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1. ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙ
Энэхүү гарын авлага нь Wash 411 төслийн хүрээнд нэвтрүүлсэн УХАТ-ын
байгууллагын жишиг цахим хуудасны загварыг ашиглах болон заавар, зөвлөмж
өгөхөд зориулж бэлтгэсэн болно.
Цахим хуудасны удирдлага нь агуулга, меню /цэс/, санал асуулга, санал гомдол,
тариф /усны тооцоолуур/ гэсэн 5 хэсгээс бүрдэнэ.
Цахим хуудасны холбоосууд:
• Төслийн цахим хуудас: http://www.water-mongolia.com/
• Удирдлагын хэсэг: http://data.water-mongolia.com/
• Цахим хуудас: http://*.water-mongolia.com/
Тайлбар: “*” тэмдэгтийн оронд тухайн байгууллагын дэд домайн нэр байрлана.

2. УДИРДЛАГЫН ХЭСЭГТ НЭВТРЭХ
a. Цахим хуудасны удирдлагын
интернет хаягаар орно.

хэсгийн

http://data.water-mongolia.com/

b. Системээс өгсөн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг оруулна.

c. Амжилттай нэвтэрсэн тохиолдолд дараах хуудас гарч ирнэ. Хэрвээ та
нэвтэрч чадахгүй эсвэл нууц үгээ мартсан бол админтай холбогдоно уу.
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3. АГУУЛГА
Агуулга нь цахим хуудасны мэдээ, мэдээлэл юм. Мэдээ, зөвлөмж, түгээмэл
асуулт, зургийн цомог, видео сан, файлын сан зэргийг агуулга хэлбэрээр оруулна.
Доорх зурагт агуулга хэсгийг тайлбарлаж үзүүлэв.

1

2

3

5
4
•
•
•
•

1, 4 – Шинээр агуулга нэмэх;
2 – Агуулгын жагсаалт үзэх /Агуулга хэсэг рүү орох/;
3 – Агуулгын шүүлтүүр буюу хайх талбар;
5 – Агуулгын хуудаслалт /1 хуудсанд 20 агуулга байрлана/;

3.1. Агуулгын форм /маягт/
ЦАХИМ ХУУДСАНД МЭДЭЭЛЭЛ
ОРУУЛАХ ФОРМ /МАЯГ/
Агуулга нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гарчиг
Холбоос /линк/
Тайлбар
Текст /мэдээний эх текст/
Огноо /Идэвхтэй агуулгад харагдана/
Зураг
Видео
Файл
Эрэмбэ
Зургийн хэмжээ
Таг /Ангилал/

4

3.2. Мэдээ, зөвлөмж, ажлын байр /Шинэ мэдээ, зар г.м/
Мэдээ, зөвлөмж, ажлын байр зэргийг оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн агуулгын
формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2
3

4

5

6

• 1 – Мэдээний гарчгийг оруулна;
• 2 – Мэдээний хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон
байдаг/;
• 3 – Мэдээний товч тайлбарыг оруулна;
• 4 – Мэдээний эх текстийг оруулна;
• 5 – Мэдээний гол зургийг зааж өгнө /Зургийн урт 300px-ээс багагүй байвал
тохиромжтой/;
• 6 – Мэдээний таг буюу ангиллыг зааж өгнө /”Мэдээ”, “Зөвлөмж”, “Aжлын
байр” зэрэг тагуудаас сонгоно/;
5

3.3. Мэдээлэл /Танилцуулга, тариф, холбоо барих г.м/
Танилцуулга, мэндчилгээ, тариф, холбоо барих зэргийг оруулахдаа доорх зурагт
үзүүлсэн агуулгын формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2
3
4

5

6

• 1 – Агуулгын гарчгийг оруулна;
• 2 – Агуулгын хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон
байдаг/;
• 3 – Агуулгын холбоосыг оруулна /Тухайн агуулгын холбоос буюу линк
хаягийг латин үг, үсгээр оруулна. Жишээ нь: “tariff”, “contact” гэх мэт/;
• 4 – Агуулгын товч тайлбарыг оруулна;
• 5 – Агуулгын эх текстийг оруулна;
• 6 – Агуулгын гол зургийг зааж өгнө /Зургийн урт 300px-ээс багагүй байвал
тохиромжтой ба энэхүү талбарт заавал зураг оруулах шаардлагагүй/;
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3.4. Түгээмэл асуулт
Түгээмэл асуулт, хариултыг оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн агуулгын формын
талбаруудыг бөглөнө.

