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Мөнххаан сум  2021.08.27 

 
08 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ 

 
                           Нэг.  Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 
  

Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр:    

Ковид -19 халдварын батлагдсан тохиолдол 6 сарын 25 наас хойш 85 болоод байна. 

Батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал 43, дам хавьтал 42 байна.  

Улсын бүртгэлийн чиглэлээр 8 сарын байдлаар  төрсний бүртгэлд 67 хүүхэд бүртгэгдсэн 

гэрлэлт-16, нас баралт -14 иргэний үнэмлэх олгосон 110, лавлагаа 315, шилжиж ирсэн 18 

байна.  

 Хоёр: Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн хүрээнд: 04-ын   ЦДАШ –ын зура төсөв засварын 

ажлыг хийж гүйцэтгэх тендерийг сонгон шалгаруулахад Баясалтөгс, Дархан сүлжээ, 

Перфект сольюшн энд инженеринг гэсэн 3 компани материалаа ирүүлснээс сумын 

үнэлгээний хороо үнэлгээг хийж  Баясалтөгс ХХК шалгарсан.  8 сарын 17 сумын ОНХС-ын 

2020-2021 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх баг ирж ажиллаж ОНХС-ын гүйцэтгэлд 37 
шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээг хийж ажилласан амжилттай шалгагдсан. 2021 оны 08 сарын 
16-19 ны хооронд авто тээврийн хэрэгслэлийн улсын үзлэг явагдсан нийт 600 гаруй 
тээврийн хэрэгсэл хамрагдаж аймгийн татварт 10,0 гаруй сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн. СХС-
ийн зээлийн төлөгдөөгүй байгаа иргэдийн судалгааг гарган аймгийн прокурорын газарт 
материалыг хүргүүлж ажилласан.  
 
            Гурав:  Нийгмийн бодлогын хүрээнд:  

ЕБС:  2021-2022 оны хичээлийн жил эхэлж байгаатай холбогдуулан хичээлийн 1, 2-

р байрууд болон дотуур байранд урсгал засвар /хана тааз эмульсдэх, шал будах, дээврийн 

засвар/-ын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Анги удирдсан багш нар тус тусын анги танхим, 

кабинетуудын тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал болон шаардлагатай засваруудыг 

бүрэн хийж хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болсон. 

 Тус сумын 5 дугаар багийн Аймгийн сайн малчин А.Мөнхдоржтой хамтран 

Байгалийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нарын өрөөг шинэчлэн тохижуулсан ба 

сургуулийн төсвөөр Нийгмийн ухааны заах аргын нэгдлийн багш нарын өрөөг мөн 

тохижуулж, хуучин багш нарын өрөөг мэдээлэл зүйн кабинет болгон тохижуулах ажлыг 

эхлүүлээд байна. Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад анги танхим хүрэлцээ муутай 

байдагтай холбогдуулан хуучин мэдээлэл зүйн кабинетыг хичээлийн танхим болгон 

тохижуулсан. Төгсөх ангийн сурагчдын ЭЕШ-ын давтлагыг хуваарийн дагуу зохион 

байгуулж энэ сарын 18-22-ны өдрүүдэд Баруун-Урт хотод 12 дугаар ангийн нийт сурагчдыг 

ЭЕШ-нд бүрэн хамрууллаа. 12-р ангийн сурагч Б.Минжүүрмаа математикийн хичээлээр 723 

оноо /аймгийн хэмжээнд 5-р байр/, нийгмийн ухааны хичээлээр 782 оноо /аймгийн хэмжээнд 

2-р байр/, сурагч А.Марал монгол хэлний хичээлээр 771 оноо /аймгийн хэмжээнд 3-р байр/, 

сурагч Ш.Буянхишиг монгол хэлний хичээлээр 701 оноо /аймгийн хэмжээнд 15-р байр/-т 

жагсаж сумынхаа нийт сурагчдыг тэргүүлэв. 

 2021 оны ЭЕШ-д тус сургуулийн 38 сурагч 7 хичээлээр шалгалт өгсөн ба сургуулийн 

дундаж Англи хэлний хичээл 530.1 оноо, Химийн хичээл 510.1 оноо, Нийгмийн тухай мэдлэг 



 

 

хичээл 508.1 оноо, Математикийн хичээл 535.5 оноо, Биологийн хичээл 481.1 оноо, 

Физикийн хичээл 503.3 оноо, Монгол хэлний хичээл 557.1 оноотой дүгнэгдсэн бөгөөд Англи 

хэл, Хими, Математик, Физик, Монгол хэлний хичээлүүдээр улс, аймгийн дунджаас дээгүүр, 

Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлээр улсын дунджаас дээгүүр үнэлэгдсэн амжилтыг үзүүллээ. 

