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“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ 

ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  

ТАЙЛАН 

 

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газраас 

2019 онд төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон цаг үеийн шаардлагатай үйл 

ажиллагаа, техник зохион байгуулалтын чиглэлээр дараах ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн байна. 

 

Нэг. Захиргааны удирдлагын чиглэлээр 

 

1.1 Албан хэрэг хөтлөлт 

 2019 онд тус газрын захирлын нийт 200 тушаал батлагдан гарснаас хүний нөөц, 

тусламж, дэмжлэг, тэтгэмж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн 134, байгууллагын 

хэмжээнд үйл ажиллагаандаа мөрдөх 36 тушаал тус тус батлагдан гарсан байна. 

 Тус газарт 2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаар бичиг хэргийн урсгалаар нийт 235 

албан бичиг ирсэн бөгөөд бусад байгууллага руу 429 албан бичиг явуулсан. 

 Тус газрын захирал болон захиргааны удирдлагын хэлтэст иргэн албан хаагчдаас 

78 өргөдөл ирүүлсэнийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн болно. 

 Шилэн дансны Хүний нөөцтэй холбогдох мэдээллүүдийг тухай бүр программд 

оруулж, баталгаажуулсан. 

 Байгууллагын зохион байгуулалтын салбар нэгжүүдээс 2019 оны албан хэрэг 

хөтлөлтийн хөтлөх нэрийн жагсаалтыг нэгтгэн авч хадгалах, хугацааг нь тогтоох 

ажлыг зохион байгуулж, захирлаар батлуулсан. 

 ХХМТГ-ын даргаар Захирлын 2018 оны үр дүнгийн гэрээний Илтгэх хуудсыг 

дүгнүүлж, 2019 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Газрын 

2018 оны техник зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны тайланг ХХМТГазарт 

хүргүүлсэн. 

 

1.2 . Сургалт, семинар 

1.3  

 2019 оны Удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, холбогдох сургалтад 

газар, салбар, нэгжийн дарга нарыг хамруулсан. 

 Албан хаагчийн мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд чиглэл тус бүрээр нь 

сургалтыг зохион байгуулсан. 

 Номин даатгалтай байгуулсан гэрээний дагуу жолоочийн хариуцлагын болон 

хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт эрүүл, мэндийн даатгалын танилцуулга, 

мэдээллийн сургалтыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 цагт Төв 

байрны хурлын зааланд зохион байгуулсан.  



 Иргэдийн хэрэглээний боловсролын төвөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 

байгууллагын албан хаагчдад “Иргэн бүрт эрүүл мэнд” сэдэвт туршилт, сургалтыг 

явуулсан. 

 Авилгатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвөөс зохион байгуулж байгаа “Авилгын 

эсрэг суурь” сургалтад холбогдох албан хаагчдыг хамруулах арга хэмжээ авав.  

 Тус газрын албан хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 

англи хэлний сургалт, түвшин тогтоох шалгалтыг системийн хэмжээнд зохион 

байгуулсан. 

 Тус газрын албан хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 

хятад, солонгос хэлний сургалт зохион байгуулсан. 

 

1.4 Гадаад харилцаа 

 Байгууллагын танилцуулгыг англи хэл рүү орчуулав.  

 Английн ВВС агентлагтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ВВС нэвтрүүлгийг ФМ-

ээр дамжуулах ажлыг гүйцэтгэж байна.   

 Байгууллагын веб сайтыг англи хэл рүү орчуулж дууссан 

 DRM-ийн төсөл орчуулсан. /58 хуудас/. Төслийг 5 аймагт хувааж боловсруулсан. 

 Алслагдсан 30 суманд фм станц байрлуулах төслийг боловсруулж, орчуулсан. 

 Радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг тоон технологид шилжүүлэх” 

төслийг Монгол хэлнээс Англи хэл рүү  

орчуулсан. (40 хуудас) 

 CES 2019 үзэсгэлэнгийн танилцуулгыг англи хэлнээс Монгол хэл рүү орчуулав. 

 Цалингийн тодорхойлолтыг Монгол хэлнээс Англи хэл рүү орчуулав. 

 Англи хэл дээр байгууллагын танилцуулгыг ppt хэлбэрээр бэлдэж дуусгасан. 

 

Гадаад сургалтын чиглэлээр 

 Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар ХШҮХ-ийн санхүүгийн мэргэжил-тэн 

А.Билэгжаргал 2019.I/07-I/25 Энэтхэгийн Ghazia-bad city. “Budgeting, accounttting 

and finan-cial management in government sector” “Төрийн захиргааны төсөв, 

нягтлан бодох бүртгэл ба санхүүгийн менежмент”.  

 Хөвсгөл аймгийн РТСГ-ын ахлах инженер Д.Ариунчимэг 2019.II/4-II/15 Энэтхэг 

улсын Ghaziabad хотод “Telecom switching signalling fundamentals” 

 ХШРА-ны ахлах инженер Д.Хатанбүүвэй 2019.III/25-V/17 Энэтхэг улсын Мумбай 

хотод “Advanced IP technology (IPV6) implementation Strategies in telecom” 

“Цахилгаан холбоон дахь дэвшилтэт IP технологи (IPV6) хэрэгжүүлэх стратеги” 

 ТТС-ын ахлах инженер П.Эрдэнэбат Иран улсын Тегеран хотод 2019.VII.07-VII.12 

“Advanced Remote Sensing Techniques” “Алсын зайн тандалт судалгаа”. 

 ЗУХ-ын дарга Н.Бямбадорж 2019.VIII.05-VIII.28 Энэтхэг улсын New Deli хотод 

“International labour standards and promotion of gender equality at the workplace”, 

"Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт ба ажлын байран дахь жендэрийн тэгш 

байдлыг сурталчлах" 

 Захирал С.Цагаанхүү Энэтхэгийн Газайвад 2019.IX/30-X/05 “5G and IOT”, “5G ба 

эд юмсын интернет” 

 ШУХ-ийн инженер О.Дуламсүрэн 2019.XI/13-XI/22 Энэтхэгийн Газайвад хотод 

“Satellite communication” сургалтуудад тус тус хамрагдаж амжилттай төгссөн. 



 ШУХ-ийн ээлжийн инженерүүдэд “Тоон телевизийн станцын оношлогоо, 

тохиргоо” сэдвээр ХЗТ-ийн инженерүүдээс ганцаарчилсан практик сургалт авсан. 

 

1.5 . Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

чиглэлээр 

  “Хүндэт холбоочин” тэмдгийн дагалдах мөнгийг өндөр настан болон одоо 

ажиллаж байгаа нийт 80 хүнд олгосон. 

 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, дэмжих зорилгоор нийт албан 

хаагчдыг “Люкс мед” эмнэлэгт нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамруулав.  

 Байгууллагын цасны баяр болон олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын үйл 

ажиллагааг тус тус зохион байгуулав. 

 Олон улсын Ахмадын баярын өдрийг 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 

зохион байгуулж тус газрын ахмад ажиллагсдыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион байгуулсан.  

 Холбоочдын баярыг байгууллагын хэмжээнд тэмдэглэж, ажилтан албан хаагчдыг  

“Хайртхаан” амралтын газарт амруулав.   

 Урлаг спортын 5 дугаар наадмыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулсан. 

 Байгууллагын 5 төрөлт /шатар, дартс, теннис, сагсанбөмбөг, гарбөмбөг/ спортын 

тэмцээнийг зохион байгуулж, шилдэг тамирчдыг шагнаж урамшуулав.  

 Харилцаа холбооны салбарын спортын тэмцээнд баг тамирчид амжилттай 

оролцсоноос эмэгтэй баг сагсан бөмбөгийн төрлөөр мөнгөн медаль хүртэв. 

 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын золголтын үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж, бүх ажилчдыг хамруулан нэгдсэн золголт хийж, 70 ахмадуудыг 

хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. 

 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын 0-

16 насны хүүхдийн судалгаа болон бэлэгний зардлын төсөв, тоог гаргаж албан 

хаагчдын 126 хүүхдэд гарын бэлэг өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

ажиллав. 

 Тус байгууллагын ахмад настан З.Цэдэнбалжирт байгууллагын удирдлага болон 

нийт ажилтнуудын зүгээс мөнгөн тусламж үзүүлсэн. 

 Тус газраас өндөр настны тэтгэвэрт гарсан 4 албан хаагчид тус бүр 1-8 сарын 

цалинтай нь тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгосон. 

 

1.6 . Бусад ажил 

 Байгууллагын сүлд дууг дүрсжүүлж, зураг авалтыг хийлгэсэн. 

 Радио нэвтрүүлэх төв станцын 60 жилийн ойг тохиолдуулан ажлыг хэсэг 

байгуулж, төлөвлөгөөт ажлуудыг гүйцэтгэж байна. 

 Ахмадын хорооны хуралд оролцож 2019 оны төлөвлөгөө болон ахмадын шинэ 

жилийн бэлтгэл үйл ажиллагаатай танилцаж протокол хөтлөв. 

 Ахмад настан холбоочныг салбарын ахмадын байгууллагад нөхөн бүртгэж авах 

тухай журмыг орон нутаг дахь РТСГ-уудад хүргүүлэв. 

 Нийтийн их цэвэрлэгээг газрын хэмжээнд зохион байгуулан ажилласан. 

 2019 онд ирсэн бичгүүдийг скайнердсан.  

 Номын сангийн номуудыг төрөлжүүлж, баяжуулсан.  



 Тус газрын байгууллагын болон агентлагийн шагналаар шагнагдах албан 

хаагчдыг холбогдох журмын дагуу шагналд хамруулан аймаг тус бүрийн РТСГ-т 

хүргүүлсэн. 

 Ажилтан, албан хаагчдын утасны жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж хэвлэсэн. 

 Салбар, нэгжийн болон 5 аймгийн Радио телевизийн сүлжээний газруудын 

улирал, сар, 7 хоногийн тайланг тухай бүр нэгтгэн боловсруулан ажиллаж байна. 

 Мөн байгууллагын дотоод сүлжээнд ашигладаг Eoffice.rtbn.gov.mn программын 

сургалтыг Өмнөговь, Хөвсгөл, Баян-Өлгий, Дорнод Говь-алтай аймагт тус тус 

онлайн сургалтыг зохион байгуулан ажилласан байна.  

 

Хоёр. Санхүү, хангамж, үйлчилгээний чиглэлээр 

 

    2.1. Санхүүгийн чиглэлээр 

 Гадаад дотоод албан томилолтуудыг төсөв гүйцэтгэлийн дагуу хянаж хаасан. 

 Байгууллагын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх зорилгоор 

“Үндэсний аудитын газар”, “Өлзийт экаунт ХХК” аудитын газартай байгуулсан 

гурвалсан гэрээний дагуу  санхүүгийн аудитлагдсан тайланг баталгаажуулж 

холбогдох дээд шатны газрууд болох ХХТМГ, ЗГХЭГ, ТӨБЗГ-д руу тус тус 

хүргүүлж, цахимаар илгээсэн. 

 “Үндэсний аудитын газар”, ЗГХЭГ-с зохион байгуулсан “Шилэн дансны хуулийн 

хэрэгжилт”-ийн хүрээнд тус газар хамрагдаж  шалгуулж дууссан.  

 Байгууллагын 2019 оны төсвийн төслийг харъяа 5 аймаг болон бусад хэлтэс, 

албадуудаас ирүүлсэн хөрөнгө оруулалт, урсгал засварын саналыг үндэслэн, 

нэгдсэн байдлаар бэлтгэж баталгаажуулсан. 

 Монгол улсын Засгийн газрын №193 тогтоол болох “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчид хамаарах барилга, газрыг дахин үнэлэх” тогтоолын дагуу тус 

газрын  захирлын 2018.5.25-ны  А/26 тоот “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 

тушаал гарсан. Хамрах хугацаанд журмын дагуу ажлыг зохион байгуулж хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд дахин үнэлсэн хөрөнгийг “Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, 

бүртгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн дансанд тусгах аргачлал”-ын дагуу 

тусгах ажлыг заасан хугацаанд хийж дуусгасан. 

 Сар тутам харилцахын болон үндсэн хөрөнгө, бараа материал, касс, НД, 

ХАОАТ-ын тайлангуудыг тус тус хийсэн. 

 ТӨБЗГ-т зохих журмын дагуу тус газрын авто тээврийн хэрэгслийн судалгааг 5 

аймагтай нэгтгэсэн байдлаар маягтын дагуу бэлтгэж илгээсэн. Мөн “Хөрөнгийн 

дахин үнэлгээний тайлан” г нэгтгэсэн байдлаар хийж хүргүүлсэн. 

 2018, 2019 оны үндсэн хөрөнгийн  жилийн мэдээг ТӨБЗГазарт ТӨ, ТӨХ 

маягтын зааврын бөглөж цахимаар болон цаасаар явуулсан. 

 Санхүүгийн үйл ажиллагааг тогтвортой, тасралтгүй явуулах хүрээнд 

“Санхүүгийн тооцоолох ХХК”-тай цаашид хамтран ажиллах гэрээг сунгаж, 

санхүүгийн программыг шинэчлэн суулгаж, 1-р улиралд гарсан ажил 

үйлчилгээг нөхөж оруулсан.  

 Цалинг товлосон хугацаанд нь бодолт хийн олгосон. Мөн ажилтан, албан 

хаагчдын нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрийг 

бөглөлт хийн хавтасласан. 



 Бараа материал, үндсэн хөрөнгө, жолоочийн тооцоо, шатахууны зарцуулалт, 

бусад холбогдох анхан шатны баримтуудыг хөтөлсөн. 

 Гэрээт байгууллагуудтай жилийн эцсийн байдлаар авлага, өглөгийн тооцоо 

нийлж тооцооны үлдэгдлийн баталгааг үйлдэж баталгаажуулсан. 

 Статистикийн үндэсний хороонд шугамын радио хэрэглэгчийн тайлан мэдээг, 

мөн ажилтан албан хаагчдын цалингийн дэлгэрэнгүй судалгааг салбар 5 

аймагтай нэгтгэж гаргаж өгсөн. 

 Санхүүгийн тайлант хугацаанд хагас жил тутам хийгддэг сэлбэг хэрэгсэл, 

бусад хангамжийн материалын тооллогыг товлолт хуваарийн дагуу хийж 

гүйцэтгэсэн. 

 Ашиглагдахгүй байгаа болон ашиглалтын хугацаа дууссан үндсэн хөрөнгө 

болон бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл бүхий багаж, сэлбэг хэрэгслийг 

байгууллагын “Өмч хамгаалах комисс”-ийн шийдвэрийн дагуу ТӨБЗГ-т санал 

хүргүүлснээр үндсэн хөрөнгийг актлах №306 тоот шийдвэр гарч, данснаас 

хасалт хийсэн. 

 Байгууллагын “Өмч хамгаалах комисс”-ын шийдвэрээр санхүүгийн данс дахь 

/бусад хангамжийн/ дансанд бүртгэлтэй бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлсийг 

акталж данснаас хасалт хийсэн. 

 ТӨБЗГ-ын гаргасан журмын дагуу “Акталсан хөрөнгө устгах түр комисс”-ыг тус 

газрын захиралын тушаалаар байгуулж шийдвэр нь гарсан үндсэн 

хөрөнгүүдийг устгах ажил хийсэн. 

 Байгууллагын хэмжээнд 2019 онд актлагдсан 5 ширхэг фургон автомашиныг 

ТӨБЗГ-ын тогтоолын дагуу харъяалагдах салбар аймгуудад дуудлага 

худалдааг зохион байгуулж, ажлын гүйцэтгэлийг нэгтгэн ТӨБЗГТ-т хүргүүлсэн.  

 Үндэсний аудитын газраас товлолт хуваарийн дагуу байгууллагын 2019 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд эхний шатны хяналт, шалгалт орохтой холбоотой 

шаардлагатай анхан шатны баримтуудыг бэлтгэж, Үндэсний аудитын газар, 

“Өлзийт эккаунт аудит” ХХК-тай гурвалсан гэрээ байгуулан баталгаажуулах 

шатандаа явж байна. 

 Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс товлолт хуваарийн дагуу тус 

газрын Санхүүгийн хэлтсийн 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 оны 11-р сар хүртэлх 

санхүүгийн үйл ажиллагааны анхан шатны баримтад хяналт шалгалтыг хийж 

дуусгасан. 

 Байгууллагын 2019 оны жилийн эцсийн үндсэн хөрөнгө, бараа материалын 

тооллогыг холбогдох заавар журмын дагуу зохион байгуулна. 

 Санхүүгийн тайлант хугацаа дуусч байгаатай холбоотой харилцагч  гэрээт 

байгууллагуудтай төлбөр тооцоог нийлж, орлого төвлөрүүлнэ. 

 Салбар 5 аймгийн 2019 оны жилийн эцсийн тайланг хянаж, 2020 оны төсвийн 

хуваарийг баталсан. 

 

      2.2. Хангамж, үйлчилгээний чиглэлээр 

 Байгууллагын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан ажлуудыг ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу www.tender.mn 

http://www.tender.mn/


сайт дээр зарлал мэдээллийг байршуулж,  журмын дагуу шалгаруулалтыг 

явуулж, гарсан үр дүнг тус сайт дээр байршуулж ажиллав. Үүнд:  

1. Захиргааны байрны хурлын заалны засварын ажил, 

2. Шуурхай удирдлагын нэгжийн байранд засвар хийж тохижуулан, серверийн 

өрөөг тусгаарлах ажил 

3. Их чадлын ламп худалдан авах ГУ-68П-4ш, 

4. Захиргааны байрны дээврийн засварын ажил, 

5. Захиргааны байрны гадна фасадны засварын ажил, 

6. Дорноговь аймгийн сайтын байр, цамхаг шилжүүлэх, 

7. Хонхорын радио нэвтрүүлэх төв станцын дээврийн засварын ажил. 

 Албад хэлтсээс ирүүлсэн захиалгыг судлан цаг алдалгүй, түргэн шуурхай 

нийлүүлэв. 

 Захиргааны байрны хөдөлмөр хамгааллын буланд шаардлагатай багаж 

хэрэгслийг худалдан авч, галын шингэн болон шохойн хор суурилуулж 

галын аюулгүй байдлыг сайжруулав. 

 Байгууллагын анхан шатны түргэн тусламжийн хайрцагт шаардлагатай эм, 

боох хэрэгслийг авч нийлүүлэв. 

 Налайх, Хужирбулангийн сайтын байрны дээврийг өөрсдийн дотоодын нөөц 

бололцоог ашиглан дээврийн цаасыг шинэчлэн засварлав. 

 Автомашинуудын долоо хоногийн шатахууныг хуваарилан өдөр тутам 

захиалгын дагуу хяналт тавьж ажиллав.  

 Автомашины ээлжит Улсын үзлэг, тооллогод тухайн сар бүрт нь оруулж 

баталгаажуулав. 

 Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангаас санхүүжигдсэн орон нутгийн 

салбаруудад фургон автомашин гардуулах үйл ажиллагааг ёслолыг 2019 

оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр амжилттай зохион байгуулав. 

 Тус газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах ажлын хүрээнд 

шаардлагатай сэлбэг материалыг цаг хугацаанд захиалан нийлүүлсэн.  

 Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Шарилжгүй 

Улаанбаатар” аянд нэгдэн сар бүр Захиргааны байрны гадна талын их 

цэвэрлэгээг хийж, шарилжыг устгав. 

 Чингэлтэй сайтын хамгаалалтын хилийг дотор тийш татах, шинэ багана 

цутгах, хуучин торыг шинэ багана руу шилжүүлэх, дутуу газар нь шинээр 

хамгаалалтын тор татах ажлыг хийж дуусгав.  

 Автомашины ээлжит Улсын үзлэг, тооллогод Ланд 200 маркийн 49-

24 УБК, Прүс-20 маркийн 25-75 УНҮ улсын дугаартай автомашиныг оруулав. 

46-96 УБН автомашины моторыг бүрэн оношлуулж, сэлбэгийг судлав. 

 Урлаг спортын 5 дугаар наадмын арга хэмжээнд оролцох албан хаагчдыг 

Баян-Өлгий, Сүхбаатар аймгийн төвд зохион байгуулагдсан “Харилцаа 

холбооны хөгжил 2019” бүсийн зөвлөгөөнд оролцох ажилчдыг тээвэрлэх 

автомашинуудыг бэлтгэж, шатахууныг хуваарилан явуулав. 



  “Мэдээлэл харилцаа холбооны 98 жилийн ойн баяр”-ын үйл ажиллагааны 

хүрээнд зохион байгуулагдсан салбарын спортын тэмцээнд оролцох 

тамирчдын гадуур хувцсыг захиалан жигдрүүлсэн. 

