1.1.5 Цахим худалдааны ложистикийн
үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр судалгаа
хийх

2 дугаар
улирал

ХХШБЗХ

1.1.6 Шуудангийн нэгдсэн код, хаягийн
нэгдсэн бичвэрийг албан хэрэглээнд
нэвтрүүлэх

Жилдээ

ХХШБЗХ
В.Батбаяр

Шуудангийн
нэгдсэн
код,
хаягийн
нэгдсэн
бичвэрийг
албан хэрэглээнд нэвтрүүлэх
судалгаа хийсэн байна.

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

Мэдээлэл, харилцаа холбооны
үйлчилгээний
хүртээмж,
байгууллага хоорондын уялдаа
холбоо сайжрах нөхцөл бүрдсэн
байна.

1.1.7 Орон сууцны хотхон, хорооллууд
болон улсын чанартай хот хоорондын авто
зам, төмөр зам барьж байгуулахад
мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээний
дэд бүтцийг нэгтгэн төлөвлөх талаар санал
боловсруулж,
холбогдох
газруудтай
хамтран ажиллах

Ажил үйлчилгээ 1.2
Харилцаа
холбоо,
шуудангийн
салбарын
материаллаг нөөц, техник
хангамж, суурь дэд бүтэц
болон
гамшгийн
үеийн
холбооны сүлжээний зохион
байгуулалтыг
төлөвлөх,
харилцаа
холбооны

Жилдээ

1.1.8
Хот
хоорондын
дамжуулах
сүлжээний
нягтруулгын
төхөөрөмжийг шинэчлэх, бүх аймгийг
холбосон нөөц тойруу холболт бүхий
үндсэн
сүлжээний
багтаамжийг
нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийх

Жилдээ

1.1.9 Монгол Улсад IPv6 нэвтрүүлэх
чиглэлээр зөвлөмж боловсруулах

3 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

1.2.1 Төрөөс иргэдэд хүргэх телевизийн
сувгуудыг дамжуулах сүлжээг зохион
байгуулах
шийдэл
боловсруулж,
шийдвэрлүүлэх

2 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
Ш.Самданжамц

1.2.2 Виртуаль операторын үйлчилгээний
талаар судалж, санал боловсруулах

3 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
А.Уранчимэг
Р.Алтангэрэл

ХХШБЗХ
Б.Болор

Суурь
байна.

судалгаатай

болсон

Судалгаатай болсон байна.

IPv6 нэвтрүүлэх зөвлөмж гарсан
байна.

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн
үйлчилгээг иргэдэд тасралтгүй
хүргэх боломж бүрдсэн байна.

Суурь
байна.

судалгаатай

болсон

ХХЗХ, ГЗБГЗЗГ

ЗТХЯ, БХБЯ,
МХЕГ, НЕТГ

ХХЗХ," А"
зөвшөөрөл
эзэмшигч
компаниуд

ХХЗХ

ЗГХЭГ,
ХХЗХ,
РТҮС УТҮГ

ХХЗХ,
Оператор
компаниуд

1

үйлчилгээний хүртээмжийг
дээшлүүлэх, тоон хуваагдлыг
бууруулах ажлыг зохион
байгуулах, зохицуулах

1.2.3 Үндсэн сүлжээг өргөтгөх, шинээр
барьж байгуулахад шаардагдах хөрөнгө
оруулалтын үр ашиг, зах зээлийн өнөөгийн
болон
ирээдүйн
эрэлт
хэрэгцээ
шаардлагын талаар судалгаа хийх
1.2.4
Өргөн зурвасын сүлжээний
ашиглалтыг
сайжруулах,
төрийн
байгууллагуудын сүлжээний хамрах хүрээ,
чанарыг
сайжруулах,
орон
нутагт
интернетийн
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх
чиглэлээр
судалгаа
хийж,
санал
боловсруулах
1.2.5 Транзит урсгалын ашиглалтыг
нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийж, санал
боловсруулах

3 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
Б.Болор
Р.Алтангэрэл

2 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
Р.Алтангэрэл

Суурь
байна.

судалгаатай

болсон

Судалгаатай болсон байна.

ХХЗХ, А
зөвшөөрөлтэй
компаниуд

ХХЗХ

Жилдээ

ХХШБЗХ
Р.Алтангэрэл

Судалгаатай болсон байна.

ХХЗХ, хувийн
хэвшил

1.2.6 Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн
менежментийг сайжруулах, үр ашигтай
ажиллуулах талаар судалгаа хийж, санал
боловсруулах

3 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
А.Уранчимэг
Р.Алтангэрэл

ЗГ-ын 300 дугаар тогтоолын
биелэлт хангагдсан байна.

ЗГХЭГ, ХХЗХ,
ТӨБЗГ

1.2.7 Худаг сувагчлалын ашиглалтын
түвшинг
харгалзан
шаардлагатай
хэсгүүдэд
шинэчлэх,
сувагчлалын
багтаамжийг оновчтой ашиглах дэвшилтэт
технологи нэвтрүүлэх талаар судалгаа
хийх

2 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

Судалгаа хийгдсэн байна.

МХС ТӨХХК,
МЦХ ХК

1.2.8 Төрийн үйлчилгээг хөдөлгөөнт
холбооны технологи ашиглан иргэдэд
хүргэх боломжийн талаар судалгаа хийх

3 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
А.Уранчимэг

Суурь
байна.

1.2.9 Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц,
Дэлүүн, Увс аймгийн Давст зэрэг
алслагдсан сумдад үүрэн холбооны
сүлжээ оруулах ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

ХХШБЗХ
А.Уранчимэг
Б.Болор

Тус сумдын зарим багууд үүрэн
холбооны сүлжээтэй болсон
байна.

судалгаатай

болсон

Үүрэн холбооны
операторууд

СЯ

2

1.2.10 Баян-Өлгий аймгийн Булган сум,
Завхан аймгийн Отгон сумыг шилэн
кабелийн сүлжээнд холбох ажлыг зохион
байгуулах

Жилдээ

ХХШБЗХ
Б.Болор

1.2.11 Өргөн нэвтрүүлгийн холболтын
нэгдсэн төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах

2 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
Ш.Самданжамц

ТЭЗҮ-тэй болсон байна.

1.2.12 Үндсэн сүлжээ хоорондын холболт,
түр холболтын горимд ажиллах техникийн
нөхцөлийг бүрдүүлэн, гамшгийн үеийн
харилцаа холбооны бэлэн байдлыг хангах
ажиллагааны судалгаа хийх

1 дүгээр
улирал

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

Судалгаатай болсон байна.

Жилдээ

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

Үндэсний дата төвийн нөөц
төвийг байгуулах ажил эхэлсэн
байна.

1 дүгээр
улирал

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
С.Онончимэг

Бүсийн радио холбооны хуралд
өөрийн
орны
саналыг
хэлэлцүүлсэн байна.

2 дугаар
улирал

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
С.Онончимэг
ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр
С.Онончимэг

Радио
давтамжийн
хуваарилалтын
мастер
төлөвлөгөөтэй болсон байна.
Хил орчмын радио давтамжийн
зохицуулалтын суурь нөхцөл
бүрдсэн байна.

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр
С.Онончимэг
ХХШБЗХ

Хил орчмын радио давтамжийн
ашиглалт,
зохицуулалт
боловсронгуй болсон байна.

1.2.13 “Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг
байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх
Ажил үйлчилгээ 1.3
Үндэсний радио давтамжийн
нөөцийг үр ашигтай, зүй
зохистой ашиглах, шударга,
тэгш
хуваарилах
ажлыг
төлөвлөж,
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах,
зохицуулах

1.3.1 Дэлхийн радио холбооны их хурал
/WRC-19/-д бэлтгэх Ази, Номхон далайн
бүсийн ээлжит бэлтгэл хурал /APG19-3/-д
хиймэл
дагуулын
үйлчилгээ,
зохицуулалтын асуудлаар Монгол Улсын
саналыг бэлтгэж, хэлэлцүүлэх
1.3.2 “Радио давтамжийн хуваарилалтын
мастер төлөвлөгөө-2023” боловсруулах
1.3.3 БНХАУ-тай хил орчмын радио
давтамжийн зохицуулалтын асуудлаар
Засгийн
газар
хоорондын
комисс,
холбогдох яам, газруудтай хамтран
ажиллах
1.3.4 ОХУ-тай хил орчмын радио
давтамжийн
зохицуулалтын
гэрээг
шинэчлэн байгуулах
1.3.5

“Радио

давтамжийн

ашиглалт,

Жилдээ

1 дүгээр
улирал
4 дүгээр

2
сумыг
шилэн
кабелийн
сүлжээнд холбосон байна.

