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Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
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 7 дугаар хавсралт 

 
 

УЦУОШТ-ИЙН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 
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Д/Д Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын 

баримт бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 
/Хүрээгүй бол тойлбар/ 

Гүйцэтгэл
ийн хувь 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-1: Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, мэргэжил арга 
зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, бүх төрлийн шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилт технологид хяналт тавих, хэмжил зүй, стандартын нэгдмэл 
байдлыг хангах, сүлжээний техник технологийн шинэчлэл, өргөтгөл хийх, уур амьсгалын мэдээллээр үйлчлэх 

Зорилт-1.1: : Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангах, мэргэжил  арга зүйгээр хангах, бүх 
төрлийн шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилт технологид хяналт тавих, өртөө, харуулын шинжилгээ мэдээлэл үйлчилгээний ажлын 
нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ;  

1.1.1 Нар, цаг уур 
ажиглалт, хэмжлийн 
технологийн 
мөрдөлт, 
ажиглалтын чанарт 
хяналт тавьж, 
илэрсэн зөрчлийг 
арилгах, арга 
зүйгээр хангах 

Улсын 
төсөв 

Нарны цацраг 
судлал-мэдээний 
ирц-95 %Цаг 
уурын шүүмж 
шалгалт- 91.8% 

Нарны цацраг 
судлал  
мэдээний ирц 
95%,  

Цаг уур ажиглалт 
шүүмж шалгалт 
91.5%, 

Эхний хагас жилд-
мэдээний ирц-95.5% 

 шүүмж шалгалт-
92.0% 

 

 2021 оны 04-р сараас эхлэн 
УЦУОСХүрээлэнгийн Уур 
амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн 
судалгааны хэлтэсээс нарны 
судлалын цахим сургалт 
явуулж 05-р сараас эхлэн 
нарны автоматын мэдээг шинэ 
програмаар хөрвүүлэн ажиллаж 
байна. 

Мэдээний ирц-100% 

шүүмж шалгалт-95.0% хүргэсэн.  

100 

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

- Цаг уурын өртөө, 
харуулууд 
ажиглалтын 
мэдээ 
дамжуулалтын 
чанарыг  89.41-
94.62% 

Цаг уурын өртөө, 
харуулууд 
ажиглалтын 
мэдээ 
дамжуулалт-
92.01% 

Эхний хагас жилд- 
мэдээ дамжуулалтын 
чанар-94.4 %  

 

Цаг уурын өртөө, харуулууд 
ажиглалтын мэдээ дамжуулалт 
чанар-95.0 %-тай. 

100 
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1.1.3 Автомат станцтай  
салбаруудын Wind, 
Ptu-г  тулгаж  
шалгаж хяналт 
тавих 

- Автомат 
станцуудын 
Wind, Ptu-г  
ажиглалттайн 
тулгаж шалгаж 
хяналт тавих 
салбар 
хариуцсан ахлах 
техникч  

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

Эхний хагас жилд-
шалгалтыг 24 удаа 
шалгасан байх  

хийсэн байна 

Цаг уурын 9 өртөөний нийт 12 
удаагийн Wind, Ptu-г  
шинжилгээний ажиглалтын 
материалтай тулгаж  хяналт тавьж 
ажилласан. 

 

Зорилт-1.2: Цаг уур, орчны шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилт технологид хяналт тавих, хэмжил зүй, стандартын нэгдмэл байдлыг 
хангах, сүлжээний техник технологийн шинэчлэл, өргөтгөл хийх технологийн мөрдөлт, хэрэгжилтийг хянах; 

1.2.1 Орон нутагт 
ашиглаж  буй 
агаарын даралт, 
чийг, температур, 
хөрсний 
температур, нарны 
цацраг судлалын, 
ажлын эталон, 
лабораторийн 
болон шалгалтын 
багажийг шалгаж 
баталгаажуулах, 
хэмжлийн 
багажуудыг шалган 
тохируулах, 
баталгаажуулж 
гэрчилгээ авах 

Улсын 
төсөв 

БОХЗТЛаборато
рид 
баталгаажуулдаг  
чийн 
температур, 
агаарын 
даралтын эталон 
багажууд,   
9өртөөний 
автомат 
станцууд 
давхардсан 
тоогоор 21 удаа 
шалгалт 
тохируулга хийж  
ажилласан 
байна. 

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

Эхний хагас жилд:  
3 өртөө, 2 харуулд 
шалган туслах хийх, 
автомат станцын 
хяналтын тоололт 
хийх, 
баталгаажуулах,  

Эхний хагас жилд Зэрэг, Цэцэг, 
Ховд өртөөний багажуудад 
шалгалт хийж, гигрографийн үс 
угааж тохиргоо хийсэн. Багажид 
хяналтын тоололт хийж 
харьцуулсан тоололтод хяналт 
хийж улмаар БОХЗТЛ”д 
хүргүүлэхээр бэлтгэсэн. 

Мөн автомат станцуудын хэвийн 
ажиллагааг хангах үүднээс саатал 
гэмтэл гарсан тухай бүр нь 
онлайнаар холбогдож гэмтэл 
саатал арилгах, хичээл заах ажлыг 
цаг уурын 6 өртөөнд 1-2 удаа 
хийсэн. 

КОBИД-19 цар тахал аймагт гарч  
хөл хорио тогтоосноор хаврын 
шалган туслах ажил бүрэн 
хийгдээгүй, 6 дугаар сараас бүх 
салбаруудад хийхээр товлон 
удирдамж гарган, бэлтгэл ажлаа 
хийсэн. 

100 

1.2.2 Ус, цаг уур, орчны 
салбар нэгжүүдэд 
шалган туслах ажил 
хийж, хэмжих 
хэрэгслийн үзлэг 
үйлчилгээ, шалгалт 
тохируулгын ажил 
хийх 

- шинжилгээний 
ажил, хэмжлийн 
нэгдмэл байдалд 
хяналт шалгалт, 
зөвлөн туслах 
ажлыг 16 салбар 
2 удаа хийж 
ажиглалтын 

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

Эхний хагас жилд: 
Шалган туслах 
ажлаар 3 өртөөнд  
ажиллаж багаж тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, 
засвар үйлчилгээ 
хийх шинжилгээний 

Эхний 5 сарын байдлаар 3 салбарт 
шалган туслах ажил хийж автомат 
станцын тавил тохируулга хийсэн. 
Хаврын чийгийн тохирлуудыг 
шалгаж Манхан өртөөний цагийн 
механизмийг засварлаж, 
Мөнххайрхан өртөөний 
гигрографийг угааж тохиргоо 

100 
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талбайн засвар 
үйлчилгээ хийх, 
багажуудад 
тохиргоо 
үйлчилгээ хийх, 
баталгаажуулалт
ын тоололт авах 

ажлын хэвийн 
тасралтгүй 
ажиллагааг хангаж 
ажилласан байна. 

хийсэн. Мөн Ховд өртөөний 
чийгийн багажыг 5 хувиар өсгөж, 
Манхан ус судлалын харуулд 
аспирационны психрометрийн 
термометрт гэр хийв. 

Зураг. Усны 
термомерт гэр хийсэн байдал 

Зорилт-1.3:ХАА-н цаг уурын шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн хэрэгжилт технологид хяналт тавих, хэмжил зүйгээр хангах; 

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

Сум 
орон 
нутаг  

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-

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 

Эхний хагас жилд: 
Өртөө, харуулууд тус 
хөтөлбөрт ажлыг 1 
дүээр сарын 3-р арав 
хоногт багтаан хийж, 
тайлан мэдээг 
ирүүлж, бүх тайлан 
мэдээ хугацаандаа 
төвд хүргэгдэж 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 100%, 
ажиглалтын чанарыг 
100%, шүүмж 
шалгалтын чанарыг 
100%-тай хийсэн 
байх. 

 

Орон нутгийн салбарууд Өвлийн 

бэлчээрийн цасны явуул 

судалгааны ажиглалтыг нийт 84 

цэгт 1 дүгээр сарын 23-28 хооронд  

зохион байгуулж, тайлан мэдээг 

нэгтгэн шалгаж, цахим сан үүсгэж 

ХААЦУСХ-т хугацаанд нь 2 дугаар 

сарын 9-нд хүргүүлж ажилласан. 

Ажиглалтын материалаар аймгийн 

өвөлжилтийн нөцөл байдлын тойм 

зөвлөмж бичиж байгууллагын веб 

сайт болон facebook сүлжээнд 

байршуулан ард иргэдэд хүргэж, 

орон нутгийн удирдлагуудад 

танилцуулж ажилласан. 

Шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 100%, ажиглалтын 

чанар 100%, шүүмж шалгалтын 

чанарыг 100%-тай хийж 

гүйцэтгэсэн. 

Зуны бэлчээрийн төлөв байдлын 
ажиглалтын хугацаа болоогүй. 

100 
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22-ны хооронд 
УЦУОСМХ-ийн 
ХААЦУСХ-д 
хүргүүлсэн байх, 
Тайлан мэдээг 
шалгаж  сан 
бүрдүүлж 12 
дугаар сард төвд 
хүргүүлэх 

дугаар сарын 2-р 
10 хоногт хийж 
дуусгасан байх. 
Бэлчээрийн 
даацын ургацын 
мэдээллийг цаг 
хугацаанд нь 
дамжуулж 
ажилласан. 

1.3.2 Хөрсний гүний 
чийгийн 
өөрчлөлтийг 
тодорхойлж, 
мэдээлэх; 

- Ховд өртөөнд 
бэлчээрийн 
хөрсний чийгийг 
байнгын 
ажиглалтыг 
автомат EM50 
багажаар 
5,10,30,50 см-
ийн гүнүүдийн 
чийгийг сард 3 
удаа 10 хоног 
бүр тодорхойлж, 
үр дүнг 
боловсруулан 
чийгийн 
өөрчлөлтийг 
мэдээлэх 

Бэлчээрийн 
хөрсний чийгийн 
ажиглалтын 3-11 
дүгээр сарын 
хугацаанд 
хөрсний чийгийг 
мэдээг 3 удаа 
тодорхойлж агро 
дундаж 
мэдээгээр 
мэдээлсэн. 2020 
оны 
шинжилгээний 
ажлын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 100%, 
шүүмж 
шалгалтын 
чанар 100%, 
мэдээ 
дамжуулалт 
100%-тай 
дүгнэгдсэн 

Эхний хагас жилд: 
Бэлчээрийн хөрсний 
чийгийн байнгын 
ажиглалтыг 1 
талбайд  автомат 
багажаас тоололтыг 
9 удаа авч, 
мэдээллийг агро 
дундаж мэдээ 
дамжуулах хяналтын 
системээр  

Хөрсний чийгийн  ажиглалтыг 
эхлүүлэх ажлын бэлтгэл ажлыг 
хангаж багаж байрлуулах, 
багажийн зай шалгах, програмын 
ажиллагаа зэргийг шалгаж 2 
дугаар сарын 28-нд бэлтгэл ажлыг 
дуусгаж, ажиглалтыг 29-ээс 
эхлүүлсэн.  

Хагас жилийн  байдлаар тус 
багажийн ажиллагаа хэвийн 
ажиллаж,  мэдээллийг 10 хоног бүр 
Логерээс мэдээллийг хуулж 
боловсруулан мэдээллийг цаг 
хугацаанд нь 9 удаа дамжуулж 
ажилласан. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100%, 
ажиглалтын чанар 100%, шүүмж 
шалгалтын чанар 100%, мэдээ 
дамжуулалт 100%-тай байна. 

100 

1.3.3 Бэлчээрийн болон 
таримал ургамлын  
үзэгдэл зүйн 
ажиглалт хийж  
мэдээлэх;    

- Бэлчээрийн 
хашаалсан 
болон 
хашаалаагүй 
талбайд 16 
салбар нийт 936 
удаа, таримал 
ургамлын 55 
удаа буюу ХД-
1,ХД-1а,ХД-2 

2019 онд ХД-1, 
ХД-1а, ХД-2 
нийт-117 дэвтэр 
тайланд техник 
болон онолын 
шалгалт хийж 
төвд хүргүүлсэн, 
шинжилгээний 
ажлын 
хөтөлбөрийн 

Эхний хагас жилд: 
Өртөө, харуулын 
бэлчээрийн ургамлын 
үзэгдэл зүйн 
ажиглалтыг 16 
салбар  таримал 1 
салбарт ХД-1, ХД-1а, 
ХД-2 нийт-17 дэвтэр 
тайланд техник 
болон онолын 

ХААЦУ-ын ажиглалт эхлэхтэй 
холбогдон 1-2 удаа зөвлөмж бичиж 
17 салбаруудад хүргүүлэн тухайн 
орон нутгийн удирдлага болон 
иргэдэд танилцуулсан. 

100 
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нийт-101 дэвтэр 
тайланд техник, 
болон онолын 
шалгалт хийж 
төвд хүргүүлсэн 
байх, 2021 оны 
шинжилгээний 
ажлын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
100%, 
ажиглалтын 
чанарыг 99.3%, 
шүүмж 
шалгалтыг 
99.8%-иас 
ахиулж ажиллах   

хэрэгжилт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 99.3%, 
шүүмж 
шалгалтын 
чанар 99.8%, 
мэдээ 
дамжуулалт 
99.9%-тай 
дүгнэгдсэн 

шалгалт хийж төвд 
хүргүүлэх, арав 
хоногт агро дундаж 
мэдээг хяналтын 
системээр 100% 
дамжуулах, 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 100%, 
ажиглалтын чанарыг 
99.3%, шүүмж 
шалгалтын чанарыг 
99.8-иас ажиулан 
ажиллах. 