 

           Гурав. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 

 

 3.1. ХАБЭА ГАУС талаар 

 Нийт инженер техникийн албан хаагчдыг нормын дагуу ажлын хувцсаар 

хангасан.  

 ХАБЭА-н сургалт гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулсан. 

 Телевизийн төв станц, Радио нэвтрүүлэх төв станц, Мэргэжлийн хяналтын 

ерөнхий газраар ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хэмжилт, шинжилгээ 

хийлгэсэн тайланг Захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргад танилцуулсан. 

 ТТС, РНТС-д галын дүгнэлт гаргуулсан. 

 ГАУС танхимын болон практик сургалт хийж нийт 53 ажилтан албан хаагч 

хамрагдсан. 

 ХШРА, РНТС, ХЗТ-н цахилгааны хамгаалах бээлийд туршилт хийж, 

баталгаажуулсан. 

 Улаанбаатар хот дахь инженер техникийн ажилчдад ажлын гутал олгосон.  

 “Хөдөлгөөн эрүүл амьдралын үндэс” уриатай захиргаа байрны ажилтан 

албан хаагчид өглөө бүр 3 минутын дасгал хийж эхлээд байна. 

 ХАБЭА-н сургалтыг НХЭГ-аас мэргэжилтэн багш нарыг урьж сургалт зохион 

байгуулсан. 

 

 3.2.Санхүү дотоод хяналтын талаар 

 Улаанбаатар хотын төв салбар болон салбар 5 аймгийн станцуудын шилэн 

дансыг сар бүр шалгасан.  

 Автомашины сэлбэг хэрэгслийн зарцуулалт, Жолоочын тооцоо, Бараа 

материалын орлого, зарлага, Бэлэн мөнгөний баримт бүрдүүлэлт,ажилчдын 

сар бүрийн хоолны тооцоонд улирал бүрээр тасалбар болгон хяналт хийсэн 

ноцтой зөрчил байхгүй болно. 

 

       3.3 Техникийн дотоод хяналтын талаар 

 Био, нисэхийн сайтуудаар очиж ажилласан. Хашаа, хаалга засварлах, 

цамхаг будах шаардлагатай байсаныг засварлуулсан.  

 Төв аймагт ажилласан. Цамхаг будах, сүлжээний кабелийн эмх цэгцийг 

сайжруулах үүрэг өгсөн. Сүлжээний кабель цэгцэлсэн.  

 Налайх сайт. Цамхаг хазайлттай, дээврээс ус гоожиж цахилгааны шитны 

дээрээс ус гоожиж төхөөрөмж гэмтсэн. Дээврийг засварласан. Хөргөлтийн 

төхөөрөмжийн байршлыг өөрчилж хөргөлтийн сэнсний өнцөгийн 

тохируулсан. 

  Хэнтий аймгийн цамхагийг шалгасан.  

 Хэнтий аймгийн Норовлингийн ЦЭХ-ний зөрчлийг газар дээр нь очиж 

шалгаж зөрчлийг арилгуулсан. Энэ шалгалтын мөрөөр зүүн чиглэлд 



цамхагт байрлуулсан антенуудад шалгалт хийж сард 2 сая төгрөгийг 

орлогын алдагдал байсныг илрүүлсэн. 

 Сэлэнгийн Жавхлант сумын ЦЭХ-ний зөрчлийг илрүүлж 223000₮-ийн 

зөрчлийг суутган тооцох журмаар барагдуулсан. 

 РНТС, Налайх, Хужирбулан, ХШРА, ТТС, ШУХ, ХЗТ-үүдэд ХАБЭА-ын 3 

шатны үзлэг хийсэн.  

 Оффисын байрны галын хорны үзлэг хийж архивын өрөөний үүдний галын 

хор ажилгүй болсныг шинэ галын хороор сольж тавьсан.  

 

Дөрөв. Маркетинг, төлөвлөлтийн чиглэлээр 

 Хөвсгөл, Дорнод аймгийн РТСГ-т камер суурилуулах, дотоод сүлжээний 

тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл боловсруулж танилцуулсан. 

 ПКВ-250, ДСВ-500 их хүчний станцыг үндсэн чадлаар ажиллуулах эрчим 

хүчний тооцоог гаргаж танилцуулсан. 

 Интернэт радио аппликейшныг хөгжүүлэлт хийгдэж Appstore, playstore 

цэсэнд орсон. 

 Хот орчимд болон 21-н аймгийн тоон телевиз хэрэглэгчдийн судалгааг 

гаргаж танилцуулсан. 

 Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ЗДТГ-т 2020 онд зуслангийн газар авах 

тухай хүсэлт илгээн ажилласан. 

 Байгууллагын пэйж хуудсаар Монголын радиогийн хөтөлбөрийн шууд 

дамжуулж сонсогчдод хүргэж ажиллаж байна. 

 Телевизийн төв цамхгийн их засварын ажилтай холбоотой төсөл 

боловсруулж танилцуулсан.  

 ХХЗХ-той хамтран ажиллаж Улаанбаатар хот орчимд болон орон нутагт 

нэвтрүүлэг дамжуулах сувгийн нэр тоог тодорхой болгосон. 

 Тоон радио төслийг ХРНТСтанц, салбар 5 аймгийн төслийг танилцуулсан. 

 Байгууллагын үйлчилгээний үнэ тарифыг шинэчлэн боловсруулж 

батлуулсан. 

 Телевизийн төв станцын байранд өөрийн телевизийн соурстой болох 

шилэн кабелиар телевизүүдээс соурс авах талаар хамтран ажилласан. 

 2018 оны Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх гэрээг 

стандартын дагуу хавтаслан бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгсөн. 

 Оператор ажиллагааны цалинг тооцоолон ажилласан. 

 Хувь хүн, хуулийн этгээдтэй гэрээ хийх тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт 

тавих сунгалт хийх ажлыг цаг тухайд нь гүйцэтгэсэн. 

 Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь аймгуудад байрлах сайтын байр 

цамхагт байрлаж байгаа гадны байгууллагын тоног төхөөрөмжд гэрээний 

тулгалт хийж ажилласан.  

 Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь аймгуудын байгууллагын 

эзэмшлийн байр цамхагт байрлаж байгаа тоног төхөөрөмжийн судалгаа 

хийсэн. 

 Байгууллагын авлага бууруулах ажлын хүрээнд ТВ9, Эх орон ТВ-ийг өр 

төлбөрийн асуудлаар хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлүүлэхээр 

холбогдор газарт хандсан.  



 Хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой 47 албан бичиг төлөвлөн батлуулж 

тухайн газар байгууллагад хүргүүлэн ажилласан. 

 Тайлант хугацаанд нийт 112 гэрээ байгуулан ажилласан.  

 

Тав. Шуурхай удирдлагын чиглэлээр 

 Хэлтсийн хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг сар, улирал, жилээр гаргаж, хийсэн 

ажлын тайланг 7 хоног бүрийн Баасан гарагт ЗУХ-т өгч хэвшсэн. 

 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт гарсан гологдол саатлын акт 15-г 

тогтоож, бүртгэлжүүлсэн. Үүнд: Ажлын хариуцлага алдсан-8, гадны 

нөлөөллөөс шалтгаалсан-7, э/х-4, байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл-3. 

 Хариуцсан ажлын хүрээнд холбогдох гадаад 19, дотоод 29 албан бичгийн 

боловсруулалт хийж, илгээсэн. 

 Телевиз, FM радио, ШР-ийн саатлыг сар, улиралаар нэгтгэн чанарын 

мэдээний тайлан гаргаж, дүгнэсэн.  

 Гэмтсэн төхөөрөмжийн судалгааг эхний 9 дүгээр сарын байдлаар нэгтгэн 

гаргаж, гэмтэлтэй төхөөрөмжийн засварлагдаж байгаа хугацаанд хяналт 

тавьсан. Тайлант хугацаанд нийт 79 тоног төхөөрөмж гэмтсэнээс 63 нь 

засварлагдаж, 8 төхөөрөмж засварлагдах боломжгүй, өмч хамгаалах 

коммист актлах санал оруулсан.  

 Орон нутгийн инженер, аймгийн РТСГ, салбарын дарга нарын 1-11 дүгээр 

саруудын ажил байдалд үнэлгээ өгсөн.  

 Тоон телевиз болон FM радиогийн тоног төхөөрөмжийн бүртгэлийг 

өөрчлөлт гарсан тухай бүрд шинэчилсэн.  

Үүнд: МУ-ын засгийн газар болон Ддэш ТВ ХХК-ийн хооронд байгуулсан 

хиймэл дагуулын телевизийн үйлчилгээний гэрээ дуусч, “Монголсат” 

нетворкс ХХК-ийн хиймэл дагуулд телевиз, ФМ радио болон радио 

нэвтрүүлэх станцуудыг шилжүүлэх ажлын хүрээнд 2019 оны 9 дүгээр 

сарын 15-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацаанд тоног 

төхөөрөмжийн бүртгэлийг шинэчилж, бүртгэлжүүлсэн. 

 Техник ашиглалтын үзлэг үйлчилгээг хийгдсэн эсэхэд сар бүр хяналт 

тавьсан. 

 ХАБЭА-н I-р шатны хяналтыг 7 хоног бүрийн Даваа гараг бүр хийж, илэрсэн 

зөрчлийн  дагуу холбогдох арга хэмжээ авсан.  

 Ажлын бус цагаар болон орон нутагт томилолтоор ажиллаж байгаа албан 

хаагчдад цаг агаарын болзошгүй аюулын үед сонор сэрэмжтэй ажиллах 

талаарх аюулгүй байдлын заавар зөвлөмжийг тухай бүрт тогтмол өгч 

ажиллаж байна. 

 Тайлангийн хугацаанд орон нутагт томилолтоор ажилласан нийт 37 

тайланд хяналт тавьж, зөрчил илэрсэн 3 тайлангийн зөрчлийг арилгасан. 

 Урт долгион болон FM105,5 сонсдог хэрэглэгчдийн судалгааг гаргаж, сар 

бүр хяналт тавьж ажиллаж байна.  

 Төв, Архангай, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан, Хэнтий, Дорнод, 

Баянхонгор, Сүхбаатар, Булган, Баян-Өлгий, Сэлэнгэ аймгуудад нийт 43 

фильтр хүргүүлж, суурилуулалт хийж, оператор компаниудтай нөлөөлөл 

арилж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилласан. 



 Гэмтлийн алгоритм гаргасан.  

 Хэлтсийн 2018 оны архивыг баримт бичгийг стандартын дагуу үдэж, 

архивын мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.  

 Гэрээт телевизүүдийн нэвтрүүлгийг дахин дамжуулсан хугацаа болон 

чанарын мэдээллийг сар бүрийн эхний 7 хоногт багтаан 2 талаас 

баталгаажуулан санхүүгийн нэхэмжлэхтэй илгээсэн.  

 Салбар, хэлтсийн дарга, ахлах инженер нарт шуурхай ажиллагааны үед 

бэлэн байдлыг хангаж ажиллах үүднээс сар бүр утсаар хяналт хийж, үр 

дүнг захиралд танилцуулсан.  

  Байгууллагын хэмжээнд нийт 376 гэрээт операторуудтай утсаар 

холбогдож мэдээллийн шинэчлэлт хийсэн. 

 Хот орчмын Баянхошуу, Био, Өлзийт, Гачуурт, Бэлх, Шархадны сайтуудад 

ХШҮХ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтарч ээлжит үзлэг шалгалт хийсэн. Хяналт 

шалгалтын дагуу илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, цаашид алдааг давтан 

гаргахгүй ажиллах хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг 

арилгуулсан. 

 

Зургаа. Техникийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

 

 Телевиз радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн холболтын нэгдсэн төв байгуулах 

хэрэгцээг тодорхойлох, бодлогын чиглэл шаардлагатай эсэх талаарх 

судалгааг ХХМТГ-т танилцуулав.  

 “Монголсат нетворкс” ХХК-ийн хиймэл дагуулд үйлчилгээг 10 дугаар сарын 

15-нд бүрэн шилжүүлж дууссан ба УБ хот, хот орчимд 16 суваг, орон нутагт 

хүлээн авагчаас шалтгаалан одоогооор 10-16 сувгийг дахин дамжуулж 

байна. 

 Тоон радио төслийн TЭЗҮ-ийг аймгуудын дарга нарт танилцуулж, Баян-

Өлгий аймгийн станцыг тоон горимд бүрэн шилжүүлэх туршилтыг хийсэн. 

Баян-Өлгий аймгийн станцын зурвас өргөсгөгч болон контент серверийн 

төслийн ТЭЗҮ-д тусгасан хэсгийг салгаж орон нутагт хөрөнгийг шийдүүлэх 

талаар ТХ, Баян-Өлгий аймгийн РТСГ хамтран ажиллаж байна. 

 “Антен, цамхгийн үзлэг, засвар үйлчилгээний баг байгуулах тухай”, “Тоон 

телевизийн станцын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжид үзлэг, 

засвар үйлчилгээ хийх хуваарь ба хамрах хүрээ” батлуулсан ба 

хэрэгжүүлэх, хяналт тавих тухай дотоод албан бичгийг ТТС, ХЗТ, ШУХ-т 

хүргүүлэв.  

 Дорнод аймгийн Хэрлэн, Дорноговь аймгийн Сайншанд, Айраг, Эрдэнэ,  

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Наран, Бүрэнцогт, Хэнтий аймгийн 

Өндөрхаан, Цэнхэрмандал, Норовлин сумдад байрлах байгууллагын 

эзэмшлийн нийт 9 цамхагт суурилуулсан түрээслэгч байгууллагын антен 

тоног төхөөрөмжийн байдалд хяналт,  цамхагт техникийн үзлэг, засвар 

үйлчилгээг хийж гүйцэтгэн тайланг танилцуулсан. 

 Монсат компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хоёр байгууллагын 

хамтарсан инженерийн баг Монголсат Нэтворкс ХХК-ийн газрын станц, 

хиймэл дагуул, тоног төхөөрөмжүүдийг тус газрын сансрын хүлээн 



авагчуудтай холболт хийж хэмжилт туршилтыг хийсэн ба үр дүнгийн 

талаарх илтгэх хуудсыг албан бичгээр хүргүүлэв.  

 Монголсат Нэтворкс ХХК-ийн хиймэл дагуулд шилжих аймаг, сумдад 

шаардлагатай төхөөрөмжийн тооцоог гаргаж ХХМТГ, Монголсат нетворкс 

ХХК-д хүргүүлэв. Хиймэл дагуулд өгөх сувгийн жагсаалтыг Монголсат 

нетворкс ХХК-нд гарган өгсөн.  

 Сансрын хиймэл дагуулын үйлчилгээг сонгон шалгаруулах техникийн 

шаардлагыг боловсруулахад оруулах санал, мөн үйлчилгээ эрхлэгчийг 

шинээр сонгон шалгаруулахтай холбогдолтой саналыг тус тус 

боловсруулан ХХМТГ-т хүргүүлж ажиллав. 

 Монголсат нэтворкс ХХК-ийн нэвтрүүлгийг манай ашиглаж байгаа сансрын 

хүлээн авагчаар хүлээж авах боломжтой эсэх талаар судалгаа, хэмжилт, 

туршилтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Шинэ хиймэл дагуулд Телевиз, ФМ радио болон радио нэвтрүүлэх 

станцуудыг шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 10 дугаар сарын 15-нд 

бүрэн шилжүүлж дууссан. 

 МҮОНР-ийн нэгдүгээр програмын тархалтын хүрээг нэмэгдүүлэхээр 

ажлуудыг хийсэн. 

- Улаанбаатар хот, Аймгийн төвүүдийн  ФМ станцыг шинэчлэх төсөл 

боловсруулж танилцуулсан 

- Олон улсын болон улсын чанартай А зэрэглэлийн автозам дагуу РӨН-

ийн ФМ сүлжээ байгуулах төсөл боловсруулж танилцуулсан. 

- Тавантолгойгоос Гашуунсухайт хүртэлх автозам дагуу ФМ сүлжээ 

байгуулах төсөл боловсруулж танилцуулсан. 

- Өмнөговь аймагт томилолтоор ажиллан Оюутолгой уурхай, Таван 

толгой уурхай, Цагаан хад, Гашуунсухайт боомтод ФМ станц 

байршуулах оновчтой газар, антен фидер суурилуулах цамхгийн 

судалгааг хийж төслийг танилцуулсан. 

- Мөн орон нутгийн зарим албан байгууллага, уурхайнуудад албан 

бичгийг хүргүүлсэн. 

 Олон улсын чанартай А зэрэглэлийн авто зам дагуу РӨН-ийн сүлжээ 

байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон зардлын тооцоог 

гаргаж удирдлагад танилцуулав. 

 Шинээр барих орон сууц, оффис, хорооллын барилгад “Шугамын 

радиогийн сүлжээг байгуулсан байна” гэсэн шаардлагыг “Барилгын холбоо 

дохиоллын зураг төслийн төлөвлөлтийн дүрэм”-д тусгуулах тухай саналыг 

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-д албан бичгээр хүргүүлэв. 

 Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн нэгдүгээр сувгийг хиймэл 

дагуулаас хүлээн авч сумын төвд цагаан хоолойгоор дамжуулж иргэдэд 

хүргэх ажлыг хийхээр төлөвлөсөн ба үүнтэй холбогдуулан “Тус радио 

сүлжээг ашиглалтад оруулсан тохиолдолд гамшиг онцгой байдлын үеийн 

зарлан мэдээлэл дамжуулах чиглэлээр хэрхэн ашиглах талаар саналаа 

ирүүлэх” тухай албан бичгийг ОБЕГ-т хүргүүлэв. 

 Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдийн ФМ станцыг шинэчлэх төсөлд 

Улаанбаатар хотын 106мГц болон 100,9мГц станцыг тоон оролттой 



байхаар тусгаж хэрхэн нөөц, орлон ажиллах талаар тусгаж оруулсан. 

БНҮҮС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх санал хүргүүлсэн 

 Орон нутагт дамжиж байгаа сувгийн тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 

шаардлагатай картыг үнэ төлбөргүй олгож өгөх талаар ДДэш ТВ ХХК-д 

албан бичгээр хандаж татгалзсан хариуг авсан боловч нөөц боломжоо 

ашиглан бүх аймгийн төвүүдэд 16 хүртэл ТВ-ийн суваг дамжуулах 

техникийн нөхцөлийг хангуулж 16 суваг дамжуулж эхэлсэн.  

 Хиймэл дагуулын үйлчилгээ эрхэлж байгаа 2 компанид САМ, Смарт 

картгүйгээр чөлөөт суваг өгөх нөхцөлийг тендерийн баримтад тусгаж 

оруулсан. Монголсат компаний хиймэл дагуулд шилжсэнээр төлбөргүй 

суваг дамжуулах шаардлаг тавьсаны дүнд нэмэлт САМ авах шаардлагагүй 

болсон.        

 Баян-Өлгий аймгийн TRAM-150L станцыг тоон горимд бүрэн шилжүүлэх 

туршилтыг хийсэн. Баян-Өлгий аймгийн станцын зурвас өргөсгөгч болон 

контент серверийн төслийн ТЭЗҮ-д тусгасан хэсгийг салгаж орон нутагт 

хөрөнгийг шийдүүлэх талаар ТХ, Баян-Өлгий аймгийн РТСГ хамтран 

ажиллаж байна. 

 Радио, телевизийн станцуудын мэдээллийг газрын зурагт оруулж, 

хэвлүүлж, телевиз, радиогийн сүлжээний нэгдсэн зураглалтай болсон. 

 Фильтр суурилуулахаар төлөвлөсөн аймаг сумдуудад суурилуулалтын 

ажлыг хийж гүйцэтгэн ажлын тайланг БНҮҮС-д хүргүүлсэн ба 

суурилуулалт, нөлөөллийг шалгах, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтын 

талаар зөвлөмж, санамжийг дотоод албан бичгээр орон нутгийн РТСГ-

уудад хүргүүлж, хамтран ажиллав.  

 Радио давтамжийн харилцан нөлөөллийг арилгахаар антеныг цамхгийн 

өөр тавцанд шилжүүлэх арга хэмжээг авч ажилласан ба зайлшгүй давтамж 

өөрчлөх шаардлагатай зарим сумдын давтамжийг өөрчилж тусгай 

зөвшөөрөлд тусгуулах талаарх албан бичгийг ХХЗХ-нд хүргүүлж 

ажилласан. 

