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Мөнххаан сум  2022.02.28 

 
02 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээ 

 
                           Нэг.  Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар 
  

Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр:  Сумын удирдах ажилтны зөвөлгөөнийг 2022 оны 02 

сарын 21 ны өдөр зохион байгуулсан. Зөвөлгөөнд  сумын Засаг дарга ,төсөвт 

байгууллагуудын дарга,эрхлэгч нар 2021 оны үйл ажиллагааны тайлангуудаа тавьж 

нийгмийн бодлого, БОХ, хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, санхүү алба, мэдээлэл 

технологийн ажилтан нар 2022 онд анхаарах асуудлуудаар мэдээлэл хийж сумын Засаг 

дарга байгууллагуудын дарга нар болон багуудын Засаг дарга нарт үүрэг чиглэл өгч 2022 

оны хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Удирдах ажилтны зөвөлгөөнд 45 төрийн албан 

хаагчид хамрагдсан.  

Мерит төслийн газар болон ЗДТГ-ын хамтран зохион явуулж буй  Чанарын менежментийн 

тогтолцооны ISO 9001 стандартын 5 дахь удаагийн сургалтыг зөвлөх багш Энхнавч  

суманд 3 өдөр зохион байгуулсан. ТГ-ын нийт 30 албан хаагчид хамрагдсан. ТГ-ын төрийн 

жинхэнэ албан хаагчдын гүйцэтгэлтийн төлөвлөгөөг баталж, төрийн үйлчилгээний албан 

хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээг шинэчилсэн хуулийн дагуу шинэжчилж тамгын газрын 

дотоод журмыг шинэчлэн батлуулсан. Тамгын газрын нийт 32 албан хаагч цахим 

сургалтанд 1, танхимын сургалтанд 2 удаа хамрагдсан.  

  

Хоер:  Нийгмийн бодлогын хүрээнд  

Нийгмийн халамж: Нийгмийн халамжийн сангийн олголтын санхүүжилт сар бүрийн 14, 

25-нд олгогддог. Хүүхдийн мөнгө сар бүрийн 18-наас олгож байна.   

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 103 иргэнд 29,318,444 төгрөг 

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж 71 иргэнд 7,796,605 төгрөг 

Хүүхдийн мөнгө 1619 хүүхдэд 191,900,000 төгрөг, хүүхдийн мөнгө бэлнээр авах 186 

иргэний хүсэлтийг илгээсэн байна. 

Насны хишиг 202 иргэнд 54,650,000 төгрөг, Үүнээс энэ сард шинээр 12 иргэн 

хамрагдсан.Алдарт эхийн одон 444 иргэнд 59,500,000 төгрөг санхүүжилтийг бүрэн олгосон. 

Сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийг энэ сарын 21-нд хуралдуулж ахмадын асаргаа сунгах 

2 иргэний хүсэлт, шинээр асаргаанд орох 4 иргэний хүсэлт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн асаргаа сунгах 3 иргэн, Шинээр асаргаанд орох 1 иргэний хүсэлт, нийт 10 иргэний 

хүсэлтийг хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн.  

ХЭБҮ-нд энэ сард 32 өрхийн153 иргэний 1736,0 мянган төгрөгийн санхүүжилт хийгдээд 

байна.  

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн дансанд 4 иргэн 4,085000 төгрөгийг төвлөрүүлсэн 

байна. 

2022 онд хэрэгжих 7 хөтөлбөр 28 арга хэмжээний талаар ХХҮГазраас зохион 

байгуулсан. 