 

Зураг.Салбарт хүргүүлсэн 
зөвлөмж 

Бэлчээрийн ургамлын үзэгдэл зүйн 
ажиглалтыг 16 суманд 
Хашаалаагүй талбайд, 9 цаг уурын 
өртөөнд  хашаалсан талбайд хийж 
байна. Энэ жилийн нийт нутгаар 
ургамлын ургалт оройтож цухуйсан 
ба хөрсний угтвар чийг муу, хур 
бороо бага байгаагаас ургалт 
нутгийн 65% муу, 30% дунд, 5% 
маш муу үнэлгээтэй байна. 

Байтаг өртөө нь төмсөн дээр 
таримал ургамлын үзэгдэл зүйн 
ажиглалтыг хийдэг бөгөөд 2021 
оны тариалалтыг  5 дугаар сарын 
26-28-ны хооронд талбайд хийгдэх 
хагалгаа, усалгаа, бордох, зэрэг 
боловсруулалтын ажлыг хийж, 5 
дугаар сарын 30-нд төмс 
тариалаж, төмсний үзэгдэл зүйн  
ажиглалт эхэлсэн.  

Ажиглалтын дэвтэр тайлан болох 
ХД-1,1а, ХД-2 нийт 17 ширхэг 
дэвтэр тайланд техникын болон 
онолын шалгалт хийж цахим 
тайланг сүлжээгээр, бэлчээрийн 
ургамлын хатаамлыг шуудангаар 
хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 

Хөтөлбөрт ажил 100 бүрэн хийгдэж 
байгаа 

1.3.4 Бэлчээрийн - бэлчээрийн Бэлчээрийн Эхний хагас жилд: Ажил эхлэхтэй холбогдон 1 удаа 100 
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хөнөөлт хортон  
шавжийн өсөлт 
хөгжил, хөнөөл 
учруулалт, 
мэрэгчдийн гаралт, 
тархалтыг 
тодорхойлох;     

зонхилох 
хөнөөлт шавж, 
мэрэгчдийн 
ажиглалтыг 
тогтоосон цэгт 
иийт 288 удаа 
буюу ХД-7б 96ш 
дэвтэрт 
техникын болон 
онолын шалгалт 
хийж хүргүүлсэн 
байх, хортон 
мэрэгчийн 
тархалтын 
байдал, хэт 
олшролтыг 
тодорхойлж 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
100%, 
ажиглалтын 
чанарыг 100%, 
шүүмж 
шалгалтыг 
100%-д хүргэх 

ургамлын 
хөнөөлт шавж, 
мэрэгчийн 
ажиглалтыг 16 
салбарт 4-9 
дүгээр саруудад 
хийж 2019 оны 
шинжилгээний 
ажлын 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 100%, 
шүүмж 
шалгалтын 
чанар 100%, 
мэдээ 
дамжуулалт 
100%-тай 
гүйцэтгэсэн. 

Мэрэгчдийн голомт 
нутгийн байрлал, 
тархалтын хүрээг 
тодорхойлох 
ажиглалтыг 3 дугаар 
сард 16 суманд,  
бэлчээрийн зонхилох 
хөнөөлт шавж, 
мэрэгчдийн 
ажиглалтыг өртөө, 
харуулууд 4-9 дүгээр 
саруудын бэлчээрийн 
ургамлын хортон 
хөнөөлт шавьж, 
мэрэгчийн 
ажиглалтын ХД-7б 
96ш дэвтэрт техник 
болон онолын 
шалгалт хийж 
хүргүүлсэн байх, 
мэдээллийг агро 
дундаж мэдээ 
дамжуулалтын 
хяналтын системээр 
100% дамжуулж 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 100%, 
ажиглалтын чанарыг 
100%, шүүмж 
шалгалтыг-100%-д 
хүргэнэ 

зөвлөмж бичиж салбаруудад 
хүргүүлсэн. 

Зураг.Зөвлөмж 

Мэрэгчдийн голомт нутгийн 
байршил, тархалтыг тодорхойлох 
ажлыг сумдын МАА-н мэргэжилтэн, 
Газрын даамал, сумдын 
удирдлагуудтай хамтран зураглал 
гаргах ажлыг 3 дугаар сарын 25-30-
ны хооронд хийж сумын засаг 
даргын албан тоот гаргуулж 
ХААЦУСХ-т зураглал, албан 
тоотыг хүргүүлсэн.  

Бэлчээрийн зонхилох хөнөөлт 
шавьж, мэрэгчдийн ажиглалт 4 
сараас хөтөлбөрт ажиглалт 
эхэлсэн 5 дугаа сарын 
ажиглалтаар Манхан суманд 
Мөнххайрханы царцаа, Дарви 
суманд голио ажиглагдаж байна  

Хөтөлбөрт ажил 100% хийгдэж 
мэдээ дамжуулалт-100%  
хөтөлбөрийн хэрэгжилт-100%, 
ажиглалтын чанар-100%,     шүүмж 
шалгалтыг-100% 

Зорилт-1.4:Усны горимын хяналт шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн хэрэгжилт технологид хяналт тавих, удирдлага арга зүйгээр хангах, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах;                  

1.4.1 Усны горимын 
хяналт  
шинжилгээний 

Улсын 
төсөв 

Голын 10,нуурын 
1 харуулын 
ажиглалтын цэг  

2019 оны 
шинжилгээний 
ажлын 

Эхний хагас жилд: 
Голын 10,нуурын 1 
харуулын 

 Голын 10,нуурын 1 харуулын 
ажиглалтын цэг дээр агаарын 
температурын ажиглалтыг 4015, 

100 



Ховд аймгийн УЦУОШТ-ийн  2021 оны хагас жилийн тайлан 

хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах                   

дээр агаарын 
температурын 
ажиглалтыг 
8030, голын 
мөсний зузааныг 
198, голын усны 
түвшний 
хэмжилтийг 
8030, гүн, 
өнгөрөлтийг  566 
удаа тус тус 
хэмжиж 
хөтөлбөрийг 
100% 
хэрэгжүүлэх, 
биологийн 
сорьцыг 55 удаа 
авч шинжилгээнд 
явуулах,УД-1-
132ш, УД-2-560ш 
дэвтэр тайланд 
техник болон 
онолын шалгалт 
хийж хүргүүлсэн 
байх,  Буянт 
голын ус 
судлалын 
ажиглалтын цэг 
дээр гулдрилын 
хэмжилтийг 3 
удаа хийж 
зураглал 
үйлдсэн байх   

хөтөлбөрийн 
биелэлт 99.6%, 
ажиглалтын 
чанар 96.0%, 
шүүмж 
шалгалтын 
чанар 98.32%-
тай дүгнэгдсэн. 

ажиглалтын цэг дээр 
агаарын 
температурын 
ажиглалтыг 4015, 
голын мөсний 
зузааныг 120, голын 
усны түвшний 
хэмжилтийг  3000, 
гүн, өнгөрөлтийг 210 
удаа,  УД-1-60ш, УД-
2-280ш дэвтэр 
тайланд техник 
болон онолын 
шалгалт хийж 
хүргүүлсэн байх   
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийг 100% 
хэрэгжүүлнэ. Усны 
биологийн сорьцыг 
22 удаа авч 
шинжилгээнд 
явуулах, Буянт голын 
ус судлалын 
ажиглалтын цэг дээр 
гулдрилын 
хэмжилтийг 1 удаа 
хийж зураглал 
үйлдэх,   

голын мөсний зузааныг 120, голын 
усны түвшний хэмжилтийг  3000, 
гүн, өнгөрөлтийг 210 удаа,  УД-1-
60ш, УД-2-280ш дэвтэр тайланд 
техник болон онолын шалгалт 
хийж хүргүүлж,   шинжилгээний 
ажлын хөтөлбөрийг 100% 
хэрэгжүүлж ажилласан. Усны 
биологийн сорьцыг 22 удаа авч 
шинжилгээнд явуулсан, Буянт 
голын ус судлалын ажиглалтын цэг 
дээр гулдрилын хэмжилтийг 1 удаа 
хийж зураглал үйлдэж, тус тус 
ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу 
бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

1.4.2 Усны хяналт  
шинжилгээний 
тохируулга, 
шалгалтын ажлыг 
хэрэгжүүлэх                   

- Голын 10,нуурын 
1 харуулын 
ажиглалтын цэг 
дээр шалгалтын 
нивлередлэгийг 
2 удаа хийж 
хөтөлбөрийн 
биелэлтийг 
хангах   

2019 оны 
шинжилгээний 
ажлын 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 99.6%, 
ажиглалтын 
чанар 96.0%, 
шүүмж 
шалгалтын 
чанар 98.32%-
тай дүгнэгдсэн. 

Эхний хагас жилд: 
Голын 10,нуурын 1 
харуулын 
ажиглалтын цэг дээр 
шалгалтын 
нивлередлэгийг 1 
удаа хийж 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн биелэлт 
100% хангана.  

Зарим гол,нуурын харуулын 
ажиглалтын цэг дээр шалгалтын 
нивлердлэгийг 1 удаа хийж 
шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн 
биелэлтийг 100% хангасан. 

100 
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1.4.3 Урсац бодолтын 
ажлын чанар     
сайжруулах                

- Голын 10,нуурын 
1 харуулын 
ажиглалтын цэг  
дээрх усны 
горимын 
шинжилгээний 
ажлын 1-12 
дугаар сарын 
ажиглалтын 
материалыг 
боловсруулж 
урсацын 
эмхэтгэл гаргаж 
хүргүүлэх     

2019 оны 
урсацын 

бодолтын чанар 
97.9%-тай 

дүгнэгдсэн. 

Эхний хагас жилд: 
Голын 10, нуурын 1 
харуулын усны 
горимын 2020 оны 
шинжилгээний ажлын 
материалыг 
боловсруулж 
урсацын эмхэтгэл 
гаргаж ГУСХэлтэст 3 
дугаар сарын 15 -нд 
хүргүүлсэн байх. 
Урсацын бодолтын 
чанарыг 98.0%-д 
хүргэх 

Голын 10, нуурын 1 харуулын усны 
горимын 2020 оны шинжилгээний 
ажлын материалыг боловсруулж 
урсацын эмхэтгэл гаргаж 
ГУСХэлтэст 3 дугаар сарын 10 -нд 
хүргүүлсэн. 

 

100 

Зорилт-1.5:Мөстөл, цэвдэг судлалын  шинжилгээний хөтөлбөрт ажлын хэрэгжилтийг хангах; 

1.5.1 Мөстөл судлалын  
шинжилгээний 
ажлын хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Улсын 
төсөв 

Мөстлийн 
хайлалт, 
хуримтлалын 
хэмжилтийг 
тооцох, Мөстөл 
судлалын 
хавтгайд 
байрлах автомат 
станцын багаж 
тоног 
төхөөрөмжийн 
үйл ажиллагааг 
шалгах, тоололт 
авах, 2 удаа 
хийж 
хөтөлбөрийн 
биелэлтийг 
хангах,  Усны 
биологийн 
сорьцыг 5 удаа 
авч шинжилгээнд 
явуулах 

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

Жилийн эцэст: 
Мөстлийн хайлалт, 
хуримтлалын 
хэмжилтийг тооцох, 
Мөстөл судлалын 
хавтгайд байрлах 
автомат станцын 
багаж тоног 
төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагааг 2 удаа 
хийж шалган, 
тоололтыг авч, 
хөтөлбөрийн 
биелэлтийг хангасан. 
Усны биологийн 
сорьцыг 3 удаа авч 
шинжилгээнд явуулах 

Мөстөл судлалын  шинжилгээний 
хөтөлбөрт ажлыг 06-р сарын 1-ээс 
эхлүүлсэн. Мөстөл судлалын 
хавтгайд байрлах автомат станцын 
багаж тоног төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагааг шалгах, тоололт авах, 
шонгийн тоололт, цас, мөс, 
тунадасны  хэмжилтэнд хяналт 
тавих зорилгоор шалган туслах 
ажлыг 6 дугаар сард 10-12 хооронд 
хийхээр төвийн инженер төлөвлөн  
ажиллаж байна. 

50 

1.5.2 Цэвдэг судлалын 
шинжилгээний 
хөтөлбөрт ажилд 
хяналт тавих 
шалгалт хийх 

- Цэцэг нуурын 
хөвөөнд, 
Наранхайрханы 
энгэрт байрлах 
Цэвдэг судлалын 
2 цэгийн мэдээг 
жилд 2 удаа 

Цэвдэг судлалын 
2020 оны 
шинжилгээний 
хөтөлбөрт ажил 
100%-тай 
дүгнэгдсэн 

Эхний хагас жилд: 
Цэцэг нуурын 
хөвөөнд, 
Наранхайрханы 
энгэрт байрлах 
Цэвдэг судлалын 2 
цэгийн мэдээг жилд 2 

Цэвдэг судлалын Буянт сумын 
нутаг болох Наранхайрхан уулын 
энгэрт байдаг цэгээс мэдээг 5 
дугаар сарын 26-нд  мэдээллийг 
хуулж авсан. Цэцэг нуурын 
хөвөөний мэдээг 6 дугаар сард 
хуулж авахаар төлөвлөгөөнд 

80 
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хуулж авах удаа хуулж авах. Хур 
тунадасны 
хэмжилтийн 
материалыг нэгтгэж 
төвд дамжуулах 

тусгагдсан. 