Радио

давтамжийн

МХС ТӨХХК

ХХЗХ,
РТҮС УТҮГ,
Хувийн хэвшил

эдийн

ОБЕГ

ЗГХЭГ, ҮДТ
УТҮГ

ХХЗХ,
Үйлчилгээ
эрхлэгчид

ХХЗХ

ХХЗХ

ХХЗХ
ХХЗХ
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Ажил үйлчилгээ 1.4
“Үндэсний хиймэл дагуул”
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,
сансрын болон дэвшилтэт
технологийг
нутагшуулах,
газар, сансар хосолсон өргөн
зурвасын
сүлжээг
бий
болгох, тандан судалгааны
мэдээг үндэсний хэмжээнд
ашиглах,
хэрэглээг
нэвтрүүлэх
талаарх
бодлогын
удирдамжаар
хангах, мэргэжил, арга зүйн
зөвлөгөө
өгөх,
дэмжлэг
үзүүлэх

үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг тогтоох
журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах
1.3.6 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусч
байгаа 850 MГц, 2.1 ГГц, 3.5 ГГц
давтамжуудын
ашиглалтын
талаар
баримтлах бодлогын зөвлөмжөөр хангаж
ажиллах
1.4.1 Монгол Улсад хуваарилагдсан
холбооны хиймэл дагуулын орбитын
байрлал, төлөвлөлт хийгдсэн радио
давтамжийн
мэдээллийг
шинэчлэн
боловсруулж, олон улсын мастер бүртгэлд
бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулах

1.4.2 Ази, Номхон далайн сансрын хамтын
ажиллагааны байгууллагатай хамтран
харилцаа холбооны хиймэл дагуулын
технологи сэдвээр олон улсын сургалт
зохион байгуулах
1.4.3 Интерспутник олон улсын сансрын
холбооны
байгууллагатай
хамтран
харилцаа холбооны хиймэл дагуулын
технологи сэдвээр олон улсын сургалт
зохион байгуулах
1.4.4 Монгол Улсад хуваарилагдсан
хиймэл дагуулын орбитын байрлал, радио
давтамжийн төлөвлөлтийг бусад орны
төлөвлөлттэй координаци хийх
1.4.5 Монгол Улсад хуваарилагдсан
хиймэл дагуулын байрлалыг хамгаалах
ажлыг зохион байгуулах

улирал

Ц.Гантөгс
С.Онончимэг

4 дүгээр
Улирал

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
С.Онончимэг

Жилдээ

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр

2 дугаар
улирал

2 дугаар
улирал

Тухай бүр

Тухай бүр

ХХШБЗХ, ЗУХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр

засгийн үр өгөөж дээшлэх
нөхцөл бүрдсэн байна.
Давтамжийн ашиглалтын үр
өгөөж нэмэгдэх нөхцөл бүрдсэн
байна..

ХХЗХ

Монгол Улсад хуваарилагдсан
холбооны хиймэл дагуулын
орбитын байрлал,
радио
давтамжийн
төлөвлөлт
/SANSAR-1/-г
Интерспутник
байгууллагын хиймэл дагуулын
харилцан
нөлөөллөөс
хамгаалах боломж бүрдэнэ.
Хиймэл
дагуулын
радио
давтамжийн
төлөвлөлт
боловсруулах, хиймэл дагуул
хоорондын радио давтамжийн
координаци хийх чадвартай
хүний нөөцтэй болсон байна.

ХХШБЗХ, ЗУХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр

Хиймэл
дагуулын
радио
давтамжийн
төлөвлөлт
боловсруулах, хиймэл дагуул
хоорондын радио давтамжийн
координаци хийх чадвартай
хүний нөөцтэй болсон байна.

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр
С.Онончимэг

SANSAR-1 хиймэл дагуулын
төлөвлөлтөд үзүүлж буй бусад
орны нөлөөллийг бууруулах
нөхцөл бүрдсэн байна.

ХХШБЗХ
С.Онончимэг

Монгол Улсад хуваарилагдсан
хиймэл дагуулын байрлалыг
хамгаалах боломж бүрдсэн
байна.

ХХЗХ,
Их, дээд
сургуулиуд

ХХЗХ,
Их, дээд
сургуулиуд
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1.4.6 Хиймэл дагуулын төлөвлөлт, радио
давтамжийн
координаци
хийхэд
шаардлагатай програм хангамж, тоног
төхөөрөмжийн судалгаа хийх

1.4.7 Ази, Номхон далайн сансрын хамтын
ажиллагааны
байгууллагын
төсөл
хөтөлбөрийн зохицуулалт хийх, Удирдах
зөвлөлийн даргыг зөвлөмжөөр хангаж
ажиллах

Жилдээ

Жилдээ

1.4.8 Хиймэл дагуулын Ка царааны
ашиглалт,
хэтийн
төлөвийн
талаар
судалгаа хийх

4 дүгээр
улирал

1.4.9 Сансрын Үндэсний зөвлөлийн
хуралдааныг зохион байгуулах, хэлэлцэх
асуудлын бэлтгэл хангах

Тухай бүр

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр

ХХШБЗХ
Ц.Гантөгс
В.Батбаяр
С.Онончимэг
ХХШБЗХ
Ц. Гантөгс
В. Батбаяр

Үндэсний
хиймэл
дагуулын
төлөвлөлтийг
боловсруулан
ОУЦХБ руу илгээх, хиймэл
дагуулын спектр менежментийн
системийн судалгаатай болсон
байна.
Тус байгууллагын өмнө хүлээсэн
үүргээ биелүүлж, хэрэгжүүлж
буй
төсөл
хөтөлбөрүүдэд
оролцох бусад байгууллагуудын
оролцоо сайжрах боломжтой
болсон байна.
Ка царааны хэтийн төлөвийн
талаар
тодорхойлсон
судалгаатай болсон байна.
Сансрын холбооны үндэсний
хиймэл дагуултай холбоотой
техник технологийн нэгдсэн
бодлого,
удирдамжаар
хангагдсан байна.

ЗГХЭГ

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ ХОЁР. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, НИЙГЭМ,
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИОР ДЭМЖИХ, ЦАХИМ ЗАСАГ, ИННОВАЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ
ХАНГАХ, СИСТЕМИЙН НЭГТГЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
Ажил
үйлчилгээ
2.1
Мэдээллийн
технологи,
Цахим засгийн хууль эрх зүйн
орчныг боловсронгуй болгох

2.1.1 “Цахим засгийн тухай хууль”-ийн үзэл
баримтлал
болон
хуулийн
төсөл
боловсруулах

Жилдээ

МТБЗХ
Б.Бадамсүрэн
С.Батнасан

Хуулийн төслийг зохих журмын
дагуу боловсруулж, ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна.

2.1.2 “Өгөгдөл хамгаалах тухай хууль”-ийн
үзэл баримтлал болон хуулийн төсөл
боловсруулах

Жилдээ

МТБЗХ
С.Батцэнгэл
Х.Сувдаа

Хуулийн төслийг зохих журмын
дагуу боловсруулж, ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна.

2.1.3 “Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын
тухай хууль”-ийн үзэл баримтлал болон
хуулийн төслийг боловсруулах

Жилдээ

МТБЗХ
Х.Сувдаа
Б.Бадамсүрэн

Хуулийн төслийг зохих журмын
дагуу боловсруулж, ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна.
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Ажил үйлчилгээ 2.2
Төрийн үйлчилгээнд тоон
гарын үсгийг үе шаттайгаар
нэвтрүүлэх,
үндэсний
хэмжээний цахим баримт
бичгийн
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх

2.1.4 “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг
хангах”
үндэсний
хөтөлбөрийг
боловсруулж, Засгийн газарт хүргүүлэх

Жилдээ

МТБЗХ
Х.Сувдаа
Б.Бадамсүрэн
С.Батнасан
М.Оролзод
МТБЗХ
С.Ануужин
Б.Бадамсүрэн

Хөтөлбөрийн төслийг ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна.

