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1

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

№

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Арга
Зорилтын
Дундаж
хэмжээний
Үнэлэх
тоо
хувь
100% 70% 40%
тоо
боломжгүй

Дэд салбар

1

Харилцаа холбооны бодлого, зохицуулалт

11

31

2

Мэдээллийн
зохицуулалт

13

15

3

Тоон контентын бодлого, зохицуулалт

7

11

4

Захиргаа удирдлага, хяналт шинжилгээ,
гадаад хамтын ажиллагаа

15

16

46

73

технологийн

Нийт

бодлого,

2

25

5

1

11

3

-

5

6

16

93,2
1

93,6
83,6
100
92,6

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ,
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН

№
1.
2.
3.
4.

Дэд салбар
Харилцаа холбооны бодлого, зохицуулалт

Арга
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Зорилтын
Дундаж
хэмжээний
тоо
хувь
100% 70% 40% .....%
тоо
3

11

11

Мэдээллийн
технологийн
бодлого,
зохицуулалт
Тоон контентын бодлого, зохицуулалт

3

12

8

3

1

7

2

4

Захиргаа удирдлага, хяналт шинжилгээ,
гадаад хамтын ажиллагаа

1

3

3

8

33

Нийт

3

100
-

1

91.8

1

80
100
92.9

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ,
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
ХАРИЛЦАА ХОЛБОО
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого
№1.1.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Дэлхийн шуудангийн холбооны нэмэлт протоколыг соёрхон батлуулах тухай хуулийн төслийг
боловсруулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

4

5

6

Дэлхийн шуудан холбооны 9-р протоколын нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан.

Протоколыг соёрхон батлуулахаар ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн цахим харилцааны тухай хуулийн төсөл боловсруулах
хөгжлийн талаар баримтлах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
уялдаа: бодлого 2.3.1 дэх заалт,
Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийн 5.2.1 дэх заалт,
Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 61 дүгээр, 2017 оны 11 дүгээр, 2018
оны 54 дүгээр тогтоол
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

3

-

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

2

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

1

Хэрэгжилт

Хүрэх түвшин

№1.1.2

Сар
1 сая төгрөг

Дэлхийн шуудан холбооны нэмэлт протоколыг соёрхон батлуулахаар
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: Дэлхийн шуудан холбооны нэмэлт протоколыг
соёрхон батлуулахаар ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
ДШХ-ны аравдугаар нэмэлт протоколыг орчуулж, ХЗДХЯ-аар хянуулан,
ГХЯ-аар баталгаажуулж, танилцуулга, хуулийн төслийн үзэл баримтлалын
төсөл, хуулийн төсөл болон бусад холбогдох баримт бичгийн төслийг
боловсруулж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Хуулийн төсөлд яамдаас санал авч
нэгтгэсэн.

Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлого Зорилт 2.3.1 дэх заалт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөний 1.1 дэх хэсэг

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын талаар урьдчилан тандан
судалгаа хийгдсэн.
Хуулийн төсөл-1, Үзэл баримтлалын төсөл-1.
Эхний хагас жилд: Хуулийн төсөл боловсруулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн
байна.
Хуулийн төслийг “Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Хувь хүний
нууыг хамгаалах тухай хууль”-ийн төсөлтэй хамтатган “Монгол Улсын
хууль, тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-д
заасны дагуу УИХ-д 2021 оны 1 дүгээр улиралд өргөн барихаар төлөвлөн
ажиллаж байна.
1-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: Хуулийн үзэл
баримтлалын төсөл, хуулийн төсөл, танилцуулгыг боловсруулсан. ХЗДХЯтай 2 удаагийн ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулж хуулийн төслийг
боловсронгуй болгох арга хэмжээ авсан.
2-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: Төрийн цахим
харилцааны хуулийн үзэл баримтлалыг ЗГХЭГ-ын дарга, ХЗДХЯ-ны
сайдын хамтарсан тушаалаар батлуулахаар хуулийн төсөл, үзэл
баримтлалын төсөл, танилцуулга, тандан судалгааны тайланг тус газрын

4

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 1/444 тоотоор ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн.
3-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: Монгол Улсын Засгийн
газрын 2020-2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд уг хуулийн төслийг боловсруулж УИХ-д өргөн
барихаар тусгасны дээр “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл
боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл"-д уг хуулийн төслийг боловсруулж
батлуулах саналаа ЗГХЭГ-т тус газрын 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны
өдрийн 1/176 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн
4-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: Монгол Улсын Ерөнхий
сайдын 2020 оны 9 сарын 16-ны өдрийн 49 дүгээр захирамжаар “Алсын
хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол
Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан
“Цахим Монгол-төрийн шуурхай үйлчилгээ”-ний зорилтыг хэрэгжүүлэх эрх
зүйн орчныг бүрдүүлэх багц хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий
ажлын хэсгийг Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын даргаар ахлуулан
байгуулсан. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны хүрээнд төрийн цахим
харилцаатай холбоотой зохицуулалтыг “Мэдээллийн ил тод байдал,
мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийг шинэчлэн боловсруулах “Нийтийн
мэдээллийн тухай хууль”-ийн төсөлд тусгахаар ХЗДХЯ-тай хамтран төсөл,
үзэл баримтлалын төсөл дээр ажиллаж байна. Хуулийн төслийг
“Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль”, “Хувь хүний нууцыг
хамгаалах тухай хууль”-ийн төсөлтэй хамтатган “Монгол Улсын хууль,
тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-д заасны
дагуу УИХ-д 2021 оны 1 дүгээр улиралд өргөн барихаар төлөвлөн
ажиллаж байна.
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Өгөгдөл хамгаалах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
хөгжлийн талаар баримтлах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
уялдаа: бодлого 2.3.1 дэх заалт,
Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийн 5.2.1 дэх заалт,
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр, 2018 оны 54 дүгээр тогтоол
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

1

2

3

4

5

6

Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Хэрэгжилт

Хуулийн төсөл болон хуулийн үзэл баримтлалыг эцэслэн хянаж, нэмэлт
сайжруулалт хийв. “Өгөгдөл хамгаалах тухай” хуулийн төслийг
ХЗДХЯамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга болон мэргэжилтнүүдтэй
хамтран 2020 оны 3 дугаар сарын 26, 27-ны өдөр хэлэлцэж, хуулийн
төслийг Хувь хүний нууцын тухай хуулийг өөрчлөн найруулах замаар
агуулгыг тусгаж ЗГХЭГ-дээр ажлын хэсэг байгуулан танилцуулж, эцэслэн
шийдвэрлүүлэхээр тохиролцов.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга

Сар
-

Хүрэх түвшин

Хүрсэн түвшин

№1.1.4

70%

“Өгөгдөл хамгаалах тухай” хуулийн төслийг ХЗДХЯамны Хууль зүйн
бодлогын газартай хамтран сууж хуулийн төслийг Хувь хүний нууцын
тухай хуулийг өөрчлөн найруулах замаар агуулгыг тусгаж ЗГХЭГ-дээр
ажлын хэсэг байгуулан танилцуулж, эцэслэн шийдвэрлүүлэхээр
тохиролцов.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах
5

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хэмжээний
нэр, дугаар

Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах
Сар
-

1

2

3

4

5

6

Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Хуулийн төсөл, үзэл баримтлал боловсруулсан эсэх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Хуулийн төсөл боловсруулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн
байна.

Хэрэгжилт

Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого,
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
тусгагдсан “Цахим Монгол – төрийн шуурхай үйлчилгээ” зорилтыг
хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх багц хуулийн төсөл боловсруулах
ажлын хэсгийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах үүрэг
бүхий ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсэг болох Мэдээллийн аюулгүй
байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг
ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар байгуулахаар ажиллаж байна. Мэдээллийн
аюулгүй байдлын хуулийн талаар олон улсын туршлагыг судлах зорилгоор
Эстони, Сингапур, Англи Улсын кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн
орчуулгыг хийж байна.
Эстони Улсын Кибер аюулгүй байдлын газраас жил бүр гаргадаг үндэсний
цахим аюулгүй байдлын индексийн вэб платформд Монгол Улсын цахим
аюулгүй байдлын талаарх өгөгдлийг оруулж ажиллаж байна. Израйл
Улсын кибер аюулгүй байдлын газартай харилцан ойлголцлын санамж
бичиг байгуулах зорилгоор ЗГХЭГ-аас санал авах, гадаад харилцааны
яаманд уг баримт бичигт Израйл улсад хавсран суугаа Элчин Р.Болд
сайдын түвшинд түүгээрээ гарын үсэг зурах саналыг хүргүүлсэн

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг
байгуулахаар ажиллаж байна
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр боловсруулах
Төлөвлөлтийн Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.6.1.5 заалт
уялдаа: Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 54 дүгээр тогтоол
Засгийн газрын 2017 оны 47 дугаар тогтоол 3.8.1 дэх заалт
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Сар
-

1

2

3

4

5

6

Үндэсний хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Үндэсний хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж,
батлуулсан эсэх.
Эхний хагас жилд:
Үндэсний хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж,
батлуулсан байна.
“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын
хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-нд Зорилт 7.5 дугаарт
Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар заалтууд
тусгагдсан байна. Иймд үндэсний хөтөлбөрийг батлуулах шаардлагагүй
гэж үзсэн.
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр боловсруулах шаардлагагүй
100%