 

Зураг.Цэвдэг судлалын цооногоос 
мэдээлэл авч байгаа нь 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-3: 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 бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллогыг зохион байгуулах, агаарын чанарын төлөв байдлыг мэдээлэх, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

Зорилт-1.6: БОШЛ-ийн хяналт, шинжилгээний ажлын нэгдсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах; 

1.6.1 Агаарын чанарын 
хяналт 
шинжилгээний 
ажлыг хийж 
гүйцэтгэх 

Улсын 
төсөв 

Хүхэрлэг хийн 
613 сорьц, 
азотын давхар 
ислийн 613 
сорьц, 
нүүрстөрөгчийн 
дутуу исэл 613 
сорьц,  РМ10 
тоосонцорын 44 
сорьц авч 
шинжилгээ хийж 
агаарын чанарыг 
үнэлэх, мэдээ 
дамжуулалтын 
хяналтын 
системээр нийт 
1883 мэдээллийг 
дамжуулах, 
шинжилгээний 
ажлын 
хөтөлбөрийн 

Агаарын 
чанарын 
хяналтын Ховд-
01 харуул 
хүхэрлэг хийг 
613 сорьц, 
азотын давхар 
исэл 613 сорьц, 
нүүрстөрөгчийн 
дутуу исэл 613 
сорьц, РМ10 
тоосонцор 44 
сорьц авч 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 100%-тай 
дүгнэгдсэн. 

 Эхний хагас жилд: 
Хүхэрлэг хийн 331 
сорьц, азотын давхар 
ислийн 331 сорьц, 
нүүрстөрөгчийн дутуу 
исэл 331 сорьц авч 
шинжилгээ хийж 
агаарын чанарыг 
хянаж үнэлж 
шинжилгээний ажлын 
хөтөлбөрийн 
биелэлт-100%, 
ажиглалтын чанар-
100%-д хүргэнэ. 

Хүхэрлэг хийн 331 сорьц, азотын 
давхар ислийн 331 сорьц, 
нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн 331 
сорьц авч шинжилгээг хийж  
агаарын чанарыг хянаж 
шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн 
биелэлт-100%, ажиглалтын чанар-
100%-тай гүйцэтгэсэн. 
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биелэлтийг 
100%, 
ажиглалтын 
чанарыг 100%-
тай гүйцэтгэх 

1.6.2 Усны чанарын 
хяналт шинжилгээг 
хөтөлбөрийн дагуу 
хийж гүйцэтгэх 

- Гадаргын усны 
54, хаягдал 
бохир усны 24 
нийт 78 дээжинд 
шинжилгээ хийж 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
ажиглалтын 
чанарыг 98.0%-
иас буруулахгүй 
байх   

Гадаргын усны 
54 дээжинд 19 
үзүүлэлтээр нийт 
1026 удаа, 
хаягдал бохир 
усны 24 дээжинд 
11 үзүүлэлтээр 
нийт 264 удаа 
шинжилгээ хийж 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 100%-тай 
үнэлэгдсэн.   

Эхний хагас жилд: 
Гадаргын усны 25 
дээжинд 18 
үзүүлэлтээр нийт 450 
удаа , хаягдал бохир 
усны 12 дээжинд 11 
үзүүлэлтээр нийт 132 
удаа шинжилгээ хийж 
дүнг мэдээлнэ  

Гадаргын усны 25 дээжинд 21 
үзүүлэлтээр нийт 525 удаа , 
аймгийн хаягдал бохир усны 12 
дээжинд 13 үзүүлэлтээр нийт 156 
удаа шинжилгээ хийж дүнг мэдээг 
мэдээллийн санд байршуулсан. 

100 

1.6.3 Цацрагын хяналт 
шинжилгээг 
хөтөлбөрийн дагуу 
хийж гүйцэтгэх 

- Цацрагийн 
түвшний 
ажиглалтыг Ховд 
өртөөнд агаар  
хөрсөнд нийт 
1460 удаа, 
Булган-Байтаг 
өртөөнд агаар 
хөрсөнд нийт 
1460 удаа 
ажиглалтыг хийж 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
ажиглалтын 
чанарыг 100%-
иас буруулахгүй 
байх 

Цацрагийн 
түвшний 
ажиглалтыг Ховд 
өртөөнд агаар  
хөрсөнд нийт 
1460 удаа, 
Булган-Байтаг 
өртөөнд агаар 
хөрсөнд нийт 
1460 удаа 
ажиглалтыг хийж 
дүн мэдээг 
холбогдох газарт 
тайлагнаж 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 100%-тай 
үнэлэгдсэн 

Эхний хагас жилд: 
Цацрагийн түвшний 
ажиглалтыг Ховд 
өртөөнд агаар  
хөрсөнд нийт 728 
удаа, Булган-Байтаг 
өртөөнд агаар 
хөрсөнд нийт 728 
удаа ажиглалтыг 
хийж тайланг ИХХ-1 
хүснэгтээр гарган 
БОХЗТЛаборатоид 
хүргүүлэх 

Цацрагийн түвшний ажиглалтыг 
Ховд өртөөнд агаар  хөрсөнд нийт 
728 удаа, Булган-Байтаг өртөөнд 
агаар хөрсөнд нийт 728 удаа 
ажиглалтыг хийж тайланг ИХХ-1 
хүснэгтээр хүлээн авч хяналт 
тавин ажилласан. 

Хөтөлбөрт ажлын биелэлт-100% 
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1.6.4 Цөлжилтийг хянах 
17 сумын 84 
зогсоол цэгээс 2020 
онд авсан хөрсний 
168 дээжинд 

- Цөлжилтийг 
хянах 84 зогсоол 
цэгийн дээжинд 
шинжилгээ хийх 

2016-2019 онд 
Ховд аймгийн 
хэмжээнд 
Цөлжилтийн 
судалгаа 
шинжилгээний 

Эхний хагас жилд:   
Ховд аймгийн 
Цөлжилтийг хянах 17 
сумын 84 зогсоол 
цэгийн хөрсний 168 
дээжинд 10 

Ховд аймгийн Цөлжилтийг хянах 
17 сумын 84 зогсоол цэгийн 
хөрсний 168 дээжинд 9 
үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж 
дууссан. 1 үзүүлэлтийн 
шинжилгээний бодис байхгүй тул  
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шинжилгээ хийж 
гүйцэтгэх 

ажлыг зохион 
байгуулж 
байсан.  Зогсоол 
цэгүүдээс дээж 
авч хөтөлбөрийн 
дагуу шинжилгээ 
хийж дүн мэдээг 
холбогдох газарт 
тайлагнаж 
хөтөлбөрийн 
биелэлт 100%, 
ажиглалтын 
чанар 100%-тай 
үнэлэгдсэн. 

үзүүлэлтээр 
шинжилгээ хийх 

хийгдээгүй. 

Зураг.Цэгүүдээс дээж цуглуулах, 
дээжийг лабороторид 
шинжилгээнд бэлтгэх 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-4: Ус цаг уур, орчны төвийн мэдээллийн архивыг эрхлэх, цахим архив бүрдүүлэх, мэдээ баримтын бүрэн бүтэн, 

хадгалалт хамгаалалт, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, баяжуулах, мэдээллийн үнэн зөв, аюулгүй байдлыг хангах, ашиглах үйл ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулах, цахим болон цаасан суурьтай мэдээллээр үйлчлэх:  

Зорилт-1.7: Мэдээллийн дэд санг цахим хэлбэрээр нөхөн бүрдүүлэх, мэдээллийн сангийн дэд сангийн  тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, аюулгүй байдал, ашиглалтыг сайжруулах; 

1.7.1 Мэдээллийн дэд 
санд мэдээний 
нөхөн бүрдүүлэлт 
хийх, уур амьсгалын 
горимын болон 
автомат станцын 
мэдээгээр цахим 
сан үүсгэх 

 

 

 

Мэдээллийн дэд 

Улсын 
төсөв 

Харьяа 
салбаруудын 
мэдээгээр цахим 
сан үүсгэх, нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх, 
харьяа өртөөний 
автомат станцын 
мэдээг сар бүр 
хүлээн авч 
тасалдлын 
протокол 
уншуулан акт 
үйлдэн сан 
үүсгэх, 
АМСХэлтэст 
хүргүүлэх, Уур 
амьсгалын 

Харьяа цаг 
уурын 
станцуудын 10 
автомат станцын 
мэдээг хүлээн 
авч акт, 
протокол үйлдэн 
ftp сүлжээгээр 
дамжуулах 
 
 
Харьяа 
харуулуудын 
1985-1999 оны 
мэдээнд бүтцийн 
болон утгын 
шалгалт хийж 

Эхний хагас жилд: 
1-6 сарын цаг уур, 
нарны автомат 
станцуудын мэдээг 
хүлээн авч акт, 
протоколын хамт 
АМСХ-т дамжуулсан 
байна.                               
Уур амьсгалын 
горимын 
ISX,TAB,RES мэдээ 
болон бусад цахим 
мэдээг "Цахим мэдээ 
хүлээн авах акт"-аар, 
авч бүртгэн сан 
үүсгэх                                   

Эхний 1-6 сарын цаг уур, нарны 
автомат станцуудын мэдээг хүлээн 
авч нийт 4702 файл мэдээг 60 акт, 
60 протоколын хамт АМСХ-т 
дамжуулсан.                            Уур 
амьсгалын горимын ISX,TAB,RES 
мэдээ болон бусад цахим мэдээг 
"Цахим мэдээ хүлээн авах акт"-аар 
хүлээн авч бүртгэн 2020 оны 11-12 
сар, 2021 оны 1-3 сарын горимын 
мэдээгээр сан үүсгэсэн.                                    

 

 

 

100 



Ховд аймгийн УЦУОШТ-ийн  2021 оны хагас жилийн тайлан 

санд 1985-1999 оны 
харуулын мэдээний 
шивэлт хийж цахим 
мэдээллийн сан 
үүсгэн нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх 

горимын 
ISX,TAB,RES 
мэдээ болон 
бусад цахим 
мэдээг "Цахим 
мэдээ хүлээн 
авах акт"-аар авч 
бүртгэх, 
дамжуулж буй 
мэдээний 
хэмжээ, нэршил 
зэргийг шалгаж 
дамжуулах 
Цаг уурын 
горимын 
мэдээгээр 
мэдээллийн сан 
үүсгэх, харуул 
бүрийн мэдээний 
бүртгэлийг 
гаргаж, дутуу 
мэдээллийг 
шивж 
ISX.TAB.RES 
үүсгэх 

ISX.TAB.RES 
үүсгэн дутуу 
мэдээг WAMS-с 
нөхөх 

Харьяа харуулуудын 
1985-1993 оны 
мэдээнд шалгалт 
хийж ISX.TAB.RES 
үүсгэн дутуу мэдээг 
WAMS-с нөхөх 

ЦУОШГазрын даргын 2021 оны 2 
дугаар сарын 04-ний өдрийн А/16 
тоот тушаалаар “Харуулын  мэдээг 
шалгах, нөхөн бүрдүүлэх” тухай 
бичиг ирсний дагуу төвийн харъяа 
Алтай, Дарви, Дуут, Дөргөн, 
Мянгад, Эрдэнэбүрэн,Үенч харуул, 
Манхан, Мөнххайрхан, Мөст, 
Цэцэг, Чандмань, Дунд-Ус 
өртөөний 1985-1993 оны мэдээгээр 
шивэлт хийж,   УЦУОСМХ-ийн 
инженерт хүлээлгэн өгсөн. 
Харуулын дутуу мэдээг WAMS-с 
нөхөн сан үүсгэсэн.  

1.7.2 Мэдээллийн дэд 
санд  ашиглагдаж 
буй компьютер, 
программ хангамж, 
техник тоног 
төхөөрөмжийн 
аюулгүй байдал, 
хэвийн ажиллагааг 
хангаж, ажилдаа 
ашиглах 

- Мэдээллийн дэд 
санд ашиглагдаж 
буй компьютер 
хэвийн ажиллах 
тал дээр анхаарч 
ажиллах, 
вирусны 
программыг 
дууссан  цаг 
тухай бүрт нь 
суулгах. 