2.1.5 “Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөр
боловсруулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

Жилдээ

2.1.6
Судалгаа
хөгжил
инноваци,
бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэх
чиглэлээр бодлогын судалгаа хийх

Жилдээ

МТБЗХ
Б.Бадамсүрэн

2.1.7 Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг
ашиглах тухай конвенцид нэгдэн орох
талаар санал боловсруулах
2.1.8 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн бодлогын
чиглэл гаргах

1,2 дугаар
улирал

2.2.1 Төрийн үйлчилгээнд тоон гарын үсэг
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

МТБЗХ
Б.Бадамсүрэн
С.Батцэнгэл
МТБЗХ
С.Ануужин
С.Батцэнгэл
МТБЗХ
Л.Энхбат

Мэдээллийн
технологийн
инновацийн
эко
систем
бүрдүүлэх судалгаатай болсон
байна.
Конвенцид нэгдэн орох саналыг
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.

2.2.2 Иргэний цахим үнэмлэхэд тоон гарын
үсэг суулгаж, иргэдэд олгох ажлыг зохион
байгуулах

Жилдээ

МТБЗХ
Л.Энхбат

2.2.3 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг
хөтлөлтөд ашиглах програм хангамжид
тавигдах үндсэн шаардлагыг батлуулах,
төрийн байгууллагуудын ашиглаж буй
програм хангамжийг уг шаардлагад
нийцүүлэх
2.2.4 “Төрийн мэдээлэл солилцох үүлэн
тооцооллын дэд бүтцийг өргөтгөх” төслийг
хэрэгжүүлэх

Жилдээ

МТБЗХ
Л. Энхбат
М.Оролзод

Төрийн байгууллагуудад төрийн
цахим албан хэрэг хөтлөлтийн
программ хангамжийн үндсэн
шаардлага тодорхой болсон
байна.

Жилдээ

МТБЗХ
С.Батнасан

Төрийн
цахим
мэдээлэл
солилцооны системийн тоног
төхөөрөмжийг шинэчилж, хүчин
чадлыг
нэмэгдүүлэх
ажил
эхэлсэн байна.

2 дугаар
улирал

Хөтөлбөрийн
боловсруулж
хүргүүлсэн байна.

төслийг
ЗГХЭГ-т

Төрийн
нээлттэй өгөгдлийн
бодлогын чиглэлтэй болсон
байна.
Тоон гарын үсэг ашигладаг
төрийн
захиргааны
албан
хаагчдын тоо 30-аас доошгүй
хувиар нэмэгдсэн байна.
Иргэний цахим үнэмлэхэд тоон
гарын үсэг суулгаж, иргэдэд
олгож эхэлсэн байна.

Захиргааны
байгууллагууд,
ҮДТ УТҮГ
ОӨУБЕГ,
Тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчид
ЗГХЭГ,
АЕГ,
НАГ,
ҮДТ УТҮГ
ЗГХЭГ,
ҮДТ УТҮГ
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Ажил үйлчилгээ 2.3
Төрийн үйлчилгээг иргэнд
цахим
хэлбэрээр
хүргэх
тогтолцоог хөгжүүлэх, цахим
үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ
бий болгож, бэхжүүлэх

2.3.1
Нээлттэй
өгөгдлийн
үнэлгээний судалгаа хийх

орчны

3 дугаар
улирал

МТБЗХ
С.Ануужин

Нээлттэй өгөгдлийн үнэлгээний
судалгаа хийгдсэн байна.

2.3.2 Төрөөс цахим хэлбэрээр хүргэх
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Жилдээ

Төрийн 35 үйлчилгээг цахим
хэлбэрт шилжүүлсэн байна.

2.3.3 Төрийн үйлчилгээний цахим төлбөр
тооцоо,
шимтгэлийн
асуудлыг
шийдвэрлүүлэх

Жилдээ

МТБЗХ
Л.Энхбат
М.Оролзод
МТБЗХ
С.Батцэнгэл
Л.Энхбат

2.3.4 Төрийн цахим үйлчилгээнд мобайл ай
ди (mobile ID) нэвтрүүлэх судалгаа хийх

Жилдээ

2.3.5 Компьютерийн дэлгэц дээрх бичгэн
мэдээллийг дуу авиа руу хөрвүүлэн
хувиргах програм хангамжийг Монгол хэл
дээр
боловсруулах
ажлыг
зохион
байгуулах
2.3.6 Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдэд ээлтэй тоног төхөөрөмж болон
олон нийтэд хүртээмжтэй цахим хуудасны
стандарт боловсруулах
Ажил
үйлчилгээ
2.4
Мэдээллийн
аюулгүй
байдлыг хангах чиглэлээр
авах арга хэмжээ

МТБЗХ
С.Ануужин
С.Батнасан

Төрийн
үйлчилгээг цахим
хэлбэрээр
хүргэх
зардлыг
тооцох, үйлчилгээний хөлсийг
хууль тогтоомжид нийцүүлэн
тогтоосон байна.
Төрийн цахим үйлчилгээнд гар
утасны дугаар танилт (mobile ID)
хийж ашиглах судалгаа хийгдсэн
байна.

Жилдээ

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

Дэлгэц уншигч програм хангамж
хэрэглээнд нэвтэрсэн байна.

Жилдээ

ХХШБЗХ
И.Мягмарсүрэн

Стандартын
боловсруулсан байна.

төслийг

2.4.1 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах
чиглэлээр иргэдийн мэдлэг ойлголтыг
дээшлүүлэх
чиглэлээр
сургалт,
сурталчилгаа хийх

2 дугаар
улирал

МТБЗХ
Х.Сувдаа
М.Оролзод

Мэдээллийн аюулгүй байдлын
талаарх
иргэдийн
мэдлэг,
ойлголт дээшилсэн байна.

2.4.2 Төрийн байгууллагын мэдээллийн
аюулгүй байдалд эрсдэлийн үнэлгээ хийх

Жилдээ

МТБЗХ
Х.Сувдаа

Төрийн
байгууллагын
мэдээллийн аюулгүй байдалд
эрсдэлийн
үнэлгээ
хийсэн
байна.

Холбогдох яамд,
агентлагууд
ҮДТ УТҮГ
Сангийн яам,
Монгол банк

ХХЗХ

ХНХЯ, Хувийн
хэвшил

ХНХЯ, ХХЗХ

ТЕГ,
ҮДТ УТҮГ
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Ажил үйлчилгээ 2.5
Мэдээллийн
технологийн
хэрэглээг дэмжих, зах зээл,
төлөв байдлын судалгаа
хийх,
МТ-ийн
аудитын
тогтолцоог бүрдүүлэх

Ажил үйлчилгээ 2.6
Мэдээлэл,
Харилцаа
холбооны
бодлогын
зөвлөлийн үйл ажиллагааг
жигдрүүлэх

2.5.1
Шинжлэх
ухаан,
технологи,
инновацийн салбарт олон улсын жишигт
нийцсэн
барилга,
байгууламж,
лабораторийн орчин нөхцөл бүхий дэд
бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх

Жилдээ

МТБЗХ
С.Батнасан
Б.Бадамсүрэн

2.5.2 Програм хангамжийг экспортлох,
импорт орлох, оюун ухаан шингэсэн
бүтээгдэхүүнийг дотоод, гадаадын зах
зээлд нийлүүлэх үйлдвэрлэл хөгжүүлэх
чиглэлээр судалгаа хийх

Жилдээ

МТБЗХ
С.Батнасан
Б.Бадамсүрэн

2.5.3 Програм хангамжийн кодчилолын
хичээлийн
агуулга,
бүрэн
дунд
боловсролын хөтөлбөрт тусгуулах санал
боловсруулах

3 дугаар
улирал

МТБЗХ
Л.Энхбат
С.Батцэнгэл

2.5.4 Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног
төхөөрөмжийг баталгаажуулах сорилтын
лаборатори байгуулах судалгаа хийх

Жилдээ

МТБЗХ
С.Батцэнгэл
С.Батнасан

2.5.5 Дотоодын програм хангамжийн зах
зээлийн судалгаа хийх

1 дүгээр
улирал

МТБЗХ
С.Батцэнгэл

2.5.6 Мэдээллийн технологийн үндэсний
паркыг өргөтгөн хөгжүүлэх, эко систем
бүрдүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр
боловсруулах

Жилдээ

МТБЗХ
Б.Бадамсүрэн
Х.Сувдаа

2.6.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны
Бодлогын зөвлөлийн хуралдааныг зохион
байгуулах, хэлэлцэх асуудлын бэлтгэл
хангах

Жилдээ

МТБЗХ
С.Ануужин

2.6.2
Аутсорсингийн
хэлбэрээр
мэдээллийн технологийн ажил үйлчилгээг
хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа хийх

Жилдээ

МТБЗХ
С.Батнасан

Олон улсын жишигт нийцсэн
орчин нөхцөл, дэд бүтэц бий
болох орчин бүдсэн байна.

