
Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

 
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Стратеги төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хугацаа           
/I-IV 

улирал/ 

Хариуцах нэгж 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго: Ус, цаг агаар, байгаль орчны төлөв байдалд байнгын  хяналт шинжилгээ хийж, бодит болон урьдчилан сэргийлэх 
мэдээ, мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг шуурхай хангах, байгалийн болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлж, нийгэм, 
эдийн засагт учруулах хохирлыг багасгаж, улс орны дунд хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангана.    

Зорилт-1. Ус цаг уур, орчны 
хяналт шинжилгээний улсын 
сүлжээний тасралтгүй, 
хэвийн үйл ажиллагаа, 
хэмжлийн нэгдмэл байдлыг 
хангах, техник технологийн 
шинэчлэл, өргөтгөл хийх. 

(Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний  салбарын 
2021-2024 оны стратеги 
төлөвлөгөө) 

 

Улсын 
төсөв 

Салбар нэгжийн 
техник, технологи, 
тоног төхөөрөмжийг  
шинэчлэх, хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх 
хүний нөөцийг 
чадавхжуулах ажлыг 
гүйцэтгэсэн эсэх  

Салбар нэгжид 
ажиллаж байгаа суурин 
компьтерын хүчин 
чадал муудаж, 
хурэлцэхгүй, хяналт 
шинжилгээний багаж 
тоног төхөөрөмжийн 
хангалт, шинэчлэл 
байнга хийгдэх 
шаардлагатай, орчин 
үед нарийн 
мэргэжлийн боловсон 
хүчнийг сургаж 
хөгжүүлэх хэрэгцээ 
улам нэмэгдэж байна  

Цаг уурын өртөө харуулд 
дутагдалтай байгаа багаж 
тоног төхөөрөмжөөр 
хангасан байна. 

Төвийн ХХХТХ-сан 
инженерт суурин компьтер 
шийдэж өгсөн байна 

Газраас болон бусад 
байгууллагаас зохион 
байгуулсан сургалтанд 
ажилчдаа хамруулж 
ажилласан байна. 

I-IV УЦУОШТ  

1.1. ХАА-н цаг уурын харуулын 
цаг уурын ажиглалтын 
талбайг шинэчилж  
өргөтгөл хийх 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай 
хуулийн 11.1)  

ОНТ 

3 сая 

Цаг уурын ажиглалтын 
талбайг өргөгтгөх 
санхүүгийн асуудлыг 
шийдүүлсэн эсэх/тоо  

Одоо байгаа талбай 
6х8 хэмжээтэй 
шаардлага хангахгүй 
байгаа 

ХАА-н цаг уурын 1-2 
харуулын цаг уурын 
ажиглалтын талбайг 
өргөтгөж (16х20 72 м2) 
стандартын хэмжээтэй 
болгосон байна 

I-IV ЗСААХ 
ЦУОТХ 

ХХХТХ-сан 
инженер 

 

1.2. Цаг уурын болон усны  
өртөө, харуулуудын цаг 
агаарын үзүүлэлтүүдийг  
хэмжих багаж 
төхөөрөмжөөр  хангах 

(Ус цаг уур орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хууль 
12) 

Улсын 
төсөв 

Хэмжих хэрэгслээр 
хангагдсан өртөө, 
харуулын тоо 

2020 онд 3 салбарт 
цагийн механизм, 9 
салбарт чернил 
харуулуудад батист, 
нэрмэл усаар болон  4 
салбарын   9ш цасны  
байнгын рейкээр 
хангаж ажилласан.  

Ус судлалын харуулд 

Шаардлагатай хэмжих 
хэрэгслээр хангаж 
ажилласан байна. 

I-IV ЦУОШГ    
УЦУОШТ 

ХХХТХ-сан 
инженер 
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усны термометр, Дунд- 
ус өртөөнд термограф,  
ууршуулагчийн 
минзурк,  өртөөнд 
цагийн механизм, 
харуулуудад 
термометрүүд 
хангалтаар ирээгүй  
бусад багаж хэвийн 
ажиллагаатай байна.  

1.3. Байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний 
лабороторийг итгэмжлэлд 
хамруулах бэлтгэл ажил 
хийж  дуусгах 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10.12) 

УТ MNS 17025:2018 
сорилтын 
лабораторид тавигдах 
стандартын 
шаардлагыг хангах, 
итгэмжлэлд орох бичиг 
баримт боловсруулж, 
бэлтгэл ажлыг хангаж 
ажиласан байдал  

ЦУОШГазраас энэ онд 
Ус нэрэгч, РН метр, 
бюкс 60ш, метр, 
зургийн аппарат,  
термастат болон бусад 
шилэн багжаар 
хангасан.   
БОШЛ-ийн 43  м2 
талба бүхий 2 өрөөнд 
засвар үйлчилгээ 
хийгдсэн. 
Итгэмжлэл аваагүй 
байгаа. 

БОШЛ-ийг  итгэмжлэлд 
хамруулахаар холбогдох 
дотоод бичиг баримт, 
багаж баталгаажуулах, 
лабораторийн өрөөнд 
багаж тавих тавиур 
хйилгэх, ЦУОШГазраас 
хувиарлагдсан агаарын 
будка татан авах арга 
хэмжээг авсан байна. 

I-IV    УЦУОШТ 
БОШЛ-ри  

1.4.  Төвийн салбар нэгжийн 
шинжилгээний ажилд 
ашиглаж буй агаарын 
даралт, чийг температур, 
хөрсний температур, 
нарны цацраг судлалын, 
шалгалтын багажийг 
шалгаж баталгаажуулах, 
хэмжлийн багажуудыг 
шалган тохируулах  

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай 
хуулийн 12.2) 

УТ Орон нутгийн цаг 
уурын сүлжээнд 
ашиглагдаж байгаа 
хэмжих хэрэгслүүдийн 
шалгалт тохируулга 
баталгаажуулалт  
хийж  ажилласан 
эсэх/тоо 

2020 онд нийт  148 
удаа багажинд үзлэг 
шалгалт тохируулга 
хийж, БОХЗТЛ-т цаг 
уурын 9 өртөөдийн   
автомат станцын 
тоололтыг 
баталгаажуулалт 
хийгдсэн. 

Шалган туслах ажлаар 
ажиллаж өртөөдийн 
автомат станцын хэвийн 
үйл ажиллагааг шалгах 
хэмжих хэрэгслийг 
хяналтын тоололт хийж, 
БОХЗТЛ-т хүргүүлж 
баталгаажуулах ажил 
хийгдэж  дууссан байна 

I-IV ХХХТХ-сан 
инженер 

1.5. Ус, цаг уур, орчны салбар 
нэгжүүдэд шалган туслах 
ажил хийж, хэмжих 
хэрэгслийн үзлэг 
үйлчилгээ, шалгалт 

УТ шинжилгээний ажил, 
хэмжлийн нэгдмэл 
байдалд хяналт 
шалгалт, зөвлөн 
туслах ажлыг 16 
салбарт хийж 

2020 онд  16 салбарт 
шалган туслах ажил 
хийж 32 үүрэг 
даалгавар өгч 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажилласан. 

Шалган туслах ажлаар 9 
өртөө 8 харуулд  ажиллаж 
багаж тоног төхөөрөмжийн 
хэвийн ажиллагааг хангах, 
засвар үйлчилгээ хийх 
шинжилгээний ажлын 

I-IV  ХХХТХ-сан 
инженер 
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тохируулгын ажил хийх 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай 
хуулийн 12.2) 

ажиглалтын талбайн 
засвар үйлчилгээ хийх, 
багажуудад тохиргоо 
үйлчилгээ хийж 
ажилласан эсэх/тоо 

хэвийн тасралтгүй 
ажиллагааг хангаж 
ажилласан байна. 

Зорилт-2: Байгууллагын  
дотоод гадаад сүлжээний 
хэвийн ажиллагаанд хяналт 
тавих, сүлжээний 
төхөөрөмжүүдийн хэвийн 
ажиллагаа, бүх 
компьютерүүдийн хэвийн 
ажиллагааг хангах 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
13.2) 

УТ Шилэн кабелийн 
тасралтгүй ажиллагаа, 
байгууллагын дотоод 
сүлжээний найдвартай 
ажиллагааг хангаж, 
сүлжээний тоног 
төхөөрөмжийн үйл  
ажиллагаанд хяналт 
тавих, сүлжээ 
ашиглалтыг 2020 оны 
дүнгээс бууруулахгүй 
ажиллах  

2020 онд шилэн 
кабелийн тасралтгүй 
ажиллагаа, 
байгууллагын дотоод 
сүлжээний найдвартай 
ажиллагааг хангаж, 
сүлжээ ашиглалт-
100%, мэдээ 
дамжуулалт-99,98%, 
Нэгдсэн дүн-99.99% 
дүгнэгдсэн. 

Шилэн кабелийн 
тасралтгүй  ажиллагаанд 
хяналт тавьж, 
байгууллагын дотоод 
сүлжээний хэвийн 
ажиллагааг  ханган, тоног 
төхөөрөмжид засвар 
үйлчилгээг цаг хугацаанд 
нь хийж хэвийн ажиллагааг 
хангана. 

Жилийн 
турш 

Мэдээлэл 
холбоо сүлжээ 

хариуцсан 
инженер 

2.1. Компьютерийн программ 
хангамж, засвар 
үйлчилгээг хангах 

- Төвийн болон харъяа 
салбаруудын 
компьютерүүдэд 
засвар үйлчилгээ хийх  
2021 оны 
төлөвлөгөөний дагуу 
цаг хугацаанд нь хийж 
хэвийн ажиллагааг 
ханган ажилласан эсэх 
/тоо 

43 компьютерт засвар 
үйлчилгээ хийгдэж 
техник ашиглалтын 
паспорт хөтлөгдсөн. 