 Телевиз, радиогийн дамжуулах сүлжээний 360 тоон станц, урт дунд богино 

долгионы 10 их хүчний  станц, хэт богино долгионы 43 станцын засвар 

үйлчилгээг графикт хугацааны дагуу чанартай гүйцэтгэж, гарсан гэмтэл 

саатлыг цаг тухайд нь хяналтын хугацаанд багтаан засварлаж, өдөр 

тутмын гэмтэл саатлыг засварлахад заавар зөвлөгөөг өгч радио, 

телевизийн дамжуулах сүлжээний хэвийн, тасралтгүй, найдвартай 

ажиллагааг ханган ажилласан.  

 Байгууллагын интернет, дотоод сүлжээ, нөөц сүлжээний хэвийн 

ажиллагааг хангаж ажилласан. Төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, гэмтэл 

саатлын байдалд хяналт тавин мэдээ судалгаатай танилцан, 

шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан.  

 РНТС-ыг камержуулах төслийг боловсруулж танилцуулсан. 

 Интернэт радиогийн серверийн back up бэлдэж ажиллуулсан. 

 Гачуурт, Хүрэлтогоот, Нисэх, Бэлх, Баянхошуу сайтуудын техникийн 

байрыг дотоод сүлжээнд холбосон. Холболт хийгдсэнээр сүлжээнд 

суурилсан ухаалаг системүүдийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдсэн. 



 Шуурхай удирдлагын хэлтсийн хяналт хийх орчинг сайжруулж серверийн 

өрөө шинээр байгуулсан ба 4 ш ТВ дэлгэц суурилуулсан.  

 Байгууллагын интернет сүлжээ, дотоод сүлжээг шинэчлэх, сайжруулах 

ажлын хүрээнд Unitel компанийн шилэн кабель, сүлжээг оруулах,                   

РНТС-ын програмын нөөц сүлжээний доголдлыг засварлах, дотуур утасны 

холбоог шинэчлэх, Apple болон Android гар утасны интернет радиогийн эх 

үүсвэрийг нэг  эх үүсвэртэй болгож өөрчлөх зэрэг ажлуудыг хийсэн. Үндсэн 

сүлжээ болон хяналтын сүлжээг тусгаарласан. 

 Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Дорнод, Өмнөговь аймгийн РТСГ-уудын 

интернетийн орчинг сайжруулж, хурдыг нэмэгдүүлсэн ба VPN сүлжээнд 

оруулах ажил хийгдсэн.  

 Орон нутагт 5 аймагт хиймэл дагуулаас програм тасарсан үед суурин 

компьютерийн дууны гаралтаас станцын оролтод холболт хийж интернэт 

радиогоос нэг, хоёрдугаар програмыг өгдөг болсон.  

 DVB-T2 төхөөрөмжүүдийн програм хангамжуудыг хуулан авч санг 

нэмэгдүүлсэн. 

 

    Долоо. Хэмжилт, засварын үйл ажиллагаа  

 2019 онд МҮОНТ-ийн нэвтрүүлэг дамжуулсан, МҮОНР-н нэвтрүүлэг, 

FM105.5-аар нэвтрүүлэг дамжуулсан цагийн тооцоог радио нэвтрүүлэх 

станцууд болон орон нутгийн инженерүүдийн хураамжийн албаны 

байцаагч нараар баталгаажуулан авч нэгтгэн МҮОНРТ-н Техникийн төвийн 

дарга Н.Болорхүү, ерөнхий инженер Д.Норжмаа нартай гэмтэл саатлын 

болон ажилласан цагийг тохирч СБХ-т өгсөн. 

 Нийт дүнгээр 2019 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр МҮОНР-н 1 –р 

нэвтрүүлэг 166151 цаг ,  МҮОНР-н 2 –р нэвтрүүлэг 32107 цаг ,  МҮОНР- Р3 

нэвтрүүлэг 5846 цаг , Монголын дуу хоолой гадаад хэлний нэвтрүүлэг 1458 

цаг мөн 2019 оны 11-р сарын гүйцэтгэлээр МҮОНТ-ийн MNB  нэвтрүүлэг 

2168191.91 цаг, MM HD 2234814.08 цаг, MNB SPORT 36723.72 цаг MNB 

WORLD 27737.53 тус тус дамжуулагдсан байна.  

 Архангай, Булган, Дорноговь аймгуудын болон хот орчмын Баянхошуу, 

Биокомбинат, Гачуурт, Налайх, Шархадны сайтад байрлах гэрээт 

байгууллагууд болох Gmobile, Skytel, Mobicom, Кевико-н эрчим хүчний 

тоолуурын заалтыг сар бүр авч СБХ-т өгсөн. 

 ДДЭШ ТВ ХХК–тай хийгдсэн ЗГ-ын гэрээний хугацаа дуусч байгаатай 

холбоотойгоор Завхан аймгийн төвийн ТВ сайтад Монголсат нетворкс 

ХХК-ийн хиймэл дагуул руу урьдчилан шилжүүлж сансраас сигнал хүлээн 

авах туршилт хийж, шаардлагатай төхөөрөмжийг нэмэлтээр хүлээж авсан 

 2019 оны 8-р сард ахлах инженер Д.Дамдин, Г.Нямбаяр нар оролцон зүүн, 

баруун чиглэлд хийгдсэн Ддэш тв ххк,  Монголсат нетворкс  ХХК-тай 

хиймэл дагуулаас хүлээн авах чанарын  хэмжилтийн  ажлын 

протоколуудыг баталгаажуулан ДДЭШ ХХК, МОНСАТ ХХК-ний инженерүүд 

болон ХХМТГ-ын мэргэжилтэнд гаргаж өгөв.        

 Баруун 6 аймгуудаас САМ модуль болон ДДэшТВ-ийн хуучин карт 

ирүүлсэнг Техникийн хэлтсийн Ж.Ганхүү мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөв.   



 2019 оны 09 дүгээр сарын 15-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 4-нийг дуустал 

богино  хугацаанд ХЗТ-ийн харьяа 151 станцыг  /орон даяар 360 станц/  

Монголсат нетворкс  ХХК-ийн хиймэл дагуулын сүлжээнээс сигнал хүлээн 

авахаар бүрэн шилжүүлэн өөрчлөн зохион байгуулалт хийлээ.   

 Дарга Л.Туул олон улсын богино долгионы дамжууллын РТҮС УТҮГ-ын 

өвлийн B19, зуны А20 хуваарийн өгөгдлийг HFCC программд оруулж 

баталгаажуулав.  

 ХЗТ-ийн  дарга Л. Туул ахлах инженер Д. Дамдин нар ДДэш ТВ гэрээний 

хяналтын  1, 2, 3,-р улиралын  хэмжилт хийж,  4 -р улиралын  гэрээний 

хяналтыг Монголсат нетворкс ХХК-ийн хиймэл дагуулын хүлээн авах тал 

дээр  хийж тайланг ХХМТГ-ын мэргэжилтэнд хүргүүлэв.  

 Хэнтий Дэлгэрхаан, Завхан Яруу , Дөрвөлжин, Баянхайрхан, Баянтэс, 

Архангай Ихтамир, Хайрхан, Батцэнгэл, Увс Баруунтуруун зэрэг газруудад  

Скайтел харилцан нөлөөлөл үүссэн тухай албан шаардлагын дагуу 

нэвтрүүлэгчид фильтр суурилуулсан боловч үр дүн гараагүй тул, 

давтамжийг тус тус шилжүүлэн өөрчилж, ХХЗХ-ний нэгдсэн мэдээлэлд 

оруулах өөрчлөлтийн мэдээллийг хүргүүлэхээр бэлтгэв.  

 Бэлхийн сайтад 380В хүчдэлийн техникийн нөхцөл гаргуулж, хоболт 

шинээр хийлгэж,  эрчим хүчний шугамын газардуулга болон  холболтын 

протокол гаргуулахад шаардлагатай материалыг бүрдүүлэн УБЦТС-д  

хүсэлт гаргав.  

 Булган аймгийн Дашинчилэн сумын тоон ТВ сайт, цамхагийг  шинээр 

барьж  хүлээн авч, 2019 оны 10-р сард  антенн фидерийн байгууламж, 

нэвтрүүлэгчийг  зөөж байрлуулж,  угсарч тохиргоо хийн ажилд оруулав.  

 Галын аюулд өртсөн Булган аймгийн Бугат сумын тоон ТВ сайтыг  шинээр 

сэргээн босгож 2019 оны 11-р сарын 23-24-нд  шуурхай ажиллан антенн 

фидерийн байгууламж, нэвтрүүлэгчийг шинээг угсарч тохиргоо хийн МХС 

ХХК-ийн байранд байрлуулав. Гүйцэтгэсэн ажлын тайланг СБХ, ТХ, ХШҮХ, 

ШУХ-д танилцуулав.  

 Ашиглалт үйлчилгээг хариуцан гэрээгээр ажиллуулдаг Лавайн эгшиг 

FM89.9 МГц станцуудыг нийт 5 удаа чадлын транзисторууд сольж 

засварлаж , үзлэг үйлчилгээ хийж ажиллав. 

 Харилцаа холбоо үүссэний 100 жилийн ойг тэмдэглэх, РТҮС УТҮГ-ын 

музей байгуулах ажлын хүрээнд Завхан, Дундговь аймгуудаас нэг сувгийн  

телевизийн нэвтрүүлэгч ABEP 20Вт , 50-60-аад онд хэрэглэгдэж байсан 

хуучны хүлээн авагчуудаас VEF 206, Эх орон 52 радио зэргийг  музейн 

үзмэрт авч РНТС-д хүргүүлэв.  

Техникийн засвар ашиглалт үйлчилгээний талаар  

 Орон даяар нийт 360 газарт Rhode Schwartz, Thomson, Panda Teamcast, 

RM, Dexing, PBI зэрэг үйлдвэрлэгчдийн  20, 50, 100, 200, 500 Вт-н 

нэвтрүүлэгч, IRD хүлээн авагч, мультиплексор, энкодер, антенн фидерийн 

байгууламжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж : 

        Үйлдвэрлэгчтэй хамтран ажиллах талаар  



 Францын Томсон компанийн хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн сайт дамжуулан 

холбогдсон, Onetastic  компанийн инженер мэргэжилтэнтэй холбогдон 

Onetastic 50, 100 Вт станцуудын чадлын тохиргоог интернетийн сүлжээгээр  

хийж гүйцэтгэлээ.   

Засварын ажил 

 20, 50, 100, 200Вт-н – 11 ш нэвтрүүлэгч 

 50, 100Вт-н – 5 ш FM станц 

 Dexing, RM1000 төрлийн – 11 ш хүлээн авагч 

 Тэжээлийн блок-  9 ш 

 Тог тогтворжуулагч,  6 ш 

 Бусад /модулятор, камер, хяналтын телевизор гэх мэт/ 3 ш төхөөрөмж  

 Сайтуудад гэмтэл саатал гарсан  тохиолдолд бүрт шуурхай ажиллав.   

 Сүлжээний программ ашиглан тоног төхөөрөмжийн IP хандалтыг  ХЗТ-өөс 

хийж гэмтэл сааталын засварлах хугацааг богиносгон шуурхай ажиллав.  

ХЗТ-д засагдаж нөөцөд авсан тоног төхөөрөмж: 

 Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Rohde & Schwarz 20Вт нэвтрүүлэгчийн 

тэжээлийн блок,  

 Төв аймаг Эрдэнэсант сумын тог тогтворжуулагч  

 Төв аймаг Эрдэнэсант сумын тог тогтворжуулагчийн тэжээлийн кабель  

 Сэлэнгэ аймгийн Дулаанхаан сумын гэмтэлтэй Ronde & Schwarz 20Вт 

төхөөрөмжийн хөргөлтийн сэнс  

 Архангай аймгийн Өлзийт сумаас нэвтрүүлэгчийн гэмтэлтэй тэжээлийн 

блок  

 Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн блок  

 Дархан-Уул аймгийн Орхон жимс ногоо сумын нэвтрүүлэгч  

 Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Rohde & Schwarz 20вт нэвтрүүлэгч  

 Дорноговь Иххэт RM1000  

 Дорноговь Иххэт Модулятор  

 Завхан Тэс , Увс Түргэн DEXING IRD хүлээн авагч  

 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан R&S 20 Вт-ын Тэжээлийн  блок 

 Говь-Сүмбэр Баянтал Хүчдэл тогтворжуулагч 

 Тэрэлж   Th 20 Вт нэвтрүүлэгчийн модулятор 

 Өвөрхангай аймаг Богд сумын RM 1000 RD Хүлээн авагч  

 Баянхонгор аймаг Богд сумын Thomson 20 вт Нэвтрүүлэгч 

 Дорноговь аймгийн Алтанширээ- хүчдэл тогтворжуулагч  

 Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Rohde&schwarz 20вт тэжээлийн блок  

 Хэнтий Галшар 20вт нэвтрүүлэгч  

 Булган Могод Тэжээлийн блок  

 Дархан 305-р РРС Тэжээлийн блок VII/25 

 Архангай аймгийн Чулуут сумын RM1000 хүлээн авагчийг тус тус засч 

нөөцөд авсан 

 



Хэмжилт, тохиргоо, суурилуулалт: 

 ХХМТГ, Юнител ХХК-ны инженерүүдийн хамт Хүрэлтогоотын сайтад 

Юнителийн 3G сүлжээнд нөлөө ороод байгаа шалтгааныг тодорхойлох 

зорилгоор шалгаж хэмжилт хийсэн. 

 ДДЭШ-ийн хүлээн авагчийн сигналын түвшинг Улаанбаатар болон баруун 

аймгуудад харьцуулалт хийсэн. 

 Dexing хүлээн авагч дээр гарч байгаа алдааг ДДЭШ-ийн инженерүүдийн 

хамтаар үзэж баталгаажуулсан. 

 Хонхорын станц руу очиж S2 Sattilate modem-г шалгаж үзсэн. 

 Бэлхийн сайт руу очиж RF хүлээн авагчийг reset хийн хэвийн болгож 

өглөөний 7 цагт reset хийж байхаар цагийн релей тохируулж өгсөн.  

 Гачууртын сайтын хүлээн авагчийг reset хийж ажилгааг 24 цагийн горимд 

шилжүүлэн өглөөний 7 цагт reset хийж байхаар цагийн релей тохируулж 

тавьсан. 

 Сайтуудын цахилгааны тоолуурын заалт авах, 2 сувгийн нэр өөрчлөхөөр 

RF хүлээн авагчтай сайтуудад дахин хайлт хийсэн.  

 Баянхошуу, Био, Нисэх сайтуудын RF хүлээн авагч дээр сүүлийн 8 сувгийн 

нэр гарч ирэхгүй байсныг очиж дахин хайлт хийсэн. 

 Хүрэлтогоотын сайтад байрлах Юнителийн 3G сүлжээнд нөлөөлж байгаа 

нөлөөг арилгах зорилгоор панел антеннуудыг доош нь суурилуулж 

туршсан. Нөлөө арилсан.  

 Богино долгионы давтамжийн 3 сарын 31-ээс 10 сарын 27-ийг хүртэлх зуны 

хуваарийн өгөгдөлүүдийг HFCC програмд оруулж баталгаажуулав. 

 ТХ-ийн дарга Б.Цэрэндорж, ахлах инженер Дамдин, инженер Г.Нямбаяр, 

Т.Бат-эрдэнэ нар Монсатын инженерүүдтэй хамт Орбит орж 3 хүлээн 

авагчууд дээр туршилт хийсэн. 

 ХЗТ-ийн дарга Л.Туул ХХЗХ-ны ИТА-тай сайтын байршил, антен фидер, 

төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох ажлаар явсан. 

 ТТС дээр Радиогийн 2 дугаар сувгийг интернет холбох ажлаар явсан. 

 Монсатын инженерүүдтэй хамт Төв аймгийн Сэргэлэн сум руу Монсатын 

сигналыг RM1000 хүлээн авагч дээр хүлээн авах ажиллахаар явсан. 

 Монсат хиймэл дагуулд шилжүүлэх ажлаар ХЗТ-ийн Хэнтий, Өвөрхангай, 

Архангай, Сэлэнгэ, Багануур, Дорноговь аймгуудийн засварын инженерүүд 

тус тусын аймагт ажиллаж, нийт 97 сумдад Монсат хиймэл дагуулд 

шилжүүлэх ажил хийгдсэн байна. Нийт 251 суманд  Монсат хиймэл дагуулд 

шилжүүлэх ажил хийгдсэн байна. 

 ХЗТ-ийн  Хэнтий, Өвөрхангай , Архангай , Сэлэнгэ, Багануур, Дорноговь  

аймгуудийн засварын инженерүүд ажиллаж Монсат хиймэл дагуулд 

шилжүүлж тус төвийн харъяа 164 суманд Монсат хиймэл дагуулд 

шилжүүлэх ажил хийгдсэн байна. 

 ХЗТ-ийн  ахлах инженер Д.Дамдин,  Г.Нямбаяр, ТХ  мэргэжилтэн  Ганхуяг 

нар ТТС,  Чингэлтэй  тоон станцуудын оролтонд IP урсгал өгч туршив.  



 Инженер Г. Нямбаяр , М. Болдбаяр  нар Төв аймгийн Батсүмбэр сум суваг 

гацаж  байгаа талаар хэрэглэгчийн гомдолын дагуу сайтад очиж тохиргоо 

хийж хэвийн болгов.                                                               

 Ахлах инженер Д. Дамдин, жолооч С. Мөнхбат нар  Хужирбулан сайтын 

цахилгааны шитийн монтажийг шинээр хийж  суурилуулахад бэлтгэв. 

 ХЗТ-ийн инженер М.Болдбаяр, Г.Нямбаяр нар Хужирбулан сайтын 

цахилгааны шит, 380В ын оруулга кабель холбов. 

 ХЗТ-ийн дарга Л.Туул, ахлах инженер Д.Дамдин нар Монсатын улиралын 

хэмжилт хийхээр Наран станцад ажилласан.   

 

Сургалт, семинар, хурал: 

 ИТА нар ХАБ ЭА сургалтад суусан.   

 ИТА нар цахилгаан төхөөрөмжид ажиллах, аюулгүй ажиллагааны 

сургалтад хамрагдсан. 

 ХХЗХ-ны Зүүн бүсийн сургалт семинарт ХЗТ-ийн дарга Л. Туул Сүхбаатар 

аймгийн засварын инженер Гүрбадам нар оролцсон.   

 ХХМТГ-аас зохион байгуулсан Залуу инженерүүдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд 

оролцсон. 

 Ерөнхий сайдын ивээл доор зохион байгуулсан Залуу инженерүүдийн 

үндэсний чуулганд оролцсон. 

 

      Найм. Хотын салбарын үйл ажиллагааны чиглэлээр 

 

        8.1. Телевизийн төв станц 

 Цамхаг дээр байгаа ашиглагдахгүй болсон арилжааны телевизийн антенн, 

фидерүүдийг буулгаж  цамхагийн  ачаалал  бууруулсан 

 Чингэлтэй болон ТТС дээрх тоног төхөөрөмжийн IP хаяг болон нууц нэр , 

нууц үгийн бүртгэлийн дэвтэр гаргасан 

 Чингэлтэй сайтын тоног төхөөрөмжүүдийг хаягжуулсан 

 Чингэлтэй сайтын тоног төхөөрөмжийн сигналын дамжлагын схем гаргасан 

 ТТС-ын ИТА-дад “ХАБЭА” сэдвээр сургалтын хуваарь гаргаж станц дээрээ 

дотоод сургалт зохион байгуулсан  

 Харилцагч байгууллагуудын эрчим хүчний тооцоонд хяналт тавьж 

ажилласан 

 FM 95.1 мгц радиогийн антенн фидерийг цамхагаас буулгасан. 

 ТТС-ыг цэвэр ,бохир усны системтэй болгох ажлын явцын тайлан гаргаж 

захиргаа удирдлагад өгсөн. 

 Аналог телевизүүдийн антен буулгах ажлын хөлсний тооцоо гаргасан 

 ТТС-ын камерын хяналтын дэлгэцэнд суурь тааруулж, VGA кабелийг 

уртасган гагнаж, NVR –д шууд холболтыг хийсэн. 

 FM100.9мГц станцын давтамжийн хазайлтыг  тохируулж  хэвийн горимд 

оруулсан . 

 Цамхагийн люлкийн хүндрүүлэгч ачааг хувааж авсаархан хөнгөн болгосон. 

 Цамхаг дээрх антеннуудын жагсаалтыг хянаж шинэчилсэн. 



 2019 онд ТТС-д шаардлагатай байгаа нарийн багаж хэрэгслийн жагсаалт 

ХҮА-нд  өгсөн. 

