс 

131(39.1%)-ээр буурсан байна.  

Алтан газас одонт аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран “ ЭРҮҮЛ МЭНД – 

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА” ХАМТДАА  уриан дор салбарын мэргэжилтнүүдийн баг 

23 суманд очиж ажиллан эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны үйл ажиллагааны 

тайланг  тавьж  1402 иргэний  санал хүсэлтийг  хүлээн авч газар дээр нь холбогдох 

хариуг өгч иргэндээ хүрч үйлчилсэн байна.   

2019 онд Завхан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж бодис ханган нийлүүлэх тендерийн үйл ажиллагааг аймгийн  Орон 

нутгийн өмчийн газар дээр зохион байгуулж тендэрийн зохион байгуулалтын ажил 



100 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж эрүүл мэндийн байгууллагуудад гэрээ байгуулах 

эрхийг олгоод байна.  

Томуу томуу төст өвчин дэгдэлт хэлбэрээр гарч байгаатай холбогдуулан Эрүүл 

мэндийн газрын даргын А/04 тушаалаар  томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед 

ажиллах 5 багийг томилон ажиллуулж  нэн шаардлагатай байгаа 250 кр тамифлю, 

утлагын аппаратны аягатай маск -200 ширхэг, хүчилтөрөгчийн хошуувч 200 ширхэг, 

новивент плюс 450 ширхэг, зөөврийн хүчилтөрөгчийн баллон 19 ширхэгийг захиалан 

сум, өрх, сум дунд, нэгдсэн эмнэлгүүдэд нийлүүлж эхлээд байна.  

Отор нүүдлээр өөр сум нутагт 413 иргэн нүүдэллэн  явж  байгаагаас жирэмсэн 

эх- 2, 5 хүртэлх насны хүүхэд-47, 65-аас дээш насны иргэн- 7, архаг суурь өвчтэй 

иргэн- 22, хөгжлийн бэрхшээлтэй - 8 иргэн байна. Эрүүл мэндийн салбарт 2019 оны 

01 сарын 25-ны байдлаар Нэгдсэн эмнэлэг, Сум дундын эмнэлэг, Эрүүл мэндийн 

төвийн 27 байгууллагаас 10 байгууллага төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон, 

17 байгууллагад 90 машин  мод,  236 тн нүүрс татаж авсан буюу өвөлжилтийн бэлэн 

байдал 70.3%-тай  байна.   

Эрүүл мэндийн 30 байгууллагын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 56 

автомашинаас бэлэн байдалд 41, засвар үйлчилгээ шаардлагатай 7, тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй болж зогссон-8 автомашин байна. 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ 

Аймгийн хэмжээгээр нийгмийн даатгалын сангаас оны эцсийн байдлаар 10.8 

мянган хүнд 44.4 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгож, 16.2 тэрбум төгрөгийн 

нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна.  

2018 онд 8975 хүн нийгмийн даатгалд хамрагдсаны 7964 буюу 88.7 хувь нь 

төсөвт байгууллага, ААНэгж байгууллагын даатгуулагч, 1011 иргэн буюу 11.3 хувь нь 

сайн дурын даатгалд хамрагдсан байна. 

Сангуудаар авч үзвэл: Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 0.5 

хувиар, тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 2.9 хувиар, 

ажилгүйдлийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг 9.8 хувиар тус тус давуулан 

биелүүлж, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний сангийн орлогын 

төлөвлөгөө 4.8 хувиар тасарсан байна. 

Тэтгэвэрийн сангийн зарлага 38542.3 сая төгрөг, Тэтгэмжийн сангийн зарлага 

1594.6 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн сангийн зарлага 3093.6 сая төгрөг, ҮОМШӨ-ний 

зарлага 631.5 сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалийн сангаас 584.0 сая төгрөг тус тус 

зарцуулж нийт 44446.0 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, даатгалыг олгосон байна. 



Халамжийн сангийн сангийн үйл ажиллагааны мэдээгээр Халамжийн тэтгэвэр 

1703 хүнд 3147.5 сая төгрөг, нөхцөлд мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 

болон хөнгөлөлт, тусламж 23548 хүнд 7518.6 сая төгрөг нийт 25251 хүнд 10666.1 сая 

төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийг орон нутгийн сан болон улсын төсвийн 

санхүүжилтээр үзүүлсэн байна. 

