
 

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2020 ОНЫ 
 09 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

 
Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ 

Ажлын 
чиглэл 

№ Хийх ажлын жагсаалт Хэрэгжилт  
Хүрсэн 
түвшин 

Бодлогын 
зорилтыг 

хэрэгжүүлэх 

1 Дээд газрын тушаал, шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, тайлан мэдээг 
хугацаанд нь үнэн зөв тайлагнах 

Дээд газрын тушаал шийдвэр нийт 60 ирсэнээс 09 
дүгээр сард Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын ажлын 
хэсэг байгуулах тухай 01-А/301 дүгээр захирамж ирсэн. 
Захирамжийн дагуу 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 
№120 албан тоотоор аймгийн ХОХБТХ-т хүргүүлж 
ажиллаа. 

100% 

2 08 дугаар сарын санхүүгийн мэдээ, 
тайланг гаргаж www.darkhan-
uul.namem.gov.mn, шилэн дансны 
сайт, санхүүгийн самбарт тавьж 
нийтэд мэдээлэх 

Шилэн дансны хуулийн дагуу 
https://info.shilendans.gov.mn/login  тухай бүрт оруулах 
мэдээлэлд: Өссөн дүнгээр нийт 8 бүлэг мэдээлэл 
оруулахаас 8 мэдээлэл буюу 7 хавсралт оруулж нийт  
99 мэдээлэлийг хугацаандаа оруулсан байна. Мөн 
байгууллагын ил тод байдлын самбарт сар бүр 
байршуулж ажилласан. 

100% 

3 

2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлыг хангах ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж хэрэгжүүлж ажиллах 

09 дүгээр сарын 18-нд Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 

хүрээнд 4ш монаметрын баталгаажуулалт хийлгэж, 09 

дүгээр сарын 25-нд 2020-2021 оны дулааны гэрээг 

ахлах ажилтан Р.Отгонтуяа хийж ажиллаа. Мөн 

өрөөнүүдийн сантехникийн үйл ажилллагаа,  янзлан    

болон ялтсан бойлорийг сантехникч М.Мөнхнасан 

шалгахад хэвийн байсан. Төвийн болон Шаазгайт 

өртөөний дулааныг 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний 

өдрөөс авсан. 

100% 

4 

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2021 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд санал 
тусгах 

Дархан-Уул аймгийн ХОХБТХ-с 2021 онд эдийн засаг 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд санал авах тухай 5-
10/1023 дугаартай албан тоотын хариуг 09 дүгээр 
сарын 11-нд №115 дугаартай албан тоотоор АБЭҮ-ийн 
2020 оны тооллого бүртгэлийн ажил хийх зардал 

100% 

http://www.darkhan-uul.namem.gov.mn/
http://www.darkhan-uul.namem.gov.mn/
https://info.shilendans.gov.mn/login


 

 

17,283,000 төгрөгний төсвийг хүргүүлсэн. 

5 Салбар нэгжүүд шинжилгээний 
ажлын хөтөлбөрийг тасралтгүй 
гүйцэтгэж шуурхай мэдээг хяналтын 
хугацаанд дамжуулах 

Мэдээ дамжуулалтын чанар 99.5%01, 11, 21-нд агро 
дундаж 9, 10 хоногийн климат мэдээ 9, сарын климат 
мэдээ 2 нийт 20 мэдээ 100% дүгнэгдсэн Цаг агаарын 
аюултай үзэгдэл 2 аюул мэдээг хяналтын хугацаанд 
өртөөний дарга, техникчид шалгуулан алдаагүй 
дамжуулсан. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 
ажил Дархан 01, Шарын гол 02 харуулуудад 
хөтөлбөрийн дагуу 2 хугацаанд тасалдалгүй тус бүр 44 
удаагийн ажиглалт, хэмжилт хийгдсэн. 

100% 

6 Байгууллагын шилэн кабель, дотоод 
сүлжээ, автомат станц, компьютер 
тоног төхөөрөмж, программ 
хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг 
хангаж ажиллах 

Байгууллагын гадаад, дотоод сүлжээ хэвийн 
ажиллагаатай, доголдол, гэмтэл илрээгүй.  10-ны өдөр 
Дархан өртөөний цаг уурын 33.2 mb, Шаазгайт 
өртөөний 5.42 mb хэмжээтэй, нийт 38.62 mb хэмжээтэй 
автомат станцын мэдээний файлыг хүлээн авч акт, 
протоколыг үйлдэн өртөөний дарга, инженер, уур 
амьсгалын ерөнхий технологичоор баталгаажуулан 
АМХ-т ftp сүлжээгээр дамжуулсан. 