1
2

3

4

• 1 – Асуултыг оруулна;
• 2 – Асуултын хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон
байдаг/;
• 3 – Асуултын хариултыг оруулна;
• 4 – “Түгээмэл асуулт” гэсэн тагийг сонгоно /Хэрвээ тухайн түгээмэл
асуултыг нүүр хуудсанд байршуулах бол “Нүүр хуудас” гэсэн тагийг нэмж
сонгоно/;
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3.5. Зургийн цомог
Цахим хуудасны зургийн цомогт зураг оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн
агуулгын формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2

3

4
5

•
•
•
•

1 – Зургийн нэр буюу гарчгийг оруулна;
2 – Зургийн хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон байдаг/;
3 – Зургийг зааж өгнө /Зургийн урт 800px-ээс багагүй байвал тохиромжтой/;
4 – Зургийн хэмжээг “Зургийн цомог” гэж зааж өгнө. /Гарааны утга нь
мэдээний зургийн хэмжээ сонгогдсон байдаг/
• 5 – “Зургийн цомог” гэсэн тагийг сонгоно /Хэрвээ тухайн зургийг нүүр
хуудсанд байршуулах бол “Нүүр хуудас” гэсэн тагийг нэмж сонгоно/;
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3.6. Видео сан
Цахим хуудасны видео санд видео оруулахдаа www.youtube.com-ийг ашиглах ба
доорх зурагт үзүүлсэн агуулгын формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2
3

4

• 1 – Видеоны нэр буюу гарчгийг оруулна;
• 2 – Видеоны хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон
байдаг/;
• 3 – Тухайн видеоны youtube embed хаягийг оруулна /Жишээ нь
https://www.youtube.com/embed/wX4Cfu3Dd2E гэх мэт/;
• 4 – “Видео сан” гэсэн тагийг сонгоно /Хэрвээ тухайн видеог нүүр хуудсанд
байршуулах бол “Нүүр хуудас” гэсэн тагийг нэмж сонгоно/;
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3.7. Файлын сан
Цахим хуудасны файлын санд файл оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн агуулгын
формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2
3

4

5

•
•
•
•
•

1 – Файлын нэрийг оруулна;
2 – Файлын хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон байдаг/;
3 – Файлын товч тайлбарыг оруулна;
4 – Файлыг зааг өгнө /Файлын өргөтгөл PDF байвал тохиромжтой/;
5 – “Видео сан”, ‘Хууль, тогтоомж” гэсэн тагуудаас сонгоно;
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3.8. Холбоос
Цахим хуудасны доод хэсэгт байрлах бусад байгууллагуудын холбоосыг
оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн агуулгын формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2
3

4

5

• 1 – Холбоосны гарчиг буюу байгууллагын нэрийг оруулна;
• 2 – Холбоосны хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл сонгогдсон
байдаг/;
• 3 – Холбоосны хаягийг оруулна /Жишээ нь: http://www.water-mongolia.mn гэх
мэт/;
• 4 – Холбоосны зургийг зааж өгнө /Зургийн хэмжээ 260x74 pixel байна/;
• 5 – “Холбоос” гэсэн тагийг сонгоно;
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3.9. Нүүр хуудасны онцлох мэдээлэл
Цахим хуудасны нүүр хэсэгт байрлах онцлох мэдээллийг оруулахдаа доорх
зурагт үзүүлсэн агуулгын формын талбаруудыг бөглөнө.

1
2
3
4

5

6
7

• 1 – Онцлох мэдээллийн гарчгийг оруулна;
• 2 – Онцлох мэдээллийн хэлийг сонгоно /Гарааны утга нь Монгол хэл
сонгогдсон байдаг/;
• 3 – Онцлох мэдээллийн холбоос хаягийг оруулна /Жишээ нь:
http://www.water-mongolia.mn гэх мэт/;
• 4 – Онцлох мэдээллийн товч тайлбарыг оруулна;
• 5 – Онцлох мэдээллийн зургийг зааж өгнө / Зургийн хэмжээ 1000x400 pixel
байна/;
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• 6 – Зургийн хэмжээг “Хэмжээ өөрчлөхгүй” гэж зааж өгнө. /Гарааны утга нь
мэдээний зургийн хэмжээ сонгогдсон байдаг/
• 7 – “Онцлох (Slider)” гэсэн тагийг сонгоно;

3.10. Агуулгыг идэвхжүүлэх, идэвхгүйжүүлэх
Шинээр мэдээ, мэдээлэл оруулахад тухайн агуулга нь идэвхгүй төлөвтэй байдаг.
Идэвхгүй төлөвтэй агуулга нь цахим хуудаст нийтлэгддэггүй тул тухайн агуулгыг
идэвхжүүлэх шаардлагатай.
Агуулгыг идэвхжүүлэх болон идэвхгүйжүүлэхийн тулд агуулгын жагсаалтаас
харгалзах “Төлөв” холбоос дээр дарна.