6

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
№1.1.6
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр /2021-2025/-ийн төсөл боловсруулах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 1.2
ЗГҮАХ-5.4.1 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030
баримт бичгийн 7 дугаар зорилт
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Өргөн зурвасын сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ хийгдсэн.
Үндэсний хөтөлбөрийн төсөл, үндэслэлийг тодорхойлсон байна.
1-р улиралд: Ажлын хэсэг байгуулж, шаардлагатай өгөгдлүүдийг
цуглуулна. Холбогдох хууль, дүрэм, журмыг судалсан байна.
2-р улиралд: Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, хөтөлбөрийн үндэслэлийг
тодорхойлсон байна.
“Өргөн зурвасын сүлжээ 2021-2025”
боловсруулах ажлын хүрээнд:

үндэсний

хөтөлбөрийн

төсөл

1. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль, Өндөр
хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр (2011-2015), Цахим
засаг үндэсний хөтөлбөр, Тоон контентын хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөрийн төсөл, Study on National Broadband Plans in the EU-28,
EU 2014, A Completely Connected Sweden by 2025 − a Broadband
Strategy, Government offices of Sweden, The State of Broadband:
Broadband catalyzing sustainable development, 2018, The State of
Broadband: Broadband as a Foundation for Sustainable Development
2019 зэрэг баримт бичгүүдийг судалсан.
2. БНСУ-ын Үндэсний Мэдээллийн Агентлаг (NIA)-ийн зөвлөх багаас
ирүүлсэн тайлан, өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний
хөтөлбөр /2021-2024/-ийн ерөнхий мэдээлэл, үндэслэл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх зарчмыг боловсруулж, газрын удирдлага болон
салбарын компаниудад танилцуулга хийж, улмаар хөтөлбөрт тусгах
ажлуудын талаар санал солилцсон.
3.
Хөтөлбөрийн төсөл боловсруулахад шаардагдах нөхцөл байдлын
дүн шинжилгээг боловсруулав. Шинжилгээнд үндэслэн хөтөлбөрийн
зорилго, зорилтыг тодорхойлж,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төслийг боловсруулсан.
Зарцуулсан
хөрөнгө

№1.1.7

Сар
-

Жилийн эцэст: Хөтөлбөрийн төсөл боловсруулахад шаардагдах нөхцөл
байдлын дүн шинжилгээг боловсруулав. Шинжилгээнд үндэслэн
хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг
тодорхойлсон. Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу үндэсний хөтөлбөр
боловсруулахгүй болсон.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Тоон контентын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 5.6
ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 3.2.39.2

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Сар
-

1

2

3

4

5

6

Үндэсний хөтөлбөрийн төслийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Хөтөлбөрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн эсэх
Эхний хагас жилд:
хэлэлцүүлсэн байна.
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Хөтөлбөрийг

Засгийн

газрын

хуралдаанаар

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Тус ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах 6 арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажилласан. Үүнд:
1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журамд
заасны дагуу бүх яамдаас хөтөлбөрийн төсөлд санал авч, саналыг
хөтөлбөрийн төсөлд тусгана.
Хэрэгжилт: "Тоон контентын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн
төсөлд ЗГХЭГ-аас 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн ХЭГ/3290
албан бичгээр яамдаас санал авсан. Ирүүлсэн саналын дагуу холбогдох
өөрчлөлтийг (нийт 33 саналыг боловсруулж, Үндэсний статистикийн хороо,
Стандарчлал хэмжилзүйн газраас тус тус 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны
өдрийн 5/91 албан бичгээр хөтөлбөрийн төсөлд санал авсан) хийж, 2020
оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр ЗГХЭГ-ын Балжинням реферэнтэд
цахим шуудангаар хүргүүлсэн.
2. Хөтөлбөрийн төсөлд Засгийн газрын гишүүдээс ирсэн саналыг
холбогдох баримт бичгүүдэд тусгаад Сангийн яамнаас урьдчилсан
байдлаар санал авна.
Хэрэгжилт: 2020 оны 03 дугаар сарын 11-нд ЗГХЭГ-аас Сангийн сайдаас
ахин санал авахаар албан бичиг илгээсэн. Тус албан бичгийн дагуу
Сангийн яамны Очирваань мэргэжилтэнтэй холбогдож, 2017, 2018
онуудад төр, хувийн хэвшлээс хөтөлбөрийн төсөлд ирүүлсэн саналын
товъёог ахин нягталж, хавсралт 3, хавсралт 4-ыг ахин засварлаж 2020 оны
03 дугаар сарын 19-ний өдөр цахим шуудангаар Сангийн яамны
мэргэжилтэн Очирвааньд хүргүүлсэн.
Мөн Сангийн сайдаас "Тоон контентын хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөр"-ийн төсөлд 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны 5-2/2678 албан
бичгээр нийт 11 санал ирсэн. Тус саналын дагуу хөтөлбөрийн төслийн
холбогдох баримт бичгүүдэд засвар хийж, 2020 оны 5 дугаар сарын 15-нд
хөтөлбөрийн төслийг холбогдох 9 хавсралтын хамт ЗГХЭГ-ын референт
Н.Мөнхбатад илгээж, Засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүлж өгөхийг хүссэн
цахим шуудан илгээсэн.
3. Хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
зөвшөөрлийг Сангийн яамнаас авна.
Хэрэгжилт: 2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар (2020 оны 06 дугаар
сарын 12) ЗГХЭГ-ын референт Н.Мөнхбатад "Тоон контентын хөгжлийг
дэмжих үндэсний хөтөлбөр"-ийн төсөл болон холбогдох хавсралтууд (нийт
11 файл)-ыг цахим шуудангаар илгээж, уг хөтөлбөрийн төслийг Засгийн
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж өгөхийг хүссэн. 2020 оны 06 дугаар
сарын 22-ны байдлаар хариу ирээгүй байна.
4. Хөтөлбөрийн төсөлтэй холбоотой танилцуулга бэлтгэнэ.
Хэрэгжилт: Хөтөлбөрийн төслийн танилцуулгын төслийг бэлтгэсэн.
5. Хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх
ажлыг зохион байгуулсан байна.
Хэрэгжилт: Сангийн сайд хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зөвшөөрлийг ЗГХЭГ-т ирүүлсний дараа
хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг
зохион байгуулна. (Жич: Цар тахалтай холбогдуулан цаг үеийн яаралтай
ажлуудаас болж Сангийн яам болон ЗГХЭГ луу явсан хөтөлбөрийн
төслийн баримт бичгүүдэд өгөх саналын хугацаа хэтэрсэн. Мөн Төрийн
ордон болон Сангийн яаманд нэвтрэх боломжгүй байсны улмаас тус
төслөө холбогдох албан хаагчдад танилцуулж чадаагүй болно.)
6. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан
ажлуудаас 2021 онд хэрэгжүүлэх төслийн ТЭЗҮ боловсруулсан
байна.
Хэрэгжилт: Ковид 19 (Цар тахал)-тай холбогдуулан цаг үеийн яаралтай
ажлууд (Улс орнууд мэдээлэл, харилцаа холбоог ашиглан цар тахлаас
хэрхэн урьдчилан сэргийлж байгаа болон ямар арга хэмжээ авч байгаа
талаар судалгаа хийж, санал боловсруулах), Радио давтамж ашиглахтай
холбогдсон багц журмуудын төсөл, “Монгол Улсад дараа үеийн технологи
5G-г нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл”-ийн төсөл, “Бүх нийтийн
үйлчилгээний үүргийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам”, “Төрөөс иргэдэд
хүргэх радио, телевизийн нэвтрүүлэг (хөтөлбөр)-ийг дамжуулах
үйлчилгээний журам”, “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын
8

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх журам”, “Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах,
түүнд хяналт тавих журам”-ын төсөлд тус тус санал хүргүүлсэн.
Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооноос сар, улирал, жил
тутам гаргадаг салбарын статистик мэдээлэлд "Олон суваг дамжуулах
үйлчилгээ", "Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ", "Контентын үйлчилгээ"-тэй
холбоотой статистик мэдээллийг гаргах зорилгоор холбогдох байгууллага,
аж ахуйн нэгжээс авах мэдээллийн маягт болон маягтын тайлбарын
төслийг боловсруулсан.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.8
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Шаардагдах
хөрөнгө

Хүрэх түвшин

Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

1

2

3

4

5

6

Энэ чиглэлээр зөвлөмж гарсан. APNIC байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээ
авч, тайлан ирүүлсэн.
Баримтлах чиглэл -1.
Эхний хагас жилд: Баримтлах чиглэлийг баталсан байна.
1. Австрали, Хятад, Сингапур, Энэтхэг зэрэг олон улсад IPv6-г хэрхэн
нэвтрүүлсэн тухай судалж танилцуулсан.
2. Монгол Улсад IPv6-г нэвтрүүлэхэд төр, хувийн хэвшил тус бүрийн
авах арга хэмжээний талаар судалж танилцуулсан.
1-р улиралд: Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг боловсруулж, судалгаа хийсэн.
Монгол Улсад IPv6 нэвтрүүлэх бодлогын баримт бичгийн эхний төслийг
боловсруулж байна.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Цахим орчинд хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах чиглэлийг батлах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого 3.8.1, 3.8.5
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 7,19, 7.21
“Хүүхэд хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр 2017-2021”-ийн үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 67, 68
ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 5.4.4
Хэрэгжих хугацаа