 

7 Нислэгт зориулсан цаг агаарын 
урьдчилсан  мэдээ, тав, тойм, 
хөөрөлт, район, чиглэл, угталтын 
урьдчилсан мэдээ зохиосон 
мэдээний дамжуулалтанд хяналт 
тавих 

-4, 8-10, 15-17, 22-24-ны өдрүүдэд ТAF TOIM-22 удаа, 
районы урьдчилсан мэдээ-11, угталтын урьдчилсан 
мэдээ 11-ыг бичсэн. TAF TOIM-ыг МDS болон Fis 
программаар дамжуулсан. Угталт, районы урьдчилсан 
мэдээг FTP-ээр дамжуулсан.  

 

8 8 дугаар сард нислэгт үйлчилсэн бүх 
төрлийн урьдчилсан  мэдээ, тайланг 
НЦУТ-ийн орон нутаг хариуцсан 
инженерт FTP сүлжээгээр илгээж, 
хариу зааварчилгаа, зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

08 дугаар сард ТAF TOIM-37 удаа, районы урьдчилсан 
мэдээ-16, угталтын урьдчилсан мэдээ 12-ыг бичсэн. 
Тайланг exsel-ээр бэлтгэж 9 дүгээр сарын 2-нд ftp-ээр 
дамжуулсан. 

 

9 Цаг уурын Дархан өртөө, Ус 
судлалын 3 харуул, Мэдээллийн 
сүлжээний ерөнхий технологичийн 
ажлын байранд шалган туслах ажил 
хийх 

17-ны өдөр төлөвлөгөөний дагуу шалган туслах ажлыг 
Цаг уур, мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
Б.Сайнжаргал, ХШҮДА-ын багийн гишүүн, Уур 
амьсгалын ерөнхий технологич Ш.Цагаанцоож нар 
хийж 1 төрлийн зөвлөмж, 5 төрлийн үүрэг даалгавар 

 



 

 

өгч ажиллаа. Цаг уурын Дархан өртөө нь 98.1% -ийн 
“ХАНГАЛТТАЙ” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ22-ны өдөр 
төлөвлөгөөний дагуу тус төвийн Цаг уурын Дархан 
өртөөнд шалган туслах ажлыг Цаг уур, мэдээлэл 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга Б.Сайнжаргал, ХШҮДА-
ын багийн дарга А.Батгэрэл нар төлөвлөгөөний дагуу 
хийлээ. Шалган туслах ажлаар 99.1 % дүгнэгдэж  
“Хангалттай “ үнэлгээ авсан. 09 дүгээр сарын 09,10-нд 
шалган туслах ажлыг  Шарын гол-Жимс станц, Хүйтэн-
Шарын голын ус судлалын харуулуудад  Хэлтсийн 
дарга М.Алимаатай  хамтарч шалган туслах ажил хийж 
хөндлөн зүсэлт, усны түвшний шонгуудын засвар 
шалгаж, ажиглагч нарын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
шинжилгээний ажлын явц, багаж хэмжил зүй, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч  
шалган туслах ажлын акт бичиж танилцуулсан. ШТА-ын 
үнэлгээгээр: Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, дэвтэр 
хүснэгт хөтлөлт 100%, ХААЗааварчилгааны мөрдөлт 
100%, багаж төхөөрөмж, эд хөрөнгийн бүртгэлийн 
хяналт 100% байсан. ШТА-аас өгсөн үүрэгт 2020 оны 
жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг яг өөрсдөө бичиж 
хянуулах, дүгнүүлэх тухайд анхааруулга өгсөн. Шарын 
гол-Жимс станцын ус судлалын харуулд гулдралын 
ажиглалтыг 09 дүгээр сарын 09 нд хэмжилт хийсэн усан 
зах, эрэг гэсэн 2 чиглэлээр 500 м газарт урсгалын 
дагуу, голын усны түвшин 222 см зураглал гаргаж 10 
дугаар сард ГУСХ-д дамжуулахаар бэлтгэж байна. 
Хараа-Дархан харуулд 9 дүгээр сарын 21-нд шалган 
туслах ажил хийхээр төлөвлөсөн байсан ч голын усны 
түвшин ихтэй, гол туулах боломжгүй тул хойшлогдож 09 
дүгээр сар дуустал голын ус татрахгүй байсаар 10 сар 
хүргэсэн. 