Агуулгыг идэвхгүйжүүлснээр мэдээллийг түр хугацаанд цахим хуудаснаас авч
/Мэдээллийг цахим хуудсанд харагдахгүй болгох/ болно.
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3.11. Агуулга засах, устгах
Цахим хуудсанд шинээр нэмсэн, нийтлэгдсэн агуулгыг засах болон устгахдаа
агуулгын жагсаалтаас харгалзах “Засах”, “Устгах” холбоос дээр дарна.

3.12. Text editоr ашиглах
Агуулгын үндсэн мэдээллийг оруулахад хялбар текст хэлбэржүүлэгчийг
ашиглана. Word програм хангамжийн toolbar-тай адилхан хэрэглээтэй.

1 2

• 1 – Tab буюу зай авах;
• 2 – Дараагийн мөрөнд шилжих /Мөр хоорондын зайгүй/;
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3.13. Агуулгад зураг, файл, линк оруулах
a. Зураг, файл оруулах /File manager ашиглах/

b. Линк оруулах

3.14. Агуулга урьдчилан бэлтгэх
Аливаа агуулгыг урьдчилан бэлтгэж цаг тохируулан цахим хуудсанд нийтлэх
боломжтой. Дараах алхмуудаар хэрэгжүүлнэ.
a. Шинээр агуулга оруулна.

b. Шинээр оруулсан агуулгыг идэвхжүүлээд “Засах” холбоос дээр дарна.

c. Агуулгын нийтлэгдэх огноог шинээр тохируулна.
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4. МЕНЮ
Меню нь цахим хуудасны дээд хэсэг байрлах үндсэн цэс юм.

Доорх зурагт меню хэсгийг тайлбарлаж үзүүлэв.

1

3

2
• 1 – Менюний жагсаалт үзэх /Меню хэсэг рүү орох/;
• 2 – Шинээр меню үүсгэх;
• 3 – Меню шүүлтүүр буюу хайх талбар;
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4.1. Меню форм /маягт/
Меню оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн меню формыг бөглөнө.

1
2
3
4
5
6

• 1 – Эцэг /Тухайн менюний эцэг менюг заана/;
Жишээ нь: Хэрвээ “Бидний тухай” дотор “Үйл ажиллагаа” гэсэн менюг үүсгэх
бол “Үйл ажиллагаа” менюний эцгийг “Бидний тухай” гэж заана.
• 2 – Нэр /Тухайн менюний нэр/;
• 3 – Хэл /Менюний хэлийг зааж өгнө/
• 4 – Холбоос /Тухайн меню дээр дархад үсрэх холбоос буюу линк/;
Дараах байдлаар холбоосыг заана.
o Агуулгын холбоос /Латин үг, үсэг/;
o @homepage – Нүүр хуудас;
o @pictures – Зургийн цомог;
o @videos – Видео сан;
o @questions – Түгээмэл асуулт;
o @poll – Санал асуулга;
o @feedback – Санал гомдол;
o @calculator – Усны тооцоолуур
o @contents?tag=1 – Мэдээ;
o @files?tag=id – Хууль тогтоомж болон файлын сан /id нь тухайн тагийг
заана/;
• 5 – Tөлөв /Тухайн менюний төлөвийг заана/;
Жишээ нь: Хэрвээ менюний төлөвийг идэвхгүй болгосон бол тухайн меню
веб сайт дээр харагдахгүй.
• 6 – Эрэмбэ /Менюний жагсаалтын эрэмбийг тодорхойлно/;
Жишээ нь: Тухайн менюг хамгийн эхэнд байрлуулах бол хамгийн бага тоон
утгыг зааж өгнө.
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4.2. Меню идэвхжүүлэх, идэвхгүйжүүлэх
Идэвхгүй төлөвтэй меню нь цахим хуудаст нийтлэгддэггүй тул тухайн менюг
идэвхжүүлэх шаардлагатай.
Менюг идэвхжүүлэх болон идэвхгүйжүүлэхийн тулд менюний жагсаалтаас
харгалзах “Төлөв” холбоос дээр дарна.

Менюг идэвхгүйжүүлснээр тухайн менюг түр хугацаанд цахим хуудаснаас авч
/Менюг цахим хуудсанд харагдахгүй болгох/ болно.