Төвийн болон харъяа 
салбаруудын 43 
компьютерт засвар 
үйлчилгээ хийж хэвийн 
ажиллагааг ханган албан 
хэрэгцээний болон тусгай 
хэрэгцээний 
программуудыг татаж 
ажиллах нөхцөлийг нь 
хангуулан ажиллана. 

Жилийн 
турш 

Мэдээлэл 
холбоо сүлжээ 

хариуцсан 
инженер 

2.2 УЦУОШТөвийн болон 
харьяа салбаруудын 
компьютеруудад 
лицензтэй вирусны 
программ суулгах график;   

- ЦУОШГазраас 
хуваарилагдах 
лицензтэй вирусны 
программыг татан авч 
графикийн дагуу  
УЦУОШТөвийн болон 
харьяа салбаруудын 
компьютеруудад 
суулгаж хэвийн 
ажиллагааг ханган 
ажилласан байх/тоо 

ЦУОШГазраас 
хуваарилагдсан 33 
ширхэг лицензтэй 
вирусны программыг 
татан авч графикийн 
дагуу  УЦУОШТөвийн 
болон харьяа 
салбаруудын 
компьютеруудад 
суулгасан. 

ЦУОШГазраас 
хуваарилагдах лицензтэй 
вирусны программыг татан 
авч графикийн дагуу  
УЦУОШТөвийн болон 
харьяа салбаруудын 
компьютеруудад суулгах, 
үлдсэн компьютеруудыг 
вирусны лицензтэй 
программаар хангаж 
сүлжээний хэвийн  аюулгүй 
ажиллагааг хангана. 

I-II улиралд Мэдээлэл 
холбоо сүлжээ 

хариуцсан 
инженер 

2.3 Ус, цаг уур, орчны 
ажиглалтын тогтмол 
мэдээнд хяналт тавих 

- Ус, цаг уур орчны 
ажиглалтын мэдээ 
дамжуулах,  хяналт 
тавих системээр 

Ус, цаг уур, орчны 
ажиглалтын мэдээ 
дамжуулах, хяналт 
тавих системээр 

Ус, цаг уур орчны 
ажиглалтын мэдээ 
дамжуулах,  хяналт тавих 
системээр дамжиж буй 

Жилийн 
турш 

Мэдээлэл 
холбоо сүлжээ 

хариуцсан 
инженер 
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(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай 
хуулийн 10.2) 

дамжиж буй шуурхай 
мэдээнд хяналт тавьж  
ажиллах, мэдээний 
тасалдал хоцрогдолыг 
багасгах 

дамжуулсан мэдээнд 
хяналт тавьж, 
мэдээний хоцрогдол 
гарсан тухай бүрд нь 
холбогдох 
зааварчилгааг өгч 
ажилласан. Нийт 156 
мэдээ хугацаа 
хоцорсон. 

шуурхай мэдээнд хяналт 
тавьж  ажиллах, мэдээний 
тасалдал хоцрогдолыг 
багасгах талаар заавар 
зөвлөмж хүргүүлэн 
шаардлагатай арга 
хэмжээг авч, шуурхай 
мэдээллийн тасралтгүй 
байдлыг хангаж ажиллах 

Зорилт-3. Мэдээллийн дэд 
санд Ус цаг уур, байгаль, 
орчны мэдээллийн төрийн 
архивыг эрхлэх, цаасан 
болон цахим архив 
бүрдүүлэх, баяжуулах 

(Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний салбарын 2021-
2024 оны стратеги төлөвлөгөө) 

 Архивын болон 
мэдээллийн сангийн 
нөхөн бүрдүүлэлтийн 
биелэлт 

Цахим баримт болон 
файлын сангийн 
тоо/хувь 

Сар, улирал, жил бүр 
мэдээллийн дэд 
сангийн нөхөн 
бүрдүүлэлтийн 
тайлангаа ЦУОШГ-ын  
АМСХэлтэст хүргүүлэн 
үнэлэлт дүгнэлт авч 
ажилладаг.  

Цаг уур, нарны автомат 
станцуудын мэдээг хүлээн 
авч АМСХ-т дамжуулсан 
байна. Уур амьсгалын 
горимын сар бүрийн  
ISX,TAB,RES мэдээ болон 
бусад цахим мэдээг 
"Цахим мэдээ хүлээн авах 
акт"-аар, авч бүртгэн сан 
үүсгэсэн байна.                                  

I-IV АМДСан 
хариуцсан 
инженер 

3.1. Салбаруудын 2020 оны 
шинжилгээний ажлын цаасан 
суурьтай материалыг хүлээн 
авч хадгаламжийн нэгж үүсгэн, 
данс бүртгэл хөтлөх 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
14.1) 

 Цаасан суурьтай 
баримтуудыг 
салбаруудаас авч, 
нөхөн бүрдүүлэлт 
хийх, цахимжуулсан 
баримтуудыг авч сан 
үүсгэх тоо/хувь 

2020 онд цаасан 
суурьтай баримтыг 
хүлээн авч 130  
хадгаламжийн нэгж 
үүсгэсэн. 

2021 онд Цаг уур, уур 
амьсгалын хөмрөгийн 
13803 хуудас 60 ХН, ХАА-н 
хөмрөгийн 1736 хуудас 33-
ХН, Ус судлалын 
хөмрөгийн 5392 хуудас 23-
ХН, Байгаль орчны 
баримтын хөмрөгийн 283 
хуудас 4-ХН цаасан 
хэлбэрээр хүлээн авч 
хадгаламжийн нэгж 
үүсгэсэн./нийт 120 ХН/ 

I-IV  АМДСан 
хариуцсан 
инженер 

3.2. Шинжилгээний архивын 
баримтын хадгалалт, 
хамгаалалтыг сайжруулах 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
14.1) 

 Хадгаламжийн сангийн 
өрөөний хадгалалт 
хамгаалалтыг 
сайжруулах, 
хөмрөгийн нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх, 
баримтын нэгдсэн 
тооллого хийх, 
баримтын хадгалалт, 
хамгаалалт, сан 
хөмрөгийн өрөөний 

“Ус цаг уур, орчны 
мэдээллийн баримтын 
архив, мэдээллийн 
сангийн үйл 
ажиллагааны журам”-
ын 6 дугаар заалт дахь 
сан хөмрөгийн өрөөний 
хадгалалт, хамгаалалт, 
аюулгүй ажиллагааг 
хангаж  ажилласан.   

Хадгаламжийн санд байгаа 
цаг уур, уур амьсгалын 
хөмрөг, нарны цацрагийн 
баримтын  хөмрөгийн   
1956-2020 оны цаасан 
суурьтай баримтад 
тооллого хийж протокол 
үйлдэн дүгнэлт гаргасан 
байна. 

Ус судлал, БОШЛ, ХАА-н 
цаг уурын салбарын 1961-

I-II улиралд Ховд өртөө, 
УАҮ-ний 

салбарын 
хамт олонтой 

хамтран 

АМДСан 
хариуцсан 
инженер 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
аюулгүй байдлыг 
хангах, цэвэрлэгээ, 
үйлчилгээг 
тогтмолжуулах. 
Баримтуудыг 
зориулалтын хавтсаар 
хавтаслаж 
хадгаламжийн санд 
байршууласан 
эсэх/тоо 

2019 оны цаасан суурьтай 
баримтын хөмрөгт 
тооллого хийж дүгнэлт 
гаргах, ББНШК-ын хурал 
хийж, протоколыг төвд 
дамжуулж ажилласан 
байна. 

Зорилт-4. Цаг уурын 
шинжилгээний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт технологид 
хяналт тавих, улсын 
сүлжээний тасралтгүй 
ажиллагааг хангах, мэргэжил  
арга зүй, удирдлагаар 
хангах, бүх төрлийн өртөө, 
харуулын шинжилгээ 
мэдээлэл үйлчилгээний 
ажлын нэгдсэн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10.) 

УТ Цаг уурын 9 өртөө, 
ХАА-н цаг уурын 7 
харуулын 
шинжилгээний 
хөтөлбөрт ажлыг 
чанартай хийж 
гүйцэтгүүлсэн байх, 
хяналт шалгалтаа 
сайжруулсан байх/хувь  

2020 онд улсын 
хэмжээнд мэдээний 
ирц-95.0%,  шүүмж 
шалгалтын чанар-
91.7%,  21 аймгийн 
хэмжээнд цаг уурын 
ажлаараа 4-р байранд 
орж ажилласан. 

М/И-96.0% 

Ш/Ш- 92.0% хүргэх ба урд 
жилийн ажлын үзүүлэлтийг 
хадгалан ажиллана. 

Сар бүр УАҮ-ний 
салбарын 
инженер 
техникч 

4.1. Цаг уурын ажиглалт 
хэмжлийн мэдээг хяналтын 
системээр шуурхай 
дамжуулах, хяналт тавих 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10.2) 

- Цаг уурын өртөө, 
харуулууд ажиглалтын 
мэдээ дамжуулалтын 
чанарыг  89.41-94.62% 
байгаа дүн ахисан 
эсэх/хувь 

Цаг уурын өртөө, 
харуулууд ажиглалтын 
мэдээ дамжуулалт-
92.01% 

Нийт салбаруудын мэдээ 
дамжуулалтын чанарыг-
94.5% хүргэсэн байна. 