Суурь
байна.

судалгаатай

болсон

Монголын
электрон тоног
төхөөрөмж
үйлдвэрлэгчдийн
холбоо ТББ
МОСА ТББ

Програм
хангамжийн
кодчилолын сургалтыг Монгол
Улсын бүрэн дунд сургуульд
нэвтрүүлэх
санал
боловсруулсан байна.
Мэдээлэл харилцаа холбооны
тоног
төхөөрөмжийг
баталгаажуулах
лаборатори
байгуулах
талаар
шийдэл
гаргасан байна.

БСШУСЯ

Програм
хангамж
үйлдвэрлэлийн салбарын зах
зээлийн
судалгаа
хийгдсэн
байна.
Хөтөлбөртэй болсон байна.

МОСА ТББ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн төсөл, хөтөлбөр
нэгдсэн удирдлагаар хангагдана.
Суурь
байна.

судалгаатай

болсон

ХХЗХ

МТҮП ТӨААТҮГ

Яамд,
агентлагууд

МОСА ТББ,
МТҮП ТӨААТҮГ
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2.6.3 Мэдээлэл, харилцаа холбооны
чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг
дээшлүүлэх,
давхардлыг
бууруулах
бодлого, удирдлагаар хангах
Ажил үйлчилгээ 2.7
Цахим засаг, мэдээллийн
технологийн
хэрэглээг
нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийг
чадавхижуулах

2.7.1
Мэдээллийн
технологийн
үйлдвэрлэгчдийн чуулга уулзалтыг зохион
байгуулах

Жилдээ

2 дугаар
улирал

МТБЗХ
С.Ануужин

Мэдээлэл, харилцаа холбооны
чиглэлээр
давхардсан
үр
ашиггүй
хөрөнгө
оруулалт
буурах нөхцөл бүрдсэн байна.

Яамд,
агентлагууд

МТБЗХ
М.Оролзод

Чуулган зохион байгуулагдсан
байна

МОСА ТББ,
Монголын
электрон тоног
төхөөрөмж
үйлдвэрлэгчдийн
холбоо ТББ

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ.ГУРАВ
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ, НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭ, ЦАХИМ ХУУДАС, КОНТЕНТ, ЦАХИМ БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭРХ
БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ НУТАГШУУЛАХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ, БОДЛОГЫН
УДИРДАМЖААР ХАНГАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ
Ажил үйлчилгээ 3.1
3.1.1 Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн
Хуулийн
төслийг
УИХ-ын
ЗГХЭГ
РТНМСБЗХ
Радио, телевизийн өргөн төслийг
батлуулахад
шаардлагатай
холбогдох Байнгын хороогоор
Жилдээ
Г.Болорчимэг
нэвтрүүлгийн тухай хууль мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх
хэлэлцүүлсэн байна.
тогтоомжийн төсөл, бодлого,
ХХЗХ,
хөтөлбөрийн
хувилбар 3.1.2 Олон нийтийн радио, телевизийн
МҮОНРТ
РТНМСБЗХ
боловсруулах, хэрэгжилтийг тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
Жилдээ
Тандан судалгаа хийсэн байна.
Г.Болорчимэг
зохицуулах
чиглэлээр тандан судалгаа хийх

Ажил
үйлчилгээ
3.2
Нийгмийн
мэдээллийн
сүлжээ болон цахим хуудас,
интернэтээр дамжиж байгаа
бүх
төрлийн
контентийг
хөгжүүлэх
бодлого,
хөтөлбөрийн
хувилбар
боловсруулах, хэрэгжүүлэх

3.1.3 Өргөн нэвтрүүлгийн контентийн
бодлогын баримтлах чиглэл гаргах

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Г.Болорчимэг

3.2.1
"Контентийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөр"-ийн
төслийг
боловсруулж,
ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Ч.Болор-Эрдэнэ

3.2.2 Тоон контент хөгжүүлэх бодлогын
чиглэл гаргах

4 дүгээр
улирал

РТНМСБЗХ
Ч.Болор-Эрдэнэ

3.2.3 Цахим орчин дахь контентийн оюуны
өмчийн
зөрчлийг бууруулах
талаар
холбогдох газруудтай хамтран ажиллах

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Ч.Болор-Эрдэнэ

Бодлогын баримт бичгийн төсөл
боловсруулж, баталсан байна.
Хөтөлбөрийн
боловсруулж,
хүргүүлсэн байна.

ХХЗХ

төслийг
ЗГХЭГ-т

Бодлого боловсруулсан байна.

Холбогдох эрх зүйн баримт
бичгийг сайжруулах арга хэмжээ
авсан байна.

ХХЗХ

ОӨУБЕГ

9

ажлыг зохион
зохицуулах

байгуулах,

Ажил үйлчилгээ 3.3
Цахим
орчны
аюулгүй
байдлын талаар бодлогын
удирдамжаар
хангах,
мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж
өгөх

3.2.4 Үндэсний тоон контент хөгжүүлэх арга
хэмжээ зохион байгуулах

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Ч.Болор-Эрдэнэ

3.3.1 Төрийн байгууллагад нийгмийн
мэдээллийн сүлжээний зөв хэрэглээг бий
болгох зөвлөмжийн төслийг МХХ-ны
бодлогын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Д.Ариунцэцэг

Нийгмийн
мэдээллийн
сүлжээний зөв хэрэглээг бий
болгох
зөвлөмжтэй
болсон
байна.

3.3.2 Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний эрх
зүйн зохицуулалтыг сайжруулах баримт
бичиг боловсруулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Г.Болорчимэг
Д.Ариунцэцэг

Эрх зүйн баримт бичгийн
төслийг боловсруулж ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна.

4 дүгээр
улирал

РТНМСБЗХ
Г.Болорчимэг
Б.Чойжилгарав

Монгол
Улсын
хамтын
ажиллагааны суурийг тавьсан
байна.

Жилдээ

РТНМСБЗХ
Б.Даваадорж

Сургалт
байна.

3.3.5 Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний
зохистой хэрэглээг дэмжих журмын төсөл
боловсруулах

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Б.Даваадорж

Журмын төсөл боловсруулсан
байна.

3.3.6 Нийгмийн мэдээллийн сүлжээнд зар
сурталчилгааны татварын эрх зүйн
зохицуулалт бий болгох судалгаа хийх

4 дүгээр
улирал

РТНМСБЗХ
Д.Ариунцэцэг
Б.Чойжилгарав

3.3.7 Кибер бамбай аян зохион байгуулах

Жилдээ

РТНМСБЗХ
Д.Ариунцэцэг

3.3.3 Фэйсбүүк, Твиттер компаниудтай
нийгмийн сүлжээний ашиглалт, зохистой
хэрэглээний чиглэлээр хамтын ажиллагааг
эхлүүлэх
3.3.4 Төрийн байгууллагад нийгмийн
мэдээллийн сүлжээг зохистой ашиглах
зөвлөмжийн талаар сургалт зохион
байгуулах

Арга
хэмжээ
байгуулагдсан байна.