4.3. Меню засах, устгах
Цахим хуудасны менюг засах болон устгахдаа менюний жагсаалтаас харгалзах
“Засах”, “Устгах” холбоос дээр дарна.
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5. САНАЛ АСУУЛГА
Санал асуулга нь цахим хуудасны нэг төрлийн модуль хэсэг юм.

Доорх зурагт санал асуулгын хэсгийг тайлбарлаж үзүүлэв.

1

3
2
• 1 – Санал асуулгын жагсаалт үзэх /Санал асуулгын хэсэг рүү орох/;
• 2 – Шинээр санал асуулга үүсгэх;
• 3 – Санал асуулгын шүүлтүүр буюу хайх талбар;
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5.1. Санал асуулгын форм /маягт/
Санал асуулга оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн санал асуулгын формыг
бөглөнө.

1
2
3

• 1 – Нэр /Тухайн санал асуулгын асуулт текстийг оруулах/;
• 2 – Эрэмбэ /Cанал асуулгын эрэмбийг тодорхойлно/;
Жишээ нь: Тухайн санал асуулгын хамгийн эхэнд байрлуулах бол хамгийн
их тоон утгыг зааж өгнө.
• 3 – Сонголт /Санал асуулгын сонголтууд/
o Сонголт шинээр нэмэх – “Хадгалах” товч дээр дарж шинэ сонголтын
формыг гаргана.
o Сонголт устгах – Тухайн сонголтын “Нэр” болон “Санал”-ын талбарыг
хоосон орхиж хадгална.

5.2. Санал асуулга идэвхжүүлэх, идэвхгүйжүүлэх
Идэвхгүй төлөвтэй санал асуулга нь цахим хуудаст нийтлэгддэггүй тул тухайн
санал асуулгыг идэвхжүүлэх шаардлагатай.
Санал асуулгыг идэвхжүүлэх болон идэвхгүйжүүлэхийн тулд санал асуулгын
жагсаалтаас харгалзах “Төлөв” холбоос дээр дарна.
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Санал асуулгыг идэвхгүйжүүлснээр тухайн санал асуулгыг түр хугацаанд цахим
хуудаснаас авч /Санал асуулгыг цахим хуудсанд харагдахгүй болгох/ болно.

5.3. Санал асуулга засах, устгах
Цахим хуудасны санал асуулгыг засах болон устгахдаа санал асуулгын
жагсаалтаас харгалзах “Засах”, “Устгах” холбоос дээр дарна.

6. САНАЛ ГОМДОЛ
Санал гомдол /Санал хүсэлт/ нь цахим хуудасны нэг төрлийн модуль хэсэг юм.
Энэхүү модуль нь цахим хэлбэрээр хэрэглэгчдийн өргөдөл, гомдол хүлээн авах
боломжтой.
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Доорх зурагт санал гомдлын хэсгийг тайлбарлаж үзүүлэв.

1

2
• 1 – Санал гомдлын жагсаалт үзэх /Санал гомдлын хэсэг рүү орох/;
• 2 – Санал гомдлын шүүлтүүр буюу хайх талбар;

6.1. Санал гомдол хаах
Санал гомдлын жагсаалтын харгалзах “Төлөв” холбоос дээр дарж шийдвэрлэсэн
санал гомдлыг хаана.

6.2. Санал гомдол хэвлэх
Санал гомдлын жагсаалтын харгалзах “Хэвлэх” холбоос дээр дарж тухайн санал
гомдлыг хэвлэнэ.
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6.3. Санал гомдол устгах
Санал гомдлын жагсаалтын харгалзах “Устгах” холбоос дээр дарж тухайн санал
гомдлыг устгана.

7. ТАРИФ /УСНЫ ТООЦООЛУУР/
Тариф нь цахим хуудасны нэг төрлийн модуль хэсэг юм. Энэхүү модуль нь
хэрэглэгчдэд ус хэрэглээний тооцоолол хийх боломжийг олгоно.
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Доорх зурагт тариф /усны тооцоолуур/ хэсгийг тайлбарлаж үзүүлэв.

1

3
2
• 1 – Тариф /усны тооцоолуур/-ын жагсаалт үзэх /Тариф хэсэг рүү орох/;
• 2 – Шинээр тариф /усны тооцоолуур/ үүсгэх;
• 3 – Тариф /усны тооцоолуур/-ын шүүлтүүр буюу хайх талбар;

7.1. Тариф /усны тооцоолуур/-ын форм /маягт/
Тариф оруулахдаа доорх зурагт үзүүлсэн тарифын формыг бөглөнө.