Сар бүр УАҮ-ний 
салбарын 
инженер 
техникч, 
Өртөө 

харуулууд 

4.2.Автомат станцтай  
салбаруудын Wind, Ptu-г  
тулгаж  шалгаж хяналт тавих 

- Автомат станцуудын 
Wind, Ptu-г  
ажиглалттайн тулгаж 
шалгаж хяналт тавьж 
ажилласан эсэх/тоо  

Цаг уурын 
өртөөнүүдийн Wind, 
Ptu-г  хуваарийн дагуу 
100%  шалгасан байх 

Тус шалгалтыг 48 удаа 
шалгаж хяналт хийсэн 
байна. 

Сар бүр УАҮ-ний 
салбарын 
инженер 
техникч 

4.3. Уур амьсгалын сар, 
жилийн тойм гаргаж, 
хэрэглэгчдэд хүргэх 

УТ Сар бүрийн 5-ны 
дотор уур амьсгалын 
тойм бичиж 

Өмнөх сар, жилийн уур 
амьсгалын тойм цахим 
сайтад тавигдсан 13 
тойм мэдээгээр 

2020 оны уур амьсгалын 
тоймыг  бичиж сайтад 
байршуулсан байна 

I улиралд   

Сар бүр 

УАҮ-ний 
салбар 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
6.1.3) 

байршуулах.    

Жилийн болон 
улирлын тойм бичиж 
сайтад  байршуулсан 
эсэх/тоо 

үйлчилсэн. 2021 оны уур амьсгалын 
сарын тойм мэдээ сар 
бүрийн 5-ны дотор 
боловсруулж,  цахим 
хуудсанд байршуулна. 

4.4. ХААЦУ-ын шинжилгээний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
технологид хяналт тавих, 
улсын сүлжээний тасралтгүй 
ажиллагааг хангах, мэргэжил  
арга зүй, удирдлагаар хангах 

 

 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10) 

УТ Цаг уурын 9 өртөө, 
ХАА-н цаг уурын 7 
харуулын ХААЦУ-ын 
шинжилгээний 
хөтөлбөрт ажлыг 
чанартай хийлгэх, 
хяналт шалгалтаа 
сайжруулсан байх/хувь 

Бэлчээрийн ургамлын 
үзэгдэл зүйн 
ажиглалтыг 16 
салбарт-хашаалаагүй 
талбайд, 9 салбарт-
хашаалсан талбайд, 1-
салбарт таримал 
ургамлын, 16 салбарт 
бэлчээрийн хортон 
мэрэгч, шавьжийн, 1 
салбарт хөрсний 
чийгийн байнгын 
ажиглалтыг ургамал 
ургах үеэс хагдрах үе 
дуустал хийдэг а/и/ц-
99.7%, а/ч-99.3%, ш/ш-
99.6% дүгнэгдсэн. 

Агро мэдээний ирц, чанар-
99.8%,  А/Ч-99.4%,  

Ш/Ш-99.7% хүргэсэн байна 

IV-X ХААЦУ-ын 
инженер 

техникч өртөө 
харуулууд 

 

4.5. Өвлийн бэлчээрийн цасны 
болон зуны Бэлчээрийн төлөв 
байдлын  явуул судалгааны 
ажиглалт хийх  

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10) 

ОНТ  Өвлийн бэлчээрийн 
цасны явуул 
судалгааны 
ажиглалтыг 17 сумын 
84 зогсоол цэгт 
хөтөлбөрийн дагуу 
хийж, тайлан мэдээг 
нэгтгэж 2 дугаар сарын 
10-15 хооронд, Зуны  
бэлчээрийн төлөв 
байдлын ажиглалтыг 8 
дугаар сарын 2-р 10 
хоногт 17 сумын 
сонгосон 84 зогсоол 
цэгт ажиглалтыг 
хөтөлбөрийн дагуу 
чанартай хийж, 
даацын ургац мэдээг 8 
дугаар сарын 20-22-ны 
хооронд УЦУОСМХ-

Өвлийн бэлчээрийн 
цасны явуул 
судалгааны 
ажиглалтыг 1 дүгээр 
сард хийж 2020 оны 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 100%, 
ажиглалтын чанар 
100%, шүүмж 
шалгалтын чанарыг 
100%, мэдээ 
дамжуулалтыг 100%-
тай гүйцэтгэсэн. 

Зуны бэлчээрийн төлөв 
байдлын ажиглалтыг 8 
дугаар сарын 2-р 10 
хоногт хийж дуусгасан 
байх. Бэлчээрийн 

Цасны х/б-100%, 
ажиглалтын чанарыг 100%, 
шүүмж шалгалтын чанарыг 
100%-тай хийсэн байх. 

БТБ-ын ажиглалтын 
бэлтгэл ажлыг хангуулах, 
шаардлагатай багаж тоног 
төхөөрөмжөөр хангах, 
зөвлөмж зааварчилгаа 
хүргүүлэх, орон нутгийн 
удирдлагуудтай уулзаж 
унаа, шатахууны асуудлаа 
шийдүүлэх, тогтоосон 
хугацаандаа  хийх, даацын 
ургац, малын тоон 
мэдээллийг төвд 
хугацаанд нь хүргүүлж 
ажиллах хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг-100%, а/ч-

I, VIII ХААЦУ-ын 
инженер 

техникч өртөө 
харуулууд 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
ийн ХААЦУСХ-д 
хүргүүлсэн байх, 
Тайлан мэдээг шалгаж  
сан бүрдүүлж 12 
дугаар сард төвд 
хүргүүлэх 

даацын ургацын 
мэдээллийг цаг 
хугацаанд нь 
дамжуулж, 2019 оны 
а/ч-98.7%, ш/ш-99.3% 
ажилласан. 

98.8%, ш/ш-99.4%-д 
хүргэсэн байна. 

4.6. ХААЦУ-ын тойм, зөвлөмж 
ХААЦУ-ын урьдчилсан болон 
өнгөрсөн хугацааны мэдээ 
мэдээгээр үйлчлэх 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
6.1.3) 

- Өнгөрсөн хугацааны 
цаг агаарын нөхцлийн 
тойм мэдээ, цаг үеийн 
зөвлөмж  мэдээллээр 
дараах сувгуудаар  
тавьж үйлчилнэ: 
1) www.Khovd.tsag-
agaar.gov.mn сайт 
2) Ховд  ус цаг уур 
facebook 
3)Tsaguur.khovd@gmai
l.com и-мэйл  
4)Төвийн самбар 
5)УЦУОШТ-ийн  “ЛЕД” 
самбар 

ХААЦУ-ын 10 хоногийн 
тойм 36, сарын 12, 
улирлын 3, жилийн 1, 
цаг үеийн зөвлөмж 
мэдээ тус тус зохиож 
хэрэглэгчдэд хүргэж 
үйлчилсэн байгаа. 

Өнгөрсөн хугацааны цаг 
агаарын нөхцлийн 10 
хоногийн тойм 33, сарын 
тойм 11,  улирлын 3, 
жилийн тойм 1 удаа,  цаг 
үеийн болон бусад тойм 
зөвлөж мэдээгээр ААНБ, 
иргэд, хэрэглэгчдэд 
үйлчилж ажилласан байна.   

Хөтөлбөрий
н дагуу 

ХААЦУ-н 
салбар 

4.7. Аймгийн нийт сумдын 
2021-2022 оны мал өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлчээрийн 
даацын мэдээгээр үйлчлэх 

 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
13,15, ЗГ-ын 2015 оны 286 
дугаар тогтоол) 

- бэлчээрийн даацын 
мэдээллийг  дараах 
сувгуудаар  тавьж 
үйлчилнэ: 
1)www.Khovd.tsag-
agaar.gov.mn сайт 
2)Ховд  ус цаг уур 
facebook 
3)Tsaguur.khovd@gmai
l.com и-мэйл  
4)Төвийн самбар 
5)УЦУОШТ-ийн  “ЛЕД” 
самбараар үйлчилсэн 
тоо 

17 сумын 84 зогсоол 
цэгт БТБ-ын 
ажиглалтын мэдээгээр  

БТБ-ын ажиглалтыг 8 
дугаар сарын 10-15-ны 
хооронд зохион байгуулж 
хийж дуусгах, сумдаас 
ирсэн ургац мэдээг 
УЦУОСМХ-ийн ХААЦУСХ-т 
хугацаанд нь хүргүүлж, төв 
боловсруулагдсан 
бэлчээрийн даацын 
зураглал авч аймгийн 
хэмжээгээр тойм зөвлөмж 
бичиж үйлчилж ажилласан  
байна. 

III улиралд   

 

ХААЦУ-н 
салбар 

4.8. Усны горимын хяналт 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
технологид хяналт тавих, 
удирдлага арга зүйгээр хангах. 

 

УТ Голын 10, нуурын 1 
харуулын ажиглалтын 
цэг  дээр агаарын 
температурын 
ажиглалтыг, голын 
мөсний зузааныг, 
голын усны түвшний 
хэмжилтийг, гүн, 

2020 оны 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн биелэлт 
100%, ажиглалтын 
чанар 95,49%, шүүмж 
шалгалтын чанар 
98.33%-тай дүгнэгдсэн. 