 THU-9 тоон станцын хөргөлтийн exchanger-ийн хөргөлтийн шингэний 

хоолойг чангалж бэхлэж шингэн алдалтыг зогсоосон. 

 ТТС-ын техникийн заалыг хөшигтэй болгож ИТА-ын ажлын байрны 

нөхцлийг сайжруулсан 

 Юнителийн шинээр суурьлуулах антены техникийн нөхцөл гаргаж өгсөн. 

 Антенны чимэглэлийн гэрлийн талаар танилцуулга бэлдэж МТХ-ын дарга 

Э.Төмөрчөдөрт өгсөн. 

 “Нью сүрвэй” ХХК-аар Телевизийн Төв цамхагийн хазайлтыг хэмжүүлж 

техникийн дүгнэлт гаргуулсан 

 Шинээр даралтны аппарат захиалан авч ТТС-ын нийт ажилчдад ашиглах 

зааварчилгаа өгсөн. 

 ИТА нарт цахилгаан тэжээлийн схем, оператив ажиллагаагаар давтлага 

өгч, шалгалт авсан 

 Хяналтын 42 инч LG телевизорыг засуулсан 

 VTV тв-ыг хасаж MNB world сувгийг эфирт өгсөн 

 РНТС-ын үндсэн сүлжээний РӨН1, РӨН2-ийн түвшин их байсныг 

салаалагч дээр багасгаж хэвийн болгосон 

 ОБЕГ-ын ахлах дэслэгч Т.Түмэннасангаар Чингэлтэй сайтын Галын 

аюулгүй байдлыг шалгуулж галын дүгнэлт гаргуулсан. 

 FM103.1 станцын  оролтын сигнал дамжих нэг шугамын схем гаргасан. 

 РНТС-ын нөөц сүлжээгээр дамжиж байгаа РӨН2, Тусгай нэвтрүүлэг 

гаралтгүй байсанг декодер болон энкодерт хандалт хийж өгөгдлийн 

урсгалыг 512 кБит/сек байсныг 128512 кБит/сек  болгож хэвийн болсон.  

 ШУХ-руу 16 суваг дамжуулж байгаа мультвьюверын HDMI-ын кабелийг 

шинэчилсэн 

 ЦЕГ-ын антенн суурилуулах техникийн нөхцөл гаргасан. 

 “Их цэвэрлэгээ 2019”–ын хүрээнд нийт ажилчид ТТС-ын цонх, хана, гадаа 

талбайг цэвэрлэсэн.   

 ТТС ба Чингэлтэй сайтын газардуулга хэмжсэн 

 Цамхагийн  гүүрний дэвсгэр банзыг шинээр сольсон. 

 MNBC телевизийн хүсэлтийн дагуу антен фидерийн системд нь техникийн 

үзлэг үйлчилгээ хийж өгөх 

 Чингэлтэйн тоон станцын антен фидерийн графикт үзлэг хийсэн 

 Чингэлтэйн тоон станц ба сайтын тоон төхөөрөмжийн зогсуурын графикт 

үзлэг хийсэн 

 Цамхагийн цахилгаан лебедкийн графикт үзлэг хийсэн 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын Засварын төвийн антеныг цамхагийн 140м 

тавцанд суурилуулж өгсөн 

 Цамхагийн гэрлэн чимэглэлийн техникийн үзлэг хийх 

 ФМ106,0мгц, 103,1мгц станцуудын гаралтын чадлыг нэмэгдүүлсэн ажлын 

тайланг ШУА-д гаргаж өгсөн 



 Цамхагийн 48м өндөрт МNBC телевизийн 4ш антенн төхөөрөмж, кабелийн 

хамт угсралт суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн 

 Тоон станцын хөргөлтийн exchanger, кондейшний радиатор сэнс бусад эд 

ангиудыг компрессороор үлээлгэн даралттай усаар угааж цэвэрлэсэн 

 Чингэлтэй сайтын цамхагт байрлах антен дээрх фидерын коннекторыг 

шилжүүлэн толгой жамперуудыг сольсон. Сайт дээрх фидерийн залгааг 

шинээр толгойлж холбосон 

 Станцын нийт ИТА цамхагийн доорх талбайн зэрлэг өвс шарилжыг  

цэвэрлүүлсэн 

 FM 104.5 мгц радиод шаардлага тавьж цахилгааны тоолуурыг нь шинэчлэж 

солиулж баталгаажуулсан бичгийг нь авсан 

 Чингэлтэй станц гаралтгүй болж фидерийг шалгахад ус тунасан байсан. Ус 

тунасан хэсгийг тайрч шинээр толгойлж эргүүлэн холболтыг хийж станцын 

гаралтыг хэвийн болгосон. 

 FM 100.9 мГц станцын сэнс эвдэрсэн байсныг сэлбэн засварлаж хэвийн 

ажилладаг болгосон. 

 THU-9 станцын хөргөлтийн шингэнийг нэмж 1.5 bar байсаныг 2.3 bar болгож 

даралт сайжруулсан 

 THU-9 тоон станцын Exciter B дэлгэц дээрээ идэвхжихгүй байсаныг 

тохиргоо хийж хэвийн болгосон. 

 BBC инженер S.Sukontha-тай хамтарч ‘iInovonics 610-Internet radio monitor’ 

энкодерийн төхөөрөмж суурилуулалсан. 

 Лебёдка ба тоон станцын exchanger-ын хашааны салсан  хэсгүүдийг 

гагнасан. 

 FM 103.1 мгц ба FM 106 мгц нэвтрүүлэгчүүдийг 1-р давхарын заал руу  

шилжүүлэн суурилуулсан 

 ТТС-ын ажилчид захиргаан дээр Номин даатгалын сургалтад хамрагдсан. 

 FM103.1МГц, FM106Мгц станцуудыг шилжүүлсэнтэй холбоотой 

цахилгааны оролтын схемийг шинэчилсэн. 

 Тоон зогсуурын цахилгаан тэжээлийн автоматыг 10А-аас 20А-ийн автомат 

руу шилжүүлсэн. 

 МОНСАТ ХХК-ын ЛНБ-г хуучин ДДШ ХХК-ын антенд суурилуулж, антен 

болон хүлээн авагчийг тохируулж ээлжийн хяналтын дэлгэцэнд холбосон. 

 Чингэлтэй дэд станцын трансформатын чадлыг РНТС-ын инженер 

Б.Бөхбатын хамтаар хэмжиж тогтоосон. 

 Актлагдсан хэмжүүрийн багажын зургийг нягтлан Ариунд өгсөн.  

 Телевизийн сувгуудыг МОНСАТ ХХК-д өгөх болон авах судалгаа хийж, 

тайлан боловсруулж, ШУХ-т өгсөн.  

 Телевизийн төв станцын тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хэрэглээний 

гүйдэл хэмжилт хийж, протокол хөтөлсөн. 

 Чингэлтэйн станцыг Монсат ХХК-н сувгийн нөөцтэй болгож мөн хяналтыг 

сахиулын байранд оруулсан. 

 Тоон станцад гэмтэл гарч гаралтгүй болсон учир  алдааны мэдээллийг 

шалгахад оролт хаагдаж гаралтгүй болсон, Netprocessor-д хандалт хийж 



шалгахад T2 gateway-н PLP-н урсгал хэтэрсэн байсан. Netprocessor-г 

reboot хийж хэвийн болсон. 

 Телевизийн төв станцын газардуулгыг хэмжиж протокол хөтөлсөн. 

 ТТС-д дулааны тоолуур тавих техникийн нөхцлийг Улаанбаатар дулааны 

сүлжээ ХХК-р гаргуулсан. 

 ХШҮХ-н дарга Н.Бүрнээбаатарт ТТС-ын өвлийн гутал авах шаардлагатай 

ажилчдын нэрсийг гаргаж и-мэйлээр өгсөн. 

 ТВ5-телевизийг шилэн кабелиар хүлээн авч,  тохиргоо хийж THU-9 тоон 

станцад өгсөн. 

 Чингэлтэй сайтын газардуулга хэмжиж протокол хөтөлсөн. 

 МОНСАТ ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу техникийн нөхцөл гаргасан. 

 VTV телевизийг шилэн кабелиар авч THU-9 тоон станцад өгсөн. 

 ТТС-ын галын дүгнэлтийг БГД ОБХ-ийн гал түймрийн улсын хяналтын 

ахлах байцаагч Б.Идэрмөнхөөр гаргуулж, авсан. 

 Тоон тв инженер Ц.Ануужин, ээлжийн инженер С.Дашдулам нар ТТС-ын 

ИТА нарт техникийн хичээл заасан. 

 Чингэлтэй сайтын цахилгааны техникийн нөхцөл гаргуулсан. 

 Залуу инженерүүдийн үндэсний чуулга уулзалтанд хамрагдсан. 

 Нэг давтамжийн сүлжээний онолын талаар ИТА нарт хичээл заасан. 

 МОНСАТ ХХК руу ASI сигнал өгсөн. 

 ЩВ1-ын Р3 контоктарыг задалж, тохиргоо хийж, тосолсон. 

 МОНСАТ ХХК-ын source өгсөн тухай акт гаргасан. 

 “3 фазын хэлхээний хувьсах цахилгаан гүйдэл”-сэдвийн дагуу ИТА нарт 

хичээл заасан.  

 “Зайнаас тандалт судалгаа хийх арга” сэдвийн дагуу ИТА нарт хичээл 

заасан. 

 ТТС-ын шагналд тодорхойлогдсон ажилчдын холбогдох маягтыг бүрдүүлж 

ЗУХ-н мэргэжилтэн Оюунсүрэнд өгсөн. 

 РНТС-ын үндсэн сүлжээгээр дамжиж байгаа РӨН2, тусгай нэвтрүүлэг 

гаралтгүй болсон тул энкодерт хандалт хийж, өгөгдлийн урсгалыг багасгаж 

хэвийн болгосон.  

 Жи-мобайл ХХК-ын техникийн нөхцөл гаргаж, ТХ-т өгсөн. 

 ТТС-ын гэрэлтүүлгийн цахилгааны схемийг шалгаж, фазуудад хэмжилт 

хийсэн.  

 Станцын ажиллагааны долоо хоног, сар, улирлын тайланг и-оффист цаг 

тухайд нь байршуулж ажилласан. 

 ИТА-ын  ажилчдын ажилласан цагийн тооцоог хугацаанд нь гаргаж 

ажилласан. 

 ТТС, Чингэлтэй сайт дээр байрлах гэрээт байгууллагуудын цахилгаан 

тоолуурын заалтыг хугацаанд нь авч РТҮС УТҮГ-н нягтланд өгсөн. 

 Захиргааны удирдлагын хэлтсээс ирүүлсэн дотоод албан бичгүүдийг 

станцын ажилчдад танилцуулж, шаардлагатай тохиолдолд хариу дотоод 

албан бичиг төлөвлөж явуулж байсан. 

 



          Ес. Радио нэвтрүүлэх төв станц 

 Нэвтрүүлэгчүүдийн улирал, сарын графикт үзлэг үйлчилгээг цаг тухайд нь 

хийсэн 

 Шинээр ирсэн лампуудыг УТЭП дээр шалган хүлээн авч аймгуудад 

хуваарилсан 

 УБЦТС-ХК дээр сарын цахилгааны тооцоо хийсэн. 

 ХРНТС дээр ашиглаж байгаа IP камеруудыг ашиглалтад оруулсан 

 Б-II улирлын графикт үзлэг үйлчилгээ хийсэн 

 РНТС-н ажилчдад компьютерийн анхан шатны сургалт зохион байгуулсан 

 Подстанцад АВР-шалгасан 

 Дизельд цэвэрлэгээ, үзлэг хийсэн 

 ТЗ-3 заалны компьютер засварласан 

 ТЗ-1,ТЗ-2,ТЗ-3 заалны хүчний самбарт үзлэг хийсэн 

 ПКВ-250 хаалга блокировка гэмтэлтэй байгааг зассан 

 Уурын зуухны тогоо цоорсныг зассан 

 Б-2 ус татуулдаг крантыг шинээр сольсон 

 ПКВ-250 ЭК-ийн ГУ-68 лампын бачок 2 ширхгийг угаасан 

 ПКВ-250 ЭК-ийн вакуум конденсатор 4 ширхгийг тосолж, тохиргоо хийсэн 

 ПКВ-250 системийн усыг сольж, усны эсэргүүцэл шалгасан 

 Эцсийн Өмнөх Каскадын Анодын контурын шуп авч тохиргоо, засвар хийсэн 

 ТЗ-1,2 заалны дээврийн кабелуудыг цэгцэлсэн 

 Под станцад үзлэг хийсэн 

 РП-19 үзлэг, үйлчилгээ хийсэн 

 ПКВ-250 хаалга блокировка гэмтэлтэй байгааг зассан 

 Вьюга нэвтрүүлэгчийн 2 ширхэг бочёк угаасан 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн улирлын график үзлэг үйлчилгээ хийв 

 Вьюга нэвтрүүлэгчид хүчний самбарын контакторыг цэвэрлэсэн 

 Тайфун нэвтрүүлгийн ГУ-68 лампын бочёк 2 ширхэгийг угаасан 

 ПКВ-250 нэвтрүүлэгчийн “П” контурын үндсэн шүп авч засвар тохиргоо хийв 

 СГД антены матч фидерийг шалгав 

 Тайфун Хүчний самбар, КТП, тосон таслуур №5, №6д үзлэг засвар хийсэн 

 ПКВ-250 нэвтрүүлэгчийн хөргөлтийг зуны горимд шилжүүлсэн 

 Ус нэрэгч угаасан 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн хөргөлтийг зуны горимд шилжүүлсэн 

 ПКВ 250 нэвтрүүлэгчийн хаалганы монтаж янзалж хэвийн болгосон 

 Тоон радио болон МҮОНР-ийн чанарыг сайжруулах интернет сүлжээгээр 

дамжуулах судалгаа хийсэн. 

 Станцын ерөнхий газардуулга хэмжсэн. 

 СГД А4 антенны фидер янзалсан 

 Вожбуждение хөргөлтийн моторын 2ш поджипник солив 

 ГУ-43 лампын накалын трансформаторыг шалгав 

 Антенны коммутаторт засвар, тохируулга хийсэн 

 Станцын хэрэглээний цахилгаан болон гэрэлтүүлгийг шалгаж дутуу гэрэл 

болон разеткуудыг солив. 



 Дистилятор угаасан. 

 УТЭП шалгаж тохируулсан. 

 Под станцад үзлэг АВР шалгав. 

 ХХЗХорооноос зохион байгуулсан ЦЭХ-ний тухай хуралд сууж мэдээлэл 

авсан. 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн уурын машины хөргөлтийн 2ш хаалтыг авсан. 

 NEC фильтерийг угааж цэвэрлэв 

 ТЗ-3 сансарын программаар ТВ дуугараад байсанг хэвийн болгов  

 ИТА нарын хурууны хээг авсан  

 ТЗ-1 –ээс ТЗ-3 –ын хоорондох галерейн дээврийн ажил хийж дууссан.  

 ПКВ-250 Мод Л1-н №1159 лампыг Тайфуны ВЧ-5-н Л3 дээр тавьсан.  

 ПКВ-250 Мод-н Л1-н могой шланкны цоорсон хэсгийг тайрч , шинээр жийрэг 

сольж засварлав.  

 Ногооны хүлэмжний зэрлэг зулгааж, усалсан.  

 Подстанцын АВР шалгав  

 №11-н уурын машины датчик хэмжүүр, уурын хоолой хоорондох шланк зад 

буудсан байсныг засварлав.  

 №11 сарын графикт үзлэг хийсэн.  

 УБС-н дараалал хамгаалалт шалгасан 

 ЭӨК-н удирдах самбарын кнопуудыг шалгаж тохируулсан.  

 Перестройкийн моторын контакторын контакт цэвэрлэсэн.  

 №11-н НЧ 1-р каскадын экраны гүйдэл / ГУ-50/ -н зөрүүг арилгасан.  

 Блок 2-н ВЧ Л3 дээр №70 ГУ-68 шинэ ламп тавьсан. №11-н №1159 лампыг 

буцааж Мод-н Л2-т тавьсан.  

 №11 антенны коммутаторт үзлэг үйлчилгээ хийсэн 

 №11-н мод-н лампуудын гүйдлийг хэмжиж шалгасан, оптимод тохируулсан. 

 NEC фильтерийг угааж цэвэрлэв 

 ТЗ-3 заалны  нугас нь эвдэрсэн цонх салхинд унасныг буцааж хийсэн 

 ТЗ-2 Галарейд 25-ын хаалтны сальник шахаж, 40-ийн хаалт 2ш цэвэрлэсэн 

дотор хэл сольсон 

 ТЗ-3 Галарейд 32-ын хаалт сольсон 

 ПКВ-250-д үзлэг үйлчилгээ хийв 

 №11 гаралтын ШПУ-д экраны 4ш,  катодын 2ш эсэргүүцэл болон Л5-ийн 

ГУ43Б лампыг сольж режим тэгшилэв 

 Б-2  ТТ-2 тосон таслуурын гал хамгаалагч шатсныг сольсон  

 Б-2  ВЧ-3 каскадын Л2-ийн ГУ-81 ламп  хөндийрч гүйдэл зөрж байсныг, 

суурийг цэвэрлэж  1ш ГУ-81 ламп сольж режимийг тэгшлэв.  

 УБЦШС Газар урсгал засварын ажлаар подстанцад газардуулгын ажил хийж 

байна.   

 Подстанцад их дуу чимээ гарч хиншүү гарч байгааг Э/Ахлах Энхтуяа мэдэрч  

ШУХ болон ЦШС-ний диспетчирт мэдэгдсэн. Шуурхай бригад ирж 35кВ-ийн 

А шугамын хүчний трасформаторын  гал хамгаалагчийн суурийн 

изоляторийг сольсон/15:00-21:00 цагт/ 



 35кВ талд сэлгэн залгалт хийх үед нөөц шугамаар программууд байхгүй 

болсон 

 ХАБЭА инженер Солонго ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд  хэмжилт 

шинжилгээ хийлгэв.  

 Ээлж авахад №11 гаралтын ШПУ-ийнЛ4-ийн ГУ43Б лампны гүйдэл саваад 

тогтохгүй байсныг сольсон. УРУ-гийн сондгой мөрний 3ш  /ГУ19/  лампны 

накал утас тасарсан байсныг гагнав. Өрнүүлэгчийн гүйдэл ихээр нээгддэг 

/180/байсан нь хэвийн /120/ боллоо 

 УБЦШС Подстанцын шинэ газардуулгаа Ковшоор түрж булав  

 Цаад байрны тоолуурын заалтыг авав. Цахилгааны оруулгын кабель нь 

богино холболт болсон байна. Шинээр кабель татах шаардлагатай. 

 ВЧ каскадад цэвэрлэгээ хийсэн.  

 ЭӨК-ын паразитний R шалгасан.   

 630кВа-н трансформаторт үзлэг үйлчилгээ хийсэн, сальник сольсон. 

 ТТ-2 –ын дунд бочекны чөмөг хугарсан байсанг задалж , янзалж хэвийн 

болгов.  

 Хүчний самбарын бүх контакторуудын контактыг авч цэвэрлэж, тохируулав 

 ТЗ-2-н телевизийн дуу гарахгүй байсан 470мкФ/25В-н фильтрийн С сольж 

хэвийн болсон 

 ПКВ-250 УБС-ын смещений гинжний 11Р30 релей сольсон  

 Хүчний шкафны №10-н Р8 контакторын УБС-н контакт засаж янзлав 

 ТЗ-3 сансарын хүлээн авагчны тохиргоо хийсэн.   

 ПКВ-250 ЭК-ын П контурын үндсэн шуп 4 ш-г авч тосолгоо, тохиргоо хийсэн.  

 ТЗ-1-ын гэрэлтүүлэг сайжруулсан.  

 Дизель генераторт үзлэг үйлчилгээ хийсэн. РП-19-н ячейк №0 тосон 

таслуурын преводын түлхүүр гагнаж тавьсан. 

 Эцсийн каскадын П контурын шупнүүдийг авч цэвэрлэж тосолж тохиргоо 

хийсэн. 

 ТЗ-3 ДДЭШ антенны шинэ LNB тохируулж тавьсан. 

 Тайфун тосон таслуур салахгүй байсан. Гал хамгаалагч сольж хэвийн 

болсон. 

 Уурын зуухны тогоо гагнах бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа. 

 ТЗ-3 заалны модон хаалт жалюзыг хаасан. 

 ТЗ-1 2 давхар ХАБ-ын өрөөний 1 парыг секцээс нь салгаж авсан. 

 ПКВ-250 эцсийн өмнөх каскадын 4ширхэг  вакум конденсаторыг тослож 

тохиргоо хийв. 

