
 

 

Мөнххаан сум  2021.02.26 

 
02 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ 

 
                           Нэг.  Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 
  

Сумын хэмжээнд цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг сумын Засаг даргын 2021 оны 01 сарын 28 

ны өдрийн А/28 тоот захирамжаар ажлын хэсгийг томилж цэргийн шинэчилсэн бүртгэл зохион 

явагдсан. Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг зохион байгуулахтай холбогдуулан аймгийн 

цэргийн хэлтсийн бие бүрэлдхүүн ирж  1 өдрийн сургалт зохион байгуулсан.  

Уг сургалтаар батлан хамгаалах тухай хууль болон цэргийн албаны тухай хуулийн талаар 

мэдээлэл хийж цэргийн шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулахтай холбогдуулан арга зүйн 

зөвөлгөөг өгч ажилласан. Сургалтанд нийт 8 төрийн албан хаагч хамрагдсан.  

Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл зохион байгуулахтай холбогдсон зар мэдээллийг цахим сайт 

хуудсууд болон багийн Засаг дарга нараар жилийн эцсийн хүн ам, малын тоогоор явахад нь 

мэдээллийг хүргүүлж ажилласан.  

Сумын Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг 2021 оны 01-р 

сарын 25 наас 2-р сарын 25 ныг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулсан. Бүртгэлийн ажлыг 

зохион байгуулахад багуудын Засаг дарга нарт шатахуун, бичиг хэрэг, үдийн цайны зардалд 

нийт 300,0 мян төгрөгийг тамгын газрын төсвөөс зарцуулж ажилласан.  

Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлийг бүртгэлийн 14 маягтын дагуу нэгтгэлийг гаргаж , цаг 

хугацаанд нь тушаасан. Аймгийн Засаг дарга суманд 1 өдөр ирж ажиллан цаг үеийн ажил 

төрлийн талаар мэдээлэл солилцож 50 ахмадад гарын бэлэг өгч мөн аймгийн аварга малчдын 

шагналыг гардуулсан. Сумын засаг дарга аймаг, сумын сайн малчдын шагналыг гардуулж, 80 

–аас дээш насны ахмадад гарын бэлэг гардуулсан.   Сум  2020 оны ажил, үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэл үр дүнгээр Дэд байр эзэлсэн амжилтыг үзүүллээ.  

Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр:  Цахим үйлчилгээг нийт 7 иргэнд лавлагааг гаргаж 
өгөөд байна. Нотариатын үйлчилгээг нийт 159 хүнд үзүүлээд байна. Төрийн байгууллагын 
дотоод үйл ажиллагааны удирдлагын нэгдсэн систем ERP нэвтрүүлэх чиглэлээр онлайн 
сургалтыг 2 сарын 25 нд зохион байгуулагдаж нийт 4 хүн хамрагдсан. Үүнтэй холбогдуулан 
бэлтгэл ажлын хүрээнд бүх албан байгууллагуудын албан хаагчдын нэгдсэн судалгааг авч 
нэгтгэж байна.  

 
Улсын бүртгэлийн чиглэлээр: Төрсний 12, гэрлэсний6, нас барсны 3, биеийн давхцахгүй 

өгөгдлийн бүртгэл 8, иргэний үнэмлэхний олголтын бүртгэл 17, хүчингүй болгосны бүртгэл 4-
ыг тус тус бүртгэсэн. Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 16-аас дээш насны 5, доош насны 3 
иргэний бүртгэлийг тус тус хөтөлсөн. 10 иргэний эд хөрөнгийн бүртгэлийн анхны бүртгэлийн 
мэдүүлэг, нотлох баримтыг хүлээн авч аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд: Онлайн сургалтанд 6 удаа 12 төрийн албан хаагч 
хамрагдсан.  

 
Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн хүрээнд: 4-р багийн зорилтод 1 өрхийн гэр нь шатсан тул 
ЗДН-өөс 500,0 мян төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлсэн.  

 

Дөрөв.  Нийгмийн бодлогын хүрээнд: 



 

 

ЕБС:  2021 оны 2-р сард амьдарч байсан гэр нь галд өртсөн нэг өрхөд /5в ангийн сурагч 

Б.Нямбаяр/ сургуулийн багш ажилчдын зүгээс хандив цуглуулж нийт 500 мянган төгрөгний 

хандив, эд материалаар тусалсан. 