Голын 10, нуурын 1 
харуулын ажиглалтын цэг 
дээр агаарын 
температурын ажиглалтыг 
8030, голын мөсний 
зузааныг 198, голын усны 
түвшний хэмжилтийг 8030, 
гүн, өнгөрөлтийг 566 удаа,  

I-IV улирал Ус судлалын 
салбар 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10) 

өнгөрөлтийн 
ажиглалтыг хийлгэж, 
биологийн сорьцыг  
авч шинжилгээнд 
явуулах, УД-1, УД-2 
дэвтэр тайланд техник 
болон онолын шалгалт 
хийж хүргүүлсэн байх,  
Буянт голын ус 
судлалын ажиглалтын 
цэг дээр гулдрилын 
хэмжилтийг 3 удаа 
хийж зураглал үйлдсэн 
эсэх/тоо  

УД-1-66ш, УД-2-280ш, 
Усны биологийн сорьцыг 
33 удаа авч шинжилгээнд 
явуулсан байх ба дэвтэр 
тайланд техник болон 
онолын шалгалт хийж 
хүргүүлсэн байна   
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийг 100% 
хэрэгжүүлнэ. Буянт голын 
ус судлалын ажиглалтын 
цэг дээр гулдрилын 
хэмжилтийг 2 удаа хийж 
зураглал үйлдсэн байх ба 
х/б-100%, а/ч-95.7%, ш/ш- 
98.4%-д хүргэсэн байна  

4.9.Усны хяналт  
шинжилгээний тохируулга, 
шалгалтын ажлыг хэрэгжүүлэх  

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
12.2) 

- Голын 10, нуурын 1 
харуулын ажиглалтын 
цэг дээр шалгалтын 
нивлередлэгийг  хийж 
хөтөлбөрийн 
биелэлтийг хангасан 
эсэх/тоо   

2020 оны 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн биелэлт 
100%, ажиглалтын 
чанар 95,49%, шүүмж 
шалгалтын чанар 
98.33%-тай дүгнэгдсэн. 

Голын 10, нуурын 1 
харуулын ажиглалтын цэг 
дээр шалгалтын 
нивлередлэгийг 1 удаа 
хийж шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн биелэлт 
100%, а/ч-%, ш/ш-%-д 
хүргэж ажилсан байна 

II-III 
улиралд 
багтаан 

хийх 

Ус судлалын 
салбар 

4.10. Урсац бодолтын ажлын 
чанар     сайжруулах                

- Голын 10, нуурын 1 
харуулын ажиглалтын 
цэг  дээрх усны 
горимын 
шинжилгээний ажлын  
ажиглалтын 
материалыг 
боловсруулж урсацын 
эмхэтгэл гаргаж 
хүргүүлэх     

2019 оны урсацын 
бодолтын чанар 98.3%-
тай дүгнэгдсэн. 

Голын 10, нуурын 1 
харуулын усны горимын 
2020 оны шинжилгээний 
ажлын материалыг 
боловсруулж урсацын 
эмхэтгэл гаргаж 
ГУСХэлтэст 3 дугаар 
сарын 15 -нд хүргүүлж, 
урсац бодолтын чанарыг 
98.5%-д хүргэсэн байна. 

I улиралд Ус судлалын 
салбар 

4.11. Ус судлалын тойм, 
сэрэмжлүүлэг урьдчилсан 
мэдээгээр үйлчлэх    

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
6.1.3) 

- үер, усны, тойм 
зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлэг болон 
анхааруулах мэдээг 
тухай бүр нь вэб 
хаягаар дамжуулан, 
үйлчилнэ: 
1)www.Khovd.tsag-
agaar.gov.mn сайт 

Ус судлалын  үер, усны 
сэрэмжлүүлэг 14 удаа, 
урьдчилсан мэдээ 2 
удаа, гол, нуурын ус, 
мөсний тухайн үеийн 
зөвлөмж  мэдээг  3 
удаа тус зохиож 
хэрэглэгчдэд хүргэж 
үйлчилсэн. 

цасны шар усны үер, усны 
сэрэмжлүүлэг мэдээгээр  
удаа, анхааруулах мэдээ 
масс мессежээр тохиолдол 
бүрдсэн тухай бүрд нь 
тойм болон урьдчилсан 
мэдээ мэдээллээр   иргэд, 
хэрэглэгчдэд тогтмол 
үйлчилж ажилласан байх.   

Жилийн 
турш 

Ус судлалын 
салбар 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
2)Ховд  ус цаг уур, 
орчны шинжилгээний 
төв  facebook  пэйж 
3)Tsaguur.khovd@gmai
l.com и-мэйл  
4)Төвийн самбар 
5) УЦУОШТ-ийн  
“ЛЕД” самбараар 
үйлчилсэн мэдээний 
тоо 

4.12. Мөстөл судлалын  
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10) 

 

- Мөстлийн хайлалт, 
хуримтлалын 
хэмжилтийг тооцох, 
Мөстөл судлалын 
хавтгайд байрлах 
автомат станцын 
багаж тоног 
төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагааг шалгах, 
тоололт авах, 
хөтөлбөрийн 
биелэлтийг хангах,  
Усны биологийн сорьц 
авч шинжилгээнд 
явуулсан эсэх/тоо 

Мөстөл судлалын 2020 
оны шинжилгээний 
ажлын хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
хэмжилтын чанар 
100%, Мэдээ 
хуулалтын чанар 
100%-тай дүгнэгдсэн. 

Мөстлийн хайлалт, 
хуримтлалын хэмжилтийг 
тооцох, Мөстөл судлалын 
хавтгайд байрлах автомат 
станцын багаж тоног 
төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагааг шалгах, 
тоололт авах, 2 удаа хийж 
хөтөлбөрийн биелэлтийг 
ханган,усны биологийн 
сорьцыг 3 удаа авч 
шинжилгээнд явуулж 
ажилласан байна. 

III-IV 
улиралд 

Мөстөл 
судлалын 

салбар 

4.13. Цэвдэг судлалын 
шинжилгээний хөтөлбөрт 
ажилд хяналт тавих шалгалт 
хийх 

- Цэцэг нуурын хөвөөнд, 
Наранхайрханы энгэрт 
байрлах Цэвдэг 
судлалын 2 цэгийн 
мэдээллийг хуулж 
авсан эсэх 

Цэвдэг судлалын 2020 
оны шинжилгээний 
хөтөлбөрт ажил 100%-
тай дүгнэгдсэн 2 цэгээс 
2 удаа мэдээллийг 
хуулж авсан 

Цэвдэг судлалын 2 цэгийн 
мэдээг жилд 2 удаа хуулж 
авсан байх. Хур тунадасны 
хэмжилтийн материалыг 
нэгтгэж төвд дамжуулж 
ажилласан байна 

II, IV 
улиралд 

Мөстөл 
судлалын 

салбар 

Зорилт-5. Хүрээлэн буй 
орчны төлөв байдал, агаар, 
ус, хөрсний чанар, цацраг 
идэвхийн түвшний болон 
бохирдлын эх үүсвэрийн 
хяналт шинжилгээний үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, мэргэжил, арга 
зүйн удирдлагаар хангах, 
аймгийн агаарын чанарын 
мэргэжлийн албаны үүргийг 
гүйцэтгэж, агаар 

УТ Агаар, усны, 
цацрагийн, хөрсний 
чанарын хяналт 
шинжилгээний ажлыг 
хөтөлбөрийн дагуу 
хийж гүйцэтгэсэн эсэх 
тоо/хувь 

Агаар, ус, цацрагийн 
шинжилгээний х/б-
100%, а/ч-98.0%, ш/ш-
100% дүгнэгдэж улсад 
1-р байранд орсон. 

Хүхэрлэг хийн, азотын 
давхар ислийн, 
нүүрстөрөгчийн дутуу 
ислийн нийт-1839 сорц авч 
шинжилгээ хийх, мэдээ 
дамжуулалтын хяналтын 
системээр нийт 1883 
мэдээллийг дамжуулах, 
Гадаргын усны 54 дээжинд 
19 үзүүлэлтээр нийт 1026 
удаа, хаягдал бохир усны 
24 дээжинд 11 үзүүлэлтээр 

Жилийн 
турш 

БОШЛ-ри 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
бохирдуулах эх үүсвэрийн 
тооллогыг зохион 
байгуулах, агаарын чанарын 
төлөв байдлыг мэдээлэх, 
мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
10) 

нийт 264 удаа, цацрагийн 
түвшний ажиглалтыг Ховд, 
Байтаг өртөөнд агаар  
хөрсөнд нийт 2920 удаа 
хийж тайланг ИХХ-1 
хүснэгтээр гарган 
БОХЗТЛаборатоид 
хүргүүлэх, нийт шинжилгээ  
хөтөлбөрийн биелэлт 
100%, ажиглалтын чанар 
100%-тай хийсэн байна 

5.1. Агаар, ус, хөрсний 
бохирдолийн  мэдээг өдөр бүр, 
сар, улирал, жилийн өнгөрсөн 
хугацааны тойм мэдээгээр 
үйлчлэх 

 

- Бохирдолтын  
мэдээллээр дараах 
сувгуудаар  үйлчилнэ: 
1)www.Khovd.tsag-
agaar.gov.mn сайт 
2)Ховд  ус цаг уур 
facebook 
3)Tsaguur.khovd@gmai
l.com и-мэйл  
4)Төвийн самбар 
5)192.168.100.13 агаар 
ус хөрсний мэдээ 
6)eic.mn/radiation/index
.php цацрагийн мэдээг 
байршуулсан эсэх/тоо 

Агаарын бохирдолтын 
мэдээг 36, Агаарын 
бохирдолтын мэдээг 
өдөр бүр, Усны 
бохирдолтын мэдээг 
сар бүр, Хөрсний 
бохирдолтын мэдээг 2 
жилд 1 удаа тус тус 
зохиож хэрэглэгчдэд 
хүргэж ажилласан. 