НТМ, Математик, Монгол хэл хичээлүүдээр 4 сурагч 700-с дээш оноотой шалгагдсан. 

 Энэ сарын 24-ний өдрөөс 27-ний өдрүүдэд “А plus цахим сургалт”-д тус сургуулийн 

бүх багш нар хамрагдахаар төлөвлөөд байгаа бөгөөд өнөөдрөөс тус сургалт эхэлж нийт 

багш нар хамрагдаж эхлээд байна. 

 Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхэлж буйтай холбогдуулан Сүхбаатар аймгийн 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтран тус сургуулийг халдваргүйжүүлэх, хортон шавьж 

устгалын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэ сарын 29-ний өдөр Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй 

хамтран жил бүр хийгддэг эрүүл мэндийн үзлэгийг хийхээр болсон бөгөөд нийт багш 

ажилчдыг 100% хамруулахаар төлөвлөөд байна.  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

2021 оны 08 сарын 27-ны байдлаар 45өвчтөн хэвтэн эмчлүүлсэн. Үүнээс дотор -13, 

халдварт -31, хүүхэд-1 хэвтэн эмчлүүлсэн. Хүнд хүндэвтэр хүн байхгүй.  

 8 сард хийгдсэн вакцины хамралт Вероцелл 1-р тун 3, 2-р тун 13 хүн, Пфайзер 1-р 

тун 55, 2-р тун 221 хүн хийлгэсэн. 8 сарын 24-ны байдлаар сумын эмнэлгийн  халдвартын 

2 өрөө болон 2 гэрт 23 хүн хэвтэн эмчлүүлж, тусгаарлан ажиглах байранд 2 хүн эмчлүүлж 

байсан. 8 сарын 25 өдөр сумын Соёлын төвд Ковид19-ын эмнэлэг дэлгэн ажиллуулж 

өдөөрийн байдлаар 31 хүн хэвтэн эмчлүүлж байна. Мөн энэ хугацаанд 3 ээлжээр 10 

эмнэлгийн ажилтан улаан бүсэд ажиллаж байна. Дээрх хугацаанд ойр 256 дам 117 

хавьталын хүнийг ажиглалтанд авч хянаж байна. Өнөөдрийн байдлаар  85  ойр, дам 

хавьтал  гэрийн тусгаарлалтанд хянагдаж байна. 7 сарын 23-аас 8 сарын 27 хүртэл 157  

хүний ПГУ шинжилгээний сорьц цуглуулж АНЭ-т илгээсэн ба түргэвчилсэн шинжилгээ 53 

хийсэн. ЭМТөвийн түргэн тусламжийн машины мотор эвдэрсэн  зогсолттой байгаа.       6 

сарын 25-аас 1 жолооч, тусгаарлах хаалттай истана машин 2-ыг түрээслэн үйл ажиллагаа 

явуулж байна  ЭМТөвийн нэг удаагийн эм эмнэлгийн хэрэгслийн орлого зарлагыг  7 хоног 

бүрийн 2дахь өдөр burtgel.mn программд шивж мэдээллийг оруулж байна.  Түргэн 

тусламжийн дуудлага 89 ирснээс  алсын дуудлага - 16, ойрын дуудлага73  ирсэн байна. 

Дуудлагыг цаг тухай бүрд нь барагдуулсан.  

 

Дөрөв: Нийгмийн  халамжийн үйлчилгээний  чиглэлээр: 

Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төслийн ыүртгэлд 18-34 насны 6 иргэн 

бүртгүүлсэн.  