 Төрийн 
үйлчилгээг 
сайжруулах 

1 Цаг агаарын 1, 5, 7 хоног, 10 дугаар 
сарын урьдчилсан мэдээ, ус,  орчны 
чанарын төлөв байдлын мэдээ, 

Цаг агаарын 1, 5, 7 хоног, 10 дугаар сарын урьдчилсан 
мэдээ, ус,  орчны чанарын төлөв байдлын мэдээ: 
 Өдөр бүрийн 5 төрлийн урьдчилсан мэдээ-155 

100% 



 

 

 тоймоор үйлчлэх сувгууд: 
1. www.Darkhan-uul.tsag 

agar.gov.mn сайт 
2. Mnda_oper@yahoo.com  и-мэйл  
3. Darkhan-Uul@nso.mn  
4. Дархан ус цаг уур facebook 

рэйж хуудас 
5. DBS телевиз, үүрэн телефон 
6. Сумдын ЗДТГ-ын самбар 
7. ХААН банк, залуучууд театрын 

лэд дэлгэц 
8. 91120092 дугаартай Багцын 

мессеж үйлчилгээ 
9. ABLE байгууллагын 

удирдлагын цогц программ 

1) Анхааруулга-3 
2) Сэрэмжлүүлэг-2 
3) УСМ-1 
4) 2 төрлийн тойм-35 
5) 7 хоногийн төлөв-4 

       6)  Сарын мэдээ-1 
       7)  Улирлын төлөв-1 нийт 203 мэдээг УЦУОШГ-ын 
даргын А/19 тушаалаар заасан хяналтын хугацаанд 
нийтэлсэн 
  Дархан Ус Цаг Уур /facebookийн пэйж хуудсанд  
Урьдчилсан мэдээ /2ш/ өдөр бүр 62 

1) Анхааруулга-3 
2) Сэрэмжлүүлэг-3 
3) УСМ-1 
4) Сарын мэдээ  1 
5) Улирлын төлөв-1 
7 хоногийн төлөв-4 удаа тус тус нийтэлсэн. 

 91120092 дугаараас тус үйлчилгээ ашиглан: 1 
хоногийн урьдчилсан мэдээг 30 удаа 6 хэрэглэгчдэд 
өдөр бүр 9, 23, 29 нд зөвлөмж анхааруулга мэдээг 
бороо, хөрсөн дээр 0-5 хүрч цочир хүйтрэлээр 
сэрэмжлүүлэг мэдээг 15, 20 нд, урьдчилан сэргийлэх 
мэдээг 26-нд аймаг, сумдын ОК-ны 92 хэрэглэгч, 
сумдын малчдын бүлгийн ахлагч, малчид зэрэг 84 
хэрэглэгчдэд 5 удаа хүргэсэн 91120092 дугаарын нэгж 
20010 төгрөгний үлдэгдэлтэй. ABLE байгууллагын 
удирдлагын цогц программаар 4 зар мэдээ ирсэн.  

2 Ус, цаг агаар, орчны чанарын тусгай 
хэрэгцээний мэдээ, мэдээллээр 
хэрэглэгч, иргэд, ААНБ, төрийн 
байгууллагуудад үйлчилж орлого 
бүрдүүлэх 

9 дүгээр сарын 03-ны ДЗХурлаас өгсөн үүрэг 

даалгаврын дагуу хаягдал усны хяналт тавьдаг 

аймгийн ТЦБайгууламж, Салхит өртөө, Шарын гол, 

Хонгор сумдын ЦБ-ын техникийн үзүүлэлт, хүчин чадал 

бүхий танилцуулгыг холбогдох ажилтнаас нь авч 

танилцсан ба тухайн ЦБ-уудад усны бохирдлын 

шинжилгээний дүн, цэвэрлэгээний чанарын хувийг 

100% 

mailto:Mnda_oper@yahoo.com
mailto:Darkhan-Uul@nso.mn
http://www.facebook.co/%20Дархан%20Ус%20Цаг%20Уур/
http://www.facebook.co/%20Дархан%20Ус%20Цаг%20Уур/


 

 

мэдээлсэн. 9 дүгээр сарын 22-нд сэтгүүлч 

Л.Отгонбаатарт аймгийн ЗДТГ-аас 2018-2020 онд орон 

нутгийн хөрөнгө оруулалтаар УЦУОШТөвд агаар, 

орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд 

нийлүүлэгдсэн багаж тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, ач 

холбогдол болон Дархан сумын агаарын чанарын төлөв 

байдлын талаарх мэдээллийг өгсөн.    