Агаарын бохирдолтын 
мэдээг өдөр бүр, 10 
хоногийн тойм 36, усны 
тойм мэдээг нийт 12 удаа, 
шаардлагатай мэдээллийг 
тухай бүр нь ААНБ, иргэд, 
хэрэглэгчдэд үйлчилнэ 

Жилийн 
турш 

БОШЛ-ри 

5.2. Агаар бохирдуулж буй 
суурин эх үүсвэрийг нэгдсэн 
тооллого хийх  

(Аялал Жуулчлалын сайдын 
2018 оны 11 сарын 30 өдрийн  
А-479 тоот журам”-ын дагуу)  

ОНТ Агаар бохирдуулж буй 
суурин эх үүсвэрийг 
нэгдсэн тооллого 
аймгийн хэмжээнд 
хийх 

Аймгийн 17 суманд 
агаар бохирдуулж буй 
суурин эх үүсвэрийг 
нэгдсэн тооллогийг 
орон нутгаас 3 сая 
төгрөгийн 
санхүүжилтийг 
шийдүүлэн 10 суманд 
хяналтын тооллогыг  
бүрэн хийж, тооллогын 
ажлын биелэлт бүрэн 
хийж дүн мэдээг 
хугацаанд нь нэгтгэн 
холбогдох газруудад 
хүргүүлсэн. 

 Аймгийн 17 суманд Агаар 
бохирдуулж буй суурин эх 
үүсвэрийг нэгдсэн 
тооллогийг бүрэн хийж дүн 
мэдээг хүргүүлсэн байна 

I,IV 
улиралд 

БОШЛ-ри 

5.3. Орчны ноцтой бохирдол 
ажиглагдах, төр захиргааны 

УТ Хүсэлт гаргасан аж 
ахуй нэгж, төрийн 

2020 онд БОШЛ-нь Аж 
ахуй нэгжүүдийн 

 Захиалга өгсөн аж ахуй 
нэгж, иргэдийн хүссэн 

Хүсэлтийн 
дагуу 

БОШЛ-ри 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
байгууллага, ААНБ, иргэний 
хүсэлтээр орчны чанарын 
хяналт шинжилгээний хийх, 
сорилтын дүн гаргаж үйлчлэх 

байгууллагад агаар, 
ус, хөрсний захиалгат 
мэдээгээр үйлчилсэн 
эсэх/тоо 

захиалгаар агаар усны 
шинжилгээг хийсэн 

агаар, ус, хөрсний 
баталгаат мэдээллийг 
бүрэн гаргаж өгсөн байх ба 
нэмэлт орлогын эх 
үүсвэрийг бий болгоно. 

Зорилт-6. Богино, дунд 
хугацааны цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ, цаг 
агаарын аюултай болон 
гамшигт үзэгдлээс 
сэрэмжлүүлэх,  салбарын 
хэмжээнд нэгэн утгатайгаар 
гаргах, цаг агаарын бодит 
болон урьдчилан мэдээ, 
мэдээллийг хэрэглэгчдэд 
шуурхай хүргэх үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, 
болзошгүй байгалийн 
гамшгийн эрсдэлээс 
сэрэмжүүлэх  

(ЗГ-ын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний-4.3.11.2) 

УТ Хоногийн болон 
нарийвчилсан 
мэдээний хот орчмоор 
болон сумдын нутгаар 
зохиосон мэдээний 
чанар өөр өөрөөр, 5 
хоногийн мэдээний 
тоо, чанар 

2020 онд хоногийн 
болон нарийвчилсан 
мэдээг Ховд хот 
орчмоор болон 16 
сумын нутгаар 365 
удаа гаргасан, 
мэдээний чанар НУМ-
94.3 хувь, ХУМ-93.5 
хувь, 5 хоногийн 
мэдээний чанар 88.9 
хувь байсан. 

Хоногийн болон 
нарийвчилсан мэдээг Ховд 
хот орчмоор болон 16 
сумын нутгаар 365 удаа 
гаргасан, мэдээний чанар 
НУМ-94.3 хувь, ХУМ-93.5 
хувь, 5 хоногийн мэдээний 
чанар 88.9 хувь хувиас 
доошгүй хувиас доошгүй 
байна. 

Жилийн 
турш 

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 

6.1. 1 хоног болон 7 хоногийн 
цаг агаарын тойм мэдээлэл 
гаргаж үйлчлэх 

(Ус цаг уур, орчны  
шинжилгээний салбарын 2021-
2024 оны стратеги 
төлөвлөгөө) 

- Өнгөрсөн хоногт болон 
өнгөрсөн долоо хоногт 
цаг агаар ямар байсан 
тухай мэдээллийг 
гаргаж олон нийтэд 
хүргэсэн тоо 

2020 онд өнгөрсөн 
хоногт болон өнгөрсөн 
долоо хоногт цаг агаар 
ямар байсан тухай 
мэдээлэл 365 болон 52 
удаа олон нийтэд 
хүргэсэн 

 Өнгөрсөн хоногт болон 
өнгөрсөн долоо хоногт цаг 
агаар ямар байсан тухай 
мэдээлэл 3651 болон 52 
удаа олон нийтэд хүргэсэн 
байна. 

Жилийн 
турш  

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 

6.2. Ус, цаг агаарын аюултай 
болон гамшигт үзэгдлээс 
сэрэмжлүүлэх аюул, гамшгийн 
тухай мэдээллийг гаргах 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
6.1.1) 

- СМ, УСМ-ний онч 2020 онд 68.6  хувиас 
доошгүй ончтой СМ, 
УСМ гаргасан. 

85.0  хувиас доошгүй 
ончтой СМ, УСМ гаргасан 
байна. 

Жилийн 
турш  

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 

6.3. Байгууллага, иргэдийн 
захиалгын дагуу урьдчилсан 

- Хүсэлтийг шуурхай, 
гомдол чирэгдэлгүй 

Өнгөрсөн жил буюу 
2020 онд аймгийн 

Байгууллага иргэдээс 
ирсэн хүсэлтийг шуурхай, 

Жилийн 
турш  

Урьдчилан 
мэдээлэх 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
мэдээ, цаг агаарын 
тодорхойлолт гаргах 

гүйцэтгэсэн байх Онцгой байдлын газарт 
10 удаа цаг агаарын 
тодорхойлолт гаргаж 
албан тоот, факс 
болон цахим 
шуудангаар илгээсэн. 

гомдол чирэгдэлгүй 
хуулийн хугацаанд хариуг 
нь хүргүүлнэ. 

салбар 

6.4. Ус, цаг агаар, орчны бүх 
төрлийн мэдээлэл, аюулт 
үзэгдэл, гамшгийн тухай 
урьдчилан сэргийлэх мэдээг 
мэдээллийн хэрэгсэл, 
хэрэглэгчдийн хүсэлт 
шаардлагад нийцүүлэн, энгийн 
ойлгомжтой хэлбэрээр 
шуурхай боловсруулан бэлтгэх 

-  Гаргаж байгаа бичвэр, 
үзүүлэн /слайд/, 
бичлэг, нэвтрүүлгийн 
тоо, хэмжээ 

2020 онд  өнгөрсөн 1 
болон 7 хоногийн цаг 
агаарын ямар байсан 
талаарх тойм, цаг 
агаарын АМ, СМ зэрэг 
мэдээ, мэдээллүүдийг 
аймаг орон нутгийн 
телевиз, цахим 
хуудсаар мэдээлэл 
өгсөн  

 

Цаг агаарын бүх төрлийн 
мэдээллийг орон нутгийн 
телевизээр дамжуулан 
иргэдэд мэдээлэл өгсөн 
байна 

II-IV 
улиралд 

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 

6.5. Ус, цаг агаар, орчны бүх 
төрлийн мэдээ, мэдээллийг 
Интернэт-д суурилсан хэвлэл 
мэдээллийн бусад хэрэгслээр 
олон нийт болон холбогдох 
гэрээт байгууллагуудад 
шуурхай хүргэх, хэрэглэгчдийн 
хүрээг өргөтгөх, хүртээмжийг 
сайжруулах 

 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
13,15) 

- Аймгийн ОБГ-ийн 
шуурхай мэдээллийн 
сувгаар шуурхай 
хүргэсэн байдал, 
Khovd.tsag-
agaar.gov.mn-ийн 
хэрэглэгчийн тоо, 
Ховд Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний төв 
фэйсбүүк пэйжийн 
хэрэглэгчдийн тоо, 
хандалтын тоо 

2020 онд Цаг агаарын 
аюултай болон 
гамшигт үзэгдлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
болон сэрэмжлүүлэх 
мэдээг (УСМ,СМ) ОБГ-
ийн шуурхай 
мэдээллийн сувгаар 
шуурхай тухай бүр 
хүргэсэн, Khovd.tsag-
agaar.gov.mn цахим 
хуудсанд хандалтын 
тоо 3000 гаруй , Ховд 
Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний төв 
фэйсбүүк пэйжийн 
хэрэглэгчдийн тоо 3000 
гаруй байсан 

Цаг агаарын аюултай 
болон гамшигт үзэгдлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
болон сэрэмжлүүлэх 
мэдээг (УСМ,СМ) ОБГ-ийн 
шуурхай мэдээллийн 
сувгаар шуурхай тухай бүр 
хүргэсэн, Khovd.tsag-
agaar.gov.mn цахим 
хуудсанд хандалтын тоо 
3000 гаруй , Ховд Ус цаг 
уур орчны шинжилгээний 
төв фэйсбүүк пэйжийн 
хэрэглэгчдийн тоо 3000 
гаруй –аас багагүй байх 

Жилийн 
турш 

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 

6.7. Ой хээрийн хуурайшлийн 
зэргийн мэдээллээр хуулинд 
заасан хугацаанд аймгийн ОБГ 
зэрэг холбогдох байгууллага, 
мэргэжилтнүүдийг үйлчлэх 

(Ус цаг уур, орчны хяналт 

- Тушаалд заасан 
хугацаанд өдөр бүр 
хуурайшлийн зэргийн 
бодит мэдээгээр 
үйлчилсэн тоо 

Тушаалд заасан 
хугацаанд өдөр бүр 
хуурайшлийн зэргийн 
бодит мэдээгээр 
үйлчилсэн 