Мэдээллийн дэд 
санд ашиглагдаж 
буй компьютер 
хэвийн 
ажилласан. 
Вирусны 
программ 
суулгасан. Уур 
амьсгалын 
мэдээллийн 
сангийн 
удирдлагын 
систем /CliWare-
2.1/, Цахим 
архивын 
удирдлагын 
WAMS систем, 
архивын эрэл 
хайлтын ADRSS 

Эхний хагас жилд: 
Архивын эрэл 
хайлтын ADRSS 
программд 2020 оны 
Цаг уур, уур амьсгал, 
ХААЦУ, Ус судлал, 
Нарны цацраг, 
Байгаль орчны 
шинжилгээний 
хөмрөгийн баримтыг 
шивж дамжуулах, 
CliWare-н 
хэрэглэгчийн нууц 
үгийг системийн 
администратортой 
холбогдон солиулах 

 

Архивын эрэл хайлтын ADRSS 
программд 2020 оны Цаг уур, уур 
амьсгал , ХААЦУ, Ус судлал, 
Нарны цацраг, Байгаль орчны 
шинжилгээний хөмрөгийн 
баримтын нийт 606874 хуудас 
бүхий 3342 ХН-г шивж дамжуулсан. 
CliWare-н хэрэглэгчийн нууц үгийг 
системийн администратортой 
холбогдон солиулсан. 
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программ хэвийн 
ажиллаж байна 

Зорилт-1.7.1: Шинжилгээний ажлын цаасан болон цахим суурьтай баримтын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх, хадгалах, хамгаалах 

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

Улсын 
төсөв 

Харьяа 
салбаруудаас 
шинжилгээний 
ажлын цаасан 
суурьтай 
материалыг 
хүлээн авч 
хадгаламжийн 
нэгж үүсгэн, данс 
бүртгэл хөтлөж 
баталгаажуулах, 
хөмрөгийн 
бүрдүүлэлт хийх. 
Архивын үндсэн 
баримтын мэдээг 
МАЯГТ-1, үндсэн 
үйл 
ажиллагааны 
мэдээг МАЯГТ-2-
ын дагуу гаргах, 
цаг уурын 9 
өртөөний өөрөө 
бичигчийн  
лентийг 
скайнердан 
цахим сан үүсгэн 
бүртгэлийг 
хугацаанд нь 
АМСХэлтэст 
хүргүүлэх 

Харьяа 
салбаруудын 
шинжилгээний 
баримтаар ХН 
үүсгэнэ.. Салбар 
архивын үндсэн 
баримтын мэдээг 
МАЯГТ-1, үндсэн 
үйл 
ажиллагааны 
мэдээг МАЯГТ-2-
ын дагуу хийж 
АМСХ-т цаг 
хугацаанд нь 
дамжуулсан. 

Салбарын 
шинжилгээ 
судалгааны 
мэдээ баримтын 
тоо хэмжээг 
загвар 
хүснэгтийн дагуу 
хийж АЕГ-т 
хүргүүлсэн 

Эхний хагас жилд: 
Эхний улиралд 
багтааж Цаг уур, уур 
амьсгал, ХААЦУ, 
БОШЛ, Ус судлал, 
Мэдээлэл 
үйлчилгээний 
салбаруудаас 
шинжилгээний 
баримтуудыг цаасан 
хэлбэрээр хүлээн авч 
ХН 
үүсгэнэ.Хөмрөгийн 
нөхөн бүрдүүлэлт 
хийнэ. 

 

Эхний улиралд Цаг уур, уур 
амьсгалын хөмрөгийн 13803 
хуудас 60 ХН, ХААЦУ-н хөмрөгийн 
1736 хуудас 33 ХН, БОШЛ-н 283 
хуудас 4 ХН, Ус судлалын 
хөмрөгийн 5392 хуудас 23 
хадгаламжийн нэгжийг цаасан 
хэлбэрээр хүлээн авч ХН үүсгэлээ.  

9 өртөөний термограф, гигрограф, 
барографийн нийт 7003 ш өөрөө 
бичигчийн лентийг цахим актаар 
хүлээн авч бүртгэлийг төвд 
дамжуулан ажилласан.  
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1.7.4 Шинжилгээний 
архивын баримтын 
хадгалалт, 
хамгаалалтыг 
сайжруулах 

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

“Ус цаг уур, 
орчны 
мэдээллийн 
баримтын архив, 
мэдээллийн 
сангийн үйл 
ажиллагааны 
журам”-ын 6 
дугаар заалт 
дахь сан 
хөмрөгийн 

Эхний хагас жилд: 
хадгаламжийн санд 
буй цаг уур, уур 
амьсгалын хөмрөг, 
нарны цацрагийн 
баримтын  хөмрөгийн   
1956-2020 оны 
цаасан суурьтай 
баримтад тооллого 
хийж протокол 
үйлдэн дүгнэлт 

Хадгаламжийн санд буй цаг уур, 
уур амьсгалын хөмрөгийн 410021 
хуудастай 2155 ХН, нарны 
цацрагийн баримтын хөмрөгийн 
35160 хуудас 77 ХН, ХААЦУ-н 
хөмрөгийн 18634 хуудас 355 ХН, 
Ус судлалын 139706 хуудас 685 
ХН,  БОШЛ-н 3353 хуудас 70 ХН 
баримтад тооллого хийн, 
бүртгэлийг АМСХ-т дамжуулсан. 
Хадгаламжийн сангийн өрөөний   
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хамгаалалт, сан 
хөмрөгийн 
өрөөний аюулгүй 
байдлыг хангах, 
цэвэрлэгээ, 
үйлчилгээг 
тогтмолжуулах. 
Баримтуудыг 
зориулалтын 
хавтсаар 
хавтаслаж 
хадгаламжийн 
санд 
байршуулах 

өрөөний 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
аюулгүй 
ажиллагааг 
хангаж  
ажилласан.   

гаргах, 7 хоног бүр 
сан хөмрөгийн 
өрөөний цэвэрлэгээ, 
үйлчилгээг хийнэ. 

цэвэрлэгээ үйлчилгээг 7 хоног бүр 
тогтмол хийж гүйцэтгэлээ. 
Баримтын хадгалалт хамгаалалтыг 
сайжруулан шинжилгээний 
баримтуудыг зориулалтын 
хавтсаар хавтаслаж, нягтуулсан 
шүүгээнд байршуулсан. 

 
Зураг. Нягтруулсан шүүгээ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-5: Ус, цаг уур,  байгаль орчны  чанарын хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний  үйл ажилагааг тасралтгүй явуулж, 
мэдээлэл цуглуулах, түүнийг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх техникийн найдвартай ажиллагааг хангах, техник технологийн байнгын шинэчлэл хийх 

Зорилт-1.8: Байгууллагын  дотоод гадаад сүлжээний хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, сүлжээний төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, 
бүх компьютерүүдийн хэвийн ажиллагааг хангах: 

1.8.1 Байгууллагын 
шилэн кабель, 
дотоод сүлжээний 
хэвийн ажиллагааг 
хяналт тавих, 
сүлжээний 
төхөөрөмжүүдийн 
хэвийн ажиллагааг 
хангах 

Улсын 
төсөв 

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 

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

Холбооны сүлжээгээр мэдээлэл 
солилцох ажлын шуурхай 
тасралтгүй байдлыг хангахын тулд 
тоног төхөөрөмжийн ажиллагаанд 
хяналт тавьж компьютерын техник 
хангамж болон програм 
хангамжийн системд гарах саатал, 
зөрчлийг шуурхай засаж арилган, 
сүлжээний үйл ажиллагааг 100% 
хүргэж ажиллалаа.   Мөн шилэн 
кабелын хэвийн ажиллагаанд 
байнгын хяналт тавьж ажилласан 
бөгөөд эхний хагас жилд шилэн 
кабелийн гэмтэл, доголдол 
гараагүй байна. Цахилгаан 
тасарсан тухай бүрд нь UPS болон 
хурын шимийн моторыг асааж  
хэвийн ажиллагааг хангаж 
ажилласан. Сүлжээ ашиглалт 
100% 

100 

1.8.2 Компьютерийн - Төвийн болон 43 компьютерт Эхний хагас жилд: 2021 оны компьютерийн засвар 100 
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программ хангамж, 
засвар үйлчилгээг 
хангах 

харъяа 
салбаруудын 
компьютерүүдэд 
засвар үйлчилгээ 
хийх  2020 оны 
төлөвлөгөөний 
дагуу цаг 
хугацаанд нь 
хийж хэвийн 
ажиллагааг 
ханган 
ажиллана. 

засвар үйлчилгээ 
хийгдэж техник 
ашиглалтын 
паспорт 
хөтлөгдсөн 

Төвийн болон харъяа 
салбаруудын  30 
компьютерт засвар 
үйлчилгээ хийж 
хэвийн ажиллагааг 
ханган ажиллана.                  

үйлчилгээ хийх  төлөвлөгөөт 
графикийн дагуу засвар үйлчилгээг 
хийж ажиллалаа. Холбоо 
сүлжээний технологич инженер, 
АМДСан, УМС, ХХХТХ инженер, 
Радарын инженер, УССалбарын 
техникч, Дарви харуул, Цаг уурын 
ерөнхий технологич инженер, 
Чандмань шивэлт, автомат, 
Манхан автомат, шивэлт, Ховд 
өртөөний шивэлт зэрэг нийт 30 
компьютерт засвар үйлчилгээ хийж 
хэвийн ажиллагааг хангасан. 

1.8.3 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 ажиллана 

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. 

ЦУОШГазраас хуваарилагдсан 36 
ширхэг лицензтэй вирусны 
программыг татан авч графикийн 
дагуу  УЦУОШТөвийн болон 
харьяа салбаруудын 
компьютеруудад суулгасан бөгөөд 
үлдсэн компьютерүүдэд  вирусны 
лицензтэй программ худалдан авч  
сүлжээний хэвийн  аюулгүй 
ажиллагааг хангав. 

100 

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

- Ус, цаг уур 
орчны 
ажиглалтын 
мэдээ 
дамжуулах,  
хяналт тавих 
системээр 
дамжиж буй 
шуурхай 
мэдээнд хяналт 
тавьж  ажиллах, 
мэдээний 
тасалдал 
хоцрогдолыг 
багасгах 

Ус, цаг уур, 
орчны 
ажиглалтын 
мэдээ 
дамжуулах, 
хяналт тавих 
системээр 
дамжуулсан 
мэдээнд хяналт 
тавьж, мэдээний 
хоцрогдол 
гарсан тухай 
бүрд нь 
холбогдох 
зааварчилгааг 
өгч ажилласан. 

Ус, цаг уур орчны 
ажиглалтын мэдээ 
дамжуулах,  хяналт 
тавих системээр 
дамжиж буй шуурхай 
мэдээнд хяналт 
тавьж  ажиллах, 
мэдээний тасалдал 
хоцрогдолыг багасгах 
талаар заавар 
зөвлөмж өгч ажиллах 

2020 онд  9 өртөө, 7  ХАА-н харуул, 
Ус судлалын 7 харуулын шуурхай 
мэдээний тасалдал хоцрогдолд 
хяналт тавьж ажиллалаа.   
Төлөвлөгөөт хөтөлбөрийн дагуу  
Ус, цаг уур орчны ажиглалтын 
мэдээ дамжуулах,  хяналт тавих 
системээр   8 хугацааны 
синоптикийн мэдээ 13104 
дамжихаас 13104 мэдээ дамжиж  
мэдээ дамжуулалт 100%-тай 
байна. ХАА-н цаг уурын харуулын 
3822 мэдээ дамжихаас 3822 мэдээ 
дамжиж 100%-тай, тасарсан мэдээ 
байхгүй байна. Мэдээ дамжуулалт 

100 
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Нийт 156 мэдээ 
хугацаа 
хоцорсон. 

100%  

Сар бүр шуурхай мэдээний 
тасалдал хоцрогдлын дүнг нэгтгэн 
өртөө харуулуудад хүргэж 
ажилласан. Энэ хугацаанд 
шуурхай мэдээний тасалдал 
хоцрогдол гаргахгүй байх талаар 
оны эхэнд 2020 оны 01-р сарын 02-
ны 02 тоот “Ажлын сахилга 
хариуцлага сайжруулах тухай” 
төвийн даргын албан даалгаврыг 
үргэлжлүүлэн мөрдөх талаар 
зөвлөмж, I улирлын дүнг нэгтгэн 
зөвлөмж зааварчилгааг тус тус 
хүргүүлж ажилласан.  

Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 
37 мэдээ хугацаа хоцорсон бөгөөд 
үүний 33 өртөө, 3 харуул, админ 
хаягнаас 1 мэдээ байна. Ус, цаг 
уур орчны ажиглалтын мэдээ 
дамжуулах,  хяналт тавих 
системээр дамжиж буй шуурхай 
мэдээний тасалдал хоцрогдол 
өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад  70 хувиар  буурсан 
үзүүлэлтэй 
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Зорилт-1.9: Судалгаа шинжилгээний ажил 

1.9.1 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 
хөхөн бүрдүүлэх 

Бүх өртөө, 
харуулуудын цаг 
уурын мэдээ 
материалыг 
цуглуулах 

Эхний хагаст: ХАА-н 
7 харуулын цаг уурын 
элемент бүрийн 
түүврийг түүх, алдааг 
хянах, тоололт нөхөх      

ХАА-н 7 харуулын 1985-1993 оны 
ЦХ-7 хүснэгтийг MAWS-ын 
хүснэгттэй тулгаж  Ус Цаг Уур 
Орчны Судалгаа Мэдээллийн 
Хүрээлэнгийн Уур Амьсгал 
Нөөцийн Судалгааны Хэлтэст 
хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

 

 

60% 

1.9.2 “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”-ийн эх 
бэлтгэх 

Хагас жилд: Цаг 
уурын 35 жилийн 
тоон мэдээллийг 
цуглуулах, шалгаж 
баталгаажуулсан 
байна  

Ховд, Байтаг өртөөг 1985-2020 он 
хүртэл бүрэн, бусад өртөөдийн 
өртөө болсон хугацаанаас хойшхи 
үеийн цаг уурын элементийг 11 
үзүүлэлтээр түүж  таб болон 
MAWS хүснэгттэй тулгаж, 
шалгасан. Ховд, Байтаг өртөөдийн 
цаг агаарын үзэгдлийн түүврийг 
түүвэрлэж байна. 