Тав: Мал эмнэлэгийн болон ХХАА-н чиглэлээр:  



 

 

 Зах зээл ба бэлчээр удирдлагын хөгжил төслөөс 75847965 санхүүжилтээр орон 

нутгийн хөгжүүлэх сангаас 32506280 төгрөгийн санхүүжилтээр Өвс тэжээлийн агуулах 

саравч барих ажлыг Шарга ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Ноосны урамшуулалд нийт 645 

малчин өрхийн падааныг бичиж тушаасан. Сумын Засаг даргын 2021оны 08 дугаар 01-

ны өдрийн А/116 тоотзахирамжаар суманд 5 групп гарч бруцеллёз өвчнөөс 

сэргийлэх тарилганд 7380 тугал, 67200 хурга, 45750 ишиг, нийт 120330 төл малыг 

хамруулах ажил зохион байгуулагдан өнөөдрийн байдлаар 4800 тугал, 42700 

хурга, 29380 ишиг, нийт 76880 толгой төл мал хамрагдаж 63,9 хувьтай байна. 

2021 онд паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сумын Засаг 

даргын 2021.07.09-ны өдрийн А/07 тоот захирамжаар 399894 толгой малыг 

хамруулахаас 245969 толгой малыг угаалганд хамруулан явц 61,5 хувьтай хийгдээд 

байна. Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын баталсан тандалт төлөвлөгөөний 

УМЭАЦТЛ- ийн захирлын удирдамж aрга зүйн дагуу Мөнххаан сумын нутаг дэвсгэрт 

үхрийн сүрьеэ лейкоз өвчин түүний халдвараар тайван эсэхийг 

тогтоох,баталгаажуулах зорилгоор  6 малчин өрхийн 30 толгой үхрээс ийлдсийн 

дээж авч аймгийн мал эмнэлгийн лабораторид шинжлүүлэхээр хүргүүлээд байна. 

Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, НҮҮБ-ын ХХААБ-тай хамтран “Мал аж ахуйн 

эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд “Мал сүрэгт эрүүл 

мэндийн үзлэг хийх эрт илрүүлгийг цахим системийг хэрэглэх, эрслийн үнэлгээ 

хийх” танхимын сургалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр мал эмнэлгийн 

ерөнхий газрын улсын ахлах байцаагч Б.Батболд, төслийн эрсдлийн үнэлгээний 

зөвлөх Б.Онолбаатар, “Дижитал медик” ХХК-ний систем хариуцсан инженер 

А.Чойсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ирж сумын ЗДТГ хурлын танхимд зохион 

байгуулсан.Сургалтанд Түмэнцогт, Мөнххаан сумдын ХХМЭҮН болон мал 

эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйч, улсын байцаагч нарыг 13 малын эмч хамрагдсан. 

 

   Зургаа : Байгаль орчин газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

8 сарын 9-15 ны өдрүүдэд бэлчээрийн фотомониторнгийн цэгийн хээрийн судалгаа 

хийх ажлаар хөдөөгийн 5 багийн 25 цэг дээр Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн 

багуудын Засаг дарга нартай хамтран ажилласан.  Мөн төмс хүнсний ногоо усалгаагүй 

тариалангийн зориулалтаар өрхөд эзэмшүүлэх 20 нэгж талбарын олголтыг хийж дуусган 

гэрээ хийж гэрчилгээжүүлж дуусгалаа. 8 сарын 16-19 ны өдрүүдэд аймгийн ГХБХБГ-т 

бэлчээрийн хээрийн судалгааны боловсруулалтыг цахим системд оруулах ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн. Тус сумын 1-р багийн нутаг болох Гутангийн айрагт 10ш тарвага 5-н 

мөндөлийг нүдээр мөн Өлзийтөд 10ш мөндөл, болон нийт 25ш тарвага нүдээр, 

Ногоон даваанд 4ш мөндөл дурангаар, Шилийн холбоонд 2ш мөндөл нийт 5ш 



 

 

тарвага тус тус 61ш тарваганд Багийн засаг дарга Б.Эрдэнэбат, Багийн иргэдийн 

нийтийн хурлын дарга Ч.Ууганбаяр, миний 1 удаа өглөө өдөр оройн цагаар 

мониторонг хийж ажилласан. Үүнд 60л түлш буюу 159000 төгрөг зардал гарсан 

Тус сумын 2-р багийн нутаг болох “Цагаан булаг”-ийн эхийг хаших эхний 

санхүүжилтийг авч хаших материалаа авч гагнуулан ажиллаж байна. Сумын төвийн 

ундны усны худагны судалгааг гаргаж холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.  

 

Мөнх-Ойл ШТС, Алтантээл баясгалант ХХК хоёрын Байгаль орчин нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээг хийлгэн ажилласан.  

 

                

 

               МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: ТГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.ТУЯА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