90-аас дээш хоног ой, 
хээрийн хуурайшлийн 
зэргийн бодит мэдээгээр 
үйлчилсэн байна 

Критерт 
хүрсэн 

хугацаанаа
с эхлэн 

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 
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шинжилгээний тухай хуулийн 
13,15) 

Зорилт-7. Аймгийн болон 
баруун бүсийн нутаг 
дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бүх 
төрлийн нислэгт хамтран 
ажиллах ерөнхий гэрээ, 
салбар гэрээний дагуу цаг 
агаарын бодит болон бүх 
төрлийн урьдчилсан мэдээ 
мэдээллээр үйлчлэх 

 (Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
13,15) 

 Үйлчилгээнд гаргаж 
буй мэдээллийн 
чанар: Нислэгт 
зориулан гаргасан цаг 
агаарын мэдээний 
чанар олон улсын 
дундаж хувиас дээш 
байх/хувь 

Үндсэн 388, бэлтгэл 
1427 нислэгийг бодит 
ажиглалтын METAR 
2621, SPECI 141, 
урьдчилсан TAF мэдээ 
1048, чиглэлийн УМ 
197, районы УМ 659, 
аэродромын УМ 320, 
ХУМ 561, борт мэдээ 3, 
AIRMET 1 мэдээгээр 
үйлчилж урьдчилсан 
мэдээний таарц 97.64 
хувьтай ажилласан 

Урьдчилсан мэдээний 
чанар таарц 0.5%-иар 
ахиулна. 

Жилийн 
турш 

Урьдчилан 
мэдээлэх 
салбар 

7.1. Ховд аймгийн болон 
баруун бүсийн нутаг дэвсгэрт 
нислэг үйлдэж буй агаарын 
хөлөгт цаг агаарын мэдээгээр 
үйлчилж нислэгийн аюулгүй 
ажиллагааг хангах, Нислэгийн 
цаг уурын урьдчилсан 
мэдээний үйлчилгээ үзүүлэх 
эрх авах 

Улсын 
төсөв 

Ховд аймгийн болон 
баруун бүсийн нутаг 
дэвсгэрт нислэг 
үйлдэж буй агаарын 
хөлөгт цаг агаарын 
мэдээгээр үйлчилж 
нислэгийн аюулгүй 
ажиллагааг хангасан 
байх 

Нислэгийн цаг уурын 
урьдчилсан мэдээний 
үйлчилгээ үзүүлэх эрх 
шинээр олгох болон 
сунгах сургалтанд 
хамрагдаж 
“Мэргэшлийн үнэмлэх” 
авсан байх 

Нислэгт зориулан 
гаргасан цаг агаарын 
мэдээний чанар олон 
улсын дундаж түвшинд 
байсан. 

Инженер, техникчид 
нислэгт цаг уурын 
мэдээгээр үйлчлэх 
эрхийг олгох 
сургалтанд хамрагдах 

Нислэгт цаг агаарын 
мэдээгээр үйлчилж 
нислэгийн аюулгүй 
ажиллагааг хангасан 
байна. Нислэгийн цаг 
уурын урьдчилсан 
мэдээний үйлчилгээ 
үзүүлэх эрх шинээр авах 
болон сунгах  “Мэргэшлийн 
үнэмлэх” олгох сургалтанд 
хамрагдсан байна. Нислэгт 
цаг агаарын мэдээгээр 
үйлчилж нислэгийн 
аюулгүй ажиллагааг 
хангасан байна. Нислэгийн 
цаг уурын урьдчилсан 
мэдээний үйлчилгээ 
үзүүлэх эрх шинээр авах 
болон сунгах  “Мэргэшлийн 
үнэмлэх” олгох сургалтанд 
хамрагдсан байна. 

I,II улиралд  УМС 

7.2. Нислэгт зориулсан цаг 
агаарын бодит мэдээний 
ажиглалт хийх, дамжуулах 

- Иргэний нисэхийн 
дүрэм-174-ийн 
шаардлагыг хангаж, 
нислэгийн бодит 
ажиглалтын мэдээний 
чанар сайжруулсан 
эсэх /хувь 

2020 онд “Ховд” нисэх 
буудал орчмын бодит 
ажиглалтын 2621 
мэдээгээр үйлчилсэн. 

 “Ховд” нисэх буудал 
орчмын бодит ажиглалтын 
2600 мэдээгээр үйлчилсэн 
байна. Бодит ажиглалтын 
мэдээний чанар 95 хувиас 
дээш үзүүлэлттэй байна. 

Жилийн 
турш 

УМС 
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7.3. Нисэх буудал орчмын цаг 
агаарын  богино хугацааны 
урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх 

- Нислэгт зориулан 
гаргасан цаг агаарын 
мэдээний чанар олон 
улсын дундаж буюу 
80.0 хувиас дээш 
байна 

2020 онд богино 
хугацааны урьдчилсан 
мэдээний дундаж 
таарц 97.6 хувь байна 

Богино хугацааны 
урьдчилсан мэдээний 
дундаж таарц 98.2 хувьд 
хүргэнэ. 

Жилийн 
турш 

УМС 

7.4. Иргэний нисэхийн дүрэм-
174-ийн Нислэгийг цаг уурын 
үйлчилгээний байгууллагын 
гэрчилгээг сунгуулах 

- ИНЕГ-ын Нисэхийн 
аюулгүй ажиллагааны 
хяналт, 
зохицуулалтын 
албаны төлөвлөгөөт 
шалгалтад 1 удаа 
хамрагдаж, ИНД-174-
ийн дагуу Нисэхийн 
цаг уурын үйлчилгээ 
эрхлэх байгууллагын 
гэрчилгээг 1 жилээр 
сунгуулсан байна. 

2019 оны 2 дугаар сард 
Нисэхийн аюулгүй 
ажиллагааны хяналт, 
зохицуулалтын албаны 
байцаагч нар 
батлагдсан 
удирдамжийн дагуу 
төвийн үйл 
ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт үзлэг 
шалгалтыг явуулж, 
Нислэгийн цаг уурын 7 
төрлийн үйлчилгээ 
үзүүлэх эрхийн 
гэрчилгээг 2020 оны 3 
дугаар сарын 5 хүртэлх 
хугацаагаар олгосон. 

Өмнөх шалгалтын 
зөвлөмж, шаардлагыг 
биелүүлж, ИНД-174-ийн 
дагуу Нисэхийн цаг уурын 
үйлчилгээ эрхлэх 
байгууллагын гэрчилгээг 
сунгуулна. 

I улиралд УМС УЦУОШТ 

7.5. www.khovd.namem.gov.mn 
цахим сайт болон төвийн пэйж 
хуудсын хөтлөлтийг 
баяжуулах, хяналт тавих 

(2011 оны Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийн 2 
дугаар бүлэг) 

 www.khovd.namem.gov
.mn 

цахим хуудасны 
баяжуулалтыг тогтмол 
хийх 

-Байгууллагын үйл 
ажиллагааг ард 
иргэдэд ил тод 
нээлттэй хүргэх 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны хүрээнд : 
2020 оны аудитын 
тайлан, батлагдсан 
төсөв, 2021 оны 
жилийн төсвийн төсөл, 
санхүүгийн тайлан, 
урсгал төсвийн 
гүйцэтгэлийн 
мэдээллийг 
байгууллагын ерөнхий 
нягтлан бодогчоос авч  
цаг хугацаанд нь 
байршуулсан.   Хүний 
нөөцийн чиглэлээр 
төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн 
шинэчлэгдсэн дүрмийг 
татан байршуулж 

Байгууллагын үйл 
ажиллагаа, төсөв санхүү, 
хүний нөөц болон цаг 
үеийн мэдээллийн 
баяжуулалт тогтмол 
хийгдэж байгууллагын үйл 
ажиллагааг ард иргэдэд ил 
тод нээлттэй хүргэнэ. 

Жилийн 
туршид 

Систем 
сүлжээний 
ерөнхий 
технологич 
инженер 

http://www.khovd.namem.gov.mn/
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ажиллагсадад 
суртчлан таниулах үйл 
ажиллагааг бичиг хэрэг 
хүний нөөцийн ажилтан 
зохион байгуулсан.  
Мөн  УЦУОШТөвд 
УМСалбарт ээлжийн 
синоптик инженер 
шалгаруулж авах тухай 
3, Чандмань өртөөнд 
ээлжийн техникч 
шалгаруулж авах тухай 
2 нийтдээ 5 сул ажлын 
байрны зарыг 
байгууллагын дарга, 
даргын дэргэдэх 
зөвлөлийн хурлаас 
гарсан шийдвэрийг 
үндэслэн 
байршуулсан.  

 Цаг үеийн мэдээллийн 
баяжуулалтыг систем 
сүлжээний ерөнхий 
технологич инженер 
хариуцан мэдээллийг 
тогтмол байршуулдаг.   
Дээрх баяжуулалт 
тогтмол хийгдснээр 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа ард иргэдэд 
ил тод нээлттэйгээр 
хүргэгдсэн. 

7.6. Хэрэглэгчээс цахимаар 
болон бичгээр ирүүлсэн 
хүсэлтийг үндэслэн батлагдсан 
журам, үнэ тарифын дагуу 
мэдээллийн нэгдсэн санд 
орсон  мэдээллээр 
хэрэглэгчдийг үйлчлэх, 
үйлчилсэн мэдээний бүртгэл 
хөтлөх, дүн гаргах  

Өөрийн 
орлого 

Мэдээллийн дэд 
сангаас үйлчилж буй 
мэдээний чанарт 
хяналт тавих 

Үйлчилгээтэй 
холбоотой гомдол, 
дутагдал гаргахгүй 
байх 

Мэдээллийн сангийн 

2020 онд хүсэлтийн 
дагуу шаардлагатай 
мэдээллээр үйлчилж, 
228500 төгрөгийн 
нэмэлт орлогыг төсөвт 
бүрдүүлсэн. 