Зураг.Салбаруудын мэдээний 
нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн байдал 

77% 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-2: Богино, дунд хугацааны цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс 

сэрэмжлүүлэх, мэдээллийг төв орон нутагтай уялдуулан урьдчилан мэдээлэх салбарын хэмжээнд нэгэн утгатайгаар гаргах, цаг агаарын бодит болон 
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урьдчилан мэдээ, мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, болзошгүй байгалийн гамшгийн эрсдэлээс сэрэмжүүлэх 

ажлын хүрээнд: 

Зорилт- 1.9: Дунд болон богино хугацааны цаг агаарын урьдчилсан мэдээний чанарыг сайжруулах 

1.9.1 Дунд болон богино 
хугацааны цаг 
агаарын 
урьдчилсан мэдээг 
салбарын хэмжээнд 
нэгэн утгатайгаар 
гаргах 

Улсын 
төсөв 

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 

Эхний хагаст: 
Хоногийн болон 
нарийвчилсан мэдээг 
Ховд хот орчмоор 
болон 16 сумын 
нутгаар 365 удаа 
гаргасан, мэдээний 
чанар НУМ-93.9 хувь, 
ХУМ-92.8 хувь, 5 
хоногийн мэдээний 
чанар 87.9 хувь 
хувиас доошгүй 
байна  

Эхний хагас жилд хоногийн болон 
хагас хоногийн урьдчилсан мэдээг 
Ховд хот орчмоор болон 16 сумын 
нутгаар  тус бүр 181 удаа гаргаж 
khovd.tsag-agaar.gov.mn цахим 
хуудас, Ховд Ус, цаг уур орчны 
шинжилгээний төв фэйсбүүк пэйж 
хуудас, LED дэлгэцээр 
хэрэглэгчдэд  хүргэж  ажилласан 
ба  мэдээний чанар НУМ-95.1 хувь, 
ХУМ-93.1 хувь, 5 хоногийн 
мэдээний чанар 88.1 хувьтай 
өмнөх оноос 0.3-1.2 хувиар ахиулж 
ажилласан. 

100 

1.9.2 1 хоног болон 7 
хоногийн цаг 
агаарын тойм 
мэдээлэл гаргах 

- 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 

Эхний хагаст: 
Өнгөрсөн хоногт 
болон өнгөрсөн 
долоо хоногт цаг 
агаар ямар байсан 
тухай мэдээлэл 181 
болон 26 удаа олон 
нийтэд хүргэсэн 
байна.                                         

Өнгөрсөн хоногт болон өнгөрсөн 
долоо хоногт цаг агаар ямар 
байсан тухай мэдээлэл 181 болон 
26 удаа гаргаж khovd.tsag-
agaar.gov.mn цахим хуудас, Ховд 
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний 
төв фэйсбүүк пэйж хуудас болон 
бичгээр олон нийтэд хүргэсэн.                                         

100 

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

- СМ, УСМ-ний 
онч 

2020 онд 68.6  
хувиас доошгүй 
ончтой СМ, УСМ 
гаргасан 

Эхний хагаст: 80.0  
хувиас доошгүй 
ончтой СМ, УСМ 
гаргасан байна                 

Цаг агаарын аюултай үзэгдлээс 
сэрэмжлүүлэх мэдээг хүчтэй 
салхиар 4 удаа, гамшигт үзэгдлээс 
урьдчилан сэргийлэх мэдээг хүчтэй 
салхиар 2 удаа, цочир хүйтрэлтээр 
1 удаа, анхааруулга мэдээг 13 
удаа тус тус гаргаж khovd.tsag-
agaar.gov.mn цахим хуудас, Ховд 
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний 
төв фэйсбүүк пэйж хуудас, LED 
дэлгэцээр хэрэглэгчдэд хүргэж 
мэдээний чанар 90,3 хувь, онч 100 
хувьтай өмнөх оноос 21.7 хувиар 
ахиулж ажилласан. 

100 
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Зураг. Цаг агаарын аюултай 
болон гамшигт үзэгдлээс 

урьдчилан сэргийлэхээр  ард 
иргэдэд зарлан мэдээлсэн нь 

1.9.4 Байгууллага, 
иргэдийн захиалгын 
дагуу урьдчилсан 
мэдээ, цаг агаарын 
тодорхойлолт 
гаргах 

- Хүсэлтийг 
шуурхай, гомдол 
чирэгдэлгүй 
гүйцэтгэсэн байх 

Өнгөрсөн жил 
буюу 2020 онд 
аймгийн Онцгой 
байдлын газарт 
10 удаа цаг 
агаарын 
тодорхойлолт 
гаргаж албан 
тоот, факс болон 
цахим 
шуудангаар 
илгээсэн болно. 

Эхний хагас жилд: 
Байгууллага иргэдээс 
ирсэн хүсэлтийг 
шуурхай, гомдол 
чирэгдэлгүй 100%-
гүйцэтгэсэн байх ба 
гомдол ирээгүй байх 

Иргэдийн хүсэлтийн дагуу цаг 
агаарын аюултай үзэгдэл 
ажиглагдсан тухай тодорхойлолтыг 
10 удаа гаргаж үйлчилсэн. 

100 

1.9.5 Ус, цаг агаар, орчны 
бүх төрлийн 
мэдээлэл, аюулт 

-  Гаргаж байгаа 
бичвэр, үзүүлэн 
/слайд/, бичлэг, 

2020 онд  
өнгөрсөн 1 болон 
7 хоногийн цаг 

Эхний хагас жилд: 
1-ээс дээш  удаа 
орон нутгийн 

Цаг агаарын аюултай болон 
гамшигт үзэгдэл ажиглагдах 
нөхцөл бүрдсэн үед орон нутгийн 

100 
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үзэгдэл, гамшгийн 
тухай урьдчилан 
сэргийлэх мэдээг 
мэдээллийн 
хэрэгсэл, 
хэрэглэгчдийн 
хүсэлт шаардлагад 
нийцүүлэн, энгийн 
ойлгомжтой 
хэлбэрээр шуурхай 
боловсруулан 
бэлтгэх 

нэвтрүүлгийн 
тоо, хэмжээ 

агаарын ямар 
байсан талаарх 
тойм, цаг 
агаарын АМ, СМ 
зэрэг мэдээ, 
мэдээллүүдийг 
аймаг орон 
нутгийн телевиз, 
цахим хуудсаар 
мэдээлэл өгсөн  

телевизээр мэдээлэл 
өгсөн байна 

Ховд, Жаргалант, ЭКО, Олон 
ястны телевизүүдэд мэдээллийг 
өгч, байгууллагын Ховд цаг уур 
гэсэн facebook сүлжээнд 
байршуулсан.  

 

Зураг. Мэдээг фэйсбүүк пэйжид 
байршуулсан байгаа нь 

1.9.6 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 

- 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 

Эхний хагас жилд: 
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 

Цаг агаарын аюултай болон 
гамшигт үзэгдлээс урьдчилан 
сэргийлэх болон сэрэмжлүүлэх, 
анхааруулах мэдээг нийт 20 удаа 
гаргаж мэдээг (УСМ,СМ) ОБГ-ийн 
шуурхай мэдээллийн 
khovd_emer@yahoo.com, 
baruunbus.shtb@gmail сувгаар 
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 5000 гаруй 
байна.
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төв фэйсбүүк 
пэйжийн 
хэрэглэгчдийн 
тоо 3000 гаруй 
байсан 

 

Зураг. Мэдээ байршуулсан байдал 

1.9.7 Ой хээрийн 
хуурайшлын 
зэргийн мэдээллээр 
хуулинд заасан 
хугацаанд аймгийн 
ОБГ зэрэг 
холбогдох 
байгууллага, 
мэргэжилтнүүдийг 
үйлчлэх 

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

Тушаалд заасан 
хугацаанд өдөр 
бүр хуурайшлын 
зэргийн бодит 
мэдээгээр 
үйлчилсэн 

Эхний хагас жилд: 
60-аас доошгүй хоног 
ой, хээрийн 
хуурайшлийн зэргийн 
бодит мэдээгээр 
үйлчилсэн байна  

 

 

 

      

Ой хээрийн хуурайшлын зэргийг 4 
сарын 01-нээс эхлэн өдөр бүр 
бодуулж эхний хагас жилийн 
байдлаар 61 удаа хуурайшлийн 
мэдээг гаргаж аймгийн ОБГ-т 
хүргүүлж ажилласан. 

 

Зураг.Сумдаар гаргасан агаарын 
хуурайшлын зэрэг 

100 

 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-7: Аймгийн болон баруун бүсийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бүх төрлийн нислэгт цаг агаарын мэдээ, мэдээллээр 
үйлчилж, нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах хүрээнд: 

Зорилт-1.10: Нислэгт цаг агаарын бодит болон урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх 

1.10.1 Хамтран ажиллах 
ерөнхий гэрээ, 
салбар гэрээний 
дагуу нислэгт цаг 
агаарын бодит 
болон бүх төрлийн 
урьдчилсан мэдээ 
мэдээллээр 
үйлчилнэ 

Улсын 
төсөв 

Үйлчилгээнд 
гаргаж буй 
мэдээллийн 
чанар: Нислэгт 
зориулан 
гаргасан цаг 
агаарын 
мэдээний чанар 
олон улсын 
дундаж буюу 
80.0 хувиас дээш 
байна 

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 

Эхний хагас жилд: 
Нислэгийн цаг 
агаарын урьдчилсан 
мэдээний чанар 
таарц 0.3%-иар 
дээшилсэн байна.             

Эхний хагас жилд үндсэн 15, 
бэлтгэл 57 нислэгийг бодит 
ажиглалтын METAR 202, SPECI 28, 
урьдчилсан TAF мэдээ 75, 
чиглэлийн УМ 7, районы УМ 56, 
аэродромын УМ 23, ХУМ 39  
мэдээгээр үйлчилж урьдчилсан 
мэдээний таарц 99.6 хувьтай 
ажилласан. Бодит мэдээний 
хоцрогдол болон нислэгийн 
сааталгүй ажилласан. 

100 
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561, борт мэдээ 
3, AIRMET 1 
мэдээгээр 
үйлчилж 
урьдчилсан 
мэдээний таарц 
97.64 хувьтай 
ажилласан 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-8: Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг бүсийн болон аймгийн түвшинд үр дүнтэй 
зохион байгуулах, үр ашгийг тооцоолох 

Зорилт-1.11:Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажиллагаа явуулж хуурайшилтыг бууруулж ой, хээрийн түймэр гарахгүй байх нөхцлийг 
бүрдүүлэх; 

1.11.1 Цаг агаарт 
зориудаар 
нөлөөлөх 
ажиллагаа явуулж 
хур тунадас 
нэмэгдүүлэх, 
хуурайшилтыг 
бууруулах, 
ургамлын ургалтын 
байдалд судалгаа 
хийх; 

Аймаг 
орон 

нутгаас 
15 сая 

Цаг агаарт 
зориудаар 
нөлөөлөх 
ажиллагаа 
явуулж хур 
тунадас 
нэмэгдүүлэх, 
хуурайшилтыг 
бууруулах, 
ургамлын 
ургалтын 
байдалд 
судалгаа хийх 

17 сум Эхний хагас жилд: 
Ховд аймгийн нутаг 
дэвсгэрт хаврын 
хуурайлшилт 
эхлэхээс өмнө 4 
дүгээр сараас цаг 
агаарт зориудаар 
нөлөөлж хур тунадас 
нэмэгдүүлж эхэлнэ.      

Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрт цаг 
агаарт зориудаар нөлөөлж хур 
тунадас нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн 
ургамлын ургалтыг дэмжиж 
зуншлагын байдалд таатай нөлөө 
үзүүлэх, аймгийн  уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, ган цөлжилтөд 
нэрвэгдэж  байгаа бүс нутгийн 
байгаль орчны төлөв байдлыг 
дэмжих зорилгоор Ховд аймгийн 
УЦУОШТ-ийн дэргэдэх “Ховд-
Бороо”-1, “Ховд-Бороо”-2  
экспедицүүд ЦУОШГ-ын даргын 
2021 оны 03-р сарын 22-ны өдрийн 
А/28 тоот тушаалын дагуу Говийн 
их Дархан цаазат газрын “Б” хэсэг 
болон Алтайн өвөр говь, Их 
нууруудын хотгор, Өндөр уулын 
бүс нутгаар тус тус цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлөх үйл 
ажиллагааг явуулах бэлтгэл ажлыг 
хангаж ажиллав. 
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Зураг.Газрын даргын тушаал 

2021 оны 04 дүгээр сарын 10, 21, 
22, 05 дугаар сарын 02, 08-ны 
өдрүүдэд ЦАЗНөлөөлөх үйл 
ажиллагаа явуулсан.  