зохион

зохион

ЦЕГ,
ҮДТ УТҮГ

байгуулсан

Судалгаа хийгдсэн байна.
Кибер бамбай аяны хүрээнд 4
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн
байна

ХХЗХ, ЦЕГ

Монгол банк,
ТатЕГ
ХХЗХ, ГБХЗХГ
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Ажил үйлчилгээ 3.4
Харилцаа
холбоо,
мэдээллийн технологийн зөв
зохистой хэрэглээний соёлыг
төлөвшүүлэн цахим орчин,
нийгмийн
мэдээллийн
сүлжээг ашиглан иргэдийн
мэдлэгийг
дээшлүүлэх
бодлого
зохицуулалтын
орчныг
бүрдүүлэх,
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах, зохицуулах

3.3.8 Цахим орчинд хүний нэр хүндэд
халдах, гэмт хэрэг зохион байгуулах үйл
ажиллагааг хянах нэгдсэн тогтолцоо бий
болгох
эрх
зүйн
баримт
бичиг
боловсруулах

2 дугаар
улирал

3.3.9 Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний
зохистой хэрэглээ чиглэлээр форум зохион
байгуулах
3.4.1 Бүх нийтийг тоон бичиг үсэгтэн болгох
үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, ЗГХЭГ-т
хүргүүлэх

РТНМСБЗХ
Д.Ариунцэцэг

Эрх зүйн орчныг сайжруулах
зорилго бүхий баримт бичиг
боловсруулсан байна

4 дүгээр
улирал

РТНМСБЗХ
Д.Ариунцэцэг
Б.Даваадорж

Форум
байна.

3 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
П.Пүрэвсүрэн

Хөтөлбөрийн
боловсруулж,
хүргүүлсэн байна.

Нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу
МХХТ-ийн хэрэглээний мэдлэг
дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлсэн
байна.

зохион

байгуулагдсан

төсөл
ЗГХЭГ-т

ЦЕГ

ХХЗХ, ГБХЗХГ,
Вэб сайтуудын
холбоо
БСШУСЯ

3.4.2 Бүх нийтийг МХХТ-ийн хэрэглээний
мэдлэг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга
хэмжээг нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу авч
хэрэгжүүлэх

Жилдээ

РТНМСБЗХ
Б.Даваадорж

3.4.3 МХХ-ны энтрепренёрын
зохион байгуулах

4 дүгээр
улирал

РТНМСБЗХ
Б.Чойжилгарав

Сургалт
байна.

байгуулсан

МТҮП ТӨААТҮГ

2 дугаар
улирал

РТНМСБЗХ
Б.Чойжилгарав
Ч.Болор-Эрдэнэ

МХХТ-ийн
гарааны
бизнес
эрхлэгч
болон
энтрепренёруудыг
хөгжүүлэх
чиглэлээр эрх зүйн холбогдох
арга хэмжээ авсан байна.

ХНХЯ,
МХАҮТ,
МТҮП ТӨААТҮГ

сургалт

3.4.4 МХХТ-ийн гарааны бизнес эрхлэгч
болон
энтрепренёруудыг
хөгжүүлэх
чиглэлээр эрх зүйн таатай орчныг бий
болгох арга хэмжээ авах

зохион

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ. ДӨРӨВ.
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ,
БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГ ЭРХЛЭХ, САЛБАРЫН СТАНДАРЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, БОДЛОГЫН
ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ҮР ДҮНД НЬ ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, СТАТИСТИК МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ ХАНГАХ
Ажил үйлчилгээ 4.1
4.1.1 Ерөнхий менежерийн болон нэгжийн
1 дүгээр
ЗУХ
ЗГ-ын
үйл
ажиллагааны
Төрийн
захиргааны менежер, нийт төрийн албан хаагчийн 2018
улиралд
Н.Мягмарсүрэн
хөтөлбөр,
салбарын
удирдлагын
манлайллыг оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах ажлыг
Н.Цэвээндарь
байгууллагын
стратегийн
хангах,
салбарын
хүний зохион байгуулах
Н.Бүжинлхам
зорилт, тухайн жилд нийлүүлэх
нөөцийн
бодлогыг
ажил үйлчилгээнийн харилцан
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хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл
ажиллагааг
эрхлэх,
салбарын үйл ажиллагааг
хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслээр
олон
нийтэд
сурталчлах;

4.1.2 Газрын албан хаагчдын 2018 оны үр
дүнгийн гэрээг дүгнэн, үнэлэх

Жилдээ

4.1.3
Харъяа
байгууллагын
дарга,
захирлуудтай байгуулах бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх, үр дүнгийн гэрээний үндэслэл,
тооцоог хянан, удирдлагад танилцуулан, уг
гэрээг Ерөнхий менежертэй байгуулах
ажлыг зохион байгуулах
4.1.4 Газрын болон ерөнхий менежерийн
нийлүүлэх бүтээгдэхүүний биелэлтийн
явцад хяналт тавьж, дүгнэх

1 дүгээр
улирал

4.1.5 Газраас хийсэн ажлын тайланг
нэгтгэн
дээд
байгууллагад
тогтмол
хугацаанд нь хүргүүлж, олон нийтэд ил тод
мэдээлж ажиллах
4.1.6
Газрын
болон
салбарын
байгууллагуудын шуурхай зөвлөгөөнийг
тухай бүр нь зохион байгуулж, өгөгдсөн
үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт тавих

Сар,
улирал,
хагас жил,
бүтэн жил
7 хоног
бүр

4.1.7 Мэдээлэл, харилцаа холбооны
салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах

3 дугаар
сар

4.1.8 Байгууллагын тухайн оны батлагдсан
төсвийн зарцуулалт, гүйцэтгэл, бараа ажил
үйлчилгээ худалдан авалтад хяналт тавьж
ажиллах, газрын тухайн оны төсвийн
төслийг
боловсруулж,
холбогдох
байгууллагад хүргүүлэх
4.1.9 Газрын санхүүгийн тайлан балансыг
хуулийн хугацаанд нь гарган холбогдох
байгууллагуудад
хүргүүлж,
аудитын

Жилдээ

Жилдээ

Хагас жил,
жилийн
эцэст

ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
Н.Цэвээндарь
ЗУХ
Н.Цэвээндарь
Х.Азжаргал
Н.Бүжинлхам
ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
Н.Цэвээндарь
Н.Бүжинлхам
ЗУХ
Н.Цэвээндарь
Н.Бүжинлхам
ЗУХ
Н.Бүжинлхам

ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
Н.Цэвээндарь
Х.Азжаргал
Н.Бүжинлхам
ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
О.Наранбаатар

ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
О.Наранбаатар

уялдаа
холбоо
сайжирч
хэрэгжих нөхцөл бүрдсэн байна.
Төрийн албан хаагчдын ажиллах
нөхцөл сайжирч, тогтвортой
нөхцөл бий болно.
Тухайн
байгууллагын
удирдлагын үйл ажиллагааны үр
дүн, бодитой тодорхой болж,
гүйцэтгэлийн хяналт сайжирсан
байна.

Харъяа
байгууллагууд

Төрийн албан хаагчийн үр
дүнгийн
гэрээний
биелэлт,
хэрэгжилтийг хангасан байна.
Байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн
ажлын тайлагналт ил тод болж,
дээд
байгууллагад
цаг
хугацаанд нь мэдээлсэн байна.
Салбарын
болон
газрын
шуурхай зөвлөгөөнөөс гарсан
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангах боломж бий болсон
байна.
Мэдээлэл, харилцаа холбооны
салбарын удирдах ажилтны
зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан
байна.