 

 

ЕБС Хичээл сурлагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа. “Судар эгшиглэн” 

төслийн уралдаанд төлөвлөгөө гарган багш, ажилчид, эцэг эх, сурагчдын дунд уралдаан 

зарлан идэвхжүүлэн ажиллаж байна. Менежерүүдийн нэрэмжит 7 хоногийн аян зарлаж  бүх 

төрлийн хичээлээр шалгалтууд авагдаж байна. Хүний нөөцийн программ шинэчлэгдэж 

байгууллагын 92 ажилчдын мэдээллийг шинэчлэн оруулж дуусгасан. Боловсрол соёлын 

газраас 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг ирж 2 өдөр  зөвлөн тусалж заавар зөвлөгөө 

өгч хамтран ажилласан.Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар 

энтрепренершил боловсрол олгох төслийн газраас ЕБС-ийн 40 сурагчдаас суурь судалгааг 

2/23-2/25 ны хооронд авч мөн судалгаанд хамрагдсан анги удирдсан 8 багш, 1 сургалтын 

менежер судалгаанд хамрагдсан нийт сурагчдын 40 , багш нарын 40 нийт 80 ш санал 

асуулгаар  суурь судалгааг авч цаг хугацаанд нь аймгийн төслийн зохицуулагчид сумын 

зөвлөлийн мониторнг хариуцсан гишүүн хүргүүлсэн. 

Улсын бүртгэл: 2 сард төрсний 7 , гэрлэлтийн 2, үрчилсэний 1, нас барсаны 1, биеийн 

давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл 15 шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 3-ийг хийсэн. Мөн газар 

өмчлөх эрхийн гэрчилгээ 13 иргэнд олгосон.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 1. Дотоод үйл ажиллагааны чиглэлээр. 

 Сургалтын үйл ажиллагаа танхимаар хэвийн хичээллэж эхэлсэн. Ханиад 

томуу болон ковид өвчний халдваргүй   учраас ирц 92%-тай байна. Цахимаар 

хичээллэсэн бүлэг болон, хүүхэд байхгүй бүгд танхимаар хичээллэж байна.  

 Эхний 7 хоногт цэцэрлэгтээ дасан зохицох арга хэмжээг зохион явуулж, 2 дахь 7 

хоногоос эхлэн сургалтын үйл ажиллагаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу явагдаж 

байна. Боловсролын газрын даргаар  ахлуулсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй  баг, 2 

хоног тус байгууллага дээр ажиллаж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүний 

мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж эхэлсэн. Халаалт дулаан хэвийн, 

цэвэрлэгээ ариутгал дүрэм журмын дагуу хийгдэж, хүүхдийн халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол хийж байна. Багш ажилчид  4 цахим сургалт, 2 

танхимийн сургалтанд хамрагдсан.  

2. Бүтээлч чиглэлээр. 

”Судар эгшиглэн 2022” төслийн эхний шатыг байгууллага дээрээ амжилттай зохион 

явуулж, материалыг аймгийн номын санд илгээсэн. 

Аймгийн ҮЭ-ээс зохион явуулсан “Манай гэр бүлийн тэгш эрх, оролцоо” Эссэ 

бичлэгийн уралдаанд хамт олны 82 хувь  нь оролцож дүгнэн, эхний 3 шилдэг Эссэг 

аймгийн ҮЭ-д илгээлээ. 

Багш нарын нээлттэй хичээлийн өдөрлөгийг зохион явуулж, Боловсролын газрын 

СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн багш нарын хичээлд сууж, зөвлөгөө зөвлөмж өгч 

ажилласан.  

Соёл: Байгууллагын 2022 онд ажиллах ажилчдын бүтэц орон тоог батлуулан 2021 

оны үйл ажиллагааны тайлангаа удирдах ажилтны зөвлөгөөнд танилцуулан 

ажиллаа. 2021 оны санхүүгийн тайланг хугацаанд нь Сүхбаатар аймаг дахь төрийн 



 

 

аудитын газарт хүргүүллээ.Байгууллагын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлтийг 

оруулж 2022 оны төсвийн цалингийн сангаас 1%-д ахмадын сан байгуулахаар 

тусгалаа. Аймгийн онцгой комиссын хурлын шийдвэрийн дагуу 2022.01.15- 

2022.02.20-ныг хүртэл  олон нийтийг хамарсан соёл урлагийн арга хэмжээ зохион 

байгуулаагүй.Соёлын тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хуулиар  сургалтыг 2 удаа 

дотооддоо зохион байгуулсан. 