2021 оны 04 дүгээр сарын 21-22-ны 
өдрүүдэд ЦАЗНөлөөлсөн үйл 
ажиллагаа: “Ховд-Бороо-1” 
экспедиц Их нууруудын хотгорын 
сумдаар /Эрдэнэбүрэн, Ховд, 
Мянгад, Жаргалант, Буянт, Дөргөн, 
Чандмань, Дарви/, “Ховд-Бороо-2” 
экспедиц Алтайн өвөр говийн 
сумдаар /Булган, Алтай, Үенч/ 
амжиллтай ЦАЗНөлөөлсөн. 
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Зураг.ЦАЗН-х үеийн прогноз, 
орсон тунадас,  үр дүн харуулсан 

байдал 

1.11.2 Цаг агаарт 
зориудаар 
нөлөөлөх 
ажиллагаа явуулж 
хур тунадас 
нэмэгдүүлэх, 
хуурайшилтыг 
бууруулах, 
ургамлын ургалтын 
байдалд судалгаа 
хийх; 

15 сая 17 сум Ховд-Бороо-1, 2 
экспедицүүд 

Эхний хагас жилд: 
Ховд аймгийн нутаг 
дэвсгэрт цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлж 
хур тунадас 
нэмэгдүүлснээр 
хуурайшлын зэргийг 
бууруулж, хөрсний 
чийгшлийг 
нэмэгдүүлэх, бэлчээр 
болон таримал 
ургамлын ургалтын 
судалгааг хийсэн 
байна 

Ховд аймгийн хэмжээнд цаг агаарт 
зориудаар нөлөөлж, зуншлагын 
таатай нөхцөлийг бий болгох Ховд 
үүднээс Аймгийн засаг даргын 
захирамжийн дагуу аймгийн Засаг 
даргын 2020 оны үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Цаг 
агаарт зориудаар нөлөөлж хур 
тунадас нэмэгдүүлэх, ган, 
цөлжилтийн нөлөөг бууруулах  үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор Байгаль хамгаалах 
сангаас 15.0 сая төгрөгийг 
шийдүүлэн гэрээний дагуу 80/20 
хувийн санхүүжилтээр эхний 80 
хувийн санхүүжилтийг авч үйл 
ажиллагааны зардалдаа зарцуулж, 
Ховд бороо 2 эксдипицид DELL 
маркын I-5  нотебүүк шийдүүлсэн. 
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Зураг. Аймгийн засаг даргын 
захирамж 

Монгол улсын “Засгийн газрын 

агентлагийн эрх зүйн байдлын 

тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 

8.4, “Ус цаг уур, орчны 

шинжилгээний тухай” хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг 

үндэслэн, Засгийн газрын 2007 оны 

96 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд RYG-1 

загварын Ноцоох зуухыг Ховд 

Манхан сумын Баянгол багийн 

нутаг ‘ЦАГААН ХАДЫН ЭХ” гэдэг 

газар буюу далайн түвшнээс дээш 

1901 метрийн өндөрт, өргөргийн 

47034’21.7 уртрагийн 091059’12.8 – 

ийн солбицолд 2021 оны 05 дугаар 

сарын 20-нд байрлуулж ноцоох 

зуухыг хэрхэн ажиллуулах талаар 

газрын генераторчин Д.Галхүүд 

зааварчилгаа өгч дадлагын ажлыг 

газар дээр нь хийж 1 түлш шатааж 

үзүүлэв. RYG-1 загварын Ноцоох 
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зуухний эд анги, 3 ширхэг түлшийг 

хүлээлгэн өгөхөд  Ховд аймгийн 

УЦУОШТ-ийн хэлтсийн дарга, 

инженерүүд, Манхан сумын 

удирдлагууд болон зуух ажллуулах  

генераторч нарт хүлээлгэн өгөв.  

 
Зураг. Ноцоох зуух хүлээлгэн өгч 

байгаа нь 

Манханд байрлуулсан Ноцоох 

зуухыг 2021 оны 05 дугаар сарын 

21-нд 1ш түлш шатааж ойролцоо 

3-5км газар нутагт цас орж 

ургамлын ургалтанд хөрсний чийг 

хангамжийг өгч ажиллав. 

Хоёр:Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилт, арга хэмжээ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-1: Ховд аймгийн болон баруун бүсийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэж буй бүх төрлийн нислэгт цаг агаарын мэдээ 
мэдээллээр үйлчилж,  нислэгийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах ажлын хүрээнд 

2.1.1 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 

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

Инженер, 
техникчид 
нислэгт цаг 
уурын мэдээгээр 
үйлчлэх эрхийг 

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 

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотой 
Нислэгийн цаг уурын урьдчилсан 
мэдээний үйлчилгээ үзүүлэх эрх 
шинээр авах болон сунгах  
“Мэргэшлийн үнэмлэх” олгох 
сургалт явагдаагүй бөгөөд эрхийн 
хугацаа сунгах шаардлагатай 1 
инженер, 1 техникчийн эрхийг 2021 
оны 07 сарын 01 хүртэл сунгах 
ЦУОШГ-ын даргын 2021 оны 03 
сарын 22-ны өдрийн А/29 тоот 
тушаал гарсан. 

100 
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уурын 
урьдчилсан 
мэдээний 
үйлчилгээ 
үзүүлэх эрх 
шинээр олгох 
болон сунгах 
сургалтанд 
хамрагдаж 
“Мэргэшлийн 
үнэмлэх” авсан 
байх 

олгох сургалтанп 
хамрагдах 

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. 

2.1.2 Нислэгт зориулсан 
цаг агаарын бодит 
мэдээний ажиглалт 
хийх, дамжуулах 

- Иргэний 
нисэхийн дүрэм-
174-ийн 
шаардлагыг 
хангаж, 
нислэгийн бодит 
ажиглалтын 
мэдээний чанар 
95 хувиас дээш 
үзүүлэлттэй 
байна 

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

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

Засгийн газрын 2020 оны 
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах 
тухай” 238 дугаар тогтоолын дагуу 
КОВИД-19 цар тахал гарсантай 
холбоотойгоор нислэгт үйлчилсэн 
мэдээний тоо багассан.  ”“Ховд” 
нисэх буудал орчмын бодит 
ажиглалтын 202 мэдээгээр 
үйлчилж мэдээний чанар 100 
хувьтай ажилласан. 

100 

2.1.3 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 

Жилд: богино 
хугацааны 
урьдчилсан мэдээний 
дундаж таарц 98.2 
хувьд хүрсэн байна 

КОВИД-19 цар тахалтай 
холбоотойгоор нислэгийн тоо 
цөөрсөн. Ховд нисэх буудал 
орчмын богино хугацааны 
урьдчилсан мэдээний таарц 99.6 
хувьтай ажилласан. 

100 

Зорилт-2.2:Ус, цаг уур, орчны  чанарын хяналт шинжилгээний үнэн зөв мэдээ мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль цаг агаарын 
аюул, орчны бохирдолтоос урьдчилан сэрэмжлүүлэх тойм зөвлөмжөөр хангаж ажиллах: 

2.2.1 Уур амьсгалын сар, 
жилийн тойм 
гаргаж, 
хэрэглэгчдэд хүргэх 

Улсын 
төсөв 

Сар бүрийн 5-ны 
дотор уур 
амьсгалын тойм 
бичиж 
байршуулах.    

Жилийн болон 
улирлын тойм 
бичиж сайтад  
байршуулах 

Өмнөх сар, 
жилийн уур 
амьсгалын тойм 
цахим сайтад 
тавигдсан 

2020 оны уур 
амьсгалын тоймыг  

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

2020 оны уур амьсгалын жилийн 
тоймыг бичиж 
УЦУОСХүрээлэнгийн Уур 
амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн 
судалгааны хэлтэс болон төвийн 
архив мэдээлэлийн санд өгч 
архивласан. 2021 оны уур 
амьсгалын сарын тойм мэдээ сар 
бүрийн 5-ны дотор боловсруулж 
зураг болон бичвэр тойм байдлаар  

100 
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цахим хуудсанд байршуулан 
ажиллаж байна. 

 

Зураг. Агаарын дундаж 
температур, сард орсон 

тунадасны нийлбэр 

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

- 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
@gmail.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 үйлчлэх 

Эхний хагас жилд: 
Өнгөрсөн хугацааны 
цаг агаарын 
нөхцлийн 10 
хоногийн тойм 15, 
сарын тойм 5, 
улирлын 2, жилийн 1, 
цаг үеийн  зөвлөмж  
мэдээгээгээр ААНБ, 
иргэд, хэрэглэгчдэд 
үйлчилж ажиллах.   

Өнгөрсөн хугацааны цаг агаарын 
нөхцлийн 10 хоногийн тойм 15, 
сарын тойм 5, улирлын 2, жилийн 
1, цаг үеийн 2 зөвлөмж, 
урьдчилсан мэдээ 1 удаа  нийт 26 
мэдээг ААНБ, иргэд, хэрэглэгчдэд 
мэдээллийн бүх чиглэлээр хүргэж 
үйлчилсэн.   

 

 

Зураг.Цахим сайтад ХААЦУ-ын 
тойм мэдээ, зөвлөмж 

байршуулсан нь 

100 
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2.2.3 Аймгийн нийт 
сумдын 2021-2022 
оны мал өвөлжилт, 
хаваржилтын 
бэлчээрийн даацын 
мэдээгээр үйлчлэх 

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

17 сумын 84 
зогсоол цэгт 
БТБ-ын 
ажиглалтын 
мэдээгээр  

Эхний хагас жилд: 
БТБ-ын ажиглалтын 
шаардлагатай багаж 
төхөөрөмжийг төсөл 
хөтөлбөрийн 
байгууллагатай 
хамтран ажиллаж 
олох ажлыг зохион 
байгуулна.БТБ-ын 
судалгааны ажлыг 
хийхийг дөхүүлж 
ХААЦУС-аас 
зөвлөмж мэдээлэл 
бичиж хүргэх, бүх 
сумдын тухайн 
ажиглалтыг 8 дугаар 
сарын 13-17-ны 
хооронд хийж 
дуусгах, 2020 оны тус 
ажиглалтын х/б-
100%, ажиглалтын 
чанар-98.7 шүүмж 
шалгалтын чанар-
99.3% хийгдсэн энэ 
дүнгээ бууруулахгүй 
ажиллах. 

Хөтөлбөрийн дагуу жил бүрийн 8 
дугаар сард хийгддэг. 

0 

2.2.4 Ус судлалын тойм, 
сэрэмжлүүлэг 
урьдчилсан 
мэдээгээр үйлчлэх    

- Голын 10,нуурын 
1 харуулын усны 
түвшний мэдээг 
өдөр бүр, мөсний 
зузааны мэдээг 
өвлийн улиралд, 
тойм мэдээ, үер, 
усны 
сэрэмжлүүлэг 
мэдээг тухай бүр 
тус тус вэб 
хаягаар 
дамжуулан, 
үйлчилнэ: 
1)www.Khovd.tsa
g-agaar.gov.mn 
сайт 
2)Ховд  ус цаг 

Ус судлалын  
үер, усны 
сэрэмжлүүлэг, 
урьдчилсан 
мэдээ, гол, 
нуурын ус, 
мөсний тухайн 
үеийн зөвлөмж 
мэдээг тус тус 
зохиож 
хэрэглэгчдэд 
хүргэж үйлчлэх 

Эхний хагас жилд:   
цасны шар усны үер, 
усны сэрэмжлүүлэг 
мэдээгээр  удаа, 
анхааруулах мэдээ 
масс мессежээр  
удаа, тойм болон 
урьдчилсан мэдээ 
мэдээллээр   иргэд, 
хэрэглэгчдэд 
үйлчилж ажиллах.     

Өвлийн улиралд мөс цөмрөх, 
хавар шар усны үер, усны 
сэрэмжлүүлэг мэдээгээр  14 удаа, 
анхааруулах мэдээ масс 
мессежээр 2 удаа, тойм болон 
урьдчилсан мэдээ мэдээллээр   6 
удаа иргэд, хэрэглэгчдэд үйлчилж 
ажилласан. 

    

Зураг. Цахим сайтад усны мэдээг 

100 
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уур facebook 
3)Tsaguur.khovd
@gmail.com и-
мэйл  
4)Төвийн самбар 
5)
 УЦУОШТ
-ийн  “ЛЕД” 
самбар 

байршуулж ард иргэдэд үйлчилсэн 
байдал 

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

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

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 
хүргэсэн 

Эхний хагас жилд: 
Агаарын 
бохирдолтын мэдээг 
өдөр бүр 10 хоногийн 
тойм 18, усны тойм 
мэдээг нийт 6 удаа, 
тухай бүр нь ААНБ, 
иргэд, хэрэглэгчдэд 
үйлчилэх.   

Агаарын бохирдолтын мэдээг өдөр 
бүр, 10 хоногийн тойм 18, усны 
тойм мэдээг нийт 6 удаа, ААНБ, 
иргэдэд тухай бүр нь мэдээгээр 
үйлчилсэн. 