Сар

1

2

3

4

5

6

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Сар
-

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

70%

Хэрэгжих хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

№1.1.9

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах нийт 5
төслийн санал болон төсөвт өртгийн жишиг тооцооллыг боловсруулж
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Монгол Улсад IPv6 нэвтрүүлэх бодлогын баримтлах чиглэлийг батлах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого 3.3.4

Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Цахим орчинд хүүхэд хамгааллын
боловсруулсан.
Баримтлах чиглэлийг баталсан эсэх

талаар

баримтлах

чиглэлийг

Эхний хагас жилд: Холбогдох талууд цахим орчинд хүүхэд хамгааллын
талаар баримтлах чиглэлийг баталсан байна.
Цахим орчинд бага насны хүүхдийг цахим гадуурхал, хортой буюу
хориотой контентоос хамгаалах, дэлгэцийн хэт хамаарлаас сэргийлэх
зорилготой "Цахим орчинд хүүхэд хамгаалахад баримтлах чиглэл"-ийг тус
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/68 тоот тушаалаар
баталж, 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 1/513 тоот албан бичгээр
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.10
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

“Цахим орчинд хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах чиглэл”-ийг тус
газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/68 тоот тушаалаар
баталж, 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ны өдрийн 1/513 тоот албан бичгээр
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн.
100%-

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Монгол Улсын радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт (2018-2023 он)-ийг
шинэчлэх
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.18
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Дунд хугацааны төлөвлөлт 2018 онд батлагдсан.
Дунд хугацааны төлөвлөлт шинэчилсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: Суурь судалгаа хийгдсэн байна.
Жилийн эцэст: Дунд хугацааны төлөвлөлт шинэчилсэн байна.
- Монгол Улсын радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны
төлөвлөлт (2018-2023 он)-ийг шинэчлэх шаардлагатай өгөгдлийг
цуглуулж, холбогдох суурь судалгааг хийсэн.
- Радио давтамж ашиглагч 15 байгууллагаас уг төлөвлөлтөд оруулах
санал авсан.
- 5G-ийн бодлогын чиглэлийг боловсруулж, тус газрын даргын 2020 оны
A/45 дугаар тушаалаар батлуулсан.
- 5G-ийн зохицуулалтын баримт бичиг боловсруулах ажлын хэсэгт
ажиллаж, холбогдох судалгаа хийсэн.
- Радио давтамжийн шинэ технологийн 3 судалгаа хийсэн.
1. 5ГГц давтамжийн зурваст ажиллах RLAN төхөөрөмжийн судалгаа,
2. Богино зайн радио холбооны төхөөрөмжийн судалгаа,
3. Тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T/ DVB-T2 стандартын бүрхэлтийн
хэмжилт болон сүлжээний төлөвлөлтийн судалгаа
- Радио давтамжийн хуваарилалтын дунд хугацааны төлөвлөлт (2020-2025
он)-ийн төслийг боловсруулсан.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.11
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Жилийн эцэст: Төлөвлөлтийн төслийг шинэчлэн боловсруулсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5-р (5G) үеийн технологийг нэвтрүүлэх талаарх бодлогын
баримт бичгийг батлах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 3.2
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга

-

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг баримтлах чиглэл 2016 онд
батлагдсан.
Баримтлах чиглэлийг баталсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Бодлогын баримтлах чиглэлийг баталсан байна.
Бодлогын

чиглэл
10

боловсруулах

үүрэг

бүхий

ажлын

хэсгийг
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хэмжээний
хэрэгжилт

байгууллагын 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ХХМТГ-ын даргын 2020.02.19ний өдрийн A/23 тоот тушаалаар байгуулан, ажлын хэсгийн ажиллах
төлөвлөгөөг
гарган
ажиллаж,
бодлогын
баримтлах
чиглэлийг
боловсруулсан. Үүнд:
- 20 гаруй орны 5G-ийн бодлого зохицуулалт, хөдөлгөөнт холбооны олон
улсын чиг хандлагын талаарх судалгаа хийгдсэн.
- Дотоодын 5 оператор компанийн төлөөлөл 4G технологийг нэвтрүүлсэн
туршлага, тулгарч байсан асуудлыг талаар илтгэл бэлтгэн ажлын хэсгээр
хэлэлцүүлсэн.
- Спектр менежмент, сүлжээ, зах зээл өрсөлдөөн гэсэн 3 дэд хэсгийн
хүрээнд Асуулга бэлтгэн ажлын хэсгийн хүрээнд хариулт авч, холбогдох
дотоодын судалгааг хийсэн.
- Дотоодын судалгаа болон олон улсын судалгаанд үндэслэн бодлогын
чиглэлийн эхний төслийг боловсруулсан.
- Бодлогын чиглэлийн төсөлд ажлын хэсгийн гишүүдээс санал авч
ажилласан.
- Бодлогын чиглэлийн төслийг ХХМТГ-ын даргын зөвлөлийн 2020 оны 4
дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.
- Бодлогын чиглэлийн төслийг тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын
21-ний өдрийн A/45 дугаар тушаалаар батлуулсан.
- Батлагдсан хувийг холбогдох байгууллагууд руу албан тоотоор хүргүүлж,
байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.12
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Жилийн эцэст: Батлагдсан бодлогын чиглэл - 1
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын конвенц соёрхон батлуулах тухай
хуулийн төслийг боловсруулж, батлуулахад дэмжлэгээр ханган ажиллах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого 3.2.1
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 1.1
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Сар
1
1.2 сая төгрөг

2

3

4

5

6

Конвенцийн орчуулгыг ХЗДХЯ-аар хянуулж ГХЯ-аар баталгаажуулж,
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Хуулийн төсөл-1.
Үзэл баримтлал-1.
Эхний хагас жилд: Хуулийн төсөл, үзэл баримтлал боловсруулж,
батлуулахад ЗГХЭГ-т дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.
1-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: ХЗДХ-йн сайд, ЗГХЭГ-ын
дарга, ГХ-ийн сайд нар хуулийн үзэл баримтлалыг баталсан. Засгийн
газрын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх бэлтгэлийг хангахаар
ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн ХЭГ/613 тоотоор
яамд, холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар хуулийн төсөл, үзэл
баримтлал, конвенцын албан ёсны орчуулга болон бусад материалыг
тараасан. Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх бэлтгэлийг хийж байна.
2-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: УИХ-ын 2020 оны 5 дугаар
сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг
ашиглах тухай НҮБ-ын Конвенц” соёрхон батлуулах тухай хуулийг
хэлэлцүүлэн батлуулсан.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс конвенцыг
соёрхон баталсан тухай батламж жуух бичгийг эх хадгалагчид хадгалуулах
илгээх хүсэлтийг ГХЯ-д тус газраас 2020 оны 6 дугаар сарын 20-д хандсан.
3-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: Конвенц соёрхон батлах
тухай хууль “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 4-ний
өдрийн 33 /1135/ дугаарт нийтлэгдсэн.
4-р улиралд хүрсэн тоон болон чанарын утга: Конвенцын ач холбогдлыг
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд ойлгуулан танилцуулах, практик хэрэглээг
нэмэгдүүлэх чиглэсэн онлайн хурлыг НҮБ-ын ЮНИСИТРАЛ, Ази, номхон
далайн эдийн засаг, нийгмийн комисстой хамтран 2020 оны 11 дүгээр
сарын 17-д онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж дотоод, гадаадын 40 гаруй
төлөөлөгчийг оролцуулсны дээр “Монгол Улсын хэтийн төлөв, цахим
шилжилтийн өнөөгийн байдал” сэдэвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.1.13
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хууль зүйн байнгын хорооны 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн
хуралдаан, Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 14-ний
өдрийн хуралдаанаар “Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах
тухай НҮБ-ын Конвенц” соёрхон батлуулах тухай хуулийн төслийг тус тус
хэлэлцүүлэн улмаар УИХ-ын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар уг
конвенцыг хэлэлцэн баталсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Сансрын холбооны кэй юү (ku) зурвасын технологи ашиглан телевизийн олон сувгийн
нэвтрүүлгийг орон даяар дамжуулах үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийн үйлчилгээг хянах журмыг
шинэчлэн боловсруулж, гэрээний гүйцэтгэлийг хянах.
Төлөвлөлтийн Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 340 дүгээр тогтоол
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа

Сар

1

2

3

4/7

5/8

6/9

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Журмыг баталсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Журмыг ДЗХ-аар хэлэлцүүлж, баталсан байна.
Жилийн эцэст: Журмын дагуу гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд 2 удаа
хяналт шинжилгээ хийсэн байна.
Журмыг ДЗХ-аар хэлэлцүүлж, баталсан. Журмын дагуу гүйцэтгэгчийн үйл
ажиллагаанд 2 удаа хяналт шинжилгээ хийсэн.
Журмын төслийг боловсруулж газар, алба, холбогдох байгууллагуудаас
санал авч, ДЗХ-аар хэлэлцүүлж тус газрын даргын 2020.06.30-ны өдрийн
А/86 тоот тушаалаар “Телевизийн олон сувгийн нэвтрүүлгийг орон даяар
дамжуулах үйлчилгээний хяналтын журам”-ыг баталсан.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Мэдээлэл, харилцаа холбооны суурь сүлжээ, дэд бүтцийг төрийн дэмжлэг, хувийн
хэвшлийн оролцоотойгоор өргөжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017- 2025-ын
Зорилт 2.3.2
№1.2.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга Мэдээлэл, харилцаа холбооны бүх төрлийн сүлжээг байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг зам,
хэмжээний тээвэр, хот байгуулалт, эрчим хүчний дэд бүтцийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн
нэр, дугаар байгуулалттай уялдуулан хэрэгжүүлэх дүрэм журам, стандартад өөрчлөлт оруулах талаар
санал хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.4
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