 12 дугаар ангийн сурагчдын танхимын давтлага эхэлсэнтэй холбоотойгоор сургуулийн 

орчин болон дотуур байранд бүрэн халдваргүйжүүлэлт хийж өдөр бүр 2 багш халдвар 

хамгааллын дэглэмийг сахиулан жижүүрлэн ажиллаж байна. 

Хүчирхийлэлд өртөж байж болзошгүй 1 гэр бүлд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж гэрээр 2 удаа 

очиж эрсдлийн үнэлгээ хийсэн. Уламжлалт сар шинийн баярын өдрүүд буюу 2.11-ны өдрөөс 

2.15-ны өдрүүдэд гарах хөдөлгөөнт эргүүлийн хуваарийн сургуулийн захирлын 2021 оны 02 

дугаар сарын 10-ний өдрийн А/04 тушаалаар баталж тус сургуулийн 20 албан хаагч сумын 

хяналтын постуудад, 10 албан хаагч хөдөлгөөнт эргүүлээр, 5 албан хаагч хариуцлагатай 

жижүүрээр тус тус ажилласан. 

Теле хичээл үзэж чадахгүй байгаа болон гүйцэтгэл дутуу сурагчдад зориулан “Агуулга нөхөн 

эзэмшихэд зориулсан гарын авлага, зөвлөмж”-ийг 20 хичээлийн агуулгаар 22 багш 900 

ширхэгийг хийж сурагчдад хүргэсэн. 

 Танхимын сургалтын үйл ажиллагаа эхэлж буйтай холбогдуулан 2 ширхэг зайнаас халуун 

хэмжигчийг шинээр аван байрлуулсан. Ингэснээр сургуулийн хэмжээнд нийт 7 ширхэг халуун 

хэмжигчийг өдөр бүрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. 

 “Өсвөр үеийхэнд хувь хүний чадвар, интерпернер боловсрол олгох сургалт”-д тус сургуулийн 

6 багшийг хамруулсан. Ерөнхий Боловсролын сургуулийн хичээл сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнүүдийг шинэчлэх, сурагчдад сурч хөгжих таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх 

зорилтын хүрээнд Фючерскүүл Монголиа ХХК-тай гэрээ байгуулан тус бүр нь 1.200.000 

төгрөгийн үнэ бүхий 12 ширхэг самбарыг 14.400.000 төгрөгөөр худалдан авсан бөгөөд 

хичээлийн 1-р байранд 12 ангид тус самбаруудыг байрлуулж хичээл сургалтын үйл 

ажиллагаанд ашиглаж эхэлсэн. 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс танхимын сургалт эхлэх 

болсонтой холбогдуулан хичээлийн 1, 2-р байрууд болон дотуур байрыг  бүрэн 

халдваргүйжүүлж сургалтын үйл ажиллагаа эхлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан бөгөөд 

дотуур байрын сурагчдыг нэг бүрчлэн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 2020 оны- Ажил үйлсээрээ манлайлан, 2019 оны амжилтаа бататган, 

91.43 оноотой "А" үнэлгээтэйгээр  ТЭРГҮҮН  байр эзэллээ. 

Теле хичээлийн үзэлт 2 сарын эхний 7 хоногт 64,0% тай 160 хүүхэд үзсэн. Үзэж чадаагүй 

хүүхдүүдэд бүлгийн багш нар теле хичээлийн агуулгыг бататгах нэмэлт дасгал даалгаварыг 

боловсруулж, туслах багш нарын хамтаар хүргэлтэнд гарсан..Мөн хувилбарт сургалтын 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%8D%D1%80%D0%B3%D2%AF%D2%AF%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgmgECc4Xy3rGc1ov31MbrxMoxNYV-KUgiFSAcyOkwNEVnK796Qe7K-KIANmYATsL6SjEWE8xw4_xaeAf8iTtAPpxuRbKvK_0zeujkBFfnVJC6-zIfODFKRHkLHJ9FMQHPOxkQpHb3FSwFSc9do5k9UaiZHFBlcNn-fmkALXxsK1c1Gy305NiD4L1nS5bLVaE&__tn__=*NK-R


 

 

багцыг ердийн болон алслагдсан хөдөө байгаа хүүдүүдэд хүргэх ажлыг шат дараатайгаар 

зохион байгуулж, 517 ш хэвлэмэл материал бэлтгэж, 163 хүүхдүүдэд хүргэж эхлээд байна. 