100 

Зорилт-3.1:Мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллээр иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүсэлтийн дагуу төлбөртэй болон төлбөргүй 
хэлбэрээр  Online, албан бичиг, цахим шуудан /e-mail/ -аар шуурхай, соёлтой  үйлчлэх; 

3.1.1 Хэрэглэгчээс 
цахимаар болон 
бичгээр ирүүлсэн 
хүсэлтийг үндэслэн 
батлагдсан журам, 
үнэ гарфикын дагуу 
мэдээллийн нэгдсэн 
санд орсон  
мэдээллээр 
хэрэглэгчдийг 
үйлчлэх, үйлчилсэн 

Өөрийн 
орлогоо
р 

Мэдээллийн дэд 
сангаас үйлчилж 
буй мэдээний 
чанарт хяналт 
тавих 

Үйлчилгээтэй 
холбоотой 
гомдол, дутагдал 
гаргахгүй байх 

Мэдээллийн 

2020 онд 
хүсэлтийн дагуу 
шаардлагатай 
мэдээллээр 
үйлчилж, 228500 
төгрөгийн орлого 
оруулсан 

Эхний хагас жилд: 
Уур амьсгалын 
мэдээллийн сангийн 
удирдлагын систем 
/CliWare-2.1/, Цахим 
архивын удирдлагын 
WAMS систем болон 
бусад мэдээг 
ашиглаж 
хэрэглэгчдэд түргэн 
шуурхай үйлчилсэн 

Уур амьсгалын мэдээллийн 
сангийн удирдлагын систем 
/CliWare-2.1/, Цахим архивын 
удирдлагын WAMS системийг 
ашиглаж  мэдээ мэдээллээр 
шуурхай үйлчилсэн.  

Эхний хагас жилийн байдлаар 1 аж 
ахуй нэгж, 2 иргэний хүсэлтээр уур 
амьсгалын судалгааны тоон 
материал өгч 84000 төгрөгний 
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мэдээний бүртгэл 
хөтлөх, дүн гаргах 

сангийн 
мэдээний 
нууцлалд хяналт 
тавих 

Мэдээллээр 
үйлчилсэн 
хэрэглэгчийн 
тоо, орлогын дүн 

байна. Эхний хагас 
жилийн байдлаар 
үйлчилсэн мэдээ, 
орлогын дүн гаргасан 
байна.                                  

нэмэлт орлогийг төсөвд 
төвлөрүүлсэн.                                
  

 

 

3.1.2 www.khovd.namem.
gov.mn цахим 
сайтыг хөтлөх 

 www.khovd.name
m.gov.mn 

цахим хуудасны 
баяжуулалтыг 
тогтмол хийх 

-Байгууллагын 
үйл ажиллагааг 
ард иргэдэд ил 
тод нээлттэй 
хүргэх 

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

Эхний хагас жилд: 
Байгууллагын үйл 
ажиллагаа, төсөв 
санхүү, хүний нөөц 
болон цаг үеийн 
мэдээллийн 
баяжуулалт тогтмол 
хийгдэж 
байгууллагын үйл 
ажиллагааг ард 
иргэдэд ил тод 
нээлттэй хүргэгдэнэ 

http://www.Khovd.namem.gov.mn  
байгууллагын цахим сайтын 
мэдээллүүдийг шинэчлэн аймгийн 
Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод 
аудитын хэлтсийн вэб сайтад 
хийсэн шинжилгээ  үнэлгээний 
талаарх зөвлөмжийн дагуу 
баяжуулалт, сайжруулалт  хийж 
ард иргэдэд ил тод нээлттэйгээр 
үйлчилсэн. Ирсэн гомдол санал 
байхгүй. 

 

 

Зураг. Цахим сайтад мэдээлэл 
байршуулсан байдал 

99.5% 

Зорилт-3: Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

Зорилт-3.1: Байгаль орчны төлөв байдлыг үнэлэх, судлах ажлын хүрээг өргөжүүлж, бүх төрлийн судалгаа, шинжилгээний ажлын дүнгээр 
мэдээллийн санг баяжуулах; 

http://www.khovd.namem.gov.mn/
http://www.khovd.namem.gov.mn/
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3.1.1 Агаар бохирдуулж 
буй суурин эх 
үүсвэрийг нэгдсэн 
тооллого хийх 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Агаар 
бохирдуулж буй 
суурин эх 
үүсвэрийг 
нэгдсэн тооллого 
аймгийн 
хэмжээнд хийх 

Аймгийн 17 
суманд агаар 
бохирдуулж буй 
суурин эх 
үүсвэрийг 
нэгдсэн 
тооллогийг бүрэн 
хийж биелэлт 
100% хийсэн 

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

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн 
тооллогын зохион байгуулах 
ажлын хэсэг нь Аймгийн засаг 
даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 
27-ны өдрийн А/735 тоот 
захирамжийн дагуу засаг даргын 
орлогч Т.Жаргалсайханаар 
ахлуулсан байгаль орчны салбар 
байгууллагууд болон Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Авто тээврийн 
газар гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр 
томилогдож ажилласан. Мөн 
гишүүд Булган, Үенч, Алтай, Дуут, 
Эрдэнэбүрэн, Буянт, Мянгад, 
Дөргөн, Мөст, Цэцэг, Зэрэг, Манхан 
суманд хяналтын тооллогыг хийж, 
тухайн сумын ажлын хэсэгт 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч 
хамтарсан хяналтын тооллогын 
ажлыг зохион байгуулав. 

.  
Зураг. Сумдад Агаарын 

бохирдлын хяналтын тооллого 
хийж байгаа ажлын хэсэг 

100 

3.1.2 Орчны ноцтой 
бохирдол 
ажиглагдах, төр 
захиргааны 
байгууллага, ААНБ, 
иргэний хүсэлтээр 
орчны чанарын 
хяналт 
шинжилгээний хийх, 
сорилтын дүн 
гаргаж үйлчлэх 

Улсын 
төсөв 

Хүсэлт гаргасан 
аж ахуй нэгж, 
төрийн 
байгууллагад 
агаар, ус, 
хөрсний 
захиалгат 
мэдээгээр 
үйлчлэх 

2020 онд БОШЛ-
нь Аж ахуй 
нэгжүүдийн 
захиалгаар агаар 
усны шинжилгээг 
хийсэн 

Эхний хагас жилд: 
Захиалга өгсөн аж 
ахуй нэгж, иргэдийн 
хүссэн агаар, ус, 
хөрсний мэдээллийг 
бүрэн гаргаж өгсөн 
байх ба төсөвт 
тодорхой орлого 
оруулсан байна. 

Аймгаас захиалга өгсөн, гэрээтэй 
аж ахуй нэгж, иргэдийн хүссэн 
агаар, ус, хөрсний мэдээллийг 
бүрэн гаргаж ажилласан.

 

100 
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Зураг.Захиалгат шинжилгээний 
сорьц авч байгаа нь 

3.1.3 БОШЛаборатори 
итгэмжлэлд орох 
бичиг баримт 
боловсруулаж, 
бэлтгэл ажлыг 
зохион байгуулах; 

 

- MNS 17025:2018 
сорилтын 
лабораторид 
тавигдах 
стандартын 
шаардлагыг 
хангах, 
итгэмжлэлд орох 
бичиг баримт 
боловсруулж, 
бэлтгэл ажлыг 
хангах 

Итгэмжлэл 
аваагүй байгаа 

Эхний хагас жилд: 
Итгэмжлэлийн 
шаардлагын дагуу 
чанарын гарын 
авлага, холбогдох 
баримт бичиг 
боловсруулах, 
лабораторид туршин 
хэрэгжүүлэх        

Итгэмжлэлийн баримт бичиг 
боловсруулах MNS17025 стандарт 
шаардлагын дагуу чанарын гарын 
авлага, холбогдох баримт бичиг 
боловсруулж байна.

 

 

Зураг.Шаардлагатай бичиг 
баримтууд гаргасан байдал 

100 

3.1.4 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 

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 

Эхний хагас жилд: 
Өмнөх шалгалтын 
зөвлөмж, шаардлагыг 
биелүүлж, ИНД-174-
ийн дагуу Нисэхийн 
цаг уурын үйлчилгээ 
эрхлэх байгууллагын 
гэрчилгээг сунгуулсан 
байна 

ИНЕГ-ын НААХЗА-наас батлагдсан 
хуваарийн дагуу үзлэг шалгалт 
хийгдэх тул хугацаа болоогүй учир 
сунгалт хийгдээгүй. 
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байна. үзүүлэх эрхийн 
гэрчилгээг 2020 
оны 3 дугаар 
сарын 5 хүртэлх 
хугацаагаар 
олгосон 

3.1.5 Ховд нисэх буудлын 
уур амьсгалын 
тодорхойлолт 
гаргах 

- Цуглуулсан 
мэдээллээ 
шалгаж 
баталгаажуулах 

Ховд нисэх 
буудлын 
температур, 
салхины түүвэр 
хийгдсэн 

Эхний хагас жилд: 
Тодорхойлолтонд 
шаардлагатай тоон 
мэдээллийг 
цуглуулах, шалгаж 
баталгаажуулсан 
байна 

Ховд нисэх буудлын уур 
амьсгалын тодорхойлолт гаргахад 
зориулж 2016-2020 оны үндсэн 6 
үзүүлэлтээр шаардлагатай тоон 
мэдээллийг цуглуулж шалгах ажил 
хийгдэж байна. 

80 

3.1.6 Ховд аймгийн уур 
амьсгалын 
лавлагаа гаргах 

3 сая Архив 
мэдээллийн 
сангийн цаг 
уурын бүх 
элементүүдийг 
баталгаажуулж 
санг баяжуулах 

Анхан шатны 35 
жилийн тоон 
мэдээлэл 
цуглуулах, 
шалгах, 
баталгаажуулах 

Хагас жилд: Цаг 
уурын 35 жилийн 
тоон мэдээллийг 
цуглуулах, шалгаж 
баталгаажуулсан 
байна  

Аймгийн хэмжээний лавалгаа 
гаргахын тулд анхан шатны станц 
харуулуудын 30 гаруй жилийн 
мэдээ мэдээллийг шалгаж, нөхах 
ажлыг хийлээ. Үүнд: Алтай, Дарви, 
Дуут, Үенч, Эрдэнэбүрэн, Мянгад, 
Дөргөн харуулууд мөн Цэцэг, 
Чандмань, Мөнххайрхан, Дунд-Ус, 
Мөст, Манхан өртөөний харуул 
байсан үеийн шинжилгээний 
ажлын 35 жилийн тоон мэдээллийг 
ЦХ-7 хүснэгт болон MAWS 
программын хүснэгтэй тулгаж 
шалгаж УЦУОСХүрээлэнгийн Уур 
амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн 
судалгааны хэлтсийн 
инженерүүдэд хүргүүлж шалгуулах 
ажлыг эхлүүлсэн. 

70 

3.1.7 Нарны цацраг 
судлалын цаасан эх 
/ЦД-6 дэвтэр/ 
материал хавтаслах 

- Архивын 
стандартад 
нийцсэн тусгай 
хавтас авч хийх 

Байтаг өртөөний 
Нарны цацраг 
судлалын 
цаасан суурьтай 
архивын 30 
гаруй жилийн 
материал 
хавтасгүй байгаа 

Хагас жилд: Нарны 
цацраг судлалын 30 
гаруй жилийн ЦД-6 
дэвтэр тайлан 
материалыг тусгай 
хавтас авч хийсэн 
байна 

Нарны цацраг судлалын 30  
жилийн ЦД-6 дэвтэр тайлан 
материалыг 35 ширхэг тусгай 
хавтас авч архив мэдээллийн санд 
хүлээлгэн өгөв. 

100 
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Зураг. Нарны цацрагийн ХД-6 
дэвтэр материалыг хавтсанд 
хийсэн байдал 

3.1.8 Ард иргэдэд цаг 
агаарын мэдээ 
мэдээллийг орчин 
цагийн шаардлагад 
нийцсэн байдлаар 
хүргэх зорилгоор 2 
өртөөг “Лед” 
самбартай болгох 

500000 -Хүн ам ихтэй  
болон хилийн 
бүсийн  өртөө 
байх  

-Шаардлагад 
нийцсэн  цаг 
уурын барилга 
болон 
байршилтай 
байх 

- Жилийн эцэст: 
Байгууллагад байгаа 
дүрсний картнаас 
бусад материалаа 
ашиглан сонгосон 2 
өртөөнд шаардлага 
хангасан лед 
самбарыг угсран 
байршуулж тухайн 
орон нутгийн ард 
иргэдийг цаг агаарын 
үнэн зөв мэдээ 
мэдээллээр хангахад 
бэлэн болно. 

Рам зангидан хавтангаа угсарч 
бэлэн болгосон бөгөөд дүрсний 
картаа захиалсан. Дүрсний карт 
ирэхээр Манхан, Булган цаг уурын 
өртөөдөд байршуулна. Ажил 70%-
тай хийгдсэн. 