3 Орчны бохирдлын эх үүсвэр бүхий 
гэрээт ААНБ-уудын орчны хяналт 
шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх, 
сорилтын үр дүнг баталгаажуулж 
хүргүүлэх    

9 дүгээр сард Нэхий таннери ХХК, Дархан нефть 

хангамжийн газар, Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр ХК-

ийн Төмөр толгойн уурхай, Дархан эрдэнэ мах 

комбинат, Аймгийн ТЦБ-ын төсөл  Ludwig Pfeiffer Hoch- 

und Tiefbau GmbH & Co. KG, "Дархан Дулааны сүлжээ" 

ТӨХК, Эс энд эй трейд ХХК-ийн бохирдлын эх 

үүсвэрийн орчны хяналтын шинжилгээний ажлыг хийж 

сорилтын дүн мэдээг гарган үйлчилсэн. Дээрх 7 ААНБ-т 

794.7мян ₮ нэхэмжлэгдэж, 337.8 мян ₮ орлогот, 457.7 

мян ₮-ийн үлдэгдэлтэй байна. УЦУОШТ болон Агро 

экологи бизнесийн сургууль хоорондын хамтын 

ажиллагааны гэрээний хүрээнд АЭБС-ийн хичээлийн 

байрны төв шугамын усны 2 дээжийн химийн 

шинжилгээг хийж сорилтын дүнг гарган өгсөн. БОШЛ-

ийн гэрээт шинжилгээний ажлын бүртгэл, орлого 

бүрдүүлэлтийн тооцоо, хөтлөлтийг гаргаж нябо-той 

тулгалт хийсэн. 

100% 

Хуулиар 
олгогдсон 
чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэх 

1 Байгууллагын www.darkhan-
uul.namem.gov.mn цахим хуудсанд 
сарын төлөвлөгөө, тайлан, цаг үеийн 
мэдээ, дээд газрын тушаал 
шийдвэр, төсөв, санхүү, хүний 
нөөцийн судалгаа, хяналт, 
шалгалтын талаарх мэдээллийг 
байршуулах, санал хүсэлт хүлээн 
авах  

09 дүгээр сарын санхүүгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг  2020 оны 10 дугаар сарын 01-нд www.darkhan-
uul.namem.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. 09 
дүгээр сард нийт 9 албан хаагчид Б тушаалын төсөл 
бэлтгэж төвийн даргад танилцуулж ажилласан.  
https://hr.csc.gov.mn/  цахим хаягт 05, 23-нд Төвийн 
даргын тушаалаар өөрчлөлт орж байгаа албан 
хаагчдын мэдээллийг шинэчилэх, шинэ албан хаагчдыг 
бүртгэлд нэврүүлж ажиллаа. 

100% 
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http://www.darkhan-uul.namem.gov.mn/
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2 Төвийн ХАБЭА-н журмын 5 дугаар 
зүйлийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол 
өгөх, мөрдүүлж ажиллуулах  

Төвийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

журмын 5.2, 5.3 дугаар заалтын дагуу БОШЛ, ЦУ, УС, 

ХААЦУ-ын инженер техникчид, жолооч нарт намар 

өвлийн улирлын “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа”-г тухайн хэсгийн ерөнхий технологич 

өртөөний дарга нартай хамтран өгсөн. Нийт хэсэгт 

ХААЗааварчилгааг мөрдлөг болгон ажиллах 

анхааруулга санамжийг давтан өгч хяналт тавьж 

ажилласан. Хараа гол 9 дүгээр сарын 15-наас үертэй 

байсан тул ажиглагчид ХААЗааварчилгааг сайтар 

мөрдөж ажиллахыг утсаар өдөр бүр санамж өгсөн. 