Мөн бүлгийн группээр эцэг эхчүүд, болон хүүхэдрүү чиглэсэн нийт 39 зөвлөгөө зөвлөмж өгч 

293 хандалт аваад байна. 10 бүлгийн туслах багш нар бүлгийн хүүхдүүдийн нас сэтгэхүйн 

онцлогт тохирсон хөгжөөн баясгах ажлыг ангийн группээр дамжуулан 100% хүргэн ажилласан 

байна. Сар шинийн 5 өдөрт байгууллагаас 8 багш ажилтан эргүүлд гарсан.Үүнд: 

Ц.Хосбаяр, Д.Жаргалсайхан, Ж.Номинчулуун, А.Зориг, М.Мөнхтөр, П.Зоригтбаатар, 

Э.Хүрэлсүх, О.Сүхбат нар гарлаа.Бүлгийн багш нар болон арга зүйч хүүхдийн хоцрогдсон 

агуулгыг нөхөж эзэмшүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан БСУГ-руу цаг хугацаанд нь илгээлээ. 

Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зорилгоор, хог 

хаягдлаас сэргийлэх, түүнийг бууруулах дахин боловсруулах, мэдлэг боловсролыг багаас нь 

олгох ажлын хүрээнд , хог хаягдал ангилж ялгах ажлыг бүх бүлгүүдэд нэвтрүүлж эхлүүлсэн 

билээ. Энэ удаа туслах багш, ажилчид хогийн савыг шинэчлэн байрлуулж, хувиасаа нийт 

803.000 төгрөг зарцуулсан.Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг байгууллагын үйл ажиллагаанд 

нэвтрүүлэх зорилгоор,  хүүхэд бүрд , хог хаягдал ангилж ялгах  мэдлэг боловсрол олгох 

сургалтын хэрэглэгдэхүүн юм.  Эдгээрийг багш нар, зарим нь гараараа хийсэн, хагас нь 

үйлдвэр сургалтын хэрэглэгдэхүүн худалдаж авсан. Үүнд  хувиасаа нийт 280.000 төгрөг 

зарцуулсан. 

Боловсрол Шинжлэх Ухааны Сайдын 2021 оны 02 сарын 24-ний өдрийн А\58 тоот тушаалаар 

батлагдсан " Хүүхдийн цэцэрлэгийн сургалт үйл ажиллагааг танхимаар зохион байгуулах түр 

журам"-ыг хэрэгжүүлэн, 3 сарын 1-нд хүүхдүүдээ хүлээн авах бэлтгэлээ бүрэн хангаж дууслаа. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 2021 оны 02 сарын 28 -ны байдлаар 22 өвчтөн хэвтэн 

эмчлүүлсэн. Үүний      19 насанд хүрэгчид, 3 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлсэн.  

Амбулаторийн үзлэг 615 үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 235 байна.  

 02 сарын 05-ны өдрөөс эхлэн “Давсан бадрах”-ын постонд бага эмч Л.Чойдорж 

14 хоног ажилласан. 02 сарын 28-ны өдрөөс үйлчлэгч Ө.Отгонбаяр ажиллаж байна. 

Сумын хэмжээнд нийт  427 өндөр настан байгаагаас 150 өндөр настан болон 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд “Унаж бэртэхээс сэргийлье” гарын авлага болон  

цахимаар өдрийн эмчилгээтэй болон гэрийн эргэлт, баг хариуцсан эмч нартай 

хамтран 150 хүнд мэдээлэл хүргэсэн. Унаж бэртэх, хальтиргаа гулгаанаас сэргийлэх 

талаар иргэдэд цахим мэдээллийг нийт 6 удаа явуулж, ЭМЯ болон ЭМГазраас 

гаргасан мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. 

Ахуйн болон зам тээврийн ослоос сэргийлэх талаар иргэдэд мэдээллийг 

цахимаар хүргэж мөн ЭМТөвөөр үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгсөн.  