БХБЯ-аас ирүүлсэн “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”ийн төсөлд санал хүргүүлсэн.
Дүрэм, журам, стандартад өөрчлөлт оруулах талаар санал хүргүүлсэн
эсэх.
Эхний хагас жилд: Өөрчлөлт оруулах шаардлагатай баримт бичгүүдийг
тодорхойлсон байна.
Жилийн эцэст: Шаардлагатай дүрэм, журам, стандартад өөрчлөлт
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
оруулах санал боловсруулж хүргүүлсэн байна
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Мэдээлэл, харилцаа холбооны бүх төрлийн сүлжээг байгуулах, өргөтгөх,
шинэчлэх ажлыг зам, тээвэр, хот байгуулалт, эрчим хүчний дэд бүтцийн
төлөвлөлт, бүтээн байгуулалттай уялдуулан хэрэгжүүлэх дүрэм журам,
стандартыг судалж өөрчлөлт оруулах асуудлаар ХХЗХ, МХОА-тай
хамтран ажлын хэсгийн уулзалт хурлуудыг зохион байгуулан ажиллалаа.
Дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
1.

2.

3.

4.

5.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Орон сууцны тухай, Барилгын тухай, Авто замын тухай, Хот
байгуулалтын тухай, Эрчим хүчний тухай, Улсын бүртгэлийн ерөнхий
хууль, Зөрчлийн хууль зэрэг хуулиудыг дагаж гарсан журмуудад
тусгагдсан харилцаа холбооны дэд бүтэцтэй холбоотой заалтуудыг
судаллаа.
Газрын тухай хуулийг дагаж гарсан “Газрын үнэлгээний тойрог,
зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох
тухай” Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182
дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж, ажлын хэсэгт
хүргүүлэв.
“Харилцаа холбооны шугам, сүлжээг хамгаалах дүрэм”-ийн төсөл
боловсруулах ажлын хүрээнд: a) дүрмийн төслийг боловсруулж, уг
төсөлд сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгчдээс санал авч тусгав. б) ажлын
хэсгийн уулзалтаар дүрмийн төслийг хэлэлцэж, гишүүдийн саналыг
тусгаж эцэслэв. в) дүрмийн төслийг Засгийн газраар батлуулах
тогтоолын
төсөл
болон
тогтоолын
төслийн
танилцуулгыг
боловсруулсан. г) дээрх ажлуудыг холбогдох байгууллагын
удирдлагуудад танилцуулсан.
Барилга хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 36 дугаар
тушаалаар баталсан “Хот байгуулалтын кадастр” БД 14-102-19, 38
дугаар тушаалаар баталсан “Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн
журам”, “Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга
байгууламж, тохижилт, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн
өгөгдөл оруулах түр заавар” зэрэг баримт бичгүүдийг судалж,
харилцаа холбооны мэдээллийн дэд сангийн мэдээлэл бүрдүүлэх
дараалал, мэдээллийн маягтуудын төслийг боловсруулж, салбарын
үйлчилгээ эрхлэгчдээс санал авахаар ажлын хэсэгт хүргүүлэв.
БХБ-ын сайдын 38 дугаар тушаалаар баталсан “Хот байгуулалтын
мэдээллийн сангийн журам”-д салбарын үйлчилгээ эрхлэгчдээс санал
авч, орон зайн бус мэдээллийн хүснэгт 19, 20, 21-д өөрчлөлт
оруулсан.

Жилийн эцэст: Уг ажлын хүрээнд дараах баримт бичигт өөрчлөлт
оруулах саналыг боловсруулж, ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. Үүнд:
1.Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 дугаар
тогтоолоор баталсан “Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь
үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээ”,
2.Барилга хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 36 дугаар тушаалаар
баталсан “Хот байгуулалтын кадастр” БД 14-102-19,
3.Барилга хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 38 дугаар тушаалаар
баталсан “Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн журам”,
4.“Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга байгууламж,
тохижилт, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн өгөгдөл оруулах түр
заавар”.
5.“Харилцаа холбооны шугам, сүлжээг хамгаалах дүрэм”-ийн төсөл,
Засгийн газраар батлуулах тогтоолын төсөл, тогтоолын төслийн
танилцуулгыг боловсруулж, удирдлагад танилцуулсан.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.2.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн

100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Үндэсний дата төвийн нөөц төвийг байгуулж, ашиглалтад оруулах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.7
Хэрэгжих хугацаа

Сар

1

2
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3

4/7

5/8

6/9

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
шалгуур
үзүүлэлт

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

4,499,248.48 ам доллар /Дэлхийн банкны “Ухаалаг засаг” төсөл/
Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
Нөөц төвийг ашиглалтад хүлээж авсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Нөөц төв байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Нөөц төвийг байнгын ашиглалтад хүлээж авсан байна
1. Нөөц төвийн
нийлүүлэгдсэн.

барилгын

засвар

хийгдэж,

тоног

төхөөрөмж

2. Техникийн хяналтын комисс ажилласан.
3. Нөөц төвийн тест, тохиргоо, байгаль орчны үнэлгээтэй холбоотой
ажлууд хийгдэх дутуу бөгөөд гэрээт хугацаанд холбогдох ажлыг
дуусгахаар ажиллаж байна.
4. Үндсэн цахилгааны тэжээл олгох Спорт комплексын барилгын
ажлыг улсын комисс ашиглалтад хүлээж аваагүй, тодорхойгүй
хугацаагаар хойшилсон байгаа тул төслийг ашиглалтад хүлээлгэж
өгөх, шаардлагатай тест туршилтыг гүйцэтгэх боломжгүй нөхцөл
байдал үүссэн.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.2.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

бүрэн

100%

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

750 сая төгрөг
Монгол Улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан.
Харилцаа холбооны 3 станц.
Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Харилцаа холбооны 3 станц байгуулсан байна
Тендерт шалгарсан төслийн гүйцэтгэгч тус бүртэй гэрээ байгуулж, гэрээт
ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

728,295,515 mөгрөг

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

төхөөрөмж

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

№1.2.4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Нөөц төвийн барилгын засвар хийгдэж, тоног
нийлүүлэгдсэн. Төслийн гүйцэтгэл 95 хувьтай байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
“Үүрэн телефон, харилцаа холбооны дахин дамжуулах станц /Увс, Ховд сум, Тэс сум, Хар үзүүр,
Таван улиас баг, Ховд, Дөргөн сум / байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн Төсвийн тухай хууль, Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн
уялдаа: талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.7

Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

4,049,324 ам. доллар

Барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулсан..
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
“Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, сүлжээний өргөтгөл /Хөвсгөл Жаргалант, Галт,
Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн Төсвийн тухай хууль, Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн
уялдаа: талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.7
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

100 сая төгрөг
Монгол Улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан.
Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах 1 станц.
Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж гэрээ байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц байгуулсан
байна.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

100,000,000 төгрөг

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№ 1.2.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
“Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн туршилтын төсөл”-ийн төслийг боловсруулж, Олон Улсын
байгууллагад хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2.15
ЗГҮАХ 3.2.39.2
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Сар

1

2

4/7

5/8

6/9

Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ байгуулах ТЭЗҮ боловсруулсан.