Бүх хэлтэс,
ХХЗХ
Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд
Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд

Батлагдсан төсвийг үр ашигтай
хэмнэлттэй ил тод зарцуулж,
2016 оны төсвийн төслийг үнэн
бодитой боловсруулсан байна.
Төсвийн хууль, НББ-ын тухай
хууль болон холбогдох дүрэм
журмыг хэрэгжүүлсэн байна.
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байгууллагаас
гаргасан
дүгнэлтийг
хэрэгжүүлж ажиллах
4.1.10 Албан хаагчдын хэвийн ажиллах
нөхцлийг хангахад шаардлагатай техник,
тоног төхөөрөмж, бичиг хэрэгслийн
хангалтыг тогтмол хийх
4.1.11 Газрын эд хөрөнгийн жилийн эцсийн
тооллого
хийж,
бүртгэл
хөтлөн
эзэмшигчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх

Тухай бүр

ЗУХ
О.Наранбаатар

Жилийн
эцэст

ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
О.Наранбаатар

Жилдээ

ЗУХ
Б.Солонго

6 дугаар
сар

ЗУХ
Х.Азжаргал

4.1.14 ХХМТ-ийн салбарт Засгийн газрын
иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төвд
хандан иргэдээс ирүүлсэн гомдол саналыг
холбогдох байгууллагуудаар тухай бүр
шийдвэрлүүлэх, мэдээлэх, хариуг хуулийн
хугацаанд хүргүүлэх

Тогтмол

ЗУХ
Х.Азжаргал

4.1.15 Шинэ технологи, ажил үйлчилгээний
талаар хэвлэлийн бага хурал хийж, олон
нийтэд таниулан сурталчлах

Тухай бүр

ЗУХ
Х.Азжаргал

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон
нийтэд сурталчлах боломж бий
болсон байна.

4.2.1 Салбарын бодлогын болон бусад
баримт бичгийн боловсруулалтад хууль
эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, байгууллагын үйл
ажиллагаанд мөрдөгдөх болон салбарын
хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд
хяналт тавих
4.2.2
Газрын
Авлигын
эсрэг
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөг
жил
бүр
боловсруулан, Авлигатай тэмцэх газарт
хүргүүлэх

Жилдээ

ЗУХ
Н.Цэвээндарь
Б.Цэцэг
Б.Солонго

Хууль
эрх
зүйн үндэслэл
бүрдэж, салбарын холбогдох
хууль тогтоомж, шийдвэрийн
хэрэгжилт хангагдсан байна.

1 дүгээр
сар

ЗУХ
Б.Солонго

Авлигын
эсрэг
хуулийн
хэрэгжилтийг хангуулах боломж
бүрдсэн байна.

4.1.12 Төрийн дээд болон салбарын бүх
шатны шагналд тодорхойлох, шагналын
асуудлыг хариуцах
4.1.13 Салбарын “Нээлттэй хаалга”-ны
өдөрлөг зохион байгуулах

Ажил
үйлчилгээ
4.2
Салбарын хууль, эрх зүйн
орчныг
боловсронгуй
болгоход зөвлөгөө, дэмжлэг
үзүүлэх,
газрын
даргын
болон дээд газрын шийдвэр,
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг
зохицуулж,
хяналт
тавих,
салбарын

Албан хаагчдын хэвийн ажиллах
нөхцлийг нэмэгдүүлж, ажлын
бүтээмж
дээшлэх
нөхцөл
бүрдсэн байна.
Эд хөрөнгийн бүртгэл тооцоо
эзэмшигчийн
хариуцлагыг
дээшлүүлэх боломж бүрдсэн
байна.
МХХ-ны салбарын ИТА, албан
хаагчдын ажлыг үнэлэх боломж
бий болсон баййна.
Салбарын үйл ажиллагаа, шинэ,
дэвшилтэт технологийг иргэд
олон
нийтэд
танилцуулсан
байна.
Салбарын үйл ажиллагааны
талаар
иргэдийн
гаргасан
гомдол, саналыг хугацаанд нь
шийдвэрлэсэн байна.

Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд
Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд
Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд

Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд

АТГ
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стандартчиллыг хөгжүүлэх
ажлыг зохицуулах
Авлигын
эсрэг
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг
хангах

4.2.3 Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, байгууллагын
Авлигын
эсрэг
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж,
хэрэгжилтийн явц байдлыг холбогдох
байгууллагад хүргүүлэх
4.2.4 Хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө
орлогын мэдүүлгийг цахимаар хүлээн авч,
тайлан мэдээг Авлигатай тэмцэх газарт
хүргүүлэх
4.2.5 Ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавьж, хэрэгжилтийг улирал, хагас
жил
тутам
дүгнэж,
жилийн
эцэст
удирдлагад танилцуулах

1 дүгээр
сар

ЗУХ
Б.Солонго

1 дүгээр
улирал

ЗУХ
Б.Солонго

Улирал,
хагас жил,
бүтэн жил

ЗУХ
Б.Солонго

4.2.6
Тогтоол,
шийдвэрүүдийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт
тавих,
биелэлтийг
тооцон
ЗГХЭГ-т
хүргүүлэх
4.2.7 Байгууллагын хэмжээнд гарсан
гомдолтой холбоотойгоор шүүхийн үйл
ажиллагаанд оролцох

Хагас жил,
бүтэн жил

ЗУХ
Н.Цэвээндарь
Н.Бүжинлхам

Тухай бүр

ЗУХ
Б.Солонго

4.2.8 Байгууллагын удирдлагууд иргэдтэй
биечлэн уулзах, иргэд байгууллагаас
ирүүлсэн өргөдөл санал, хүсэлтийг хянаж
шийдвэрлүүлэх, хариу өгөх, хэрэгжилтийг
зохион байгуулах
4.2.9 Гамшгаас хамгаалах МХХ-ны улсын
албаны үйл ажиллагааг зохицуулах,
удирдлагаар хангах

Тогтмол

ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
Н.Цэвээндарь
Н.Бүжинлхам

Жилдээ

ЗУХ
А.Батмандах

4.2.10 Харилцаа холбооны салбарын
музейн
сан
хөмрөгийг
тоолж
бүртгэлжүүлэх, холбогдох шийдвэрийг
гаргуулах

1 дүгээр
улирал

ЗУХ
О.Наранбаатар
Н.Цэвээндарь
Б.Цэцэг
А.Батмандах
Н.Бүжинлхам

Авлигын эсрэг хууль, Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн
хэрэгжилт хангагдсан байна.

АТГ

Тайлан
мэдээг
хуулийн
хугацаанд
бүрэн гаргуулж,
хуулийн хэрэгжилтийг хангасан
байна.
Ажлын
хэсгийн
ажлын
гүйцэтгэлд
хяналт
тавих,
уялдааг сайжруулах чиглэлээр
удирдлагыг
мэдээллээр
хангасан байна.
Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг
цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэх
боломж бий болсон байна.

АТГ

Шүүхийн
ажиллагаанд
итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгчөөр
оролцож, хэргийг шийдвэрлэсэн
байна.
Хариуцлагын
тогтолцоог
дээшлүүлж, иргэдэд төрийн
үйлчилгээг ойртуулах боломж
бүрдсэн байна.
Газар хөдлөлтийн гамшгаас
амжиж анхааруулах системийн
үйл ажиллагааг сайжруулах
боломж бий болсон байна.
Салбарын
музейн
асуудал
шийдвэрлэгдсэн байна.

Бүх хэлтэс

Бүх хэлтэс

БНҮҮСАА
Хэлтэс,
албадууд
Бүх хэлтэс

Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд
МЦХ ХК
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4.2.11 Салбарын байгууллагуудын гэмтэл
саатлын мэдээг тогтмол авч, холбогдох
арга хэмжээг зохион байгуулах
4.2.12 Онцгой байдлын ерөнхий газартай
хамтран гамшгаас хамгаалах мэдээлэл
харилцаа холбооны улсын албаны штабын
дадлага сургуулилт зохион байгуулах

Ажил үйлчилгээ 4.3
Хууль
тогтоомж,
гэрээ
хэлэлцээр,
хөтөлбөр,
төслийн хэрэгжилтэд хяналтшинжилгээ, дотоод аудит
хийх,
үр
дүнг
үнэлэх,
салбарын статистик мэдээ
гаргах,
мэдээллийн
сан
байгуулах,
хэрэглэгчдийг
мэдээллээр хангах;

7 хоног
бүр

ЗУХ
А.Батмандах

3 дугаар
улирал

ЗУХ
А.Батмандах

4.2.13 Газрын ирсэн болон явуулсан албан
бичгийн эргэлтийн талаар мэдээ тайланг
тухай бүр гаргах
4.2.14 Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг
гарган батлуулах, байгууллагын архивын
баримтыг нөхөн бүрдүүлэх

Сар, хагас
жил, бүтэн
жил
1 дүгээр
улирал

4.3.1 МХХ-ны талаар төрөөс баримтлах
бодлогын хэрэгжилтийн явцын хяналтын
тайлан гаргах

2 дугаар
сар

4.3.2 Салбарын хуулийн
багтай хамтарч ажиллах
4.3.3
Өрх
бүрт
шуудан
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд
шинжилгээ хийж тайлан гаргах

ЗУХ
Ц.Нармандах
ЗУХ
Ц.Нармандах

1 дүгээр
улирал

ЗУХ
Б.Цэцэг

үндэсний
хяналт-

1 дүгээр
сар

ЗУХ
М.Нямтуяа

Хагас жил
тутам

ЗУХ
Б.Бат-Эрдэнэ

4.3.5 Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх
Үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд
хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж тайлан мэдээлэл
гаргах
4.3.6
Телевизийн
олон
сувгийн
дамжуулалтад /ДДЭШ ТВ ХХК-ийн/ хяналт
тавих

Хагас жил
тутам

1,2 дугаар
улирал

Албан бичгийн эргэлтэнд хяналт
тавих боломж бүрдсэн байна.
Байгууллагын
архивын
баримтын хадгалалт, нөхөн
бүрдүүлэлт хангагдсан байна.