Хүйтэний голын харуулын ажиглагч Барсүрэнд 

мотоциклоор шинжилгээний ажил гүйцэтгэх үеийн 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг өгч, 

хамгаалалтын малгайгаар хангасан. Төвийн 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн самбарыг 

албан хаагчдад ойр, ил болгон үүдний хэсэгт 

байрлуулж, шинээр 2 анхааруулга, санамж мэдээлэл 

тавьсан. Төвийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн самбарыг албан хаагчдад ойр, ил болгон үүдний 

хэсэгт байрлуулж, шинээр 2 анхааруулга, санамж 

мэдээлэл тавьсан. 

100% 

Хоёр. Шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлт / Удирдлагаас, хурлаас болон ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг даалгавар / 

Ажлын 
чиглэл 

№ Хийх ажлын жагсаалт Хэрэгжилт  
Хүрсэн 
түвшин 

 Бодлогын 
зорилтыг 

хэрэгжүүлэх 

1 09 дүгээр сарын 01 нээс 
үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн  “ АК-02” 
шинэчилсэн кодыг нэвтрүүлэх  
 
 
 
 

09 дүгээр сарын 01 нээс үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн   “ АК-
02” шинэчилсэн кодын зааврыг хэвлэж өртөөний 
инженер, техникч, харуулын ажиглагч нарт хугацаанд 
нь хүргүүлсэн. Инженер, техникч, ажиглагч нар 
шинэчилсэн зааврыг  кодоор ажиглалтын мэдээг 
зохиож сурсан. Инженер мэдээ зохиолтонд гарсан 
алдаа, эргэлзээтэй зүйл дээр  хариулт хяналт тавьж 

100% 



 

 

 
 

ажилласан. Мэдээ алдаагүй 100% дамжсан.  
 

2 Мэдээний хоцрогдолгүй ажиллах  03-нд Уур амьсгалын ерөнхий технологич 
Ш.Цагаанцоож нь “Шаазгайт” өртөөний дарга, техникч 
нарт хяналтын хугацааны мэдээний коодонд засвар 
хийх, унтах асуудлаар анхааруулга, зөвлөмж өгч  цахим 
/zoom/ хурлыг хийж Үр дүн: “Мэдээний хоцрогдолгүй 
ажиллах” аян зохион байгуулж удирдамж гарган 
ажиллаж байна  Мэдээний хоцрогдол багассан сайн 
тал ажиглагдлаа.  

100% 

Төрийн 
үйлчилгээ 

сайжруулах 

1 Мэдээ мэдээлэл гаргаж үйлчлэх  

 

БОХЗТЛ-оос хэмжил зүйн ном худалдан авч ажилдаа 
гарын авлага болгож ашиглах санал ирүүлсэний дагуу 
хувиасаа 20000 төгрөг шилжүүлсэн. 

100% 

 2 Орчны бохирдлын эх үүсвэр 
бүхий ААН байгууллагын хүсэлт, 
шаардлагын дагуу орчны хяналт 
шинжилгээний ажлыг хуваарийн 
дагуу гүйцэтгэх, сорилтын үр 
дүнг баталгаажуулан хүргүүлэх   

1. 9 дүгээр сард Нэхий таннери ХХК, Дархан нефть 
хангамжийн газар, Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр ХК-
ийн Төмөр толгойн уурхай, Дархан эрдэнэ мах 
комбинат, Аймгийн ТЦБ-ын төсөл  Ludwig Pfeiffer 
Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, "Дархан Дулааны 
сүлжээ" ТӨХК, Эс энд эй трейд ХХК-ийн бохирдлын 
эх үүсвэрийн орчны хяналтын шинжилгээний ажлыг 
хийж сорилтын дүн мэдээг гарган үйлчилсэн. Дээрх 7 
ААНБ-т 794.7мян ₮ нэхэмжлэгдэж, 337.8 мян ₮ 
орлогот, 457.7 мян ₮-ийн үлдэгдэлтэй байна.   

2. УЦУОШТ болон Агро экологи бизнесийн сургууль 
хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд 
АЭБС-ийн хичээлийн байрны төв шугамын усны 2 
дээжийн химийн шинжилгээг хийж сорилтын дүнг 
гарган өгсөн.     