Тав. Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд: 2018 оны жилийн эцсийн мал 

тооллогын дүнгээр 3555.4 мянган толгой мал тоологдож өнгөрсөн оноос малын тоо 

41.9 (1.1%) мянган толгой малаар буурсан байна. Нийт тоологдсон малыг өсөлт, 

бууралт, төрлөөр авч үзвэл хонь 10.3 (0.5%) мянга, ямаа 59.8 (4.4%) мянгаар буурч, 

тэмээ 0.3 (3.5%) мянга, адуу 15.1 (7.2%) мянга, үхэр 12.8 (6.7%) мянган толгойгоор тус 

тус өссөн дүнтэй байна.  

Нийт тоологдсон малын тоогоор Алдархаан сум 292.2 мянган толгой, Их-Уул 

сум 274.7 мянган толгой, Отгон сум 222.9 мянган толгой малаар тус тус тэргүүлсэн 

байна. Малын тоог таван төрөлд авч үзвэл Алдархаан сум 145.1 мянган ямаагаар, 

Их-Уул сум 19.2 мянган адуу, 29.2 мянган үхэр, 160.3 мянган хониор, Дөрвөлжин сум 

2.2 мянган тэмээгээр тус тус тэргүүлж, аймгийн хэмжээнд мянгаас дээш малтай өрх 

544 боллоо. 

Нийт мал сүргийн дотор тэмээ 0.2 хувь, адуу 6.2 хувь, үхэр 5.8 хувь, хонь 51.4 

хувь, ямаа 36.4 хувийг эзэлж, бод мал, хонин сүргийн хувийн жин нэмэгдэж сүргийн 

зохистой бүтэц бүрдэж байна.  

Тооллогоор 1501.4 мянган хээлтэгч тоологдсон нь өнгөрсөн оноос 56.6 (3.9%) 

мянгаар өсч, нийт сүргийн 42.2 хувийг хээлтэгч мал эзэлж байна. Хээлтэгчийг бүтцээр 

авч үзвэл ингэ 0.1 хувь, гүү 4.4 хувь, үнээ 5.1 хувь, эм хонь 53.1 хувь, эм ямаа 37.3 

хувийг эзэлж байна. 2018 онд нийт 23.0 мянган хээлтүүлэгч мал тоологдлоо.  

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд оны эхний төллөх насны 1444.8 мянган хээлтэгч 

малын 1037.3 мянга (71.8%) нь төллөжээ. Таван төрлөөр авч үзвэл гүүний 71.5%, 

үнээний 77.9%, ингэний 46.4%, эм хонины 75.9%, эм ямааны 65.3% нь төллөсөн 

байна. Төллөлтийн хувь өмнөх оноос 20.0 пунктээр буурсан байна. Гарсан төлийн 

1000.8 мянган (96.4%) төл бойжиж байна. Төл бойжилтын хувь 1.0 пунктээр буурсан 

байна. 

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

бодлогын хүрээнд:  

6.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр: Аймгийн Цагдаагийн 

газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Мал эмнэлгийн газар, Улиастай сумын Тамгын 

газар хамтран “САР ШИНЭ-МАЛЫН ХУЛГАЙ 2019” хэсэгчилсэн  хяналт шалгалтын 



арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 08-

ны өдрийг хүртэл зохион байгуулахаар ажлаа эхэллээ.  

Тус арга хэмжээний хүрээнд  БОАЖГ-

ын мэргэжилтэн Э.Мягмаржав, Улиастай сумын 

байгаль хамгаалагч Ч.Бямбадорж, А.Будсүрэн, 

С.Цэвэлмаа, Алдархаан сумын байгаль хамгаалагч 

Ганзориг, 

В.Отгонтуяа нар  эргүүл шалгалтанд  гарч 

байна.Мөн хууль бус ан агнуураас урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор олон нийтийн сүлжээ болон 

Завхан аймгийн нэгдсэн группд Зөрчлийн тухай хууль болон амьтны тухай хуулийг 

сурталчилж ажиллалаа.  

Мөн хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон нийтийн 

сүлжээ болон Завхан аймгийн нэгдсэн групд Зөрчлийн тухай хууль болон амьтны 

тухай хуулийг сурталчилж ажиллалаа.  

 

2019 оны 1 дугаар сарын 07-11-ны өдрүүдэд  аймгийн Эрүүл мэндийн газар 

Цагдаагийн газартай  хамтран БОАЖГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг 

Алдархаан, Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан, Ургамал, Завханмандал сумдын иргэдэд 

тайлагнаж ажиллалаа.   

Аялал жуулчлалын хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор Хөтөч, 

тогооч, жолооч нарын судалгааг сумуудаас авч нэгдсэн судалгааг 



www.travelhubmongolia.com аялал жуулчлалын цахим хүний нөөц мэдээллийн санд 

бүртгэлжүүлэхээр мэдээллийг явуулсан.  

Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ажуй нэгж 

байгууллагуудад 3 үгт хаягжуулалтын системийн талаар ерөнхий мэдээлэлтэй болгох 

зорилгоор  what3words.com-ын Монгол дахь салбартай холбогдон хамтарч 

ажиллахаар холбогдоод байна. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 8 дахь 

заалтын дагуу Улаанбаатар-Улиастай чиглэлийн нислэгийн тоог нэмэгдэх талаар 

холбогдох байгууллагуудтай холбогдож байна.  

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 8 дахь заалтын дагуу 

Улаанбаатар-Улиастай чиглэлийн нислэгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүннү 

Эйр компианиас албан тоотын дагуу авахаар болсон. 

 

6.2. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр: Аймгийн 2018 оны аж 

үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл оны үнээр 31 тэрбум 133.2 сая төгрөг 

болж, өнгөрсөн оноос 2.3 дахин өссөн буюу 17 тэрбум 751 сая төгрөгөөр өссөн нийт 

үйлдвэрлэлээс ААНэгжийн үйлдвэрлэл нь 26 тэрбум 588 сая төгрөг, иргэдийн 

үйлдвэрлэл нь 4 тэрбум 545.2 сая төгрөг болсон байна. Өмнөх оны мөн үеэс 

үйлдвэрлэл 2,3 дахин өссөн нь 16 тэрбум 411сая төгрөг буюу 3087 тн мах 

боловсруулан экспортолсон нь нөлөөлсөн байна. Үйлдвэрлэлд цахилгаан, дулаан, 

усан хангамжийн үйлдвэрлэл 20.8 хувийг, хүнсний үйлдвэрлэл 19.5 хувь, 

боловсруулсан мах 52,7 хувь, хувцас үйлдвэрлэл 2.6 хувь, модон эдлэл үйлдвэрлэл 

2.9 хувь, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл 0.5 хувь, өлөн гэдэс үйлдвэрлэл 0.3 хувь, барилгын 

ханын материал үйлдвэрлэл 0.4 хувь, вакум цонх үйлдвэрлэл 0.1 хувь, бусад 

үйлдвэрлэл 0.2 хувийг тус тус эзэлж байна. Улсын дүнд орсноор алт 160 тэрбум 390 

сая төгрөг, мөнгө 2 тэрбум 634 сая төгрөг олборлосон байна. 

6.3. Дэд бүтцийн чиглэлээр: Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр: Улсын 

төвлөрсөн төсөв, аймгийн үндсэн чиглэлд батлагдсан барилга, хот байгуулалтын 

чиглэлээр тусгагдсан ажлуудын жагсаалт гаргаж зураг төсөв хийлгэх ажлыг зохион 

байгуулж байна.  

2019 онд шинээр баригдах Эрдэнэхайрхан сумын ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын 

газрын барилга, Баазрын район, ХААУДҮГ, 8-р цэцэрлэг, 9-р цэрлэгийн усан хангамж, 

ариутгах татуургын угсралтын ажил, багуудын бохрын болон дулааны шугам 

сүлжээний ажил, Жавхлант цогцолбор сургуулийн 2-р байрын барилгын зураг төсөв 

хийгдсэн ба  Идэр сумын 200 суудалтай Соёлын төвийн барилга, Түдэвтэй сумын 200 

суудалтай Соёлын төвийн барилга, Улиастай сумын Гудамж төслийн зураг төсөв 

гэрээ хийгдэн зураг төсөв хийгдэж байна.  



Бусад зураг төсөвгүй барилга, их засварын  ажлуудын зураг төсвийг хийлгэх 

ажлыг зохион байгуулж байна.  

Тэс сумын ЗДТГ-ын барилга угсралтын ажил үргэжлэн хийгдэх ба ашиглагч 

байгууллагын хүсэлтээр хатгай дээврийг шувуу нуруутай болгох, сантехникийн далд 

шугмыг илээр явуулах зэрэг зурагт оруулах хүсэлтийг зургийн компанид  албан 

тоотоор хүргүүлээд байна.  

Тэс сумын Эрүүл мэнд төвийн их засвар, Спорт заалны барилга, Цэцэн-Уул 

сумын Соёлын төвийн барилга,аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн тусгай хог хаягдыг устгах 

байр, Дөрвөлжин сумын Соёлын төвийн барилгын их засварын ажлын гүйцэтгэгч 

сонгон шалгаруулах тендер зарлагдаад байна. 

Улиастай сумын Жинст багт “Юм Юм” ХХК-ийн өөрийн хөрөнгөөр барьж 

гүйцэтгэсэн 40 айлын орон сууцны барилгад хүсэлтийн дагуу техникийн комиссыг 

зохион байгуулж хурлын протоколоор үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.  

 

 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