Радио өргөн нэвтрүүлгийн нэг аналог станцыг тоон технологид шилжүүлэх
ТЭЗҮ-1.
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Радиогийн нэг аналог станцыг сонгон авч дэд төслийг
боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Төслийг англи хэлнээ орчуулж, ОУ-ын байгууллагатай
хамтран ажиллах хүсэлтийг хүргүүлсэн байна
Хэрэгжилт 1. 2012, 2017 онд хийгдсэн тоон радиогийн ТЭЗҮ-г суурь судалгаа
болгон судлах чиглэлээр:
Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ байгуулах 2012 оны ТЭЗҮ-г
судаллаа. Их чадлын 6 станцыг тоон технологид шилжүүлэх боломж болон
төсвийг гаргасан хувилбарыг судлав. Мөн 2017 онд ажлын хэсгийн хүрээнд
“DAB+Тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээ байгуулах” ТЭЗҮ-г
боловсруулж, улсын төсөвт суулгах, Олон Улсын байгууллагуудад
хүргүүлэх зэргээр удаа дараа оролдлого хийж байсан боловч нийт төсвийн
өртөг өндөр учраас одоог хүртэл төсөв батлагдахгүй байгаа шалтгаантай
байна.
2. Хиймэл дагуулын радиогийн чиглэлээр хийгдсэн судалгааг судлах
ажлын чиглэлээр:
Сансрын технологи ашиглан нөөц сүлжээ байгуулах хувилбарыг мөн
судалсан.
3. Тоон радиотой холбоотой Монголын стандартуудыг судална.
Өргөн нэвтрүүлэг болон тоон радиотой холбоотой олон улсын болон
үндэсний стандартууд, ОУЦХБ-ын зөвлөмжүүд, ХХЗХ-ноос гаргасан өргөн
нэвтрүүлэгт тавигдах нөхцөл шаардлага, контентын нөхцөл шаардлага
зэргийг судаллаа.
4.
Нэг аналоги станц сонгон авч, дэд төсөл бичнэ.
Их чадлын 6 станцаас хэрэглэгч ихтэй Хонхорын станцыг сонгон авч
РТСҮГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдон хамтран ажиллаж нэг
станц сонгон авч дэд төслийг боловсрууллаа.
5. Төслийн техник, технологийн тооцооллыг гаргасан
Дэд төслийн хүрээнд Хонхорын станцын хэрэглэгчдийн тоо, холбогдох
тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг өнөөгийн ханшаар урьдчилан
тооцоолсон тооцоог гаргасан.
6. Төслийг англи хэл рүү орчуулсан
Монгол хэл дээр боловсруулсан дэд төслийг РТСҮГ-ын гадаад
харилцаатай хамтран ажиллаж англи хэлнээ орчуулсан бөгөөд уг
орчуулгын саналыг боловсруулж ХХМТГ-ын Гадаад харилцааны албанд
холбогдох гадаадын байгууллагууд руу хүргүүлэхээр санал болгож
хүргүүлсэн болно.
Төслийн төслийг Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллагын бүсийн
хөгжил хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлсэн болно.

Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

3

-

Зарцуулсан
хөрөнгө

-
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№ 1.2.6
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Монгол Улсын харилцаа холбооны болон тандан судалгааны хиймэл дагуулын зах зээл, эрэлт
хэрэгцээний талаарх судалгаа хийх
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.25
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Боловсруулсан дэд төсөл – 1, англи хэл рүү орчуулсан.
Тоон радио станцуудаас Хонхорын станцыг сонгон авч дэд төсөл
боловсруулав. Тоон радиогийн төслийн орчуулгыг ОУЦХБ-д уламжлав.

Хэрэгжилт

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Харилцаа холбооны болон тандан судалгааны хиймэл дагуулын
урьдчилсан ТЭЗҮ-г 2012 онд боловсруулсан.
Харилцаа холбооны болон тандан судалгааны хиймэл дагуулын эрэлт,
хэрэгцээний талаарх 1 судалгаа.
Эхний хагас жилд:
Харилцаа холбооны болон тандан судалгааны
хиймэл дагуулын хэрэглэгчдийг тодорхойлж, хэрэглэгчдээс мэдээлэл
авсан байна.
Жилийн эцэст: Харилцаа холбооны болон тандан судалгааны хиймэл
дагуулын эрэлт, хэрэгцээний талаарх судалгаа хийсэн байна.
- Дотоодын болон олон улсын судалгаа хийсэн.
- Асуумж боловсруулан дотоодын 17 байгууллагуудаас судалгаа авсан:
1. Харилцаа холбооны хиймэл дагуул - 17 асуултаар,
2. Тандан судалгааны хиймэл дагуул – 13 асуулт бүхий.
-

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Хиймэл дагуул худалдан авахтай холбоотой олон улсын зөвлөмж,
чиглэлийн талаарх материалуудыг судалсан.
Харилцаа холбооны хиймэл дагуулын эрэлт, хэрэгцээний талаарх
судалгаа хийсэн.
Тандан судалгааны хиймэл дагуулын эрэлт, хэрэгцээний талаарх
судалгаа хийсэн.

Жилийн эцэст: Суурь судалгаа хийж, харилцаа холбоо болон тандан
судалгааны хиймэл дагуулын судалгааг хийснээр манай улсад хиймэл
дагуулын хэрэгцээ шаардлага өндөр байгааг тодорхойлсон.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт технологид суурилсан үйлчилгээний төрөл,
хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017- 2025-ын
Зорилт: 2.3.3
№1.3.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Харилцаа
холбооны
үйлчилгээний зах зээлийн судалгааг багийн түвшинд хийж, үйлчилгээ хүргэх
Арга
хэмжээний шаардлагатай газрыг тодорхойлох
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
нэр, дугаар
уялдаа: бодлого 2.3.3.
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний

Хэрэгжилт

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Сумдын түвшинд 2015 онд судалгааг хийсэн.
Судалгааг багийн түвшинд хийсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: Судалгаатай болсон байна.
удирдлагад
танилцуулсан байна.
Үүрэн холбооны станцуудын байрлал, хүн амын судалгааг багийн
түвшинд, хөдөлгөөнт өргөн зурвасын хэрэглэгчдийн судалгааг сумын
түвшинд, суурин интернэтийн хэрэглэгчдийн байдлыг аймгийн түвшинд
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хэрэгжилт
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.3.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Жилийн эцэст: Харилцаа холбооны үйлчилгээний талаарх судалгааг
хийж, БНҮҮС-ийн судалгаатай харьцуулан судалсан. Цаашид илүү бодит
мэдээллийг хугацаа алдалгүй гаргахын тулд салбарын мэдээллийн
нэгдсэн системийг хөгжүүлэх санал гаргаж удирдлагад танилцуулсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх системийг харилцаа холбооны сүлжээнд холбох, өргөтгөн
сайжруулах талаар санал боловсруулах
Төлөвлөлтийн УИХ-ын 2011 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан Гамшгаас хамгаалах
уялдаа: талаар төрөөс баримтлах бодлогын 2.4, Төрөөс мэдээлэл, харилцаа
холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний 3.20
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

хийсэн.
-

Сар

1

2

3

4

5

Ажлын хэсгийг байгуулсан.
Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх системийг өргөтгөн сайжруулах
талаар санал боловсруулсан эсэх.
Эхний хагас жилд:
Судалгаа хийж, санал боловсруулан ОБЕГ-т
хүргүүлсэн байна.

Хэрэгжилт

Холбогдох асуудлаар ажлын хэсэг ажиллаж, саналын
боловсруулж, ОБЕГ-ын холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин

6

-

төслийг

Санал боловсруулж, ОБЕГ-ын холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн.
/Биелэлт 100%/. ОБЕГ-аас зарлан мэдээллийг сайжруулахтай холбоотой
төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг уг төсөлд орж ажиллахаар болсон.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№ 1.3.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний мэдээллийн хүртээмжийн асуудлаар зорилтот бүлгүүд болон
цахим хуудас хөгжүүлэгчдэд зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 3.18
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогын зорилт 3.4.5
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөр 3.5.2.3
Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө 1.10
Хэрэгжих хугацаа

Сар

7

8

9

10

11

12

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

100%

Хэрэгжилт

Мэдээллийн хүртээмжийн үнэлгээ гарсан.
Зохион байгуулсан сургалтын тоо: 1-2
Эхний хагас жилд: Сургалтын агуулгыг боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний мэдээллийн хүртээмжийг
сайжруулах асуудлаар цахим хуудас хөгжүүлэгчдэд зориулсан сургалт
зохион байгуулсан байна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулахад
чиглэсэн сургалт зохион байгуулах асуудлаар ЖАЙКА Олон Улсын
байгууллага, ХБХХЕГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийж,
сургалтын агуулгыг гаргасан.
Сургалтыг 4 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч
Коронавируст халдварын цар тахлын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
зорилгоор орон даяар зарласан Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг 06-р сарын
30-ны өдрийг хүртэл сунгасантай холбогдуулан сургалт зохион байгуулах
хугацаа хойшлогдсон.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Сургалтын агуулгыг бэлтгэж, бэлтгэл ажлыг хангасан.
70%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Мэдээлэл, харилцаа холбооны судалгаа-хөгжлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,
Монгол Улсад инноваци, судалгаа-хөгжлийн нэгдсэн тогтолцоог боловсронгуй болгоно.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017- 2025
№1.4.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын статистик үзүүлэлтийг боловсронгуй
болгох санал боловсруулах
Төлөвлөлтийн Статистикийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

Ажлын хэсгийг байгуулсан.
Салбарын аж ахуйн нэгжийн статистик үзүүлэлтийн маягтыг шинэчилсэн
эсэх.
Эхний хагас жилд: Судалгаа хийж, холбогдох баримт бичгийг нэгтгэсэн
байна.
Жилийн эцэст: Салбарын аж ахуйн нэгжийн статистик үзүүлэлтийн
маягтыг шинэчлэн боловсруулсан байна.
Ажлын хэсгийн хурлыг 1 сарын 29-ний өдрийн 10 цагт ХХМТГ-ын хурлын
танхимд зохион байгуулав. Хурлаар дараах маягтуудыг хуваарилан авч
боловсруулах үүрэг чиглэл өгөгдсөн. Үүнд:
Маягт 1. Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын
улирлын мэдээний маягт
Маягт 2. Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын улирлын
мэдээний маягт
Маягт 3. Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын
улирлын мэдээний маягт
Маягт 4. Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
байгууллагуудын улирлын мэдээний маягт
Маягт 5. Контентын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын улирлын
мэдээний маягт
Маягт 6. Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын улирлын
мэдээний маягт
Маягт 7. Хэвлэлийн эх бэлтгэл үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын
улирлын мэдээний маягт
Маягт 8. МТ, Програм хангамжийн чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлэгч
байгууллагуудын улирал болон жилийн мэдээний маягт.
Эдгээрээр маягт 8 буюу МТ, Програм хангамжийн чиглэлээр үйлчилгээ
үзүүлэгч байгууллагуудын улирал болон жилийн мэдээний маягтыг
боловсруулав. Ажлын хэсгийн ээлжит хурлыг 2 сарын 3-ны өдрийн 14 цагт
ХХМТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулав. Мэдээллийн технологи,
програм хангамжийн салбарын статистик тоон үзүүлэлт, олон улсын
жишигтэй танилцан уг салбарын шинэчилсэн статистик үзүүлэлтийг ҮСХоос авах мэдээний хүснэгттэй уялдуулан боловсруулж улмаар уг маягтыг
нөхөх заавар болон нэр томъёог тодорхойлон .
-

