
 

 

Мөнххаан сум  2021.12.27 

 
12 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ 

 Нэг.  Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар   Өндөржүүлсэн  бэлэн 
байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний  чиглэлээр: Монгол улсын Засгийн 

газрын 2021 оны 12/21 ны өдрийн 385-р тогтоолоор Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг 
сунгасантай холбогдуулан сумын ОКын даргын шийдвэрээр сумын Шуурхай штабын 
жижүүрийн гарах хуваарийг батлуулан шуурхай штабын жижүүрийг өдөр тутам удирдлага арга 
зүйгээр ханган аймгийн шуурхай штабаас ирсэн мэдээ мэдээлэлтэй танилцан цаг тухай бүр 
мэдээг дамжуулан жижүүрийн хүлээлцэх дэвтрийг хөтлүүлж хүлээлцэж хяналт хийн ажиллаж 
байна.  

 Сумын шуурхай штабын жижүүр хуваарийн дагуу 83177070 утсаар мэдээ мэдээллийг авч 
ажиллаж байна. 12 сарын 29 ны байдлаар Ковидоор гэрийн багцаар -2 хүн , аймаг 
шилжүүлсэн 1 хүн байна.  

Улсын бүртгэлийн чиглэлээр: 2021 оны жилийн эцэст шинээр төрсөн хүүхэд 104 үүнээс 
эр -56, эм -48, гэрлэлт -24, нас баралт 18, нийт олгосон иргэний үнэмлэх 165, шинээр олгосон 
-70, аймаг хотоос шилжиж ирсэн 52, сум дүүрэгт шилжиж ирсэн 50, лавлагаа 107 иргэнд өгсөн 
байна. 2021 оны жилийн эцсийн хүн ам, өрхийн тоо урьдчилсан байдлаар: хүн амын тоо 5046, 
өрхийн тоо 1493 тоологдсон байна.  

 
Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:  
2021 оны 12 сарын 15 нд  Сумын ИТХ-ын ээлжит 6-р хуралдаанаар 2022 оны сумын төсвийг  

хэлэлцүүлж  батлуулсан. Жилийн эцэс болж байгаатай холбогдуулан тухайн оны бүх гүйлгээг 
хийж гаргасан. ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдсэн замын ажлын 20,0 сая төгрөгийг Ханан салхит 
ХХК-нд шилжүүлсэн.  

 Аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан” Хайр дүүрэн богц “ аянд 
нэгдэж 5 зорилтот бүлгийн иргэний хүүхдэд шинэ жилийн 30,0 мян төгрөгийн бэлгийг 
гардуулсан. 

2021 оны жилийн эцсийн хүн ам малын тооны ажлыг зохион байгуулахад ЗДН-өөс 4500,0 
мян төгрөгийн шатахууны зардлыг гарган тооллогын ажлыг зохион байгуулсан.  
 
Хоёр:  Нийгмийн бодлогын хүрээнд: 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  2021 оны 12 сарын 30 -ны байдлаар  36 өвчтөн 

хэвтэн эмчлүүлсэн. Үүний 26 насанд хүрэгчид, 10 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлсэн. Үүнээс 

Коронавирусийн халдвараар 9 хүн илэрсэнээс 1 хүн АНЭ-т шилжүүлсэн . Бусад 8 хүн 

гэрийн багц эмчилгээ авсан. Одоо 4 хүн гэрийн багц эмчилгээ хийлгэж байна.  

              Амбулаторийн үзлэг 765  Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 352 байна. Ковид-19 

вакцины 1-р тунд 3614/3315 хүн буюу 91,7%, 2-р тунд 3614/3106 хүн буюу 86% ,     3-р 

тунд хүн 2667 хүн хамрагдахаас 1368 хүн хамрагдаад байна. Хамралт – 51,2% 

Түргэн тусламжийн дуудлага 52 ирснээс  алсын дуудлага – 14 , ойрын дуудлага 

38  ирсэн байна. Дуудлагыг цаг тухай бүрд нь барагдуулсан.  

ЕБС- Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа танхимын хэлбэээр  хэвийн явагдаж 12 

дугаар сарын 17нд 1-р улирлын амралт эхлэж бага, дунд ахлах ангийн багш нар 



 

 

танхимийн болон цахим сургалтанд  хуваарийн дагуу хамрагдаж байна.БЧШ-5 төслийн 

250.000 төгрөгийн санхүүжилтээр бага, дунд ангийн 35 багш 2021.12.28нд цахимаар 

сургалтанд хамрагдсан. БСГ-аас зохион байгуулж буй 4 чиглэлийн сургалтанд 

давхардсан байдлаар 35 багш хамрагдаад байна. 

Сурагчдын 1-р улирлын  сурлагын амжилт чанарын хувь. 
              Бага анги нийт-529 сурагч 
                                     Амжилт-98.80% 
                                     Чанар-47.15% 
             Дунд анги нийт-310 сурагч 
                                     Амжилт-96% 
                                     Чанар-36% 
            Ахлах анги нийт-152 сурагч 
                                      Амжилт-97.8% 
                                       Чанар- 63.1 тай тус тус  үнэлэгдээд байна. 
 