ЗУХ
Б.Цэцэг
М.Нямтуяа

судалгааны

4.3.4 Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайлан
гаргах

Салбарын байгууллагуудын үйл
ажиллагаа
хэвийн
явуулах
боломжтой болсон байна.
Дадлага
сургуулилт
зохион
байгуулсан байна.

Бодлого,
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн
явц
байдлын
мэдээлэл, цаашид анхаарах
зөвлөмж гарсан байна.

Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд
ОБЕГ,
Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд
Бүх хэлтэс
Бүх хэлтэс

Холбогдох
байгууллагууд
Бусад хэлтэс,
алба
ХЗДХЯ, GIZ,
ХХЗХ, Бусад
хэлтэс, алба
Бүх хэлтэс

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-ийн
явц дүгнэдсэн, холбогдох санал,
зөвлөмж гарсан байна

ЗУХ
Б.Бат-Эрдэнэ

Хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлэх
шалгуур үнэн зөв тогтоогдсон,
холбогдох үзүүлэлтүүд гарсан
байна.

ЗУХ
Б.Бат-Эрдэнэ

Олон сувгийн үйлчилгээний
чанар дээшилнэ.

Бүх хэлтэс
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4.3.7 Газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ хийж санал зөвлөмж
гаргах
4.3.8 Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг
сайжруулахад чиглэсэн асуулга судалгаа
хийх
4.3.9 Захиргааны статистик мэдээллийн
маягтыг шинэчлэн сайжруулах санал
боловсруулах
4.3.10 Салбарын статистик мэдээллийн
товхимол гаргах

Ажил үйлчилгээ 4.4
Мэдээлэл, шуудан харилцаа
холбоо
технологийн
салбарын
болон
төрийн
захиргааны
байгууллагын

2,4 дүгээр
улирал
Жилдээ

Жилдээ
2 дугаар
улирал

ЗУХ
М.Нямтуяа

Бүх хэлтэс

ЗУХ
Б.Цэцэг

Бүх хэлтэс

ЗУХ
М.Нямтуяа
ЗУХ
М.Нямтуяа
Б.Цэцэг
ЗУХ
Б.Цэцэг

4.3.11
Стандартын
2018-2019
оны
төлөвлөгөөний санал боловсруулах
4.3.12 Стандартын төсөлд санал өгөх,
МХХСТХ-ны хуралд оролцох, санал шүүмж
гаргах
4.3.13 Байгууллагын үйл ажиллагааг
сайжруулах чиглэлээр дотоод аудит хийх

1 дүгээр
улирал

Улирал
бүр

ЗУХ, ХШҮДАА

4.3.14 Байгууллагад ашиглаж буй нийт
програм хангамж, системүүд болон
интернэтийн
сүлжээ,
түүний
тоног
төхөөрөмжүүдийн
хэвийн
ажиллагааг
хангаж ажиллах
4.3.15 Байгууллагын дотоод сүлжээ,
интернэт сүлжээнд мониторинг хийж,
зөвлөмж гаргах

Жилдээ

ЗУХ
Э.Шижирбаяр

Улирал
бүр

ЗУХ
Э.Шижирбаяр

4.3.16 www.cita.gov.mn вэб сайтад тогтмол
мэдээлэл нэмж баяжуулах, системийн
хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Жилдээ

ЗУХ
Э.Шижирбаяр
Х.Азжаргал

4.4.1 Газрын Төрийн албан хаагчийн
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 2017
оны байдлаар гарган Төрийн албаны
зөвлөлд хүргүүлэх

1 дүгээр
сар

ЗУХ
Н.Цэвээндарь

Жилдээ

Байгууллагын үйл ажиллагааны
төлөвлөлт, үр ашиг сайжирна.

ЗУХ
Б.Цэцэг

ХХЗХ,
Бүх хэлтэс
Байгууллагын үйл ажиллагаа
сайжруулах санал, зөвлөмж
гарсан байна.
Албан хаагчдын өдөр тутмын
үйл ажиллагааг тасралтгүй,
хэвийн явуулах нөхцөл бүрдэнэ.
Дотоод
сүлжээний
аюулгүй
байдал
хангагдаж,
албан
хаагчдын
мэдлэг
чадвар
нэмэгдэнэ.
Байгууллагын болон салбарын
мэдээллийг иргэд, олон нийтэд
тогтмол, шуурхай хүргэх нөхцөл
бүрдэнэ.
Байгууллагын төрийн албан
хаагч, хүний нөөцийн шилжилт
хөдөлгөөн
болон
статистик
мэдээллийн баазтай болсон
байна.

Бүх хэлтэс

ҮДТ УТҮГ

ТАЗ
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хүний нөөцийн удирдлага,
гадаад хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэн бэхжүүлэх

4.4.2 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг
хангах
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг боловсруулж, батлах

1 дүгээр
улирал

ЗУХ
Н.Цэвээндарь

Байгууллагын албан хаагчдын
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
боломж бүрдсэн байна.

4.4.3
Сургалтын
хэрэгжилтийг хангуулах
байгуулах

төлөвлөгөөний
ажил зохион

Жилдээ

ЗУХ
Н.Цэвээндарь

Төлөвлөгөө хэрэгжих боломж
бүрдсэн байна.

Ажил үйлчилгээ 4.5
Байгууллагын
санхүү,
хөрөнгийн
эх
үүсвэрийг
оновчтой
төлөвлөж
зарцуулах

4.5.1 Албан хаагчдын ажлын цагийн
бүтээмжийг сайжруулах, цагийн бүртгэлийг
тооцох

1 дүгээр
сар

Албан хаагчдын ажлын цаг
ашиглалт, бүтээмж дээшилнэ.

4.5.2
Олон
улсын
байгууллагын
гишүүнчлэлийн татварыг цаг хугацаанд нь
төлөх асуудлыг зохион байгуулах

2 дугаар
улирал

ЗУХ
Н.Мягмарсүрэн
Н.Цэвээндарь
О.Наранбаатар
ЗУХ
О.Наранбаатар
Б.Биндэръяа

Ажил үйлчилгээ 4.6
Гадаад хамтын ажиллагааны
удирдлага
зохицуулалтад
дэмжлэг үзүүлэх, салбарын
гадаад харилцаа хамтын
ажиллагааны
талаар
бодлого,
хөтөлбөр
боловсруулахад
дэмжлэг
үзүүлэх, зөвлөмжөөр хангах

4.6.1 Салбарын болон байгууллагын
гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг
салбарын талаарх төр засгийн бодлоготой
уялдуулан, хууль тогтоомжийн хүрээнд
зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх

Жилдээ

ЗУХ
Б.Биндэръяа

Салбарын бодлоготой уялдсан
гадаад
харилцаа
хамтын
ажиллагаа тогтсон байна.

4.6.2 “Олон улсын цахилгаан холбооны
байгууллагын бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн
Их хурал”-д Монгол Улсын мэдээлэл,
харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн
эрх ашигт нийцсэн саналыг дэмжин
оролцох

Жилдээ

ЗУХ
Б.Биндэръяа

Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн
үүрэг биелэх нөхцөл бий болсон
байна.