БОШЛ-ийн гэрээт шинжилгээний ажлын бүртгэл, орлого 
бүрдүүлэлтийн тооцоо, хөтлөлтийг гаргаж нябо-той 
тулгалт хийсэн.  

100% 

 3 1) www.Darkhan-uul.tsag 
agaаr.gov.mn сайтаар голын 
усны горимын ажиглалтын 10 
хоног тутмын усны түвшний 

1. Хараа гол, Шарын гол, Хүйтний голуудын усны 
түвшний мэдээг 01, 11, 21-ны өдрүүдэд  www.Darkhan-
uul.tsag agаar.gov.mn –сайт-д  10 хоног тутмын дундаж 
түвшин  ОЖД-тай харьцуулалт хийсэн мэдээллийг 

 



 

 

мэдээгээр үйлчлэх;  
2) Агаар, усны чанарын сарын 

тойм мэдээгээр Able цахим 
программаар 11 
байгууллагын  мэргэжилтэнд 
орчны төлөв байдлын 
мэдээгээр үйлчлэх 

Аймгийн статистикийн хэлтэст 
Darkhan-Uul@nso.mn хаягаар 
агаарын чанарын төлөв байдлын 
сарын тойм мэдээг 3 харуулаар 
гарган илгээх; 

байршуулсан.  
2. www.Darkhan-uul.tsag agaаr.gov.mn сайтаар агаарын 
чанарын 7 хоногийн тойм болон агаар, усны чанарын 
сарын төлөв байдлын тойм мэдээгээр тогтмол 
үйлчилсэн. Able цахим программаар БОАЖГ, МХГ, ОБГ, 
Статистик, ЭМГ, ХЕГСГЗ, Захирагчийн алба, сумдын 
байгаль орчин хариуцсан мэргэжилтэн нийт 11 
байгууллагад агаар орчны сарын төлөв байдлын 
мэдээгээр 05-нд үйлчилсэн. 
3. Аймгийн статистикийн хэлтэст Darkhan-Uul@nso.mn 
хаягаар агаарын сарын мэдээг 2 харуулаар гаргаж 01-нд 
дамжуулсан. “Дархан цаг уур” facebook page хуудсаар 
Дархан сумын агаарын чанарын өдөр тутмын мэдээ 21 
удаа гаргаж хэрэглэгчдэд  үйлчилсэн.  

Гурав. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд хийх ажил 

Ажлын 
чиглэл 

№ Хийх ажлын жагсаалт 
Ажлын гүйцэтгэл 

Албан 
хаагчдыг 

сургах 

1 

Дархан өртөөний техникчид цаг 
агаарын урьдчилан мэдээлэх 
инженерээр ажиллах суурь мэдлэг 
эзэмших 
 

01-нээс 11-нд Дархан өртөөний инженер Р.Батчулуун, техникч 
Х.Мэнджаргал нар Цаг агаарын урьдчилсан мэдээлэхийн ажлын 
байранд ажиллах дадлага, туршилтын хугацаанд ерөнхий технологч 
Ц.Алтангэрэл, А.Батгэрэл нарыг дагалдаж техникч Х.Мэнджаргал 
УМҮЕТ-ийн ажлын байранд 17-ноос ажиллаж байна. 

2 

PDF файлыг хөрвүүлэх талаар 
дахин байгууллагын албан хаагчид 
заавар зөвөлгөө өгөх 

 

PDF-ээс WORD-руу хөрвүүлэх 2020 оны 07-р сарын 03-ны сургалт 
болон 2020 оны 09-р сарын 11-ний биеэр болон теле сургалт хийж, 
нарийн бичиг Р.Отгонтуяагын компьютерийн ИЛ ТОД фолдер дотор 
MCET-PDF to WORD-руу хөрвүүлэх видео хичээлийг байршуулсан. 
Хамрагдсан хэлтсийн албан хаагчидын сургалтын үр дүнгийн 
баталгаажуулалт хийж авхаар албан хаагчид 1-2 жишээн дээр 
сургалтын тайланг бичүүлж 2020 оны 09-р сарын 25-ны дотор авч хүн 
тус бүрээс тайланг авч ажилласан. Тайланг хэлтсийн 13-н албан 
хаагч өгсөнд 7-н албан хаагч хэвлэж, 6 албан хаагч онлайн файл 
хэлбэрээр шилжүүлэн өгсөн. 