0-5 насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдээс Google forms судалгаа боловсруулан gmail 

хаягтай 10 эцэг эхээс авч дүгнэсэн. Цаашид цахимаар судалгааг улам боловсронгуй 

болгож эцэг эхээс авах төлөвлөгөөтэй байна. 



 

 

ЭМТөвд хэвтэн эмчлүүлж байгаа болон 0-5 насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн 

цахим хаягын болон чатаар хүүхдийн түлэгдэлтээс хэрхэн сэргийлэх болон 

түлэгдэлтийн үед үзүүлэх анхны тусламжийн талаарх мэдээллийг 80 эцэг эхэд өгсөн. 

Түргэн тусламжийн дуудлага 135 ирснээс  алсын дуудлага - 6, ойрын дуудлага 129  

ирсэн байна. Дуудлагыг цаг тухай бүрд нь барагдуулсан.  

Соёл урлагийн чиглэлээр    

 Соёлын төв нь 2020 оны- Ажил үйлсээрээ манлайлан  ДЭД  байр эзэллээ. Улсын онцгой 

комиссын шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 

холбоотойгоор олон нийтийн арга хэмжээ хорьсон учир олон нийтийн арга хэмжээ 

зохион байгуулагдаагүй. Байгууллага дээр хариуцлагатай жижүүр ажиллуулан 

гамшгийн үед ажиллах байгууллагын төлөвлөгөөг хийж ариутгал халдваргүйжүүлэлт 

бусад арга хэмжээг ажиллаж байна. Цахимаар цар тахалтай холбоотой мэдээ 

мэдээлэл 20,  соёл урлагийн мэдээ мэдээллийг 15  удаагийн давтамжтайгаар  хүргэн 

621 иргэдийн хандалт авч ажилласан. Цагаан сарын баярт зориулан цахим уралдаан 

2 удаа зохион байгуулан уралдаанд 15 авьяастнууд оролцлоо. Байгууллагын 

ажилтнуудыг чадавхижуулах зорилгоор компютерийн, соёл ба хөгжил, үйлчилгээний 

соёл, архивын хамтарсан сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллаж сургалтанд 

байгууллагын 8 ажилтан хамрагдлаа. БСШУ-ны яамнаас зохион байгуулсан номын 

сан музей, соёлын үйл ажиллагаа, цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдан 

байгууллагын нийт ажилтнууд 3 удаа хамрагдсан. Номын сангийн явуулын үйлчилгээг 

25 иргэнд хүргэн 98 номоор үйлчилсэн. Засгийн газрын тогтоолын дагуу соёл урлагийн 

үзвэр үйлчилгээ үзүүлэх түр журмын дагуу   ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж  

иргэдэд мэдээ мэдээлэл өгч  бэлэн байдлыг ханган ажилласан.  

 Халамжийн чиглэлээр: Шинээр энэ сард 2 ажлын байр бий болсон.ЗДТГ-т 2- гэрээт 

ажилтан 2,3 дугаар багт Нийгмийн ажилтан шинээр нэмэгдсэн. 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр цахимд шилжиж байгаатай холбоотой нийт 64 иргэний 

тэтгэврийн хувийн хэргийг тулган баталгаажуулж 60 иргэн баталгаажсан төлөвтэй байгаагаас 

6 ахмадын тэтгэвэр, 54 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр байна. 47 иргэний дансыг 

шинээр шивж, 13 иргэн данстай байна. Мөн 8 иргэн огт утасны дугааргүй 52 иргэний утасны 

дугаарыг шивж орууллаа. 

Цагаан сарын шинийн нэгэнд харьяалалгүй ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж гарын 

бэлгэнд 326 ахмад настанд 3260,0 мянган төгрөгийг олгож 267 ахмадын утсанд сар шинийн 

мэндчилгээ илгээв. 



 

 

Насны хишиг, Алдарт эхийн одонгийн мөнгийг бүрэн олгосон. 

Сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг 2 сарын18-нд хуралдуулж ахмадын асаргаа сунгах 1 

иргэний хүсэлт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаа сунгах 3 иргэн, Түлээ нүүрсний 

хөнгөлөлт авах 1 ахмад настны хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.  