 ТЗ-2-ын 1 давхрын хөлдсөн паарыг авч сольсон 

 Уурын зуухны халаалтын тогооны засварын ажил хийгдэж байна 

 ТЗ-3-ийн галарейнаас 1 секц паар салган авч  ТЗ-1-ийн амралтын өрөөнд 

шилжүүлэн шинээр паарны холболт хийв. 

 ТЗ-3 галарейд гэрэл хийв. 

 ТЗ-1,3 -р Didsh TV-ийн антенны шинэ LNB 9750MHz cольж тохируулсан. 

 ЭК-ын LCпк-ын 6ш конденсатор,  Спк-ын 6ш конденсаторыг авч тосолгоо 

хийж тохируулж тавьсан 



 ФУИ-ын тэжээлийн блок, ИЧШ-ын тиристорууд, Антипаразитний 

эсэргүүцлийг шалгасан 

 VSAT-ийн антен угсарч суурилуулсан 

 VSAT-ийн антен тохируулсан 

 Хүчний самбарын бүх контакторын контактуудыг цэвэрлэж, тохиргоо хийв  

/Вьюга нэвтрүүлэгч/ 

 ТЗ-3 ны Didsh TV-гийн антен зөөж байрлуулсан. 

 ЭӨК-ын уурын хоолойг авч янзалж сальник солив 

 NEC нэвтрүүлэгчийн фильтер солих 

 ХАБЭА 2-р шатны хяналтаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан 

 Б-2 ВЧ-3 –р каскад ГУ-81 Л2 накал алдаад байгааг засварласан 

 ТЗ-3 галын хорыг бүртгэж , тоосыг арчсан 26ш 

 ТЗ-1 гэрэлтүүлэг сайжруулсан 

 Тайфун шөнийн үзлэг хийж, хуваарьт хэсэгтээ чийгтэй цэвэрлэгээ хийсэн.  

 Ажилчдын цайны өрөөний бохирын шугам бөглөрсөн байсан. Бөглөөсийг 

гаргаж хэвийн болгосон.    

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн улирлын графикт үзлэг хийсэн. 11:00-15:00 цаг 

 Тайфун хуваарьт хэсэг, пульт орчим чийгтэй цэвэрлэгээ хийсэн. 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн системийн ус юүлсэн.  

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн Хөргөлтийн хоолой цуурсаныг хэвийн болгосон 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн Тосон таслуур №5 тасрахгүй байсанг хэвийн 

болгосон. 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн ВЧ Л2 ГУ81-н суурийг Б1 НЧ-ээс авч сольсон.  

  Тайфун нэвтрүүлэгчийн арын гэрэлтүүлэг сайжруулсэн.  

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн бүх оролтын автоматын шороо тоос болон контакт 

цэвэрлэсэн  

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн антенны коммутаторт үзлэг үйлчилгээ хийсэн. 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн лампуудын дугаарыг авч бүртгэсэн 

 Ус нэрэгч угааж жийргийг нь сольсон. Усны эсэргүүцэл шалгасан. R=4 ом 

 Дизелийн өрөө цэвэрлэсэн 

 Уурын зуухны тэргэнд гар гагнасан.  

 Урд 3-н байшингийн 1-р байрны парны ус алдаад байсан. 1 секцийг нь 

салгаж авч тавиад хэвийн болсон 

 ПКВ-250-н мэдээллийн журнал хэвлэж тавьсан. 

 ТЗ-3-н галерейд ус шүүрч байсан турба гагнаж халаалтыг хэвийн болгосон.  

 ПКВ-250 СГД 5,6-р антенны СОМ-н гэрэл 6ш-г  нарядын дагуу сольсон 

 ПКВ-250-н антенны коммутаторын өрөөнд хууларсан хулдааснууд наасан.  

 ПКВ-250 СГД 1-6-р антенны фидерийн 12ш багананд хаясан изолятор, 

боолт зэргийг цэвэрлэх үзлэг засвар  хийсэн.    

 РНТС-ын хаягыг наасан 

 Тайфун нэвтрүүлэгчийн лампуудын номеруудыг тэмдэглэж авсан. 

 Харуулын байрны тоггүй байсан засварлаж хэвийн болгосон 

 Үйлчлэгч нарын өрөөний паарнаас ус гоожиж байсанг засварлаж хэвийн 

болгосон 



 NEC нэвтрүүлэгчид  сарын графикт үзлэг хийсэн. 

 NEC нэвтрүүлэгчийн хөргөлтийн фильтрүүдийг сольсон 

 ЭК-ын контурт хаясан газрыг цэвэрлэж, тохиргоо хийсэн 

 NEC, ПКВ-250 нэвтрүүлэгчид хуваарьт хэсэгтээ чийгтэй цэвэрлэгээ хийсэн.  

 Хонхор РНТС-ын хэрэгцээнд яаралтай хэрэгтэй материалын захиалгын 

хуудас, илтгэх хуудсыг бичиж Хангамжийн алба руу илгээв. 

 2018-2019 онд Хонхор РНТС зарцуулсан нүүрсний тооцоог хийж Г.Бямбажав 

нягтлантай тулгаж баримтын бүрдүүлэлт хийв. 

 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар актлуулах хөрөнгийн баримтын 

бүрдүүлэлт хийж Хөрөнгийн нягтлан Д.Ариунд хүлээлгэж өгөв. 

 Долоо хоногийн тайлан, төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргаж И-оффис программд 

тавив. 

 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зарласны дагуу Хонхор РНТС орчмын хогийг 

цэвэрлэсэн. 

 ТЗ-1 ээлжийн цайны өрөөний бойлуур ажиллахгүй болсоныг засварлав 

 ХАБЭА 1-р шатны хяналтыг ээлжийн ахлах инженерүүдтэй хамтран хийсэн 

 Хоногийн ажиллагааны мэдээ, станцын АШБүртгэлд хяналт хийсэн 

 ПКВ 250 , NEC8 тайфун графикт үзлэгт ХАБЭА талаас хяналт тавьж 

ажилласан 

 Станцад байрлаж байгаа галын хорыг шалгаж баталгаажууллаа. 

 Болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 3-р сарын 29-

нд РНТС дээр хийж тайланг хүргүүлсэн 

 Эхний хагас жилийн эм, эмийн санг хүлээн авч нөхөн хангалт хийлээ 

 ТТС, ХШРАлбанд хийсэн ХАБЭА 2-р шатны хяналт хийсэн тайланг ХШҮХ-т 

хүргүүлсэн 

 РНТС-ын 3-р сарын 2 шатны хяналтаар илэрсэн зөрчлүүдийг арилгаж 

тайланг ХШҮХэлтэст хүргүүлэв 

 Вьюга нэвтрүүлэгчийн РМА цэвэрлэж, контакт сайжруулах, голыг тослов 

 ХАБЭА 4 сарын 2-р шатны хяналтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж байна 

 Хоногийн ажиллагааны мэдээнд хяналт хийсэн 

 Подстанцын галын хорыг шалгаж, элсийг сийрэгжүүллээ 

 ХАБЭА 4 сарын 2-р шатны хяналтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж тайланг 

ХШҮХ-т хүргүүлэв 

 ТЗ-1, ТЗ-2, ТЗ-3, Под станцын газардуулга хэмжив. 

 ХХМТГ-ын Гамшгаас хамгаалах сургалтанд хамрагдсан. 

 ХАБЭА 1-р шатны хяналтыг хийсэн 

 

           Арав. Хотын шугамын радиогийн алба 

 

 Радиогийн гол шугамын болон хэрэглэгчийн гэмтлийг хяналтын хугацаанд 

засварлаж ажилласан. 

 Суурин болон зөөврийн радио зангилааны тоног төхөөрөмжүүдийн хэмжилт 

болон радиогийн шугамын урьдчилан сэргийлэх үзлэг үйлчилгээний график 

гаргаж батлуулан ажилласан. 



 Засварын техникч, монтёруудын ажлын багаж, хамгаалах хэрэгсэл, ажлын 

хувцсанд хяналт тавьж, АШБ хөтлөсөн. 

 Дүүргүүдэд гарч байгаа сарын урсгал засвар, үзлэг үйлчилгээг цаг хугацаанд 

нь явуулж  гэмтэл сааталгүй ажилласан. 

 Зөөврийн радио зангилгааны пульт, микрофон, кабелиудыг шалгаж үзлэг 

хийсэн. 

 Орчуулгын төхөөрөмж хэвийн ажиллуулж байгууллагад орлого оруулсан. 

 ОСНААУГ болон Кабелийн телевизэд зогсуур баганын түрээсийн нэхэмжлэх 

хүргэж өгч төлбөрийг бүрэн оруулсан. 

 Үндэсний их баяр наадмаар хийгдэх ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж 

ажилласан. 

 ХАБЭА, ГАУС, ХХАА-ны I, II шатны хяналт хийсэн. 

 Албаны бүх компьютерийг локал сүлжээ үүсгэж, компьютерүүдэд вирусний 

программ суулгасан. 

 Тайлант хугацаанд /1 сарын 1-ний өдрөөс 12 сарын 12-ны өдрийг хүртэлх/ 

радиогийн хэрэглэгчийн 367 гэмтэл  нэхэгдсэнээс 311 гэмтэл өдөртөө 

засагдсан байна. II ангид 56 гэмтэл орсноос бүгд засагдсан.Техникч Өдөр 

тутмын мэдээг 17 цаг 30 минутаас 18 цаг 00 минутын хооронд и-оффис 

программд хийж мөн утсаар Шуурхай удирдлагын хэлтэст мэдэгддэг. 

 Албаны харилцагч байгууллагуудаас оруулсан орлого /1 дүгээр сарын 1-ний 

өдрөөс 12 дугаар сарын 12 хүртэл хугацаанд  Нийт 200,946.407 төгрөг/ 

 Байгууллагын шуурхайд 2017 онд хийсэн ажлаа товч танилцуулсан. 

Захирлаас албаны тамга тэмдэг, тусгай зөвшөөрөл, салбарын гэрчилгээг 

авсан.   

 Чингэлтэй дүүргийн Тагнуулийн 50 дугаар байрны 47 тоот Эрдэнэбилэг 

шинээр радио тавиулж сонсох хүсэлтэй байсан учир  хажуу талын Таван 

Толгой ХХК-ны офиссын  байран дээрээс 20мП-274 кабель татаж 

монтажлаж өгөв.  

 Албаны ИТА нар ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт төгсөн. 

 БГД-ийнЕнисей № 2 өсгөгчийн БУМ № 169-д IRFP -1ш, КТ 639-1ш, УД 708-

1ш, 22мкф 250v кондесатор тус тус шатсаныг сольж ажилд өгсөн. 

 Ажлын төлөвлөгөөний дагуу ТРЗ-ны шугамын гаралтын щит болон Енисей 

5квт № 2 өсгөгчинд үзлэг үйлчилгээ хийж, тоос шороог арчиж цэвэрлэсэн. 

 Налуу дээвэртээ гэмтэлтэй байсан БГД 2-р хороолол 38-4 Заяа хуваарийн 

дагуу ХШ 1-р засварласан. 

 Налуу дээвэртэй байрууд дээр гарсан гэмтлийг засварлах хуваарийн дагуу 

Баянгол дүүргийн 2 хор 2-14 тоот ХШ1 зассан.  

 Налуу дээвэртэй БГД 2-р хороолол барилгын 7-5-39 тоот дээврээс гэр лүү 

нь П-274 15м татаж оролт хийж зассан. Барилгын 7-5-11 тоот Сүхбат 3 сарын 

6-ны өдөр радионы суурь хураамж хасуулах хүсэлттэй орж ирсэн, суурь 

хураамжийн талаар тайлбарлан уг байр налуу дээвэртэй тул хэрэглэгчийн 

гэр лүү дээврээс кабель татаж  радиог нь  тавьж өгсөн. 

 Налуу дээвэртэй гэмтэл засварлах хуваарийн дагуу СХД Бөөний худалдаа 

1-р 27-10б Сампилыг ХШ1-р зассан. 



 Сонгинохайрхан дүүргийн Энхжин худалдааны төврүү явсан 5-р ГШ 

Сорогзон бөөрний эмнэлэг дээр 2 ширхэг зогсуур хазайж унасан байсныг 

тэгшилж татуурга хийж гол шугамыг чангалсан. 1-р ГШ Драгоны арын 22а 

байран дээр лонх хагарч шугам унжиж суларсан тул шинээр лонх хийж 

шугамыг чангалж уг байрны 3-н орцны оруулгыг цэгцэлж үзлэг үйлчилгээ 

хийсэн. 3-р ГШ 1-р хорооллын 32-р байрны өмнөх буудлын дэргэдэх 2 

баганы хооронд шугам суларч хоорондоо хавирч байсныг чангалж хэвийн 

болгосон. 

 Баянгол дүүргийн 4-р хороолол 34-20 тоотод П-274 20м кабель жигүүр 

хооронд нь татсан. 2-р хороолол барилгын 7-6-18 тоот Пүрэв-Очир хасуулах 

хүсэлтэй орж ирснийг тайлбарлан П-274 20м оролт хийж радио тавьж  өгсөн. 

 ТРЗ-ны шугамын гаралтын, цахилгааны щитэнд үзлэг үйлчилгээ хийж, 

Енисей № 1,2,3-р өсгөгчүүдийн цахилгаан хэмжилт хийсэн. 

 ТРЗ-ны Енисей 5кВт-ын №3 өсгөгчний 011 дугаартай БУМ блокыг засварлаж 

нөөцөнд бэлэн болгосон.   

 Баянгол дүүргийн Енисей №2 өсгөгч унтарсан тул Баянгол дүүргийн узель 

орж өсгөгч шалгахад 380 В-ын гал хамгаалагч шатсан байв.Гал хамгаалагч 

сольж хэвийн ажиллагаанд өгсөн. 

 Баянзүрх, Баянгол, Сонгино хайрхан дүүргийн өсгөгчийн цахилгааны болон 

газардуулгын хэмжилт хийж, үзлэг үйлчилгээ хийж, тоос шороог арчиж 

цэвэрлэсэн. Баянгол дүүргийн Енисей № 1 өсгөгчийн БУМ №166, 2-р 

өсгөгчийн БУМ № 165 гэмтэлтэй засварлахаар авчирсан.  

 Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугааргол шугамын сувагчлал доогуур явж 

байгаа П-296 кабель шалгахад манай сувагч-лал дагуу токарь гагнуурын үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг газар байгаа бөгөөд үүд хэсгээ цементэлсэн лоом, 

жоотуугаар ухаж дийлэхгүй тул хүнээс молодок гуйж авч 10м урт газар ухаж 

П-296 кабель тасарсныг олж тогтоосон.  

 Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар гол шугамын сувагчлалаар явж байгаа 

П-296 кабель шугам засварлахаар 480 тоот нарядын дагуу очиж, Номин 

агуулахын зүүн талд  гагнуур токарын газрын үүдэнд сувагчлалын дагуу 

молдокоор үргэлжлүүлэн 2м урттай 1м гүн газар ухаж хуучин П-296 кабелийг 

шинээр 12м П-296 кабелиар сольж муфьт хийж, Нефтийн 1-р байрны хажууд 

худгаас байр руу гардаг П-296 кабельд залгаа хийсэн. АТС-63 аас Шинэ 

цэргийн хотхоны 1.4.7.-р байрууд, нефтийн ажилчдын байрууд  дээр гарч 

шугам шалгаж чангалсан.   

 №481 тоот нарядын дагуу техникч С.Пүрэвсүрэнгээр ахлуулан бригад  

Сүхбаатар дүүргийн 13-р фидерийн өрөөсөн шугам 1-р 40 мянгат 2-р байран 

дээр рекламны самбарт холгогдож тасрах гэж байгааг чангалж татсан.  

 Сонгинохайрхан дүүрэг дээр нэвтрүүлэг байхгүй байсан нь өсгөгч унтарч 

цагийн релей ажиллахгүй болсон байв. Инженер Д.Хатанбүүвэй техникч 

Болормаа нар Сонгинохайрхан дүүргийн АТС 63 орж цагийн релейг үзэхэд 

зайны цэнэг нь дууссан байсныг сольж хэвийн болгосон. Енисей 5кВт-н 1.2 

дугаар өсгөгчинд цахилгааны болон тоног төхөөрөмжийн газардуулгын 

хэмжилт үзлэг үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийсэн. 2-р өсгөгчний №182 БУМ блок 

гэмтэлтэй засварт ирсэн. Хан-Уул дүүргийн Нисэхийн радио узель орж 



Енисей 1,5 кВт-ын өсгөгчинд цахилгааны хэмжилт, үзлэг үйлчилгээ, 

цэвэрлэгээ хийсэн.  

 Баянгол дүүргийн Енисей №2 өсгөгчийн БУМ № 165-д IRFP 460-2ш, КТ 639-

2ш, 22мкф 250v -2ш,УД 708-1ш, СХД-ийн 2-р өсгөгчийн БУМ № 182-д КД 213-

2ш, 22мкф 250v-2ш тус тус шатсаныг сольж тавьж хэвийн ажиллагаанд өгөв. 

ТРЗ-ны Енисей № 1, 2, 3-р өсгөгч, удирдлагын пульт, цахилгааны, шугамын 

гаралтын щитны газардуулгын хэмжилт хийсэн. 

 АТС-63 дээр очиж Енисей 1.2-р өсгөгчинд үзлэг үйлчилгээ хийв.СХД-ийн РЗ-

ны 6-н фидерүүдийн дээвэр дээрх залгаа утсыг 6метр ПГВА –аар сольж 

шинэчилж тэмдэглэгээ хийсэн. 

 Сонгинохайрхан дүүргийн Бөөний худалдааны 48-р байрны 20, 37 тоот 

хэрэглэгчийн гэмтэл нь 5-р гол шугам Сутай буянтын техникийн захын 

хаалганы хажууд модон баганан дээр манай шугамыг кабельтай давхар 

цепьлэсэн байсныг буулгаж үзэх боломжгүй тул 1 модны хооронд 20м П-274 

кабельзалгаж татаж хэвийн болгов.   

 Баянгол дүүрэг 4 дүгээр ГШ Гандан 1, 2-р байрны чиглэлд Тод өнгө 

дэлгүүрийн чиг зам хөндлөн гарч модон баганаар тойруугаар гэр хороолол 

дундуур татсан П-274 70м кабель шугам нь ашиглагдахгүй сул байсныг 

хурааж авсан. 2 дугаар 60 байрнаас 1 баганын хооронд татсан 3мм ган 60м, 

4мм биметалл 60м шугамыг хурааж 1, 2-р 60 айлын байран дээрх 2 ширхэг 

зогсуур хазайсныг ачаски хийж тэгшилсэн.  

 Онцгой байдлын газар, Харилцаа холбооны салбар газрууд хамтран зохион 

байгуулсан Гамшгаас хамгаалах сургалтад оролцсон.  

 ЭксТи Ситинет, Сансар, Жимобайл, Мобиком, Мобинет Супервижн 

Юнивишн МШУТөв, Оранж, Жимобайл, Ёкузонанет зэрэг газруудаар 2018 

оны эхний хагасын кабелийн телевизийн нэхэмжлэх хүргэж тооцоо нийлсэн.  

 Баянгол дүүргийн гэдрэг хяналтын түвшин багассан учир АТС-36 руу очиж 

гол шугамын хэмжилт хийхэд  2-р фидер короткотой 1.3.9.10 фидерүүд О-

тэй байсан. БГД-ийн 2-р фидерийн короткыг АТС-36-аас 4-р хорооллын 52-

р байрны хооронд коротколсоныг гаргасан. 52-р байран дээр 10-р фидер 

өрөөсөн шугамтайгаа хавирч О-ыг гаргасан. 2-р фидерийн коротко гарснаар 

БГД-ийн гэдрэг хяналтын түвшин хэвийн болсон. 

 Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороотой наадмын санхүүжил 

тавих гэрээг бичиж бэлтгэн захирлаар наадмын гэрээг батлуулан зохион 

байгуулах хороонд хүргэж өгсөн. 

 УНҮ 16-90 машинаар Хүй 7-н худагт радио узель ажиллуулах угсардаг 

зөөврийн ажлын байр /путек/ БГД-ийн РЗ-наас Хадбат жолоочийн УНБ 84-

55 портерт ачиж Хүй 7-н худагт морь барианы асарт аваачиж угсарч бэлэн 

болгов. Мөн радио узелийн шугам багануудыг шалгаж, шаардлагатай сэлбэг 

материалын тооцоог гаргав. 