Дөрөв. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 

mailto:Darkhan-Uul@nso.mn
mailto:Darkhan-Uul@nso.mn


 

 

№ 
Тайлант 
хугацаа 

Нийт 
өргөдөл, 
гомдлын 

тоо 

Шийдвэрлэлт 

Хугацаа 
болоогүй 

Шийдвэрлэлтийн 
хувь Шийдвэрлэж 

хариу өгсөн 

Бусад 
байгууллагад 
шилжүүлсэн 

Хугацаа 
хэтрүүлж 

шийдвэрлэсэн 

1 
2020 оны 09 

дүгээр сарын 30 
4 4 - -  100%  

1. Т.Наранчимэг нь цалингүй чөлөө, Ц.Отгонбаяр, Т.Нэргүй нар нь цалинтай чөлөө, иргэн Х.Уянга нь ажилд орох тухай 
хүсэлт нийт 4 хүсэлт ирсэнийг шийдвэрлүүлж ажиллаа.  

2. Т.Наранчимэгт төвийн даргын Б/50 тушаалаар цалингүй чөлөөг олгосон.  
3. Ц.Отгонбаярт төвийн даргын Б/47, Т.Нэргүйд Б/51 дүгээр тушаалаар тус тус 5 хоногын цалинтай чөлөө олгосон.  

Х.Уянга нь ажилд орох тухай хүсэлт өгсөний дагуу одоогоор орон тоо байхгүй тул хүний нөөцөд бүртгэсэн тухай мэдэгдсэн. 
Дархан өртөөний техникч  Х.Мэнджаргал нь өөр албан тушаалд түр хугацаагаар шилжих болсонтой холбоотойгоор Х.Уянгад түр 
хугацааны ажлын байр байгаа тухай мэдэгдсэн. Х.Уянга нь ерөө суманд үндсэн ажилтнаар ажилд орсон тул ажиллах боломжгүй 
тухайгаа утсаар мэдэгдсэн. Иймээс хүний нөөцөд бүртгэлтэй Ц.Оюунбилэгийг дуудан цаг уурын техникчээр 2 сарын хугацаатай 
ажиллуулахаар болж төвийн даргын Б/53 дугаар тушаалаар 09 дүгээр сарын 16 наас эхлэн ажиллуулж байна.  

Тав. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн байдал 

№ Тайлант хугацаа 
Ирсэн 

бичгийн 
тоо 

Шийдвэрлээгүй Шийдвэрлэсэн 
Шийдвэрлэсэн 

хаагаагүй 
Шийдвэрлэж 

хаасан Нийт 
Хугацаан-
даа яваа 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

Нийт 
Хуга-цаандаа 
шийдвэрлэсэн 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

1 
2020 оны 09 дүгээр 
сарын 30 

12   - 12 12 - - 12 

1. Нислэгийн цаг уурын төвөөс 2020 оны 08 дугаар сарын 06-нд 1/158 дугаартай зөвлөмж хэрэгжүүлэх тухай албан тоотын хариуг 09 
дүгээр сарын 04-нд №114 дугаартай албан тоотоор хүргүүлсэн.  

2. ДУА-н ХОХБТХ-с 2021 онд эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд санал авах тухай  5-10/1023 дугаартай албан тоотын 
хариуг 09 дүгээр сарын 11-нд №115 дугаартай албан тоотоор хүргүүлсэн.  

3. ДУА-н цагдаагийн газраас цаг агаарын мэдээ авах тухай 34/4/5889 дугаартай албан тоотын дагуу 2020.09.24-ний өдрийн №02/117 
дугаар албан тоотоор мэдээг хүргүүлсэн.  

4. ДУА-н Засаг даргын 1-10/546 албан тоотын дагуу мэдээллийг бэлтгэн 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн №120 албан тоотоор хүргүүлсэн.  

ЦУОШГ, Засаг дарга,Нислэгийн цаг уурын төв, МУ-ын сангийн яам, Дулаан шарын гол ТӨХК, Монгол алт ХХК, ДДС-ТӨХК, Завхан аймгийн 
цаг уурын төв зэрэг газруудаас хамтран ажиллах, шинжилгээ хийх, тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах тухай албан бичгүүдийг холбогдох албан 
тушаалтанд танилцуулж ажиллаа. 

 