1
2
3
4
5
6
7
8

• 1 – Тоолуур /Тоолуурын төрлийг сонгоно/
• 2 – Ангилал /Тарифын ангиллыг сонгоно/
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•
•
•
•
•
•

3 – Цэвэр ус /НӨАТ-гүй цэвэр усны тариф/
4 – Хэмжих нэгж /Цэвэр усны хэмжих нэгж/
5 – Бохир ус /НӨАТ-гүй бохир усны тариф/
6 – Хэмжих нэгж / Бохир усны хэмжих нэгж/
7 – Суурь хураамж /НӨАТ-гүй тарифын суурь хураамж/
8 – Эрэмбэ /Тарифын эрэмбийг тодорхойлно/

7.2. Тариф засах, устгах
Цахим хуудасны тариф /усны тооцоолуур/-ыг засах болон устгахдаа Тариф /усны
тооцоолуур/-ын жагсаалтаас харгалзах “Засах”, “Устгах” холбоос дээр дарна.

8. НУУЦ ҮГ СОЛИХ
Цахим хуудасны удирдлагын хэсгийн “Нууц үг солих” гэсэн меню дээр дарна.

Цахим хуудасны удирдлагын хэсгийн нууц үгийг солихдоо дараах зүйлсийг
анхаарна уу.
• Нууц үг нь 6 тэмдэгтээс багагүй байна.
• Шинэ нууц үгийг 2 удаа оруулж баталгаажуулна.
• Нууц үгээ солиод удирдлагын хэсгээс гарч, шинэ нууц үгээрээ дахин нэвтэрч
орно уу.
• Хэрвээ та нууц үгээ мартсан бол админтай холбогдоно уу.
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9. СИСТЕМЭЭС ГАРАХ
Цахим хуудасны удирдлагын хэсгийн “Гарах” гэсэн меню дээр дарна.

10. АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Агуулгатай холбоотой зөвлөмж
• Агуулгын гарчгийг богино, жижиг үзгээр /lowercase/ бичнэ үү.
• Агуулгын холбоосыг жижиг латин үг, үсгээр бичнэ үү.
• Агуулгын File manager-ийг эмх цэгцтэй зохион байгуулна уу.
Жишээ нь: Файл болон фолдерын нэр өгөхдөө латин үсгээр хоосон зай
авалгүй “-” тэмдэгт ашиглаж бичнэ үү;
• Хүснэгтийг зураг хэлбэрээр оруулна уу;
• Файлыг PDF форматаар оруулна уу;
• Зургийн урт багадаа 300px, ихдээ 800px байвал тохиромжтой;
• 2MB-аас ихгүй хэмжээтэй файл болон зургийг оруулна уу.
• Видео оруулахдаа www.youtube.com веб сайтыг ашиглана уу.
• Хэрвээ мэдээллийг /Хууль тогтоомж, Файлын сан, Зургийн сан, Видео сан,
Түгээмэл асуулт/ нүүр хуудас дээр гаргах бол ”Нүүр хуудас” гэсэн тагийг
сонгоно уу;
Техникийн зөвлөмж
• Аливаа веб сайтыг ажиллуулахад HTML болон CSS-ийн анхан шатны
мэдлэг шаардагддаг. Дараах веб сайтаас онлайнаар судлах боломжтой.
o http://www.w3schools.com/html/default.asp
o http://www.w3schools.com/css/default.asp
• File manager-д зураг оруулахдаа Photoshop, Fireworks /илүү тохиромжтой/
програм хангамж ашиглан засна уу.
• Веб сайт байршуулсан хост shared тул youtube.com ашиглан видеог
тавихаар тохируулсан болно.
• Агуулгын текст оруулахдаа html хөрвүүлэгч ашиглаж болно.
o http://word2cleanhtml.com/
o http://wordtohtml.net/
o http://www.html-cleaner.com/
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11. ТЕХНИКИЙН ТУСЛАМЖ
• www.water-mongolia.com домайн дээр үнэгүй дэд домайн нэр авч болно.
• Та өөрт байгаа болон шинээр домайн нэр худалдан авч цахим хуудастай
холбож болно.
• Домайн нэр үүсгэх, шилжүүлэх үйлчилгээ нь 48 цагийн дотор идэвхэждэг.
• Байгууллагын домайнтай цахим шуудан үүсгэн ашиглаж болно.
• Шаардлагатай тохиолдолд шинэ хост үүсгэн холболтыг хийнэ.
Цахим хуудасны хөгжүүлэлт болон техниктэй холбоотой аливаа асуудлыг
админтай холбогдож шийдвэрлүүлнэ үү.
Цахим хуудасны админ: Ш.Цэнд-Аюуш /”Цахим Түнш” ХХК, 99030739/
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