Уур амьсгалын 
мэдээллийн сангийн 
удирдлагын систем 
/CliWare-2.1/, Цахим 
архивын удирдлагын 
WAMS систем болон бусад 
мэдээг ашиглаж 
хэрэглэгчдэд түргэн 
шуурхай үйлчилсэн байна. 
Жилийн эцсийн байдлаар 

Хүсэлтийн 
дагуу 

АМДСан 
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(Архивын ерөнхий газрын 
даргын 2021 оны 3 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн А/24 
тоот тушаалын 3-р 
хавсралт) 

мэдээний нууцлалд 
хяналт тавих 

Мэдээллээр 
үйлчилсэн 
хэрэглэгчийн тоо, 
орлогын дүн 

хэрэглэгчдэд үйлчилсэн 
мэдээ, орлогын дүн 
гаргасан байна. 

Зорилт-8. Цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлөх 
ажиллагааг эхлүүлэх  

(Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хуулийн 
6.1.5) 

ОНТ Экспедицийн үйл 
ажиллагаа эхлүүлэх 
бэлтгэл ажил  100 хувь 
хангасан байх 

 Цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх үйл 
ажиллагаа явуулах 
тушаал шийдвэр, 
зөвшөөрөлийн тоо  

УЦУОШТ-ийн дэргэдэх 
“Ховд-Бороо”-1 
экспедиц нь Их 
нууруудын хотгор, 
Өндөр уулын бүс 
нутгаар, “Ховд-Бороо”-
2 экспедиц нь Говийн 
их Дархан цаазат 
газрын “Б” хэсэг болон 
Алтайн өвөр говийн 
нутгаар тус тус цаг 
агаарт зориудаар 
нөлөөлөх үйл 
ажиллагааг 
явуулсан.Ховд-Бороо-
1, 2 экспедиц нь 
ЦУОШГазрын даргын 
2020 оны 04 дүгээр 
сарын 10-ний А/73 тоот 
тушаалаар 2020 оны 
04 дүгээр сарын 13-
нээс 2020 оны 08 
дугаар сарын 31 хүртэл 
цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлж ажилласан.  

 Экспедицүүдэд ажиллах 
машин, техник тоног 
төхөөрөмжийн үзлэг 
үйлчилгээ, пуужин татан 
авах, орон нутагтай 
хамтран ажиллаж 
тодорхой төсөв шийдүүлэх, 
газрын даргын тушаалаар 
ЦАЗН-х үйл ажиллагааг 
цаг хугацаанд нь эхлүүлж, 
ажлын тайланг сар бүр 
хүргүүлнэ.  

ЦУОШГ-ын 
даргын 
тушаал 
гарсан 
өдрөөс 
эхлэнэ. 

Ховд-Бороо1 
Ховд-Бороо2 
экспедицүүд 

8.1. Цаг агаарт зориудаар 

нөлөөлөх үйл ажиллагаа 
явуулж, хур тунадас 
нэмэгдүүлэх, хуурайшилтыг 
бууруулах, ургамлын ургалтын 
байдалд судалгаа хийх 

15 сая Цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх үйл 
ажиллагааны  үр 
дүнгийн тайлан, 
ЦАЗН-лж ажилласан 
гаралтын /тоо  

Орон нутгаас 15 сая 
төгрөг шийдүүлж цаг 
агаарт зориудаар 
нөлөөлж хур тунадас 
нэмэгдүүлэх үйл  
ажиллагааг 2 экспедиц 
нийт 16 удаагийн 
давхардсан тоогоор 28 
удаа  ЦАЗНөлөөлж, 
хур тунадас 
нэмэгдүүлэн Ховд 
аймгийн нутаг 

 Ховд аймгийн нутаг 
дэвсгэрт цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлж хур 
тунадас нэмэгдүүлснээр 
хуурайшлын зэргийг 
бууруулж, хөрсний 
чийгшлийг нэмэгдүүлэх, 
бэлчээр болон таримал 
ургамлын ургалтанд 
таатай нөлөө үзүүлсэн 
судалгаа гаргасан байна 

Зуны 
улиралд 

Ховд-Бороо1 
Ховд-Бороо2  
экспедицүүд 
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дэвсгэрийн зуншлагын 
байдалд таатай нөлөө 
үзүүлж ажилласан. 
аймгийн нийт нутгийн 
70 орчим хувь нь 
зуншлага сайн 30 гаруй 
хувьд  зуншлага дунд 
зэргийн болсон  

Зорилт-9. Судалгаа 
шинжилгээний ажил: Уур 
амьсгалын эмхэтгэлийг 
эрхлэн гаргахтай 
холбоотойгоор  бүх өртөө 
харуулуудын цаг уурын 
мэдээ материалуудыг 
нэгтгэх, алдааг хянах, 
ажиглалт  хийгээгүй сар 
өдрүүдийн тоололтыг нөхөх 

- Анхан шатны 35 
жилийн тоон мэдээлэл 
цуглуулах, шалгах, 
баталгаажуулах 
үзүүлэлтийг нөхөн 
бүрдүүлэлтийн ажил 
хийсэн эсэх/тоо 

Бүх өртөө, 
харуулуудын цаг уурын 
мэдээ материалыг 
цуглуулах 

 ХАА-н 7 харуулын цаг 
уурын элемент бүрийн 
түүврийг түүх, алдааг 
хянах, тоололт нөхөх,     
нийт өртөө харуулуудын 
уур амьсгалын үзүүлэлтээр 
бэлэн түүвэртэй болно. 

Эхний хагас 
жилд 

Судалгаа 
хариуцсан 
инженер 

9.1. “Ховд аймгийн уур 
амьсгалын эмхэтгэл”-ийн эх 
бэлтгэх 

- Уур амьсгалын 
газарзүйн тархалтын 
зураглал үйлдэх, Ховд 
аймгийн физик 
газарзүйн 
тодорхойлолт, уур 
амьсгалын горимын 
талаар бичиглэл хийх 

“Ховд аймгийн уур 
амьсгалын эмхэтгэл” 
1987 онд гарсан  
байдаг. 

 Цаг уурын 35 жилийн тоон 
мэдээллийг цуглуулах, 
шалгаж баталгаажуулж,  
Ховд аймгийн уур 
амьсгалын лавлагааг 
шинэчилж гаргасан байна. 

Жилдээ Судалгаа 
хариуцсан 
инженер, 

АМДСангийн 
инженер    
УАҮ-ний 
салбар 

9.2. Ховд нисэх буудлын уур 
амьсгалын тодорхойлолт 
гаргах 

- Цуглуулсан мэдээллээ 
шалгаж 
баталгаажуулах 

Ховд нисэх буудлын 
температур, салхины 
түүвэр хийгдсэн. 

Тодорхойлолтонд 
шаардлагатай тоон 
мэдээллийг цуглуулах, 
шалгаж баталгаажуулж, 
Ховд нисэх буудлын уур 
амьсгалын тодорхойлолт 
гаргасан байна 

Жилдээ УМС-ын 
инженер 

техникчид 

Зорилт-10.  “Нягтлан бодох 
бүртгэл, аж ахуйн үйл 
ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж, 
төсвийн санхүүжилтийг үр 
ашигтай зарцуулах. 
 Анхан шатны болон нягтлан 
бодох бүртгэлийн хөтлөлт, 
тайлан балансын гаргалт, 
тооллого тооцоо, өмч 

Улсын 
төсөв 

Байгууллагуудын 2020 
оны санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хяналт 
тавьж зааварчлагаа 
өгсөн байдал 

2020 онд төсвийн шууд 
захирагчийн 
Санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд 
мөрдөгдөх Нягтлан 
бодох бүртгэлийн  
баримт бичгийн дагуу  
шинэчлэн хэвлүүлж 
харьяа 
байгууллагуудад 

2020 оны санхүүгийн 
тайлангаар анхан шатны 
бүртгэл хөтлөлт, тайлан 
баланс гаргалт, эд 
хөрөнгийн тооллого, 
тооцоог жилийн эцсийн 
тайланг гаргаж газарт 
хүргүүлж, 2021 оны 
төлөвлгөөт ажлыг 100% 
гүйцэтгэсэн байна.  

I-IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗСААХ ня-бо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
хөрөнгийн хадгалалт 
хамгаалалтын байдлыг 
төвийн  болон харьяа 
салбар нэгждээ хяналт тавих 

хүргүүлсэн. 
Хэрэгжилт 100% 

 
 
 
 

 
 
 

10.1. Байгууллагын 2022 оны 
төсвийн төлөвлөгөө 
боловсруулан, батлуулах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулан,  

Улсын 
төсөв   

Батлагдсан төсвийн 
зарцуулалтын 100 % 

Төсвийн  төлөвлөлт Жилийн   баталсан   
төсвийн  дагуу  ил тод  
тайлагнах 

Жилийн 
турш 

ЗСААХ ня-бо 

10.2. Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний салбарын  
төсөв, санхүүгийн мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд шилэн 
дансны стандартын дагуу 
мэдээлэх 

Улсын 
төсөв 

18 төрлийн мэдээ, 
мэдээллийг олон 
нийтэд тухай бүр 
хүргэсэн байна. 

2020 онд байгууллагын 
цахим хуудас, Шилэн 
дансанд нийтлэх 
мэдээллүүдийг хуулийн 
хугацаанд стандартын 
дагуу байршуулж 
100%-ийн гүйцэтгэлтэй 
ажилласан. 