 Төв цэнгэлдэх хүрээлэн рүү УНҮ 16-90 машинаар урт шат авч очин 

цэнгэлдэхийн гаднах 18ш чанга яригчуудын үндсэн шугамууд суларч унжсан 

байсныг дээш нь сойж татаж, залгаануудыг сэргээж засварласан. 

 Хүй 7 худагт радио узелийн путект хэрэглэх циллозыг 100 айлын барилгын 

материалын дэлгүүрээс худалдан авч ТРЗ-нд авчирсан.  



 Үндэсний их баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй 7-н худагт узель 

ажиллуулах Енисей 1.5кВт-н 5 ширхэг өсгөгчинд цахилгааны хэмжилт , үзлэг 

үйлчилгээ хийсэн  

 Сонгинохайрхан дүүргийн РЗ орж гол шугамын хэмжилт хийж тоног 

төхөөрөмжинд үзлэг үйлчилгээ хийсэн. Енисей 2-р өсгөгчний БУИ блок 

гэмтэлтэй учир засварлахаар авчирч нөөц БУИ блок тавьсан. Мөн ТРЗ-ны 

1-р өсгөгчний № 001 дугаартай БУМ блок гэмтэлтэй учир засварлаж байгаа. 

 ТРЗ-ны Енисей № 1 өсгөгчийн БУМ 001 блокын IRFP 460- 1ш, КД 213 -2ш, 

22мкф 250v- 2ш, КТ 639-1ш, 3.9 Ом-1ш тус тус шатсаныг сольж тавьж ажилд 

өгсөн.  

 УНҮ 16-90 машинаар БГД, СХД, Нисэх, БЗД-дийн өсгөгчүүдийн ажиллагааг 

хянаж, ГШ-ын хэмжилт хийж мэдээлсэн. БЗД Енисей №2 өсгөгчийн БУМ 

№160, 014 гэмтсэн тул засварлахаар ТРЗ-нд авчирсан. 

 ХШҮХ-ээс ирүүлсэн Зааварчилга 1, Зааварчилга 2, Баяр наадмын үйл 

ажиллагаан дээр ИТА нар ажиллах тул ХАБЭА-ын зааварчилга өгч ИТА нар 

гарын үсэг зурсан. 

 Орчуулгын төхөөрөмжинд хэрэглэдэг кабелиуд угааж дараагийн ажилд 

бэлэн болгосон. Складны эд хогшил цэгцэлж цэвэрлэсэн. 

 Баянзүрх дүүргийн 16-р хороолол 53-р сургуулийн дээвэр сендвич 

хавтангаар солиход манай шугам саад болсон тул тойруугаар татсан. 

 Баянгол дүүргийн РЗ-наас гэмтэлтэй ирсэн Енисей 1-р өсгөгчийн БУМ №178 

блокт IREP 460-1ш, 2мкф 250V-2ш, R 8.2 -1ш, R 3.9-1ш шатсаныг сольж 

10:00 цагт засаж дуусгаад УНҮ 16-90 машинаар БГД-ийн РЗ-нд аваачиж 

тавьсан. Мөн өсгөгчүүдийн хэвийн ажиллагааг хянан гол шугамын хэмжилт 

хийж, цонхны торон хаалтны нүхийг бөглөсөн.  

 МУИС-ын захиалгаар 100 хэрэглэгчтэй орчуулгын төхөөрөмж гологдол 

сааталгүй ажиллуулав. 

 Хараагүйчүүдийн нийгэмлэгийн захиалгаар 150 хэрэглэгчтэй орчуулгын 

төхөөрөмж Holiday зочид буудалд сааталгүй хэвийн ажиллуулав. 

 Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороолол 10-р байрны ашиглалтын явцад шаардлага 

хангахгүй болсон ХШ-нд УС ажил хийж П-274кабелийг 3мм ган утсаар сольж  

/100м хос шугам / 200м ган шугам татсан. 

 Баянзүрх дүүргийн РЗ орж ГШ-ын хэмжилт хийж мэдээлсэн. БЗД-ийн 12-р 

хороолол 12а байрны 3 зогсуурын оролт болон ХШ-нд УС ажил хийж сүлжээг 

сольж шинэчилсэн. 

 487 тоот нарядын дагуу нарын бүрэлдэхүүнтэй бригад үүсгэн Баянгол 

дүүргийн 3-р хороолол 20-р байр, бичилийн 5а байр хооронд ГШ 

ашиглалтын шаардлага хангахгүй муудсан тул шинээр 300м /150м хос 

шугам / 3мм ган шугам  сольж татах  УС ажил хийсэн. Мөн БГД-ийн РЗ орж 

2 ш галын хоронд хяналт тавьсан. Инженер П.Баясгалан Баянгол дүүргийн 

гол шугамын хэмжилт хийж мэдээлсэн. 

 Гол шугамын схем шинэчилж зурж дууссан. 

 Албаны ИТА нар Хонхор РНТС-д мод тарьж, галын сургалтад хамрагдсан. 

 Баянгол дүүрэг АТС 36, СХД 63-д Енисей 1, 2 дугаар өсгөгчинд параметрийн 

хэмжилт, төхөөрөмжийн газардуулгын хэмжилт хийж графикийн дагуу 



урьдчилсан сэргийлэх үзлэг үйлчилгээ хийсэн. Үзлэгээр БГД дээр хэвийн, 

СХД дээр Енисей 1 дүгээр өсгөгчний БУМ блок №165, №174, БВТ гаралтын 

блокны релей 1 ширхэг гэмтэлтэй, солих шаардлагатай засварт авчирсан. 

Гол шугамын хэмжилт хийж анхан шатны бүртгэл хөтөлсөн. 

 УНҮ 16-90 машинаар СХД-ийн АТС-63 орж Енисей 1-р өсгөгчний БВТ 

гаралтын блокны 1ш реле, БВ хөргөлтийн блокны 1ш разъём сольсон. Мөн 

ХУД-ийн Нисэхийн РЗ-ны Енисей 1.5 кВт өсгөгчинд параметрийн хэмжилт 

болон төхөөрөмжийн газардуулгын хэмжилт хийж УСҮ хийсэн.  

 УНҮ16-90 машинаар Баянзүрх дүүргийн РЗ-ны Енисей 5кВт-ын өсгөгчүүдэд 

параметрийн хэмжилт, төхөөрөмжийн газардуулгын хэмжилт графикийн 

дагуу хийж УСҮ хийсэн. Мөн гол шугамын хэмжилт хийж АШБ хөтлөсөн. 

 ТРЗ-ны Енисей 1-р өсгөгчний №001 дугаартай БУМ блок шатсан байсныг 

засаж хэвийн болгосон. 

 Баянзүрх дүүргийн РЗ орж ГШ-ын хэмжилт хийж мэдээлсэн. Мөн БЗД-ийн 

16-р хороолол 9, 12, 13, 15, 16, 27, 71, 72-р байрнуудын ГШ болон ХШ-нд УС 

ажил хийж бүх перемучкууд сольж, Трансформаторуудын сүлжээг 

шинэчилсэн. 

 УНҮ 16-90 машинаар шат авч явж  БГД-ийн 2-р ангийн гэмтэл засварлаж, 

төмөр замын барилгын 5, 6,7, ногооны 30 айл,  27-р байрны  УС ажил хийж 

засвар үйлчилгээнд  5м ПГЗ кабелиар шинээр сольсон. 

 Баянзүрх дүүргийн 16-р хороолол  21, 22, 23, 71-р  байр, 15-р хороолол 1, 2, 

9, 10 , 11, 12  байруудын ГШ болон ХШ, оролтууд, Трансформаторуудын 

сүлжээнд УС ажил хийж бүх перемучка 10м ПГЗ кабелиар, оруулга 

шаардлага хангахгүй болсон тул 15м П-274 кабелиар сольж шинэчилсэн. 

 Хан-уул дүүргийн Нэхмэл 10, 11, 12, 13, 16, 18 Эрэлийн 38 байрны ГШ , ХШ 

болон Трансфоматорын сүлжээнд УС ажил хийхэд 4.5м ПГЗ кабелиар 

сүлжээг шинэчилсэн . Мөн инженер П. Баясгалан, засварчин Б. Эрдэнэбат 

нар БГД төмөр замын 46, 47, 48-р байруудын ГШ, ХШ, Оролтуудад УС үзлэг 

хийж Трансформаторын сүлжээг 2м ПГЗ кабелиар сольж шинэчилсэн.      

 Баянзүрх дүүргийн 15-р хороолол 110, 111, 113, 118-р байрны ГШ болон ХШ-

нд УС ажил хийж 5м ПГЗ кабелиар Трансформаторын сүлжээг шинэчилсэн.  

 Албаны 7 ширхэг цонхыг дулаалж өвлийн бэлтгэл ажил хийсэн. 

 ОСНАУГ-т очиж тооцоо нийлж, үлдэгдлийн баталгаа гаргасан. 

 Ситинетийн гэрээг шинэчилж гэрээний мэргэжилтэн Болормаад хүргэж 

өгсөн. 

 Бүтээлч ажил 5 тайланг Power point рүү хөрвүүлж ХШҮХ-ийн мэргэжилтэн 

А.Билэгжаргалд файлаар өгөв. 

 Албаны бүх цонхнууд арчиж цэвэрлэсэн. 

 Сонгинохайрхан дүүрэг 3-р фидер коротко: 09:30-11:15 хооронд 1-р 

хороолол 9-р байран дээр шугам коротколсныг зассан. 

 Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр 40. 0 -ын 53, 60, 61, 62-р байрны ХШ болон ГШ-

дад УС ажил хийж бүх перемучкууд цэгцэлж шинээр солих шаардлагатай 

сүлжээг шинэчилэхэд 1м ПГЗ кабелиар сольсон.         

 Чингэлтэй дүүрэг бага тойрог налуу дээвэртэй 11, 12, 17, 20, 37, 44-р 

байрнуудад УС ажил хийж перемучкууд, оролтууд, Трансформаторын 



сүлжээг цэгцэлсэн. Мөн 37-р байрны Трансформаторыг чердакны дотогш 

оруулж сүлжээг шинээр сольсон. Уг ажлуудыг гүйцэтгэхэд 5м ПГЗ кабелиар 

сүлжээ шинэчилж хийсэн.  

 Хөдөлмөрийн харилцаа, ҮЭ-ийн бүтэц зохион байгуулалт, гишүүдийн эрх 

зүйн хамгаалалт сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. 

 Баянгол дүүргийн АТС-36 МХСүлжээ  ХХК-ны диспетчер 70112309 утаснаас 

4 хороолол 25, 30-р байруудаар телефонд радио ороод байна гэсэн 

гомдлын дагуу УНҮ 16-90 машинаар шат авч явж 4 хороолол эцэс рүү явдаг 

3-р фидер О-тэй байсныг 3 хор 12-р байран дээр шугаман дээр дээврийн 

төмөр унасан байсныг гаргасан..  

 Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооллоос гэмтэл их ирсэн учраас засварчид 

шугамаа хөөж үзэхэд 5-р фидер БЗД-ийн урд баганаас Хаджура рестораны 

хооронд П-274 70м орчим тасраад алга болсон тул буцаж ирээд УНҮ 16-90 

машинаар шат, дөрөө, 70м П-274 авч очиж шугамаа залгаж татаж  хэвийн 

болгосон.  

 Ёкузона кабелийн телевизд бичиг хүргэж,үлдэгдлийг баталгаажуулав. 

 Захиргаанаас захиалсан материалаа авчирч, хэвлэлийн үйлдвэрт нарядны 

захиалга өгсөн. 

 Захиргаан дээр И-оффис программыг бүх ажилтнуудад өдөр тутамд бүрэн 

ашиглах сургалтыг бэлтгэсэн. 

 Албаны шагналд тодорхойлогдсон ажилтнуудын анкет, ажил байдлын 

тодорхойлолт, протоколын хамт ЗУХ-ийн мэргэжилтэн И.Шүрээд файлаар 

болон цаасан хэлбэрээр хүргэж өгсөн. 

 Албаны ээлжийн амралтын хуваарийг нэгтгэж даргаар хянуулж захиргааны 

мэргэжилтэнд өгсөн. 

 АТС 36-ийн дэргэдэх Монгол маркийн газарт шинээр шугам татаж радио 

ажиллуулж өгсөн. Мөн АТС-36 РЗ орж гол шугамын хэмжилт хийж, 

өсгөгчүүдийн ажиллагааг шалгасан. 

 ТРЗ Енисей №1 өсгөгчийн БУМ 001блокын  IRFP 460- 1ш, 22 мкф 250 v- 2ш, 

КТ 639 -1ш тус тус шатсаныг солив. 

 Мобиком, Мобинет, Ёкузананет зэрэг КаТв-дэд 12-р сарын зогсуур баганын 

түрээсийн нэхэмжлэх хүргэж өгсөн.   Юнивишн, Супервишн КаТВ-дэд 12-р 

сарын зогсуур баганын түрээсийн нэхэмжлэх хүргэсэн.  

 Албаны ИТА нарт e-office программын ашиглалтын талаар мэдээ мэдээлэл 

хийж сургалт явуулсан. 

 

           Арван нэг. Хөдөө орон нутаг дахь РТСГ-ын үйл ажиллагааны 

чиглэлээр 

 

11.1.Баян-өлгий аймаг дахь РТСГ 

 

 Радиогийн урт, хэт богино долгионы станцуудын ажиллагаанд хяналт тавьж 

гарсан гэмтэл сааталгүй хэвийн ажиллав. 

 Аймаг, сумууд дахь тоон телевизийн станцуудын ажиллагаанд хяналт тавьж, IRD 

хүлээн авагчид UPDATE хийсэн. 



 Жил бүр бүх сумын тоон телевизийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, FM 105,5 

МГц станцын ажиллагаа, цахилгаан тоолуур, төхөөрөмжийн газардуулгыг 

шалгаж, эрчим хүчний хэрэглээнд хяналт хийж, тоног төхөөрөмжүүдэд үзлэг 

үйлчилгээ хийсэн.  

  Лавайн эгшиг FM-89.9 станцын нэвтрүүлэгчийн чадлын 2 ширхэг M9060M = 

MRF6S9060NR1 маркийн транзисторууд шатсаныг ХЗТөвд захиалж,  ирсэн шинэ 

транзисторыг сольж хэвийн ажиллагаатай болгосон. 

 ДДЭШ-ээс радиогийн сигнал тасарсан үед интернетээс радиогийн I программын 

сигналыг радио нэвтрүүлэгчид өгөхөөр бэлтгэсэн.  

 Баян-Өлгий аймгийн 9 сум, Увс аймгийн 10 сум, Ховд аймгийн 7 сумуудад нийт  

26 ш зурвасан шүүрийг тоон телевизийн станцын нэвтрүүлэгчийн гаралтанд 

тавьж нөлөөллийг бууруулсан.   

 Алтанцөгц сумын цамхаг хүчтэй салхины улмаас цахилгааны шугамд унаж манай 

тоон телевизийн нэвтрүүлэгч болон хүлээн авагчийн тэжээлийн блок гэмтсэн мөн 

цамхаг унахад нэвтрүүлэх антенн гэмтэж, гаралтын фидер шугам, хүлээн авах 

антенны кабель тасарсаныг засварлаж хэвийн ажиллагааг хангасан.  

 Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгууд дахь тоон телевизийн станцуудын хүлээн авах 

антенны чиглэл болон ЛНБ-г солих үед ээлжит үзлэг үйлчилгээг хийсэн.  

 TРAM150Л урт долгионы нэвтрүүлэгчийн гэмтэлтэй модуль болон бусад 

төхөөрөмжүүдийг засварлаж, нөөцөд бэлэн байлгав.  

 Урт долгионы радиогийн нэвтрүүлэх антенны фидер шугамын багануудад ХАБ – 

ийн 18ш анхааруулах тэмдэг өлгөсөн. Мөн антенны хашаагаар авто тээврийн 

хэрэгсэл орж байгаа газруудад өргөстэй тор татаж, тээврийн хэрэгсэл орохыг 

хориглосон тэмдэг тавьсан.  

  Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгуудын 49 сумын оператортай хувь хүний  гэрээ  

хийгдсэн ба улирал  тутам 75000 төгрөгийг хувийн дансанд нь шилжүүлж байна.  

 Аймгийн хэмжээнд бүх ажилчид мод тарих, бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажилд 

идэвхитэй оролцсон. 

 Урт долгионы фидер шугамын зажемуудад тохиргоо үзлэг хийсэн. ТРАМ урт 

долгионы нэвтрүүлэгчийн өсгөгч модулиудыг нэг бүрчлэн шалгаж, тоос шороог 

цэвэрлэсэн. Хөргөлтийн сэнс болон моторуудад, цахилгаанщит, 

дионавтоматуудад графикийн дагуу үзлэг үйлчилгээ хийсэн. ТРАМ 

нэвтрүүлэгчийн чадлын модулиудыг засварлаж нөөцөнд бэлтгэж тавьсан. 

 Бүтээлч ажил-5” уралдааны хүрээнд хийсэн  ажлын тайлан, фото зурагаа комисст 

хүргүүлсэн. Үүнд: 

 Энэ аяны хүрээнд тусгай төлөвлөгөө гарган ажиллав. 

 Байгууллагад номын сантай болохын  тулд  ажилчин  тус бүр 5 ном авч ирсэн  ба 

стандарт тавиурыг захиалан  хийлгэж  байна. Стандартын  дагуу индексжүүлэх 

байрлуулсан. 

 Мод  тарьж ногоон  байгууламжийг  нэмэгдүүлэх  ажлын  хүрээнд байгууллагын  

хашаанд мод, цэцэг  нэмж  тарьсан ба  төмс хүнсний ногоо  тариалан ургуулж  

байна . Мөн  аймгийн  хэмжээнд мод  тарих аянд  идэвхитэй  оролцсон  

 Ажлын  байрыг  тохижуулж  ажлын  ая тухтай  орчинг  бүрдүүлэх  ажлын  хүрээнд  

ус цэвэршүүлэгч,  агаар чийгшүүлэгч зэргийг  авч тавьсан   



 Ажилчдын  эрүүл  мэндийг хамгаалах,  нийтийн  биеийн  тамирыг  дэмжих  

зорилгоор  чийрэгжүүлэх  танхим  байгуулан  тохижуулж  байгаа  ба  массажны  

сандал, гэдэс  татагч, цагираг, гүйлтийн  зам, дардас  зэргийг  шинээр  авсан.  

Мөн  гимнастик хийх  өрөө тохижуулсан.  

 Албан  хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, ур чадварын түвшин тогтоох 

шалгалтанд амжилттай оролцож, 3 хүн нэмэгдэл авах болзолыг хангасан.  

 Албан хаагчдын  мэдлэгийг дээшлүүлэх техникийн болон хууль эрх зүйн 

чиглэлээр  сургалтуудыг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулсанаас  гадна 

аймгийн  хэмжээнд зохион  байгуулсан ХАБЭА-н сургалтад 2 хүн, архив албан 

хэрэг  хөтлөлтийн  сургалтад 1 хүн тус тус хамруулж, сертификат авсан.  

 Ногооннуур сумын цахилгааны шугаманд 380В орж, тоон телевизийн станцад 

гэмтэл гарсан. Сааталын актыг үйлдэж, ЦШСГ-н ерөнхий инженерийн дүгнэлтийг 

гаргуулж, ШУХ руу илгээсэн.  

 Тоон телевизийн цахилгаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. Цахилгааны хэтрэлт 

гаргасан Сагсай сумын цагийн релейг сольж тоолуурыг нь стандарт хэмжил зүйн 

газраар шалгуулсан.  

 Станцын динамик горим хэвийн ажиллагааг хянаж горимын журналыг өдөр бүр 

шалгаж байна.  

 Алтанцөгц суманд хүчтэй салхины улмаас МХС ТӨК-ийн антенн нурж, манай 

төхөөрөмжүүд гэмтсэн. Техникийн комиссын актыг үйлдэж МХЕГ-н харилцаа 

холбооны улсын байцаагчаар гарын үсэг зуруулж актыг баталгаажуулсан. 

 

11.2. Дорнод аймаг дахь РТСГ 

 Сар бүр төлөвлөгөөг батлаж түүний дагуу ажиллаж үр дүнг тооцож ажилласан. 

Захиргааны хурлыг 4 удаа  хийж цаг үеийн асуудлыг шийдсэн. 

 Харилцагч байгууллагууд болох “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем”, “Ольхон” 

дэлгүүр, “Адуунчулуун” уурхай гэх мэт байгууллаггуудтай гэрээ байгуулж хамтран 

ажиллаж байна. 

 Сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн 2 дахь өдөр ДСВ-150,  сар бүрийн 2 дахь долоо 

хоногийн 2 дахь өдөр ФМ-105.5, 106.7, 89,9, ТВ-ийн станцуудад үзлэг үйлчилгээ 

хийх жилийн үзлэгийн графикт төлөвлөгөө гаргаж баталж, төлөвлөгөөний дагуу 

үзлэг үйлчилгээг хийж байна. 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээний 7 хоногийн тайланг 7 хоног бүрийн 5 

дахь өдөр, сарын тайланг сар бүрийн 28-ны өдөр, улирлын тайлан, хагас  жилийн 

тайланг боловсруулж eoffice.mn-д байршуулж байна. 

 Байгууллагын бүх цонхыг угааж дулаалав. Мөн КТП-н хаалганд дулаалгын туурга 

хадсан.  

 Дизель генератор асааж ажиллагааг шалгаж 5 л түлш нөөцөд тавьсан. 

 Уурын зууханд аймгийн Элтрүүд ХХК-н тогоог авч угсарч тавьсан. Яндангийн 

асуудал шийдэгдмэгц ажилд өгнө. 

 ИТА нар, нягтлан бодогч, нярав нар сарын турш хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 

гаргаж байгууллагын даргад танилцуулж, түүнтэй уялдуулж сарын үр дүнг 

ногдуулж ажиллаж байна. 

 Радио болон Телевизийн станцуудын ажилласан цагийн тооцоог гаргаж төв рүү 

явуулж байна. 



 Сумдын операторуудтай гэрээ байгуулан удирдлага арга зүйгээр хангаж, улирал 

тутамд цалинг олгож байна. 

 Дээд газраас батлагдан гарсан хууль тогтоомж, тушаал, шийдвэрийг тухай бүр 

ажилтануудад танилцуулж, шаардлагтай үед танилцсан гарын үсэг зуруулж 

баталгаажуулж байна. 

 ОСТВ-н инженер С.Борхүү, Б.Гүрбадам нар Хөх хотод сургалтад хамрагдсан. 

 Удирдах ажилтаны зөвлөгөөнд байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар 

хамрагдсан. 

 2019 онд РТҮС УТҮГ-н 4 онлайн сургалтад ИТА нар болон нягтлан нар 

хамрагдсан. 

 Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдсан “Урлаг, спортын наадам”-д 8 албан 

хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцож, чөлөөт үзүүлбэр төрөлд хүрэл медаль 

хүртсэн. 

  “Мэдээлэл хүргэх цаг”-р аймгийн цагдаагийн газраас олон нийттэй харилцах 

албаны мэргэжилтэнг урьж  зөрчлийн хуулийн талаар мэдээ мэдээлэл авсан.  

 Мөн сэтгэл зүйч урьж, хүн хоорондын харьцаа, ажлын байрны стрессийг 

бууруулах талаар сургалт авсан. 

 Аймгийн татварын хэлтсийн мэргэжилтэнг урьж татварын хуулийн шинэчилсэн 

хууль, ибаримт, цахимаар татвар хэрхэн төлөх, татварын буцаан олголтын 

талаар мэдлэг мэдээлэл авсан. 

 Ажилтануудын ээлжийн амралтын хуваарийг батлаж, хуваарын дагуу амарсан.  

 2019 оны 11-р сард аймгийн Ягаан цээнэ өрхийн эмнэлэгт албан хаагчдыг эрүүл 

мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамруулав. 

 Холбоочдын баяр, салбарын спортын 5 төрөлт тэмцээнд оролцож, дартст 

багаараа мөнгөн медаль, эрэгтэй даам мөнгөн медаль хүртэв. 

 Байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлээс зохион байгуулсан цас мөсний баярт дарга, 

нягтлан, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн нар оролцсон. Мөн үйлдвэрчний 

эвлэлийн гишүүн Б.Тунгалагтуяа хамтын гишүүд, удирдлагуудын хамтаар хамтын 

гэрээг шинэчлэн байгуулсан. 

 Нягтлан бодогч О.Солонгод 2,600,000 төгрөгний, харуул Д.Үл-Олдоход 1,900,000 

төгрөгний тэтгэмж олгосон. 

 2019 оны 9-р сард Дорнод, Сүхбаатар аймгийн сумдын тв-н нэвтрүүлэгчид үзлэг 

үйлчилгээр Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо, Сэргэлэн, Баян-Уул, Дашбалбар, 

Гурванзагал сумдын цахилгааны кабелийн утсыг солисон. 

 РТҮС УТҮГ-с ДСВ-150 нэвтрүүлэгчид ГУ-81 ламп 10ширхэгийг нөөцөд олгосон. 

 2019 оны 9-р сард 2 давхрын ирж очих дулааны шугамыг бүрэн сольж 

ажиллагаанд оруулсан.  

 Төрийн өмчийн хорооны тогтоолын дагуу УАЗ фургон 27-58ДОР машиныг актлаж, 

РТҮС УТҮГ-с үүргийн сангийн санхүүжилтээр УАЗ фургон машиныг 2019 оны 9-р 

сард шинээр хүлээлгэж өгсөн. 

 Гүний худгийн мотор нацосс шатсан тул шинээр авч зэвэрч хуучирсан гүний 32 

метрийн трубаг сүүлийн үеийн PVC хоолойгоор сольж угсарч ажилд өгсөн. 

 МР-н  l, ll программыг Зүүн бүсэд ДСВ-75 нэвтрүүлэгчээр, Дорнод аймгийн төвд 

FM-105.5 долгионоор I, FM-106.7 долгионоор II программыг, Сүхбаатар аймгийн 



төвд FM-105.5 долгионоор I программыг  тус тус тасралтгүй, чанарын өндөр 

түвшинд дамжуулж байна. 

 РТҮС УТҮГ-н ирүүлсэн албан тоотын дагуу арилжааны 12 телевизийн 2 тв-н 

нэвтрүүлгийг Дорнод, Сүхбаатар аймгийн төв болон сумдад дамжуулж байна.   

 ДДЭШ-с МОНГОЛСАТ руу шилжих болсон тул 2019 оны 9-р сард Дорнод, 

Сүхбаатар аймгийн сумдын ОСТВ-г шилжүүлж, үзлэг үйлчилгээг хийсэн. 

 4, 10-р сард ахлах инженер Н.Сайнбаяр, хөргөлтийн техникч С.Даваасүрэн нар  

хэмжилт тохируулгыг хийв. Технологийн карт мөрдөж, АШБ-г хөтлөж байна. 

 2019 оны 9-р сард Сүхбаатар аймгийн сумдын тв-н нэвтрүүлэгчид үзлэг 

үйлчилгээр Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ, Онгон, Баяндэлгэр, Мөнххаан 

сумдын сайтуудын цагийн релей болон тоолууруудыг хайрцаглаж цэгцлэв. 

 Байгууллагад мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, стандарт, ХАБЭА, ГАУС дүрмийг 

мөрдөж зөрчилгүй ажиллаж байна. 

 РӨН болон ОСТВ-н гаралтын талаар 5 хэрэглэгчийн ирүүлсэн гомдол саналыг 

шуурхай шийдвэрлэв.  

 ХАБЭА-н 3-н шатны үзлэгийн 1-р шатны үзлэгийг 7 хоног бүрийн 1 дэх өдөр 

тогтмол хийж, 2,3-р шатны үзлэгийг сарын эцэст ахлах инженер хяналт тавьж 

ажиллаж байна. 

 ХАБЭА-н чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайланг ахлах инженер 

сар, улирал гаргаж төв рүү явуулж байна. 

 Ахлах инженер 1-р сард ИТА нарт сургалт хийж, ИТА нарыг ажилд оруулах 

зөвшөөрөл олгож, зэргийн баталгаажуулалт хийв. 

 Станцын гамшгийн төлөвлөгөө гаргаж Онцгой байдлын газраар 

баталгаажуулсан. 

 Станцын болон тоноглолуудын газардуулгыг 5, 10-р сард хэмжиж, протокол 

хөтлөсөн. 

 Байгууллагын болон РТҮС УТҮГ-н цахилгааны хамгаалах хэрэгслүүдийг 2 удаа 

туршиж, проткол үйлдэж явуулсан. Галын дохиололуудыг шалгаж, 4 ширхэг 

галын хор шинээр авахаар болов. 

 Станцын байрны гадна талаар галын зогон татуулав. 

 Нийт албан хаагчдаад аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтарч галын сургалт 

хийв. Сургалтаар гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргиийлэх, гал унтраах 

багаж хэрэгслийг хэрхэн зөв ашиглах талаар заалгав. 

 Анхны тусламжийн эмийн санд шаардлагатай зүйлсийг авна. 

 АШБ нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөж ажиллаж байна. 

 Томилолтын бусад зардлын тооцоо хийж батлуулж ажиллаж байна.                     

 Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгөд хагас жилээр тооллого хийсэн. Улирлын тайлан 

балансыг хугацаад нь гаргаж төв рүү явуулж ажилаж байна.  

 

11.3. Өмнөговь аймаг дахь РТСГ 

 Монголын радиогийн 1–р прогррамыг ДСВ-150 нэвтрүүлэгч, FM-105,5 

станцуудаар  нэвтрүүлж хэвийн үйл ажиллагааг хангах 

 Дундговь болон Өмнөговь аймгуудын тоон телевизийн үйл ажиллагааг 

найдвартай хангаж ажиллаж ирсэн. 



 ХАБ-ЭА  болон ГАУС –н ямар нэгэн зөрчилгүй ажилласан болно. 

 Тоног төхөөрөмжийн  үзлэг, хэмжилтийн нэгдсэн графикийн дагуу үзлэг 

үйлчилгээг хийж ирсэн. 

 Радио болон Телевизийн мэдээг цаг хугацаанд нь  гаргаж явуулсан. 

 Төв байгууллагаас зохиосон өндрийн сургалтанд 3 хүн оролцсон. 

 Улс даяар зохиогдсон  онцгой байдлын бэлэн жагсаалд  холбоо зарлан мэдээлэх 

ангид 2  хүн хамрагдсан. 

 Уурын зуухны галлагааг зогсоож үзлэг үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажил хийлгүүлж 

хүлээн авсан.    

 Станцын гражийн дулааны холболтыг хийж шалгав. Модны усалгааны системийг 

шалгаж  усалгааг эхлүүлсэн. 

 Төв байгууллагаас явуулсан цахим бүртгэлийн төхөөрөмж, хугацааны релей  тус 

тус хүлээн авсан. 

  Төвөөс явуулсан Router –н тохиргоог хийж холбов. Download-28.6mb, Upload-

4.21 болсон.  

 Өмнөговь аймгийн БОЭТ-тэй гэрээ байгуулан нийт ажилчдыг эрүүл мэндийн 

урьдчилсан үзлэгт хамруулсан. 

 NAVARA машинд сэлбэг авсан. ГУ-81 10ш, 6Н2Р 10ш, хугацааны релей 5ш, 

тоолуур 3ш,  ХАБЭА –н нормын гутал  авсан. 

 Урлаг спортын  V  наадамд идэвхитэй оролцсон.  

 Цэвэр усны шугам ус алдасныг  экскaватороор ухуулж гэмтлийг олж янзлав. Олон 

жил болсон төмөр хоолой муудаж гагнуур авахааргүй болсон тул олгой хаймраар 

боож аргалав. 

 Аймгийн төвийн FM -105.5 станц гэмтсэн тул 50вт нөөц станц тавьсан. 

 ТТ –ын станц дээр 6 суваг нэмсэн. 

 Аймгийн төвийн ТТ-ын станц /100вт/ гэмтсэн тул засварын төврүү явуулж оронд 

нь 50вт станц тавьсан. 

 Станцын байрны болон СОМ 260 антенны газардуулгыг хавар, намар хэмжиж 

протоколыг ХШҮ-ний дарга руу явуулсан. 

 Дундговь болон Өмнөговь аймгийн нийт 26 сумын тоон телевизийн хүлээн 

авагчийг сольж Монгол САТ руу шилжүүлсэн. 

 Техник ашиглалтын ахлах инженер Г.Өлзийбаярыг ажлаас чөлөөлж ээлжийн 

инженер С.Эрдэнэзулыг томилов. Комисс гарган ажил хүлээлцэв.    

 80 тн нүүрс татан авалт хийсэн. 

 Монсат-н хүлээн авагчийн гаралтан дээр өсгөгч нэмж тавьлаа. 

 3 галч шинээр ажилд авч зааварчилгаа өгч, ажлын хувцас гутал хошуувч олгосон. 

 Цонхнуудыг дулаалж, хөргөлтийн хоолойнуудыг хаасан. Дулааны шугамыг 

гагнаж боож бэлэн байдалд оруулсан 

 Скаладны нуруу цууралт өгсөн учир багана босгож бэхэлгээ хийсэн 

 Зохицуулах хорооноос FM 105.5 станцын сонсгол дээр тест тавьсан 

 Удирдлагаас зохион байгуулсан online сургалт бүрт ИТА-г хамруулан оролцсон. 

 Эрүүл мэндийн газраас “Эмнэлгийн анхан шатны тусламж” сэдвээр сургалт 

авлаа. 



 ТӨБЗГазартай Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж үйл ажиллагаагаа 

дүгнүүлж 92% авсан. 

 

11.4. Хөвсгөл аймаг дахь РТСГ 

 Чанарын зөвөлгөөн тогтмол хийж, дээд байгууллагаас ирсэн албан бичгүүдийг 

ажилтан албан хаагчдад танилцуулав.  

 Даргын зөвлөлийн хурал хийж сар бүр ажилчдын үр дүнг  хэлэлцэн, гарсан 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 Ажилтан албан хаагчдын ажилласан цагийн тодорхойлолт гаргаж сард 2 удаа 

цалин олгов.  

 Радио болон телевизийн станцуудын ажиллагааны талаархи мэдээг өдөр бүр,  7 

хоногт, сард хугацаанд үнэн зөв гаргаж өгч байв. 

 2019 онд ажиллах ХАБЭА-н хариуцлагатан нарын тушаал гаргаж мөрдөж 

ажиллаж байна. 

 ЭХНҮ, МХС, УСНААК, орон нутгийн 4 телевиз, харилцагч байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах гэрээ хийв. 

 2019 оны техник зохион байгуулалт үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж 

баталгаажуулан, төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. 

 2019 онд хийх техникийн үзлэг үйлчилгээний график гаргав. 

 2019 онд хийх урсгал засварын жилийн төлөвлөгөө хийж, төлөвлөгөөний дагуу 

ажиллаж байна. 

 2019 оны Хөвсгөл Завхан аймгуудын ОСТВ-д үзлэг үйлчилгээ хийх ажлын 

төлөвлөгөө гаргав.  

 ИТА-ын тоног төхөөрөмж хариуцах хуваарь гаргав. 

 2019 онд хэрэглэх сэлбэгийн жагсаалт гаргаж төвд явуулав. 

 Дотоод хяналтын жилийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж түүний дагуу ажиллаж байна.  

 Ажилчдын хувийн хэрэгт баяжилт хийв.  

 Байгууллага дээрээ мэргэжлийн болон ХАБЭА, ГАУС хичээлийн сэдэв 

боловсруулж хичээл хийх, ажилтан албан хаагч, ИТА нарыг ур чадварын түвшин 

тогтоох шалгалтанд хамруулав. Зэргийн баталгаажуулалт хийв. 

 Сар шинийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн тушаал гаргаж 

бүх ИТА, ажилчдад танилцуулж зааварчлагаа өгч ажиллав. Баярын өдрүүдэд 

гэмтэл сааталгүй ажиллав. 

 Захиргаа удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Мөнхбаяраар ахлуулсан баг 

даргын ажлыг М.Энхмаагаас Г.Пунцагбалжирт хүлээлцэв. 

 Бүх ажилтан албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ шинэчлэн байгуулав. 

 ТВ болон радиогийн ажилласан цагийн мэдээг батлуулж явуулав. 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны зардал бууруулах, орлого нэмэгдүүлэх талаар 

саналыг хүргүүлэв. 

 Их чадлын ГК-9Б ламп 3ш, ГУ-81 ламп 3ш, ГУ-50 ламп 10 ширхэгийг хүлээн авч, 

аймагт авчрав. Схемд тавьж нэвтрүүлэгчийн ажиллагаа хэвийн болгов. 

 Станцын байранд их цэвэрлэгээ хийж, уурын зуухны яндан хазайсаныг тэгшилж 

ажилд оруулав. 



 Байгалийн давагдашгүй хүчин болох хүчтэй салхины улмаас станцын байрны 

дээвэр хуурсан. Барилгын дээврийг шинээр хийх талаар тендер зарлаж 

“Сондоргоо” ХХК-аар ажил гүйцэтгүүлэв. 

 Онцгой байдлын газарт хүчтэй салхины улмаас станцын байрны дээвэр хуурсаны 

хохирлын тооцоо гаргаж өгөв. ОБГазраас дүгнэлт гаргаж өгөв. 

  “Идэвхитэй хөдөлгөөн-эрүүл аж төрөх ёс” аянд дэд бүтцийн байгууллагуудын 

дунд зохион байгуулах тэмцээнд амжилттай оролцож тэргүүн байрт оров. 

 ИТА, албан хаагчдыг мэдлэг мэргэжил дээшлүүлэх, ур чадварын түвшин тогтоох 

шалгалтанд хамруулав. 

 РТСГ-ын хашааны унжсан цоорсон хэсгийг тороор бөглөж, унжсан хэсгийг 

чангалж засав. 

 Мөрөн сумын ЗДТГ-аас санаачилсан бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд хуваарилсан 

газрын хогийг цэвэрлэж багийн засаг даргад хүлээлгэж өгөв. 

 РТСГ-ын хашааны эргэн тойронд 50м болон хашаан доторх хогийг цэвэрлэв. 

 Мөрөн сумын хот тохижуулах газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж хогоо 

ачуулав. 

 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Зөв амьдрахуй  лекцэнд бүх 

ажилчид хамрагдав. 

 Станцын гаднах орчинг өнгө үзэмж сайжруулах зорилгоор мандлын цэцэг, 20ш 

нарс, 11ш шинэс мод, 2 уут шар хусны үр, 13 чацарганы мод тарив. 

 Мобиком компаний ИТА 2 ш панель антенн, 2ш RRH төхөөрөмжийг доод тавцанд 

байсныг үндсэн тавцан руу шилжүүлэн суурилуулав. 

 Цахилгаан холбоо ХК-иас Олон сувгийн телевизийн тоног төхөөрөмжийг тв-ын 

сайтын байранд суурилуулав. 

 Төрийн болон салбарын одон, тэмдэгт шагнуулах ажилчдын тодорхойлолт, 

анкетыг боловсруулж ЗУХ-ийн мэргэжилтэнд явуулав. 

 Ажлын хариуцлага алдсан ИТА нарт хариуцлагатай ажиллах анхааруулга 

санамж өгч арга хэмжээ авав. 

 ҮЭХороотой хамтарч  ажилтан албан хаагчдын эрх ашиг, нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэж ажиллаж байна.  

 Жолоочтой эд хөрөнгө хариуцлагын гэрээ хийв. 

 Эх үрсийн баярын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гаргаж 

ажиллав. Гарсан гэмтэл сааталгүй ажиллав. 

 Цагаан үүр сумын FM станцыг холбооны байрнаас соёлын төвийн байр руу зөөж 

суурилуулав. Чанга яригч, пульт холбов. Ард иргэдэд сурталчилж, судалгаа авав. 

 Хөвсгөл аймгийн РТСГазрын бичиг баримтыг архивын цахимд бүртгүүлэв. /1992-

2013 он хүртэлх бичиг баримтууд А, Б тушаалууд, хурлын тэмдэглэл, тайлан 

төлөвлөгөө/ 

 Үндэсний их Баяр наадмын өдрүүдэд ажиллах тушаал гаргаж, тушаалын дагуу 

ээлжийн болон хариуцлагатай жижүүрүүд хяналт тавьж гэмтэл сааталгүй 

ажиллав 

 РТСГ-ын маркетингийн 14 хоногийн төлөвлөгөө тайлан боловсруулж МТХэлтэст 

явуулав.  



 Хөл бөмбөгийн ДАШтэмцээн дууссантай холбоотойгоор Мөрөн, Улиастайн 

хугацааны релейг 6 цагт асч шөнө 2 цагт унтраахаар тохируулав. 

 Гадаа орчны тохижилт хийх зорилгоор сүүдрэвч, харуулын байрны будаг сэргээж, 

труник шинээр хийв. 

 Засвар хийсэн дээврийн зургийг бүх талаас нь авч ЗУХ, ШУХ-ийн дарга нарт 

явуулав. Засвар хийсэн ажлыг тайлагнаж баталгаажуулав. 