Ажил үйлчилгээ 4.7
Олон
талт
хамтын
ажиллагааны
хүрээнд
Монгол Улсын гишүүнчлэл
бүхий
олон
улсын

4.7.1 “Интерспутник” олон улсын сансрын
холбооны
байгууллагын
Удирдах
зөвлөлийн 46 дугаар хуралдааныг Монгол
Улсад зохион байгуулах

2 дугаар
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал

“Интерспутник” олон улсын
сансрын
холбооны
байгууллагын
Удирдах
зөвлөлийн 46 дугаар хуралдаан
амжилттай
зохион
байгуулагдсан байна.

Салбарын
болон харъяа
байгууллагууд

Гишүүн орнуудад төлөх татвар
цаг
хугацаандаа
төлөгдсөн
байна.
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байгуулагуудтай
үйл
ажиллагаа явуулах,
Монгол Улсыг гадаад улсад
сурталчлах ажлын хүрээнд
олон улсын томоохон хурал,
зөвлөгөөнийг Монгол Улсад
зохион байгуулах асуудлыг
судлан хэрэгжүүлэх

Ажил үйлчилгээ 4.8
Хоёр
талт
хамтын
ажиллагааг идэвхжүүлэх

4.7.2 Ази, Номхон далайн цахилгаан
холбооны
байгууллагын
Удирдах
зөвлөлийн 42 дахь хуралдааныг Монгол
Улсад зохион байгуулах

3 дугаар
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал

Ази, Номхон далайн цахилгаан
холбооны
байгууллагын
Удирдах зөвлөлийн 42 дахь
хуралдаан амжилттай зохион
байгуулагдсан байна.

4.7.3 Салбарын болон байгууллагын албан
хаагчдыг сургалт, семинар, туршлага
судлах арга хэмжээнд хамруулах ажлыг
зохион байгуулах
4.7.4 Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн салбарт хөрөнгө оруулалт
татах,
төсөл
хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
боломжийг эрэлхийлэх, олон улсын
туршлага судлах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
4.7.5 Салбарын олон улсын болон гадаад
улсын
байгууллагуудад
монгол
мэргэжилтэн
ажиллуулах,
туршлага
солилцоход дэмжлэг үзүүлэх, гадаад
харилцааг өргөжүүлэх ажилд гадаад,
дотоодын мэргэжилтнүүдийг оролцуулан
үр ашгийг нэмэгдүүлэх

Жилдээ

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал
ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа

Албан
хаагчдыг
сургалт,
семинар, туршлага судлах арга
хэмжээнд хамруулсан байна.

Жилдээ

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа

Салбарын олон улсын болон
гадаад улсын байгууллагуудад
монгол
мэргэжилтэн
ажиллуулах нөхцөл бүрдсэн
байна.

4.8.1
Хамтарсан
төсөл
хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоодын сургалт
семинар зохион байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх, зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авах
ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал

Салбарын
гадаад
хамтын
ажиллагаа сайжрах боломж бий
болсон байна.

4.8.2 Монгол, ОХУ хоорондын хил орчмын
радио давтамжийн зохицуулалтын ээлжит
уулзалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх

1 дүгээр
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал

Хил орчмын радио давтамжийн
зохицуулалтын
механизм
сайжрах нөхцөл бүрдсэн байна.

Жилдээ

Салбарын шууд болон шууд бус
хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн
байна.
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Ажил үйлчилгээ 4.9
Байгууллагын хүрээнд олон
улсын гэрээ, хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулах,
мэргэжлийн
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх,
Олон
улсын
байгууллагуудын
үндсэн
дүрэм,
конвенци,
түүнд
оруулсан
нэмэлт,
өөрчлөлтийг
орчуулж
баталгаажуулах

Ажил үйлчилгээ 4.10
Байгууллагын
удирдлага,
хэлтэс, ажилтуудын хамтын
ажиллагаа, ажлын уялдаа
холбоог бэхжүүлэх олон
нийтэд сурталчлах чиглэлээр

4.9.1
Дэлхийн
шуудан
холбооны
байгууллагын Бүрэн Эрхт төлөөлөгчдийн
26 дугаар их хурлаар хэлэлцэн баталсан
“Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын
дүрэм”-д орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг
монгол хэлнээ орчуулан баталгаажуулах

1 дүгээр
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Амаржаргал

Холбогдох хуульд нийцүүлэн
салбарын
үйл
ажиллагааг
өргөжүүлэх боломж бий болсон
байна.

4.9.2 Нэгдсэн үндэсний байгууллагын
Ерөнхий
ассамблейн
хуралдаанаар
хэлэлцэн баталсан “Олон улсын гэрээнд
цахим харилцааг ашиглах тухай конвенц”ийг
монгол
хэлнээ
орчуулан
баталгаажуулах

2 дугаар
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал

Холбогдох хуульд нийцүүлэн
салбарын
үйл
ажиллагааг
өргөжүүлэх боломж бий болсон
байна.

4.9.3 Олон улсын цахилгаан холбооны
байгууллагын үндсэн дүрэм, конвенц
болон түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг
монгол хэлнээ орчуулан баталгаажуулах

3 дугаар
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Б.Амаржаргал

Холбогдох хуульд нийцүүлэн
салбарын
үйл
ажиллагааг
өргөжүүлэх боломж бий болсон
байна.

4.10.1 “ICT—EXPO-2018“ үзэсгэлэнг зохион
байгуулах

3 дугаар
улирал

ЗУХ
Н.Цэвээндарь
Х.Азжаргал

Салбарын 2017 оны шинэ
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон
нийтэд танилцуулсан байна.

4.10.2 Мэдээлэл, харилцаа холбооны
салбарын ажилтны өдрийг тэмдэглэн
өнгөрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

7 дугаар
сар

ЗУХ
Н.Цэвээндарь

Мэдээлэл, харилцаа холбооны
салбарын үйл ажиллагааг олон
нийтэд сурталчлах боломжтой
болсон байна.

4.10.3
Байгууллагын
албан
хэрэг
хөтлөлтийг цахимжуулж, тоон гарын үсэг
ашиглах
4.10.4 Салбарын ахмадуудыг цагаан сар,
Олон улсын ахмадын өдрөөр хүлээн авч
хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ
2,10
дугаар сар

ЗУХ
Л.Энхбат
Э.Шижирбаяр
ЗУХ
Н. Цэвээндарь
Б.Солонго
Н.Бүжинлхам

Байгууллагын үйл ажиллагаа
сайжрах боломж бүрдсэн байна.
Ахмад залуу үеийн холбоог
сайжруулах боломж бүрдэнэ.
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4.10.5 Байгууллагын цахим хуудсанд
байршуулах мэдээ, мэдээллийг англи хэл
рүү орчуулах, хянах ажлыг зохион
байгуулах

Жилдээ

ЗУХ, ГХАА
Б.Биндэръяа
Б.Амаржаргал

Холбогдох мэдээ, мэдээллээр
олон нийтийг хангах боломж
бүрдэнэ.

4.10.6 Байгууллагын гадаад харилцааны
цахим мэдээллийн санг нийт албан
хаагчид албан хэрэгцээндээ ашиглах
боломжийг
бүрдүүлэх,
мэдээллийн
шинэчлэлтийг ханган ажиллах

2 дугаар
улирал

ЗУХ
Б.Биндэръяа
Б.Баяртуяа
Э.Шижирбаяр

Байгууллагын
гадаад
харилцааны цахим мэдээллийн
санг нийт албан хаагчид албан
хэрэгцээнд ашиглах боломж
бүрдсэн байна.

4.10.7 Гадаад хамтын ажиллагааны
албаны үйл ажиллагааг удирдан зохион
байгуулах,
гадаад
баримт
бичгийн
боловсруулалт, албан хэрэг хөтлөлтөд
хяналт тавих

Тухай бүр

ЗУХ
Б.Биндэръяа

Гадаад
харилцаа
хамтын
ажиллагааны талаарх албан
хэрэг хөтлөлт нь журам, хууль
тогтоомжийн хүрээнд хийгдэх
боломжтой болсон байна.
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