Найм дугаар маягт болох МТ, Програм хангамжийн салбарт хамаарах нийт
4229 компанийн жагсаалтыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас хүлээн
авсан бөгөөд эдгээр 4229 компанийн эдийн засгийн ангилал, кодыг ҮСХоос ирүүлсэн зааврын дагуу ангилан хүргүүлэв. Маягтуудыг Үндэсний
Статистикийн Хорооны даргын 2020 оны 3-р сарын 24-ны өдрийн A/32 тоот
тушаалаар батлав. ҮСХ-оос батлагдсан маягтуудын дагуу идэвхитэй үйл
ажиллагаа явуулдаг 100 компаниас статистик мэдээлэл авч туршсан тул
цаашид Сангийн яам болон Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт тодорхой
үйл ажиллагаа эрхэлж, орлого олсон бүх компаниудаас хагас болон бүтэн
жилээр судалгааг авахаар ҮСХ-оос шийдвэрлэсэн бөгөөд судалгааг 2020
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
оны 4 сараас эхлэн авч эхэлнэ.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

ХХМТГ-ын даргын 2019 оны A/139 тушаалаар байгуулагдсан харилцаа
холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын статистикийн мэдээлэл,
үзүүлэлтийг сайжруулах ажлын хэсгийн хүрээнд харилцаа холбоо,
мэдээллийн технологийн салбарын нийт 8 маягтыг боловсруулан
Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 2020 оны 3-р сарын 24-ны өдрийн
A/32 тоот тушаалаар батлав. Тэдгээр батлагдсан маягтуудын дагуу
мэдээллийн технологи, програм хангамжийн компаниудаас 2020 оны 1-р
улирлын байдлаар статистик мэдээллийг албан ёсоор анх удаа аваад
байна. Цаашид улирал бүр болон жилийн эцэсийн байдлаар тогтмол
мэдээлэл авах юм. Биелэлт: 100%
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5. Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,
үндэсний тоон контент болон программ хангамжийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх
чадавхийг нэмэгдүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017- 2025
№1.5.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн энтерпренёр бэлтгэх сургалт зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 5.12
ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.3.7.1
Хэрэгжих хугацаа
-

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.5.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Сар

Шаардагдах
хөрөнгө

7

8

9

10

11

12

Сургалтын тоо - 1
Эхний хагас жилд: Сургалтын агуулгыг бэлтгэж, сургалтын бэлтгэл ажлыг
хангасан байна.
Жилийн эцэст: Сургалт зохион байгуулсан байна.
1. Анхлан гарааны бизнес эрхлэх гэж байгаа болон сонирхож буй
залуучуудад зориулан сургалт зохион байгуулж, зөвлөгөө туслалцаа
үзүүлэх
2. Шинээр гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст бизнес хэрхэн
амжилттай явуулах болон юун дээр анхаарч ажиллах талаар сургалт
уулзалтыг төлөвлөгөөнд заасан хуваарийн дагуу 12 дугаар сард зохион
байгуулахаар бэлтгэл хангасан.
Ковид 19 буюу цар тахалтай холбоотойгоор тодорхойгүй хугацаагаар
хойшилсон байна.
Сургалтын агуулга бэлтгэж, бэлтгэл ажлыг хангасан. Төлөвлөгөөнд заасан
хуваарийн дагуу 12 дугаар сард зохион байгуулахаар бэлтгэл хангасан.
Ковид 19 буюу цар тахалтай холбоотойгоор тодорхойгүй хугацаагаар
хойшилсон байна.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд хүргэх мэдлэг, мэдээллийг түгээх контентын платформ
хөгжүүлэх судалгаа хийх
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 5.10
ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 3.2.39.3
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Сар

7

8

9

10

11

12

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж
мөрдөх журам"-ын 8.1.4-т "нийслэл, дүүрэг, харьяа байгууллагуудаас
зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа, арга хэмжээг олон нийтэд
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
сурталчлах зорилгоор сурталчилгааны байгууламжаа улирал бүр 10
хүртэлх хоногоор үнэ төлбөргүй ашиглуулах" гэсэн заалт нэмэлтээр
оруулан Төрийн байгууллагын мэдээ, мэдээллийн олон нийтэд хүргэх
боломжийг бүрдүүлсэн.
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Контентын платформ хөгжүүлэх судалгаатай болсон эсэх.
Эхний хагас жилд: Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд хүргэх мэдлэг,
мэдээллийг түгээх контентын платформ хөгжүүлэхэд шаардлагатай
холбогдох судалгаа хийсэн байна.
Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд хүргэх мэдлэг, мэдээллийг түгээх
контентын платформыг хөгжүүлэх судалгааг дотоодын болон гадаадын
туршлагад тулгуурлан хийж гүйцэтгэсэн. Тус судалгаагаар дараах хоёр
дүгнэлтийг гаргасан. Үүнд:
7.
Үндэсний нэгдсэн нэг тоон контентын платформ
хөгжүүлж, түүгээрээ дотоодын болон төрийн байгууллагуудаас
иргэдэд хүргэх мэдлэг, мэдээллийг агуулсан контентыг түгээх
боломжоор хангах;
8.
Төрөөс томоохон хот суурин газруудад цахим
самбаруудыг байршуулан, холбогдох газарт хүлээлгэн өгч, тус цахим
самбарын ашиглалтын тодорхой хугацааг төрийн байгууллагууд
ашиглан иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэж байх эрх зүйн болон бусад
зохицуулалтыг хийх;
Дээрх судалгаанд үндэслэн Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн газрын стратеги төлөвлөгөө 2020-2024 болон 2022 оны
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд “Үндэсний тоон контентын платформ
хөгжүүлэх” төслийн мэдээллийг боловсруулж, холбогдох газарт
хүргүүлсэн.
Тус платформыг хөгжүүлснээр дотоодын бүх төрлийн контентоос
гадна Монгол хэл дээрх контент, төрийн байгууллагуудаас иргэдэд хүргэх
мэдлэг, мэдээллийг агуулсан контентыг дотоод гадаадын иргэд, олон
нийт, төр хувийн хэвшлийн байгууллагууд нэгдсэн нэг платформоос
хүлээн авах боломж бүрдэхээс гадна, үндэсний тоон контентыг хадгалах,
хамгаалах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зэрэг олон давуу талыг бий
болгоно.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Судалгааг хийж, 2022 оны төсвийн төлөвлөгөө болон ХХМТГ-ын стратеги
төлөвлөгөөнд тусгуулсан болно.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6. Мэдээллийн бүрэн бүтэн, үнэн зөв, хамгаалалттай, хүртээмжтэй байдлыг
баталгаажуулах замаар мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017- 2025
№1.6.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр төрийн
байгууллагуудын хүний нөөцийг чадавхижуулах сургалт, семинар зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого 2.3.7
Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр 5.8.5
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Сургалт, семинарыг 2018 онд зохион байгуулсан.
Сургалт-1, семинар-1.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Сургалт, семинар зохион байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Бүх шатны төрийн байгууллагын албан хаагчдын
мэдээллийн технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар гарын авлага
боловсруулж түгээх, сургалт зохион байгуулсан байна.

Хэрэгжилт

Covid-19 вирустай холбогдон “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой тодорхойгүй хугацаагаар хойшлов.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-
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Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Covid-19 вирустай холбогдон “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой тодорхойгүй хугацаагаар хойшлов.
-

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи, инновацийг нэвтрүүлж,
бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэн цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2017- 2025
№1.7.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Цахим засаглалын хөгжил, төрийн үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх
чиглэлээр сургалт, семинар зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 4.1.1.9,
уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлого 2.3.8
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 8.42
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

3

4

5

6

Сургалт, семинарыг 2017 онд зохион байгуулсан.
Сургалт-1, семинар-1.
Эхний хагас жилд: Сургалт, семинар зохион байгуулсан байна.
Жилийн эцэст: Сургалт, семинар зохион байгуулсан байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө

Төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор 21 аймгийн 330 сумын үйлчилгээний нэгдсэн
төвийн албан хаагчдад системийн сургалт, мэдээллийн технологийн
талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулалтыг хийж ажиллалаа.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх цахим нэг цонхны үйлчилгээнд операторын систем нэвтрүүлэх
Төлөвлөлтийн “Цахим засаглал” үндэсний хөтөлбөр 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10.
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

-

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

2

Covid-19 вирустай холбогдон онц байдал зарласан байгаа тул олон
нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг түр зогсоосон. Цахим засаглалын
хөгжил, төрийн үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх
чиглэлийн хүрээнд Төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэхэд
мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор 21 аймгийн 330 сумын
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн албан хаагчдад системийн сургалт,
мэдээллийн технологийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион
байгуулалтыг хийж ажиллалаа.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

1

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

№1.7.2

Сар
-

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Операторын систем нэвтрүүлсэн эсэх
Эхний хагас жилд: Операторын систем нэвтрүүлсэн байна.
Төрийн үйлчилгээг операторын горимоор үзүүлэхэд ашиглагдах системийн
хөгжүүлэхэд гүйцэтгэгч талд дараах дэмжлэгийг үзүүлж ажиллаа. Үүнд :
Мэргэжил аргазүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр

Системийг ашиглах үйлчилгээний нөхцөлийг боловсруулан
холбогдох талуудаас санал авч системд оруулсан.