70 

 

Зорилт-3.2: Хуулиар  олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-8:  “Захиргаа, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргахад 
удирдлагын манлайллыг хангаж, ил тод, авлига, хүнд сурталгүй үйлчилгээ, харилцааг төлөвшүүлэх” үйл ажиллагааны зорилтын 
хүрээнд:  

3.2.1 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 

Улсын 
төсөв 

Ажилчдын 
Мэргэжил  
мэдлэгээ  
дээшлүүлэх 

Нэгдсэн  
хөтөлбөрийн  
дагуу 

Жилд: Хөтөлбөрт 
тусгагдсан сургалт 
зөвөлгөөн болсон 
байна.Шинээр ажилд 
орж байгаа ажилчдыг 
байгууллагын хүний 
нөөцөнд бүртгэлтэй 
мэргэжлийн сургууль 
төгссөн хүнийг сургаж 
дадлагжуулж 
мэргэжлийн залгамж 
халааг бататган 
ажиллана 

Байтаг өртөөний техникчийн 
жирэмсэний чөлөөний хугацаанд 
боловсон хүчний нөөцөд 
бүртгэлтэй мэргэжлийн боловсон 
хүчин Э.Зоригийг түр томилон 
ажиллуулсан. КОВИД-19 цар 
тахалтай холбоотойгоор улсын 
хэмжээнд хөл хорио тогтоосноор 
ЦУОШГазрын сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу онлайн 
байдлаар  эхний 5 сард 12 
удаагийн сургалт явагдсан ба 
төвийн дотоод сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу Ус судлалын 
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батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу 
зохион байгуулах 

харуулуудын 11 техникчдыг 
чадвахжуулах сургалтыг 
танхимаар, Автомат станцтай цаг 
уурын 9 өртөөнд zoom болон 
Teamview-r автомат станцын тавил 
тохируулга, цаг тохируулга  
минутын мэдээллийн талаар 45 
техникч нарт нийт 56 ажилтанд 
мэргэжлийн хичээл зохион 
байгуулсан.  

 

Зураг. Ус судлалын 11 
техникнарын сургалт 
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3.2.2 Ажилтнуудыг  
зэргийн шалгалтад 
хамруулах, ажлын 
үр дүн гаргасан 
ажилтнуудыг 
шагнаж 
урамшуулах, төрийн 
одон медальд 
тодорхойлох, 
төвийн нийт 
ажиллагсдын 
нийгмийн зарим 
асуудлыг 
Байгууллагын 
дотоод журмын 
дагуу зохион 
байгуулна 

- Шалгалтын 
дүрэм журам 
мөрдөх, 
байгууллагын  
дотоод  журмыг  
баримтлах 

Төрийн албан 
хаагчийн 
нийгмийн 
баталгааг хангах 

Инженер техникын 
ажилтнуудыг 
мэргэжлийн  зэргийн 
шалгалтад 
хамруулах хүсэлт 
газарт хүргүүлэх, 
ажлын үр дүн 
гаргасан 
ажилтнуудыг шагнаж 
урамшуулах, төрийн 
одон медальд 
тодорхойлох, төвийн 
нийт ажиллагсдын 
нийгмийн зарим 
асуудлыг 
Байгууллагын дотоод 
журмын дагуу зохион 
байгуулж ажилласан 
байна 

Төвийн мэргэжлийн зэргийн 
шалгаруулалтын комиссд 2021 он 
гараад цаг уурын техникчийн 
мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд 
орох  11 техникчээс  өргөдөл 
ирсэн. Ирсэн өргөдөлтэй 
танилцаад, техникчийн мэргэжлийн 
зэргийн шалгалт өгөх шулгуур 
үзүүлэлт хангасан техникчид III 
зэргийн шалгалтыг авч шалгалтын 
материалыг нь ЦУОШГазарт 
хүргүүлсэн. 

 

Зураг. Зэргийн шалгалт авч 
байгаа нь 

Нийт 96 албан хаагчдын 2020 оны 
ажлыг дүгнэж байгууллагын тусгай 
захиалгат бүтээгдэхүүний 
биелэлтийг бүрэн хангуулж, 
чанартай хийж гүйцэтгэн, хамт 
олноо хошуучлан ажилласан 33 
ажилтанд үндсэн цалингийн 10-25 
хувиар 3 сараар урамшуулал 
олгосон.  ЗГ-ын 43 тогтоолын дагуу 
урамшуулал олгохгүй байгаа.  

Тус байгууллагад он удаан жил үр 
бүтээлтэй ажилласан ажилчидаа  
шагнаж урамшуулах зорилгоор энэ 
жил Ардын хувьсгалын 100 жил, 
Ховд аймаг байгууллагдсаны 90 
жилийн түүхт ойг тохиолдуулан 
Төрийн дээд шагнал “ Алтан гадас” 
одонд 1 ажилтан, 
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“ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ”-д 8 
ажилтан, Байгаль орчны 
“Тэргүүний ажилтан”-д 1 ажилтан, 
БОАЖЯамны “Жуух бичиг”-т 6 
ажилтан, ЦУОШГазрын “Жуух 
бичиг”-т  4 ажилтанг шагнуулахаар 
холбогдох материалыг БОАЖЯам 
болон ЦУОШГазарт тус тус 
хүргүүлсэн.    

 Байгууллагын дотоод журманд 
тусгагдсан заалтуудын дагуу 
байгууллагын хамтын сангаас 
ажилчдын гэр бүлд шинээр 
мэндэлсэн хүүхдэд 2 хүнд -60000, 
эмнэлэгт хэвтсэн ажилчид болон 
ажилчдын хүүхдүүдэд (16 насаас 
доош) 8 хүнд -210.000, 
Улаанбаатар хотруу эмчилгээнд 
явсан 1 ажилчинд -100.000, ар 
гэрийн гачигдалд (ажилчдын ар 
гэрийн хүн нас барсан) 1.250.000, 
нийт ажилчдын хүүхдүүдэд Эх 
үрсийн баяраар 1.440.000 
төгрөгний бэлэг бэлдэж тус тус 
өгсөн. Эхний 5 сарын байдлаар 
ажилчдынхаа нийгмийн баталгааг 
хангах чиглэлээр 3.060.000 
төгрөгийн тусламж дэмжлэгийг  
зарцуулж ажилласан.                                     

 

Зорилт-3.3: “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, сахилга хариуцлагыг сайжруулан, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх” үйл ажиллагааны зорилтын хүрээнд: 

3.3.1 Төрийн  албан 
хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг чанд 
сахиж, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх 

- Төрийн  албан 
хаагчийн ёс зүйн 
дүрмээр төвийн 
хэмжээнд болсон 
сургалт 
зөвөлгөөний үер 
сургалт зохион 
байгуулах 

Сүүлийн 2 жилд 
ёс зүйн алдаа 
гаргасан албан 
хаагч байхгүй  

Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
зөрчил гаргалгүй 
ажилласан байна  

Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн Ёс 
зүйн дүрмээр хичээл бэлдэж  
төвийн ажилчдын нэгдсэн  
facebook чатаар орон нутгийн 
салбаруудад уншиж судлах, 
хичээл заах байдлаар   хүргүүлсэн. 
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Зураг.”Ёс зүйн дүрэм” хичээл 

Төрийн  албан хаагчийн ёс зүйн 
хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх үүднээс төрийн албан 
хаагчийн Ёс зүйн дүрэм болон 
эрхэмлэх есөн зүйлийг самбар 
хэлбэрээр байршуулсан.  

 

Зураг.Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрмийг самбар байдлаар 

гаргасан байдал 

Эхний 5 сарын байдлаар 
байгууллагад ёс зүйн зөрчил 
гаргасан ажилтан байхгүй. 

Зорилт-3.4: Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд төсвийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, журмыг 
мөрдөж ажиллах” үйл ажиллагааны зорилтын хүрээнд: 

3.4.1 3.Төсвийн 
хөрөнгийн 
төлөвлөлт, 
зарцуулалтын ил 
тод байдлыг хангах 
талаар: 

Улсын 
төсөв 
1тэр 
бум 

380.1 

Өр авлагагүй Батлагдсан  
төсөв багтаах 

Байгууллагын 
төсвийг батлагдсан 
зориулалтын дагуу 

Хагас  жилийн  байдлаар   647,5  
санхүүжилт  зарцуулаад  50%   тай  
ажилласан.  

50 



Ховд аймгийн УЦУОШТ-ийн  2021 оны хагас жилийн тайлан 

сая төг 

Зорилт-3.5: “Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд төсвийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, 
журмыг мөрдөж ажиллах” 

3.5.1 Байгууллагын 2022 
оны төсвийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулан, 
батлуулах үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулан, Ус цаг 
уур, орчны хяналт 
шинжилгээний 
салбарын төсөв, 
санхүүгийн ил тод 
байдлыг ханган, 
олон нийтэд 
мэдээллийг хүргэнэ. 

Улсын 
төсөв  2 
тэрбум 

Батлагдсан 
төсвийн 
зарцуулалтын 
100 % 

Төсвийн  
төлөвлөлт 

Жилийн   баталсан   
төсвийн  дагуу  ил 
тод  тайлагнах 

2022 оны Төсвийн төсөл, төсөөлөл, 
хөрөнгө оруулалтын санал 
боловруулж  2021 оны 04 сарын 
25-нд ЦУОШГ-т  хүргүүлж 
ажилласан. 2021 оны 1 улирлаас  
төсвийн  хэмнэлтийн  горимд  
шилжсэнтэй  холбоотой төсвийн 
хуваарьт өөрчлөлт оруулах 
саналаа тухай бүрд   хүргүүлэн 
ажиллаж, төсөвт   тэтгэвэр 
тэтгэмжийн  зардлыг  тухайн  
сарын  хуваарьт  санал оруулах  
хүсэлтийг  хүргүүлж  ажиллав. 
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Зорилт-3.6: “Санхүүгийн ил тод байдал”, ”Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, төсвийн ил тод байдал хангагдаж, төсвийн 
гүйцэтгэлд тавих олон нийтийн хяналт сайжрах 

3.6.1 Төсвийн хөрөнгийн 
төлөвлөлт, 
зарцуулалтын ил 
тод байдлыг хангах 
талаар: 

Батлагд
сан 
төсөв 

Хууль эрх  зүйг  
баримтлах 

Сар улирал 
жилээр 

Төсвийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтын нийтэд 
ил тод мэдээлнэ. 

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 
мэдээг  сар бүрийн 2-ны дотор 
гаргаж 5 удаа мэдээлсэн.  Шилэн 
дансны  мэдээлэлийг  сар бүрийн 
8-ны дотор, улирал  бүрийн 15-ны 
дотор тайлагнаж,  цахим сайтад  
шаардлагатай болон хугацаатай 
мэдээллээ  тухай  бүрд 
байршуулсан. 

Жилийн эцсийн  санхүүгийн 
тайланг стандартын дагуу 
хугацаанд тайлагнаж ЦУОШГ-т 
болон аймгийн СТСХ-тэй төсвийн 
гүйцэтгэлийн нэгтгэлийг тулган 
хүргүүлэхийн зэрэгцээ Сангийн 
яамны төсөвт байгууллагын 
тайланд нэгтгүүлж Э-тайланд 2021 
оны 02 сарын 25-нд  шивж  оруулж  
мэдээлсэн.   
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Зорилт-3.7: Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын  хүрээнд тохижилт үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн бүтээн байгуулалтын 
ажлыг гүйцэтгэх үйл ажиллагааны зорилтын хүрээнд 
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3.7.1 Бүтээн байгуулалт, 
хөрөнгө оруулалт 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
төсвөөс 
3,5 сая 

Бүтээн 
байгуулалтын 
ажил  хийгдэх 

Байгууллагын 
гадна,  өнгө   
үзэмжийг  
сайжруулах   

 Байгууллагын гадна 
болон дотоод 
тохижилтыг хийх 

2021 оны хөрөнгө оруулалтаар 
улсын төсвөөс 15 сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр төвийн барилгын  
дээврийн  засварын  ажил, 
барилгын гадна пасат өнгө солих 
тендер зарлагдаж, Мөнх баян  
эрдэнэ ХХК шалгарч ажлын 
гэрээгээ байгуулан засварын   
ажлыг  5 дугаар сарын 20-оос 
эхлүүлэн барилгын дээврийн 
хучилтыг хийж, гадна пасат 
өнгөний ажлыг эхлүүлэн ажиллаж 
байна. 

 

 

 

Зураг. Барилгын дээврийг  хар 
цаасаар хучилт хийсэн байдал 
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УЦУОШТ-ийн 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 63 зорилтот арга хэмжээийн хэрэгжилт эхний 5 сарын байдлаар  92.1%-ийн 
гүйцэтгэлтэй явагдсан. 

92.16% 
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Төлөвлөгөөг хянасан:                  Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 
 

ЦУОШГ-ЫН ДАРГА  С.ЭНХТҮВШИН       /................................./ 
 

(албан тушаал)                (гарын үсэг) 
 

                                                                                                          (огноо) 
 

Тэмдэг          ............................... 

 

 
Төлөвлөгөө тайлагнасан:                Төсвийн Шууд захирагч 

 
 

                             ХОВД АЙМАГ УЦУОШТ-ИЙН ДАРГА А.ЭНХЗАЯА  /................................./ 
 

   (албан тушаал)                           (гарын үсэг) 
 

 
                                                                                        (огноо) 

 
Тэмдэг                                                          ............................... 

 

 

 

 