ХЭБҮ-нд энэ 2-рсард шинээр 3 өрх нэмэгдэж 69 өрхийн 3520,0 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт хийгдээд байна. Мөн ХЭБҮ авагч Ахмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 

судалгааг гарган явуулсан. 

Тав: Мал эмнэлэгийн болон ХХАА-н чиглэлээр:  

 

ХАА: Нөөцийн өвсийг 37 өрхөд тараасан нийт  925000 мянган төгрөг төрийн сангийн  

дансанд  төвлөрөөд байна.  2 сарын зүй бусын хорогдлын мэдээгээр 2488 мал 

хорогдсон байна.  

Зургаа : Байгаль орчин газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Сар шинэ болсонтой холбогдуулан Нэгдсэн хогийн цэгийн тэлсэн хог хаягдлыг 

ковшоор түрж цэгцэлсэн. Үүнд 50л түлш буюу 112500 төгрөгийг зарцуулсан. БОХ-2.1, 

2.2, 4.2, 6.1, 6.2, байгаль орчны статистик мэдээг гаргаж цаг хугацаанд нь холбогдох 

газар хүргүүлж ажилласан. Төрийн албан хаагчийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 

хийж явуулсан. Мөн 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг сумын ЗДТГ-т хугацаанд өгсөн. 

Тус сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн иргэдийн хурлын 2021 оны 01 сарын 14-ны 

өдрийн ээлжит бус 4-р хуралдаанаар Газар нутгийг тусгай хамгаалалалт, тусгай 

хэрэгцээнд авах тухай асуудал мөн аялал жуулчлалын түр буудаллах цэгийг улсын 

тусгай хамгаалалтанд авах тухай хоёр асуудлыг оруулж 100% саналаар батлуулсан. 

Аялал жуулчлалын “Түх буудаллах цэг”-ийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай 

тогтоолыг Аймгийн Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст Засаг 

даргын тоотоор тогтоолыг хавсаргаж хүргүүлсэн. Мөн орон нутгийн тусгай хамгаалалт, 

тусгай хэрэгцээнд авах газар нутгуудыг хуулийн хугацаанд Ашигт малтмал газрын 

тосны газрын кадастрын хэлтэст тогтоолыг албан тоотоор хүргүүлэн ажилласан. 

 Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: Газрын кадастрын системд 2 иргэний  

Төмс, хүнсний ногооны усалгаагүй тариалангийн зориулалтаар газар эзэмших  

өргөдлийг цахимаар хүлээн авч, засаг даргын захирамжаар газар олголт хийн, иргэний 

гэрчилгээг олгож  ажиллаа.  

Газрын цахим бирж программд өдөр тутам нэвтэрч барьцаа болон үнийн мэдээг 

цуглаан бүртгэж ажиллаж байна. ЛМ цахим программд өргөдөл бүртгэх үйл ажиллагаа 

хэвийн явагдаж байна. 

2021.01.20-ны өдрийн А/20 тоот захирамжаар 4 байршилд зарлагдсан дуудлага 

худалдаа хугацаандаа амжилттай зохион байгуулагдаж дууссан. Дуудлага 

худалдааны ялагчтай хуулинд заасан хугацаанд гэрээг байгуулахаар бэлтгэж байна. 



 

 

 2108: Нам, олон нийтийн байгууллага-872 

 2108: Нам, олон нийтийн байгууллага-600 

 1602: Мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг-2000 

 1606: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор-5996 

Web  систем дээр 46 нэгж талбарт газрын төлбөрийн ногдуулалт хийж, 92 

нэхэмжлэх  үүсгэн ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 28 иргэн буюу 56 нэхэмжлэх 

төлбөрийн төлөлтийг хийгээд байна. 

02 дугаар сарын 17-25-ны өдрүүдэд ГХБХБГазарт Хаягийн нэгдсэн цахим 

системд хаяг оруулах ажлаар 10 хоног ажиллаж, сумын хэмжээний 99 гудамж, 610 

байр зүйн нэгж талбар, 344 байр зүйн барилга, Кадастрийн мэдээллийн сангийн нэгж 

талбар 96.6 хувьтай, кадастрийн мэдээллийн сангийн барилга 95.4 хувийн 

гүйцэтгэлтэй орууллаа. 

 

 

 

           

                        ТГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                           О.ТУЯА.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