Системийг ашиглах журмын төслийг боловсруулан холбогдох
талуудаас санал авч нэгтгэн, МТБЗГ -ын даргад хүргүүлсэн.

Аймаг, сумдад үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах зөвлөмжийг
боловсруулан ХХМТГ -ын даргын нэр дээр 21 аймагт хүргүүлсэн.
Хамтарсан уулзалт зохион байгуулах чиглэлээр
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::


Системийг
хөгжүүлэх,
төлөвлөгөөнд
заасан
төрийн
үйлчилгээнүүдийг операторын горимоор үзүүлэх боломжийг
бүрдүүлэх, холбогдох сервисийг хөгжүүлэх, ашиглахад бэлэн
болгох талаар нийт 25 удаагийн уулзалт, 15 удаагийн цахим хурал
зохион байгуулсан.

Уулзалтын хүрээнд шийдвэрлэхээр тогтсон ажлуудын жагсаалтыг
тухай бүр хөтлөн гүйцэтгэгч талыг шахаж ажиллаж байна.
Төлбөр тооцооны шийдэл боловсруулах чиглэлээр

Хэрэглэгчийн төлбөрийг ПОС терминал ашиглан төлбөх, QPAY,
EBARIMT, мобайл ашиглан төлөх боломжийг бүрдүүлэх талаар
талуудтай уулзаж, тодорхой шийдлүүдийг боловсруулан тогтож,
холбогдох хөгжүүлэлт хийгдэж дууссан. Үйлчилгээний төлбөр
төлөх үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.
Сургалт зохион байгуулах чиглэлээр

Системийг ашиглах оператор ажилтнуудад 5 удаагийн сургалт
зохион байгуулсан. СХД-ын 8 дугаар хороо, Баянгол дүүргийн 13
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр байгуулагдсан төрийн
үйлчилгээний нэгдсэн төвд – 4 удаа, Төв аймагт – 3 удаа,
Дүнжингарав төвд – 3 удаа

Системийг 21 аймагт нэвтрүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө
өгөх, сургалт хийх төлөвлөгөөг гаргаж, төлөвлөгөөний дагуу 21
аймгийн сургалт, нэвтрүүлэлтийн ажлыг 2020 оны 4 дүгээр сарын
21 ний өдрөөс эхлэн 5 дугаар сарын 30 ны өдрүүдэд шат
дараатайгаар зохион байгуулсан.

Ингэснээр төрийн үйлчилгээг 21 аймгийн 330 сумын оператор
ажилтнууд операторын горимоор ажиллаж эхэлсэн.
Лавлагаа тодорхойлолтын загвар, агуулгыг баталгаажуулах чиглэлээр

Лавлагаа тодорхойлолтыг хариуцагч төрийн байгууллага болох 1
яам 7 газарт 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 4/123 албан тоотоор
төлбөр хураамж, дансны мэдээлэл болон лавлагаагаар гарах
мэдээллийг баталгаажуулан, хариуг авч, байгууллага бүрийн
шаардлагад нийцүүлэн дахин засварлуулж, үйлчилгээнд ашиглаж
байна.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.7.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төрийн үйлчилгээг операторын горимоор үзүүлэхэд бэлэн болсон.
Операторын горимоор 181 төрлийн лавлагаа тодорхойлолт, олон шатлалт
үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн e-mongolia.mn портал сайтаар давхар
үзүүлж байна.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн байгууллагуудад дотоод удирдлагын систем нэвтрүүлэх
Төлөвлөлтийн “Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 8.9.
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Дотоод удирдлагын системийн хөгжүүлэгчтэй гэрээ байгуулан ажиллаж
байна.
Дотоод удирдлагын систем ашиглах төрийн байгууллага-5
Эхний хагас жилд: төрийн 5 байгууллагад дотоод удирдлагын систем
нэвтрүүлсэн байна.
Төрийн байгууллагуудын дотоод удирдлагын системийг хөгжүүлэхэд
гүйцэтгэгч талд дараах дэмжлэгийг үзүүлж ажиллаа. Үүнд :
Хамтарсан уулзалт зохион байгуулах чиглэлээр

Системийг
хөгжүүлэх,
төрийн
байгууллагуудад
ашиглах
боломжийг бүрдүүлэх талаар нийт 6 удаагийн уулзалт зохион
байгуулсан.
Сургалт зохион байгуулах чиглэлээр

Системийг ашиглах байгууллагын хүний нөөцийн ажилтан,
системийн админ, ажилтнуудад нийт 5 удаагийн сургалт зохион
байгуулсан.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Cистемийн үйл ажиллагааг шалгах, жигдрүүлэх чиглэлээр
Системийг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээс хойших
хугацаанд 52 сайжруулалтын санал, 20-н алдааг засварлах даалгаврыг
жагсаалтаар гаргасан. 2020 оны 12 дугаарын сарын 03 -ны өдрийн
байдлаар 42 сайжруулалт, 19 -н алдааг засварлаж, 10-н сайжруулалт, 1
алдааг гүйцэтгэгч талаас засварлалт хийгээгүй байна.
Системийг “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар”, “Үндэсний
дата төв ҮТҮГ”, “Мэдээллийн технологийн үндэсний парк ҮТҮГ”, “Монголын
цахилгаан холбоо” ХК, “Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” ТӨХК,
Нислэгийн цаг уурын төв, Монгол шуудан ХХК, Ус, цаг уур орчны судалгаа,
мэдээллийн хүрээлэн, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв,
Туул голын сав газрын захиргаа, Соёлын яам, Харилцаа холбооны
зохицуулах хороо, Барилгын политехник коллеж, Хөшигийн хөндийн нисэх
онгоцны буудал зэрэг 14 байгууллага ашиглаж байна. Нийт 3513 албан
хаагч тус системд бүртгэгдсэн байна.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.7.4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Хүрэх түвшин

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Одоо тоон гарын үсэг ашиглаж байгаа төрийн албан хаагчийн тоо - 1960
Төрийн албан хаагчдын тоон гарын үсэг хэрэглэгчийн тоо нэмэгдсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: 2500 төрийн албан хаагч тоон гарын үсэг авсан байна
Жилийн эцэст: 3300 төрийн албан хаагч тоон гарын үсэг авсан байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө

6621 төрийн албан хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгосон.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
“Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг хүргэх “ХУР” систем“ төслийг хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн “Цахим засаглал” үндэсний хөтөлбөр 5.3.7.
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

1/7

3321 төрийн албан хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгосон.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Сар
-

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Суурь түвшин

№1.7.5

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 5 байгууллагад дотоод
удирдлагын систем нэвтрүүлсэн.

Төрийн албан хаагчдын тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн “Цахим засаглал” үндэсний хөтөлбөр 5.3.12.
уялдаа:

Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Сар

7

8

9

10

11

12

15 тэрбум төгрөг
Төслийн 40 хувийг гүйцэтгэсэн.
2020 онд хэрэгжүүлэх төслийн гүйцэтгэл 100 хувь.
Эхний хагас жилд: 2020 онд хэрэгжүүлэх төслийн 80 хувийг гүйцэтгэсэн
байна.
Жилийн эцэст: 2020 онд хэрэгжүүлэх төслийг 100 хувь гүйцэтгэж,
холбогдох газарт хүлээлгэн өгсөн байна
1.

2.

Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинэ барилаг их засварын ажлын
гүйцэтгэлийг тухай бүр хянаж, гүйцэтгэлийг Сангийн яаманд
хүргүүлэн ажиллаж байна. Төсвийн бүрдүүлэлт муу байгаа
шалтгаанаар санхүүжилт удаашралтай байна.
Барилгын тухай хуулийн дагуу Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинэ
23

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

3.
4.

5.

6.
7.