 Нийслэлийн БЗД-ийн тэргүүний ууган цахим ЕБС-ийн 84, Нийслэлийн тэргүүний ЕБС-

ийн 33 сургуулиудад 2 өдөр 15 багш туршлага солилцсон. 

 БУЗАН-ийн 5 багш Түвшинширээ сумын ЕБС-ийн багш, сурагч, эцэг эхчүүдэд ЭЕШ-д 

сурагчдыг хэрхэн сайн бэлтгэх бэ? Арга зүйн сургалт өгч туршлага түгээсэн. 

 СБ аймгийн ГБХЗХ-ийн газраас зохион байгуулж буй   ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮҮХЭД-2021 

арга хэмээнээс “Хүүхдийн оролцооны өөрийн удирдлагын байгууллага”-ын төрөлд 9в 

ангийн сурагч И.Түвшинбаяр оны онцлох хүүхдээр шалгарав. 

Соёлын төв: Соёлын хэлтэс байгуулагдсантай холбоотойгоор 12 сард соёлын төвийн 

ажилтнуудыг хамруулсан соёлын яамнаас зохион байгуулсан сургалтанд байгууллагын 

ажилтнуудыг бүрэн хамрууллаа.  

Соёлын яамнаас зохион байгуулсан шилдэг номын сан шалгаруулах уралдаанд 

Аймагтаа 3-р байр, Жишиг соёлын төв шалгаруулах уралдаанд мөн 3-р байрт 

шалгарлаа. Аймгийн Соёлын хэлтэст  2021 оны үйл ажиллагааны  тайлан мэдээг 

2021.12.15-нд хүргүүлсэн.  

12 сарын 24-ны өдрөөс эхлэн халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан соёл урлагийн 

үзвэр үйлчилгээг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Номын баяжилт номын сангийн үйлчилгээ: Номын сангийн танхимаар ном олголтын 

ажил эхэлсэн. Орчин цагийн номын сан үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойг угтсан арга 



 

 

хэмжээний хөтөлбөр удирдамжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн номын сангийн 

номын баяжилтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Илүү их уншья уриатай цахим хандивын 

аяныг өрнүүлж одоогоор 65  номоор баяжилт хийгдээд байна. 2021 оны 12 сараас эхлэн 

номын сангийн LUB4 программ нэвтрээд байна.  

Соёлын өв: Аймгийн угсаатны зүйн музейд тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлэв. 

Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдаанаар 2022 онд хэрэгжүүлэх ОНХСангаар хийгдэх ажилд 

музейн үзмэр тохижилтонд 18,000,000, Түүх соёлын цогцолбор засварлах тохижилтын 

ажилд 25,000,000 батлагдлаа. 

 

 ГУРАВ:  НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Нийтийг хамарсан ажлаар 9 иргэнийг 10 хоног түр ажлын байраар хангаж  2520,0 

мян төгрөгийн цалинг олгоод байна. 

 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ хөтөлбөрийн хүрээнд тамгын газрын 

ахмад ажилтан Ш.Пүрэв шинээр томилогдсон багуудын Засаг дарга нар болон ХАА-н 

тасгийн шинээр орсон мэргэжилтэн нарт 56 цагийн хичээл зааж 196,0 мян төгрөгийн 

урамшууллыг ХЭДС-аас олгосон.  

ХБИ-ний эрхийг хамгаалах өдрөөр “БЭРХ БИШ ЭЭЛТЭЙ” аяны хүрээнд хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдэд Кофе-той Уулзалт ярилцлага зохион байгуулж нийт 17 хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсан.  

Энэ арга хэмжээнд мэдээ мэдээлэл, АХА тэмцээн зохион байгуулж засаг даргын 

нөөцөөс 100,0 мян төгрөгийг гаргаж дэмжиж ажилласан. Төсөвт 5 байгууллага 5 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тус  бүрт 5 шуудай нүүрсний дэмжлэг үзүүлсэн.  

 

Дөрөв: Мал эмнэлэгийн болон ХХАА-н чиглэлээр:  

 МЭТ-  Нийт гэрчилгээ -833 үүнээс адууны мах -42553,үхрийн мах 124880, хонины мах 

84338, ямааны мах 95032 бүгд 346803 маханд гэрчилгээ олгосон байна. 

Сумын 2021 оны жилийн эцсийн малын тоо урьдчилсан байдлаар  нийт 462855, 

үүнээс тэмээ -569, адуу 40079, үхэр 34035, хонь 238683, ямаа 149489 тоологдож 4 төрөл 

дээрээ өссөн байна.  

Малтай өрхийн тоо 1133 , малчин өрхийн тоо 929 байна.  



 

 

Тав  : Байгаль орчин газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Нийтийг хамарсан Алтан шар зам төслийн хүрээнд 9 хүнийг түр ажлын байраар ханган 

төв замын мөсийг 10 хоног цэвэрлүүлсэн. Сумын ИТХ-аар 2022 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулсан.  

 

 

 

          

                        ТГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                           О.ТУЯА.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