 Бүтээлч ажил-5” уралдааны төлөвлөгөө гаргаж дараах ажлуудыг хийв. 

 Амралтын өрөөний баруун хананд номын тавиур стандартын дагуу хийв. Бүх 

ажилчдаас нийт  100 гаруй  сэтгүүл, сонин хандив авч индексжүүлэн номын 

фондтой болов. 

 Станцын гаднах өнгө үзэмж сайжруулах зорилгоор мандлын цэцэг, 20ш нарс, 11ш 

шинэс мод, 2 уут шар хусны үр, 13 чацарганы мод тарив. Хашаа хайс хийж будаж 

шохойдов. Услалтыг 50 м усалгааны шланк авч өглөө оройдоо усладаг. 

 ДСВ-150, HFB-7840, AF-50,TF(S)-100, THOMSON-20, THOMSON-50, THOMSON-

200 нэвтрүүлэгчүүдэд хийх урсгал засварын жилийн графикчилсан төлөвлөгөө 

гаргаж түүний дагуу ажиллав. 

 Урсгал засварын төлөвлөгөөний дагуу тоног төхөөрөмжийн үзлэг үйлчилгээг хийж 

АШБ хөтлөв. 

 ИТА-ын тоног төхөөрөмж болон сумд хариуцах хуваарийг  шинэчлэн хийж 

мөрдөж ажиллав. ОСТВ-д тавих хяналтыг сайжруулав.  

 ДСВ-150, HFB-7840, AF-50, TF/S/-100 нэвтрүүлэгчдэд сарын үзлэг үйлчилгээ 

хийв. 

 FM-105.5 нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн блок гэмтсэнийг ХЗТөвд явуулж засуулав. 

 ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн статик ба динамик характеристка хэмжилт хийж ХШҮХ-

т явуулав. 

 Уурын зуухны гэрэлтүүлэг сольж, байнга шатдаг гэрэлд диод холбож өгөв. 

 2019 онд хэрэглэх сэлбэгийн жагсаалт гаргав. Нөөц лампны захиалга өгч 

нийлүүлэгч компанитай гэрээ байгуулж, хүлээн авч тээвэрлэж авчрав. 

 Их чадлын ГК-9Б  3ш лампыг бэхжүүлж ДСВ-150  2-р нэвтрүүлэгчийн ВЧ трактад 

тавив. 

 ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн II блокын ВЧ трактын ГУ-81М  1ш ламп гүйдэлгүй 

болсныг солив. 

 Уурын зуухны ажиллагааг зогсоож,  урсгал засвар цэвэрлэгээ хийв.  

 ДСВ-150 нэвтрүүлэгчидийн НЧ трактид ГУ-50 ламп солив. 

 Радиогын 1,2-р программ DDISH-ээс тасарсан үед интернет радиогоос 

нэвтрүүлэг авч дамжуулав. 

 ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн тиристрийн регуляторын моторын сэнс хавирснийг 

засав. 

 ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн ВЧ трактын өрнүүлэгчийн R1 шатсаныг сольсон. 

 Гүний худгийн вакум релей болон цахилгааны монтаж солив. 

 Уурын зуухны насос шинээр суурилуулав. 

 Олон сувгийн ТВ-ийн Thomson-200  нэвтрүүлэгчид техникийн үзлэг хийв.  

 Хөвсгөл аймгийн тоон ОСТВ-ын станцуудын ажиллагааг хянав.  

 Хөвсгөл  аймгийн  бүх сумуудын хугацааны релейг тохируулав. 



 Хөвсгөл аймгийн 8 сумдын ОСТВ-ийн станцуудад шүүр тавив. 

 Баянзүрх сумын 50вт-ын станцын тэжээлийн блокын сэнс гэмтснийг нөөц 20вт 

станц явуулж ажиллагааг хэвийн болгосон. ХЗТ-өөс 3 сэнс ирсэнийг сольж хэвийн 

болгов. 

 Арбулаг сумын ОСТВ-ын станцын хөргөлтийн сэнс гэмтсэнийг нөөц станцаар 

солив. ХЗТөвөөс сэнс хүлээн авч сэнсийг сольж нөөцөд авав. 

 Их уул сумын 50Вт-ын станцын тэжээлийн блокын сэнс гэмтсэнийг шинээр сэнс 

сольж ажиллагааг хэвийн болгов. 

 Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр, Цагаан-Үүр, Түнэл сумдын ОСТВ-ын станцад 

үзлэг үйлчилгээ хэмжилт тохиргоо хийв. 

 Мобиком-с Мөрөнгийн цамхагт 2ш панель антенн, 2ш RRH төхөөрөмж 

байрлуулах ажлыг хянав. 

 Цахилгаан холбоо ХХК-ий кабелийн телевиз суурилуулахад хяналт тавив 

 Цагаан-Үүр суманд FM станц суурилуулав. Чанга яригч, пульт холбов. МХС-ийн 

байранд байрлуулж сонсголыг сайжруулав. Ард иргэдэд сурталчилж, судалгаа 

авав. 

 Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул сумдын ОСТВ-ын станцад 

үзлэг үйлчилгээ хэмжилт тохиргоо хийв. 

 Улаан-Уул сумын Thomson-50 нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн сэнс гэмтэж 

 Улаан-Уул сумын Thomson-50 нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн сэнс гэмтсэн, сэнс 

сольж ажиллагааг хэвийн болгов. 

 Цагаан-Үүр суманд тавьсан FM станцын сонсгол муу байсан тул байрлал 

өөрчлөж МХС-ийн байранд байрлуулж сонсгол сайжруулав. 

 Арбулаг сумын ОСТВ-ын станцын тэжээлийн блокын сэнс гэмтснийг сольж 

ажиллагааг хэвийн болгоно. 

 Эрдэнэбулган сумын КАМ модуль гэмтснийг Техникийн хэлтсээс авчруулж 

ажиллагааг хэвийн болгов. 

 Хөвсгөл аймгийн бүх сумдуудын LNB сольж, зарим сумд үзлэг үйлчилгээ хэмжилт 

тохиргоо хийв. 

 Шинэ-Идэр сумын ОСТВ-ын нэвтрүүлэгчид хааяа Alarm  өгч байсныг антенны 

фидерийг шинээр үзүүрлэж ажиллагааг хэвийн болгов.  

 Мөрөн, Цагаан-Үүр, Хатгал сумдад суваг нэмэв 

 Мобикомоос цамхаг дээр 3 ш RRH төхөөрөмж байрлуулах ажлыг хянав. 

 Юнител компани цамхаг дээр 3 ш панель антенн суурилуусныг хянав. 

 Дээд байгууллага болон харилцагч байгууллагад гаргаж өгдөг мэдээ тайланг 

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж өгч байв.   

 АШБ ня-бо бүртгэлийг хөтлөж өр авлагагүй ажиллав.  

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн дагуу shilendans.gov.mn сайтад мэдээллийг 

сар тутам байршуулж байна.  

 Өмнөх оны актлах хөрөнгийн баримт бичгийг актлуулахаар Санхүүгийн хэлтэст 

явуулав.  

 ЗУХ-ын мэргэжилтэн Эрдэнэбаатар, Золжаргал, Отгонжаргал нар ажлын байрны 

дээвэр, актлах хөрөнгөтэй танилцав. 

 2018 оны жилийн эцсийн тайланг аудитаар баталгаажуулж РТҮС УТҮГ-т явуулав. 



 2019 он эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллого хийв. 

 РТСГазрын үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийж явцын шалгалтаар 85%-

тайгаар дүгнэгдэв. 

 Пургон автомашиныг актлах бичиг баримтыг боловсруулж төв рүү явуулав. 

 

11.5. Говь-Алтай аймаг дахь РТСГ 

 Хоногийн болон ОСТВ – ийн  ажиллагааны мэдээг утсаар, цахимаар Eoffice- д  

мэдээлэв. 

 Графикийн дагуу  техникийн үзлэг үйлчилгээ хийсэн. 

  Сарын тайланг e-office мэдээллийн санд байршуулсан. 

 Техникийн үзлэг үйлчилгээний хуваарийг гаргаж ШУХ-т явуулсан.  

 Байгууллагын эмийн сангийн иж бүрдлийг хангаж бүртгэл журналуудыг 

шинэчилсэн 

 ХАБЭА, Техник зохион байгуулалт, Сургалт, Дотоод хяналт, Санхүү, ҮЭ, ОСТВ –

ийн төлөвлөгөөг жилээр гаргуулж  батлав.  

 Станцад хөтлөгдвөл зохих АШБ – ийн журналууд, техник тоног төхөөрөмжүүдийн 

техникийн паспортуудад цаг тухайд нь шалгалт хийж, ажилласан. 2018 оны 

техникийн Анхан шатны бүртгэлүүдийн журналуудыг архивт өгөхөд бэлтгэж 

цэгцэлсэн. 

 ХАБЭА-н сургалт хийж,шалгалт авсан. 

 Эрдэнэ сумд тв-ийн станцад шүүр тавьсан.  

 MБ-1 ,МБ-2-ын АОP-ын гэрэлтүүлгүүдийг шинэчилж,засвар үйлчилгээ хийх 

нөхцлийг сайжруулав. 

 Амралтын өрөөний гэрэлтүүлгийн мантажийг шинэчилсэн. 

 Техник тоног төхөөрөмжийн хуваарилалтыг шинэчилж батлуулсан.  

 Бигэр,Дэлгэр  сумд тв-ийн станцад шүүр тавьсан.  

 Уурын зуухны гэрэлтүүлгийг lED болгосон.  

 Англи хэлний анхан шатны  оnline сургалтанд  ажилчид хамрагдсан. 

 ЗУХ-ээс  ирсэн Зааварчилгаа №1-ийг бүх ажилчдад танилцуулан гарын үсэг 

зуруулан мөрдөж ажиллав. 

 Сар шинийн баярын өдрүүдэд станцын найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах 

зорилгоор хариуцлагатай жижүүрүүд хуваарийн дагуу  ажилласан.  

 Сар  шинийн золголтыг зохион байгуулж, ахмадууддаа  хүндэтгэл үзүүллээ. 

 Шагналын журмыг ажилчдад танилцуулсан  

 ГАА–ийн Холбооны газрын 80 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд Мэдээлэл 

харилцаа холбооны салбаруудын дунд зохиогдсон тэмцээнд амжилттай 

оролцлоо. 

 Албан газрын  дарга нарын шуурхай хуралдаанд сууж ,аймаг орон нутгийн цаг 

үеийн мэдээ мэдээлэл, хойшид хийгдэх ажлуудын талаар ажилтан албан 

хаагчиддаа танилцуулж байна. 

 Цасны баярыг Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын “ТАЛЫН ХҮРХРЭЭ” байгалийн 

үзэсгэлэнт газар зохион байгуулав. 

 ГУ-81М маркийн лампуудын ашиглалтын хугацаа дуусан, эмиссгүй болж цаашид 

ашиглах боломжгүй болсон тул ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн нэг Моноблокод 



генераторын ламп шаардлагатай байна гэдэг хүсэлтээ илтгэх хуудсаар төвд 

хүргүүлэв.  

 “Өргөн зурвасын технологи ба нягтруулга” сэдэвт online сургалтанд ажилчид 

хамрагдлаа.   

 Аймгийн Холбооны газрын 80 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд аймгийн 

Мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын ажилчдын дунд зохион байгуулагдсан  

спортын тэмцээнд амжилттай оролцлоо 

 Эрчим хүчний салбарт шилжүүлэх үндсэн хөрөнгийн судалгааг гаргаж, 

Санхүүгийн хэлтэст хүргүүлсэн.  

 Албан хаагчдын өдөр тутмын цаг ашиглалт,дотоод дэг журамд байнгын хяналт 

тавьж цагийн хуваарийн дагуу ажиллах талаар ирсэн дотоод албан бичгийг бүх 

ажилчдад танилцуулан гарын үсгээр баталгаажуулан мөрдөж ажиллаж байна. 

 Их хэмжээний цас хунгарлаж, хайлж байгаа учир под станц болон станцын 

барилгаруу  шар усны үер орохоос урьдчилан сэргийлж ус зайлуулах шуудуу 

татав. 

 Байгууллагын санхүүгийн тайланд Аймгийн Төрийн Аудитаар санхүү тайлангийн 

аудит хийлгэсэн. 

 Бигэр, Хөхморьт, Дэлгэр сумд шүүр таьсан. 

 Алтай сумын антенны LNB гэмтсэнийг шинээр солиулж хэвийн болгов. 

 Аймгийн төвд телевизийн 8 сувгийг нэмж,16 суваг болгож өгөх  зөвшөөрлийн 

дагуу сувгуудыг нэмж орон нутгийн 2 сувагтай 18 суваг болгож оруулсан.  

 РТҮС УТҮГ-ын газрын Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга Энхгэрэл, тус 

хэлтсийн мэргэжилтэн Өлзийсайхан, Оюунсүрэн нар ирж, ламп хүлээлцэж 

бидний ажил байдалтай танилцав.  

 МҮОНРадиогийн 1-р сувгийг хиймэл дагуулаас хүлээн авч сумын төвд цагаан 

хоолойгоор дамжуулж иргэдэд хүргэх ажлыг аймаг, сумын ЗДТГ-тай хамтран 

хэрэгжүүлэх саналыг Аймгийн Засаг даргад хүргэж төвөөс ирсэн хүмүүсийн хамт 

уулзалт зохион байгуулсан. 

 Хуваарийн дагуу Kluger болон Пургон авто машиныг үзлэгт оруулсан. Тээврийн 

хэрэгслэлийн улсын үзлэгт  Пургон авто машин тэнцээгүй. 

 Байгууллагын үйл ажиллагааны 1-р улиралын тайланг ЗУХ-т явуулсан. 

 Кабелиа эргэсэн.  /Уулын үер ихтэй байгаа учир/ 

 Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ХХК-д антеннд гарч үзлэг үйлчилгээ хийх зөвшөөрөл 

авч МХС байшингийн дээр байрлах /Link-ний/ Антенн мачтанд гарч үзлэг 

үйлчилгээ хийв. 

 Байгууллагынхаа гадна болон дотор талд их цэвэрлэгээ хийв. 

 2019 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг явууллаа. 

 Их цэвэрлэгээ хийсэн тайлангаа ШУХ-т явуулсан 

 Байгаль орчны менежментийн тайлан төлөвлөгөөг аймгийн Байгаль орчны газарт 

хүргүүлсэн.  

 Уурын зуухны галлагааг 2019 оны 04 – р сарын 30 – нд зогсоож, техникийн 

үйлчилгээ, их цэвэрлэгээ хийж, гаднах орчны үнсийг ачуулж, цахилгаан 

тэжээлийг салгав. 

 Ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулав. 



 Байгууллагын үйл ажиллагааны хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг  ЗУХ-т 

явуулсан. 

 Станцын интернетийн төхөөрөмжинд төвөөс явуулсан ROUTER-ийг суурилуулан 

тавив. 

 “Өндөрт ажиллах” сэдвээр ХАБЭА–н мэргэжилтэн Солонго онлайн сургалт  хийж, 

ажилчид хамрагдав. 

 РТҮС Улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын урлаг спортын 5-р наадамд оролцох баг 

тамирчдын мэдүүлгийг явуулсан. 

 Баян-Уул, Тайшир сумын цагийн ОСТВ-ийн станцын цагийн механизмыг засаж 

сумд руу явуулсан.  

 Техникийн графикт үзлэг үйлчилгээгээр СОМ-26 антеннд ахлах инженерийн 

зааварчилгаагаар нарядын дагуу Цахилгааны инженер, антенны монтер нар гарч 

шатсан гэрлүүдийг сольж, шалбарсан кабелуудын тусгаарлагчийг сайжруулж 

үзлэг үйлчилгээ хийсэн. 

 Цэцгийн мандлынхаа өнгө будгийг сэргээсэн. Цэцэг, модоо үрслүүж ургуулсан 

 Дэлгэр сумд цахилгааны оруулгын кабель Сүлжээ компаныхаар өгч явуулж 

тавиулсан.  

 Тонхил сумд кабель өгч явуулсан 

 РТҮС УТҮГ-ын урлаг спортын 5-р наадамд оролцох багуудын аюулгүй байдал 

эрүүл ахуйн зааварчилгаатай албан хаагчид  танилцсан. 

 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтээс ирсэн СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ-ийг бүх ажилтан 

хаагчдад танилцуулав. 

 Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдсан  урлаг спортын 5-р наадамд багаараа 

амжилттай оролцсон. 

 Баяр наадмын үеэр ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гаргаж 

батлуулсан.  

 РТҮС Улсын Төсөвт Үйлдвэрийн газрын инженер Дамдин болон ДДЭШ, МОН 

САТ-ын инженерүүд ирж ОСТВ-ийн станцад хэмжилт тохиргоо хийсэн. 

 Сумын операторуудаас ОСТВ-ийн ажиллагааны талаар судалгаа авсан. 

 Архивын улсын үзлэг угтаж архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг сайжруулах 

талаар ажлын хэсэг байгуулж төлөвлөгөө гаргаж ажиллав. 

 Улсын үзлэгийг угтаж,аймгаас томилогдсон комисс манай байгууллагат ирж 

урьдчилсан шалгалт хийгдэж 80,1 % үнэлгээ авсан. 

 Мэдээлэл харилцаа холбоо үүсч хөгжсөний 98 жилийн ойн баярыг Амадууд болон 

ажилчдын хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. 

 ХАБЭА-н 07 сарын тайлан, 08 сарын төлөвлөгөөг төврүү явуулсан. 

 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс ирсэн 2019 оны 08 сарын 06-ны өдрийн 

сэрэмжлүүлэгтэй ажилтан албан хаагчид танилцаж гарын үсгээр 

баталгаажуулсан. 

 Есөнбулаг сумын засаг даргын тамгын газарт өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 

тайланг хүргүүлсэн.  

 2019 оны 08 сарын 26-ны өдрийн Б/10 дугаар тушаалаар РТҮС УТҮГ-ын газрын 

Үйлдвэрчний Эвлэлийн хороотой байгуулсан хамтын гэрээний 7-2-6-г үндэслэн 2 



ажилтанд  хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн тохиолдуулан  буцалтгүй тэтгэмж 

олгосон. 

 Тоон телевизийн техникч Т.Хүрэлбаатарт Сувиллын зардал олгосон. 

 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс зохион байгуулсан online хуралд ИТА 

хамрагдсан.  

 Шинэ пургон  авто машин хүлээн авч байгууллагын ажил үйлчилгээнд явуулж 

эхэлсэн. 

 Байгууллагын хуучин пургон авто машиныг нээлттэй дуудлага худалдаанд 

оруулсан. 

 Бигэр сумд цахилгааны оруулгын кабель өгч явуулсан. 

 Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс 2019 оны 09 сарын 18-нд ирсэн 

Сэрэмжлүүлэгтэй танилцсан. 

 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын тайланг Хангамж үйлчилгээний хэлтэст явуулсан. 

 Тонхил сумд тоолуур,гэрлийн кабель өгч явуулсан 

 Баянхонгор аймгийн 2 сумд 2 ш тоолуур өгч явуулсан 

 ТВ-ийн сувгуудыг МОНГОЛСАТ-ын хиймэл дагуулд Говь-Алтай, Баянхонгор  

аймгийн  бүх сумуудыг  шилжүүлсэн. 

 Байгууллагынхаа ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэв. 

 Бүх нийтээр мод тарих ажилд байгууллага хамт олноороо идэвхтэй оролцож, 

хүүхдийн паркт мод тарьсан 

 Галч нартай хөлсөөр ажиллах гэрээ хийж, уурын зуухны галлагааг эхэлсэн 

 ГАА – н төвийн ОСТВ – ийн 100Вт – ын нэвтрүүлэгчийн хөргөлтийн 4 ширхэг сэнс 

сольсон. 

 Инженер Ө.Батцэцэг, техникч Б.Баярт нарын өргөдөл хүсэлтийг харгалзан 

Хамтын гэрээний 7,3 дугаар заалтыг үндэслэн 1 удаагийн буцалтгүй тэтгэмж 

олгосон. 

 Станцын барилга байгууламж болон антенн фидерийн байгууламжийн 

газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжиж, хэмжилтийн протоколыг ХШҮХ–т явуулсан. 

 ХШҮХ-ээс ирсэн Сэрэмжлүүлгийг танилцуулж, зааварчилгаа өгч ажилласан. 

 Есөнбулаг сумын тамгын газраас зохион байгуулагдсан “Хотын хөгжилд иргэдийн 

оролцоо” сэдэвт зөвлөгөөнд 4 хүн оролцов. 

 

 

“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” 

 УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР 
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