Соёл урлагийн үйлчилгээ:  

Дуу бичлэгийн студийн өрөөг тохижуулах ажлыг хийж тоног төхөөрөмжийг 

байрлууллаа. Номын сангийн танхимын үйлчилгээг 25 үйлчлүүлэгчид, явуулын 

номын сангаар 54  иргэнд нийт 156  номоор үйлчилсэн байна. Орон нутаг судлах 

танхимын тохижилт үйлчилгээ, хөшөө цогцолборын сэргээн засварлах ажлын зураг, 

ажлын тоо хэмжээг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хийж гэрээ байгуулагдан 

ажиллаж байна. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

2022 оны 02 сарын 28-ны байдлаар 36 өвчтөн хэвтэн эмчлүүлсэн. Үүний      

26 насанд хүрэгчид, 8 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлсэн. Үүнээс Коронавирусийн 

халдвараар 9 хүн хэвтэж эмчлүүлсэн. Насанд хүрэгчид -8, хүүхэд -1 

Коронавирусийн халдвар 11 тохиолдол илэрсэнээс 1 хүн АНЭ-т шилжүүлсэн 

Эмнэлэгт 9 хүн хэвтэн эмчлүүлж, 2 хүн гэрийн багц эмчилгээ авсан. Одоо 2 хүн 

гэрийн багц эмчилгээ хийлгэж байна.   

2 сард “Архи согтууруулах ундааны хор уршиг” “Аюулгүй бай – Эрүүл бай” аян 

төлөвлөгөө гарган, “Идэвхтэй илрүүлэлтийг  чанартай зохион байгуулж сүрьеэг 

илрүүлье” 1 сарын аян зохион байгуулж нийт ажилчдад зохион байгуулагдах ажлын 

талаар танилцуулан ажиллаж байна.  

“Эрэгтэйчүүдийн – эрүүл мэндийн төлөө хамтдаа аяны хүрээнд нийт үзлэг 

хийдэг эмч нартай хамтран зүрх судасны өвчний эрсдлийн үнэлгээг хийх асуумж 

судалгааг бөглүүлж шаардлагатай хүнээс элэгний В,С болон сахарын шинжилгээг 

авч заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.  

Амбулаторийн үзлэг 543, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 223 байна. Ковид-19 вакцины 1-р тунд 

3614/3328 хүн буюу 92.1%, 2-р тунд 3614/3120 хүн буюу 86.3% ,    3-р тунд хүн 2667 хүн 

хамрагдахаас 1462 хүн буюу 54.9%, 4-р тунд 144 хүн буюу 9.1%  хамрагдаад байна.  



 

 

Түргэн тусламжийн дуудлага 35 ирснээс  алсын дуудлага–6, ойрын дуудлага 29 

ирсэн байна. Дуудлагыг  цаг тухай бүрд нь барагдуулсан.  

Гурав: Мал эмнэлэгийн болон ХХАА-н чиглэлээр:  

Аймгийн аварга малчин өрх шалгаруулах 2015 оны журмын дагуу 2-р багийн малчин 

Г.Мөнхбаатар, 5-р багийн малчин Ж.Чогдорсүрэн, Г.Эрдэнэбат ,алтан төлийн эзэнд 5-р 

багийн малчин С.Чулуунцэрэн,4-р багийн малчин Н.Цэдэв нарын материалыг аймгийн 

ХХААГазарт хүргүүлсэн.  Сумын аварга малчинд 1-р багийн малчин Д,Чинзориг,2-р багийн 

малчин Г.Ариунзаяа,3-р багийн малчин О.Эрдэнэбаатар,4-р багийн малчин 

Б.Лхагвадорж,5-р багийн малчин Ж.Хүрлээ нарын материалыг сумын засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шалгаруулсан. Сумын хэмжээнд аймгийн аварга-3, 