2021 оны жилийн төсөв, 
худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
01 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн дотор, 2020 оны 
төсвийн гүйцэтгэлийг 04 
дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
дотор, 2020 оны жилийн 
эцсийн санхүүгийн тайланг 
04 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн дотор, сар, 
улирлын гүйцэтгэлийг 
дараа сарын 08-ны өдрийн 
дотор, төсвийн хэмнэлт, 
хэтрэлт, түүний шалтгааны 
тайлбарыг улирал бүр, 
2021 оны хагас жилийн 
тайланг 08 дугаар сарын 
шилэн дансны стандартын 
дагуу оруулсан байна. 
Хэрэгжилт 100% байна. 

I-IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ня-бо 

10.3. Байгууллагуудын төсвийн 
сарын гүйцэтгэлийн мэдээг сар 
бүр шууд захирагчид хүргүүлэх 

Улсын 
төсөв 

Төсвийн шууд 
захирагч төсвийн 
сарын гүйцэтгэлийн 
мэдээг сар бүрийн 02-
ны дотор төсвийн 
төвлөрүүлэн 
захирагчид хүргүүлэх 
 

2020 онд 12 удаа 
төсвийн сарын 
гүйцэтгэлийн мэдээг 
хүргүүлсэн байна. 
Хэрэгжилт 100% 
байсан. 

2020 оны 12-р сар, 2021 
оны 1-12 дугаар саруудын 
төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг хуулийн хугацаанд 
ЦУОШГ-т хүргүүлсэн 
байна. Хэрэгжилт 100% 
байна. 

I-IV 
 
 
 
 

 
 

Ня-бо 

10.4. Төрийн албаны тухай 
хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэр, стандартын 
хэрэгжилтийг  хангаж, мөрдөн 
ажиллаж, салбар нэгжийн 
болон төрийн албан хаагчийн 

УТ 
 
 
 
 
 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг тогтоол, 
журмын дагуу 
батлуулсан байх 
 
 

Байгууллагын салбар 
нэгж, албан хаагчийн 
2020 оны хагас болон 
бүтэн жилийн 
гүйцэтгэлийн тайланд  
хяналт, үнэлэлт өгч 

2021 оны  байгууллагын 96 
албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
батлуулан, хяналт, үнэлэлт 
өгнө. 
 

Жилдээ 
 
 
 
 
 

Үнэлгээний 
баг, 

ЗСААХ 
 
 
 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр 
дүнг тайлагнах, урамшуулах 
(ХЭГД-ын 100 дугаар 
тушаалын  хавсралтуудын 
дагуу) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

урамшуулал олгосон. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.5. Төвийн барилгын 
дээврийн болон Цэцэг цаг 
уурын өртөөний барилгын  
засварын ажлыг хийж, 
ажилчдын ажиллах орчин 
нөхцлийг сайжруулах 

 (МУ-ын 2021 оны Төсвийн 
тухай хууль) 

УТ-ХО 

25.0 

2021 оны хөрөнгө 
оруулалтын  төсвийн 
саналд  тусгуулсан. 

ТБОНХБАҮХАТХуулий
н дагуу засварын 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

ТБОНХБАҮХАТХуулийн 
хүрээнд барилгуудын 
засварын ажил бүрэн 
хийгдэж, гэрээний дагуу 
ажил үйлчилгээг хүлээн 
авсан байна. 

I-IV    УЦУОШТ 
ЗСААХ-с  

Зорилт-11. Салбарын хүний 
нөөцийн хэрэгцээг 
тодорхойлох, боловсон 
хүчний чадавхийг 
бэхжүүлэх, ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах, 
Төрийн бодлого, ажлын 
залгамж чанар, тогтвортой 
байдлыг хангаж,  нийгмийн 
баталгааг нь хангах, сургаж 
чадавхижуулах, шатлан 
дэвшүүлэх зарчим 
баримтлах. Ус цаг уур, 
орчны шинжилгээний 
салбарын сургалт, семинар, 
зөвлөлгөөнийг батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу зохион 
байгуулах 

(2017 оны шинэчлэн 
найруулсан Төрийн албаны 
тухай хуулийн 3.1.2, 3.1.3, 
3.1.4) 

Улсын 
төсөв 

Ажилчдын Мэргэжил  
мэдлэгээ  дээшлүүлж, 
ажлын байрны 
шаардлага хангасан 
боловсон хүчнийг 
бэлтгэх 

Байгууллагын 
сургалтын нэгдсэн  
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
гарган баталж, 
хэрэгжилтийг нь хангаж 
ажиллах 

Сургалтын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангуулна. 

Шинээр ажилд орж байгаа 
ажилчдыг байгууллагын 
хүний нөөцөнд бүртгэлтэй 
мэргэжлийн сургууль 
төгссөн хүнийг сургаж 
дадлагажуулж мэргэжлийн 
залгамж халааг бататган 
ажиллана. 

Жилийн 
турш 

УЦУОШТ-н 
дарга 

 

11.1. Ажилтнуудыг  зэргийн 
шалгалтад хамруулах, ажлын 
үр дүн гаргасан ажилтнуудыг 
шагнаж урамшуулах, төрийн 

- Шалгалтын дүрэм 
журам мөрдөх, 
байгууллагын  дотоод  
журмыг  баримтлах 

Албан хаагчдын 2020 
оны ажлыг дүгнэж 33 
ажилтанд үндсэн 
цалингийн 10-25 

Мэргэжлийн 3-р зэргийн 
шалгалтыг 11 ажилтан өгч 
шалгалтын материалыг 
ЦУОШГазарт хүргүүлсэн.   

Жилийн 
турш 

Захиргаа, 
санхүү аж 

ахуйн хэлтэс 
Б.Батчимэг 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
одон медальд тодорхойлох, 
төвийн нийт ажиллагсдын 
нийгмийн зарим асуудлыг 
Байгууллагын дотоод журмын 
дагуу зохион байгуулна 

(ЗГ-ын 2018 оны 382 дугаар 
тогтоолын 1,3,4,5-р 
хавсралтын дагуу) 

хувиар 3 сараар 
урамшуулал олгосон.  

Мэргэжлийн зэргийн 
шалгалтыг 2020 онд 18 
ажилтан өгч 2-р зэргийг 
1, 3-р зэргийг 16 
ажилтан авч нийт 
төвийн хэмжээнд нийт 
ажилчдын 22% нь  
мэргэжлийн зэрэг авч 
байна.  

Байгууллагын дотоод 
журманд тусгагдсан 
заалтуудын дагуу 
эмчилгээнд явсан,  
эмнэлэгт хэвтсэн, 
шинээр мэндэлсэн 
хүүхэдэд, ар гэрийн 
гачигдалд, эх үрсийн 
баяраар хүүхэдэд 
бэлэг нийт 
ажилчдынхаа нийгмийн 
баталгааг хангах 
чиглэлээр 3.060.000 
төгрөгийн тусламж 
дэмжлэгийг  зарцуулж 
ажилласан.   

Төрийн дээд шагнал 
“Алтан гадас” одонд 1, 
“Хөдөлмөрийн хүндэт”-д 8, 
Байгаль орчны “Тэргүүний 
ажилтан”-д 1, БОАЖЯамны 
“Жуух бичиг”-т 6, 
ЦУОШГазрын “Жуух 
бичиг”-т 4 нийт 20 
ажилтаныг шагнуулахаар 
БОАЖЯам болон 
ЦУОШГазарт хүргүүлсэн.     

 

Хамтын 
сангийн 

зохицуулагч 
Ж.Батцэцэг 

11.2. Төрийн жинхэнэ болон 
төрийн үйлчилгээний албаны 
Ёс зүйн зөвлөлийг журмын 
дагуу байгуулагдсан зөвлөлийг 
Засгийн газрын тогтоолыг 
дагуу  хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллах. 
 
(ЗГ-ын 2019 оны 33 дугаар 
тогтоол) 

Улсын 
төсөв 
 
 
 
 
 
 

Засгийн газрын 
холбогдох тогтоолыг 
бүрэн хэрэгжүүлж 
ажиллах 
 
 
 
 
 

Газрын даргын 2020 
оны 02 дугаар сарын 
04-ний А/22 дугаар 
тушаалаар Ёс зүйн 
зөвлөлийг шинэчлэн 
байгуулан ажиллаж 
байна. 
 
 

Төрийн албан хаагч, 
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл 
гомдолыг шийдвэрлэсэн 
байна. 
 
 
 
 
 

Жилдээ 
 
 
 
 
 
 
 

ЗСААХ 
Төвийн Ёс 

зүйн зөвлөл 
 
 
 
 
 

 



Ховд аймаг УЦУОШТ-ийн 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
11.3. Салбарын холбогдох 
хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгч 
зарлиг, УИХ, Засгийн газрын 
тогтоол шийдвэр сайдын 
тушаалын хэрэгжүүлэх  тайлан 
мэдээллийг нэгтгэн холбогдох 
байгууллагад цаг хугацаанд нь 
хүргүүлэх. 
 
(ЗГ-ын 2017 оны 89 
тогтоолын 1-р хавсралт, 
АЗД-ын 2017 оны А/347 
тушаалын 2-р хавсралтын 
дагуу) 

Улсын 
төсөв 
 
 
 
 
 

Тухайн шийдвэрүүдийг 
хяналтанд авч 
хэрэгжилтийн тайланг 
тухай бүр гарган 
хүргүүлэх/тоо 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хэрэгжилтийн тайланг 
хагас болон бүтэн 
жилээр гаргаж 
хүргүүлсэн. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

УЦУОХШ-ний салбарын 
хамаарал бүхий хууль 
тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жилдээ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүний нөөц, 
бичиг хэрэг 
хариуцсан 
ажилтан 

ЦУОТХ-ийн 
дарга 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