сумын аварга-5 алтан төлийн эзэн-2 төрсөн байна 

2022-01-28-нд цагдаагийн тасагтай хамтарч “Цагаан сар” арга хэмжээ зохион 

байгуулж 22 дэлгүүрт хүнсний аюулгүй байдлын хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийж 10 

нэр төрлийн 1200,0 төгрөгийн бараа бүтээгдхүүн хураан авч устгал хийсэн. 2021 оны 

ноосны урамшуулалд хамрагдсан 644 өрхийн падаан тулгалтыг аймгийн ХХААГазарт 

тулгалт хийж цахим мэдээлэлийн санд бүртгэлтэй 617 өрх,бүртгэлгүй 27 өрх шивж 

оруулан баталгаажуулалт хийж ажилалаа. 

 Мөнххаан сумын 1-р багийн нутаг  Хөх чулуу, Боонгын хоолой, сумын төв нийт 3 

голомтонд гоц халдварт шүлхий өвчин УМЭАЦТЛ-ийн 2022.02.14-ны өдрийн  22-721 

тоот шинжилгээний дүнгээр оношлогдсон тус сумын Засаг даргын А/17, А/21 тоот 

захирамжаар хорио цээрийн дэглэм тогтоож гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх 

зааврын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

Өнөөдрийн байдлаар 3 голомтонд 102 үхэр, 15 хонь, 10 ямаа, нийт 127 

толгой мал өвчилж дараах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.   

1. Голомт болон сэжигтэй бүсэд байгаа малчин өрхийн зураглал, судалгааг 

гарган хорио цээр, сэжигтэй бүс, хязгаарлалтын бүсийг тогтоон өвчлөл 

бүртгэгдсэн газруудад цагдаагийн тасагтай хамтран хөдөлгөөнт болон 

суурин постыг гарган хүн, мал, тээврийн хэрэгслийг хориглоод байна. 

2. Мөнххаан сумын цахим мэдээлээр дамжуулан гоц халдварт шүлхий 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг зөвлөмжийг  тогтмол өгч 

байна. 

3. Сумын төвийн малтай 20 малтай өрхөөр орж зөвлөмж, сэрэмжлүүлэгийг 

өгөөд байна. 

4. Голомтын сэжигтэй бүсэд байгаа 1, 2 багийн 36 өрхөөр орж тандалт, үзлэг, 

сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өгөөд байна.  

5. Өвчлөл гарсан болон сумын төвийн малтай өрхүүдийн хашаа хорооны 

25,6 мянган мкв талбайд халдваргүйтгэл тогтмол хийж байна. 

6. Шүлхий өвчний өдөр тутмын өвчлөлийн мэдээг МЭГ-т тогтмол өгч байна. 

   Дөрөв: Байгаль орчин газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Сум тойрсон эзэнгүй хог хаягдлыг хяналтаар 3 удаа явсан. Жолооч, Галч, 4-р 

БИНХДарга, Байгаль орчны мэргэжилтэн, Байгаль хамгаалагч нар цэвэрлэсэн. Нийт 

20л түлш зарцуулсан. 5тн хогийг зайлуулсан. Байгаль орчны чиглэлээр сумын 

цахим 6 группт 4-н удаагийн мэдээлэл оруулж 65 иргэнд мэдээлэл хүрсэн. БО-ны 

хамгаалагч 2 удаагийн сургалтанд хамрагдсан. Үүнээс цахимаар 1 удаа, танхимаар 



 

 

1 удаа сургалтанд хамрагдсан. 2022 онд хийх ажлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг  

батлуулж газрын даргатай  гэрээг байгуулсан. Суманд нохой устгалын ажлыг 2 өдөр 

зохион байгуулж байна. Сумын Засаг даргын нөөцөөс 1670,0 мянган төгрөгийн 

зардлыг гаргаад байна.  

 

 

  МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: ТГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                     О.ТУЯА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