барилгын ажилд хяналт тавих эрх бүхий хуулийн этгээд, хувь
хүмүүстэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Үндэсний аудитын газраас 2019 оны гүйцэтгэлд хяналт хийхэд
шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажилласан.
Нийт 327 газарт цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмж хүргэхээс
298 суманд цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн багцыг
хүргээд байна.
Нийлүүлэгч компани 29 сумын багц тоног төхөөрөмжийн
захиалгыг хийсэн, агуулахад буусны дараа хүргэлтийг бүрэн хийж
дуусгахаар ажиллаж байна.
Мөн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс түүний томилолтын
төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Хэрэгжилт 90 хувьтай.
Төлийн хүрээнд 243 суманд нөөц тэжээлийн үүсгүүрийг бүрэн
нийлүүлж санхүүжилтийн 95 хувийг олгосон. Аймгуудын
цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн дүгнэлт дээр үндэслэн “Нөөц
тэжээлийн үүсгүүр нийлүүлэх, хүргэх” төслийн багц тус бүр дээр
нэмэлт гэрээг байгуулсан

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Нийт засвар хийгдэх ёстой 196 сумын 143 -т их засварын ажил
бүрэн хийгдэж дуусаад байна. Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинэ
барилгын ажил 4 суманд бүрэн дууссан, 3 суманд 80% -тай
үргэлжилж байна. Ажлын нийт гүйцэтгэл 75 хувьтай байна.
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинэ барилга их засварын ажилд
хяналт хийх комиссын тушаал, томилолтын төлөвлөгөөг
бэлтгэсэн.
Нийт 327 газарт цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмж хүргэхээс
298 суманд цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн багцыг
хүргээд байна.
Нийлүүлэгч компани 29 сумын багц тоног төхөөрөмжийн
захиалгыг хийсэн, агуулахад буусны дараа хүргэлтийг бүрэн хийж
дуусгахаар ажиллаж байна.
Мөн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс түүний томилолтын
төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Хэрэгжилт 90 хувьтай.
“Нөөц тэжээлийн үүсгүүр нийлүүлэх, хүргэх” төслийн хэрэгжилт 95
хувьтай. Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авах комисс, түүний
төлөвлөгөөг боловсруулж байна.

100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8. Бүх нийтийн тоон бичиг үсгийн мэдлэгийг сайжруулах, цахим орчны зохистой хэрэглээг
төлөвшүүлнэ.
Төлөвлөлтийн уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого
№1.8.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн мэдлэг, ур чадвар олгох алсын зайн болон нээлттэй
онлайн сургалт зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого 2.3.9
Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө 1.2
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Сар

7

8

9

Тоон бичиг үсэгтэн сургалтын хөтөлбөрийг орчуулан, гарын авлага болгон
гаргасан.
Сургалтын агуулгыг онлайн платформд байршуулсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Сургалтын агуулгыг боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Сургалтыг олон нийтэд нээлттэй, онлайн платформд
байршуулсан байна.
Байгууллагын цахим хуудсаар онлайн хичээл үзэх боломжийг бүрдүүлэх
зорилгоор байгууллагын сайт шинэчлэх саналын хүрээнд сайтын бүтцийг
гаргаж, байгууллага дотроо санал авч, ХШҮАА-д хүргүүлсэн.
Байгууллагын сайтыг шинэчлэх ажлын хүрээнд Үндэсний Дата төвтэй
хамтран ажиллаж, байгууллагын сайтыг шинэчлэв. Энэхүү шинэчилсэн
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хувилбар дээр онлайн хичээлийн цэс нэмүүлж, холбогдох контентыг
хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлж, байгууллагын сайтад байршуулж
ажиллаж байна.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№1.8.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Жилийн эцэст хүрсэн тоон болон чанарын утга:
Чанарын утга: Онлайн хичээлийг үзэх зорилгоор байгууллагын сайт
шинэчлэх саналын хүрээнд сайтын бүтцийг гаргаж, байгууллага дотроос
санал авч, ХШҮАА-д хүргүүлсэн.
Байгууллагын сайтыг шинэчлэх ажлын хүрээнд Үндэсний Дата төвтэй
хамтран ажиллаж, байгууллагын сайтыг шинэчлэв. Энэхүү шинэчилсэн
хувилбар дээр онлайн хичээлийн цэс нэмүүлж, холбогдох контентыг
хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлж ажиллаж байна.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн байгууллагад нийгмийн мэдээллийн сүлжээний зөв зохистой хэрэглээний сургалт зохион
байгуулах
Төлөвлөлтийн ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 5.4.4,
уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогын 3.8.1, 3.8.5,
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 7.19, 7.21
“Хүүхэд хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр 2017-2021”-ийн үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 67, 68,
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Төрийн байгууллагад нийгмийн мэдээллийн сүлжээний зөв зохистой
хэрэглээний удирдамж зөвлөмж боловсруулсан.
Сургалт -1.
Эхний хагас жилд: Төрийн байгууллагад нийгмийн мэдээллийн
сүлжээний зөв зохистой хэрэглээний сургалт зохион байгуулсан байна.
COVID-19 цар тахал гарсантай холбогдуулан сургалт хойшлогдсон.
COVID-19 цар тахал гарсантай холбогдуулан сургалт хойшлогдсон.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн эрх зүйн таатай орчныг
бүрдүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
ДШХ-ны
9-р
Дэлхийн шуудан холбооны
протоколын
нэмэлт
нэмэлт протоколыг соёрхон
1.1.1
хувь
100
өөрчлөлт батлагдсан.
батлуулахаар ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн эсэх.
Төрийн цахим харилцааны тухай
1.1.2
хувь
100
хуулийн төсөл боловсруулах
Өгөгдөл
хамгаалах
тухай
1.1.3
хувь
100
хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх
Цахим
мэдээллийн
аюулгүй
1.1.4
байдлын тухай хуулийн төсөл
хувь
40
боловсруулах
Мэдээллийн аюулгүй байдлын
1.1.5
хувь
100
хөтөлбөр боловсруулах
Өндөр хурдны өргөн зурвасын
Өргөн
зурвасын
1.1.6
сүлжээ үндэсний хөтөлбөр /2021хувь
30
100
сүлжээг
хөгжүүлэх
2025/-ийн төсөл боловсруулах
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
чиглэлээр
зөвлөх
үйлчилгээ хийгдсэн.
1.1.7

Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлсэн эсэх

хувь

1.1.8

Баримтлах чиглэл баталсан эсэх

хувь

1.1.9

Баримтлах чиглэлийг баталсан
эсэх

1.1.10

Монгол
Улсын
радио
давтамжийн
хуваарилалтын
дунд
хугацааны
төлөвлөлт
(2018-2023 он)-ийг шинэчлэх

1.1.11

Баримтлах чиглэлийг баталсан
эсэх.

хувь

хувь

хувь

Хуулийн төсөл-1.
Үзэл баримтлал-1.
хувь

1.1.12

1.1.13

Журмыг баталсан эсэх.

хувь

APNIC байгууллагаас
зөвлөх үйлчилгээ авч,
тайлан ирүүлсэн.
Цахим орчинд хүүхэд
хамгааллын
талаар
баримтлах чиглэлийг
боловсруулсан.
Дунд
хугацааны
төлөвлөлт 2018 онд
батлагдсан.
Дараа
үеийн
хөдөлгөөнт холбооны
системийг баримтлах
чиглэл
2016
онд
батлагдсан.
Конвенцийн орчуулгыг
ХЗДХЯ-аар
хянуулж
ГХЯ-аар
баталгаажуулж, ЗГХЭГт хүргүүлсэн.
-

70

-

20

100

100

-

35

100

50

100

100

50

100

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2-ын үр дүн: Мэдээлэл, харилцаа холбооны суурь сүлжээ, дэд бүтцийг төрийн дэмжлэг,
хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор өргөжүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
Дүрэм,
журам,
стандартад
1.2.1
өөрчлөлт оруулах талаар санал
хувь
2
40
100
хүргүүлсэн эсэх
1.2.2
Нөөц төвийг ашиглалтад хүлээж
Тендерт шалгарсан
авсан эсэх
гүйцэтгэгчтэй гэрээ
65
100
байгуулсан.
1.2.3
Харилцаа холбооны 3 станц
хувь
20
100
баригдсан эсэх
Үүрэн
телефоны
сүлжээ
1.2.4
хувь
20
100
дамжуулах 1 станц.
Тоон
радио
өргөн
1.2.5
Радио өргөн нэвтрүүлгийн нэг
хувь
нэвтрүүлгийн
сүлжээ
аналог станцыг тоон технологид
45
100
байгуулах
ТЭЗҮ
шилжүүлэх ТЭЗҮ хийсэн эсэх
боловсруулсан.
1.2.6
хиймэл дагуулын зах зээл, эрэлт
хувь
ХХ-ны болон тандан
хэрэгцээний талаарх судалгаа
судалгааны хиймэл
хийсэн эсэх
дагуулын урьдчилсан
35
100
ТЭЗҮ-г 2012 онд
боловсруулсан.
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3-ын үр дүн: Мэдээлэл, харилцаа холбооны дэвшилтэт технологид суурилсан
үйлчилгээний төрөл, хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
Сумдын түвшинд 2015
1.3.1 Судалгааг багийн түвшинд хийсэн
100
эсэх.
онд судалгааг хийсэн.
хувь
55
Ажлын
хэсгийг
1.3.2 Судалгаа
хийж,
санал
хувь
байгуулсан.
боловсруулан ОБЕГ-т хүргүүлсэн
45
100
эсэх
Мэдээллийн
1.3.3 Сургалт зохион байгуулсан эсэх
хувь
35
70
хүртээмжийн үнэлгээ
гарсан.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4-ийн үр дүн: Мэдээлэл, харилцаа холбооны судалгаа-хөгжлийн үйл ажиллагааг
эрчимжүүлж, Монгол Улсад инноваци, судалгаа-хөгжлийн нэгдсэн тогтолцоог боловсронгуй болгоно.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
1.4.1. Салбарын аж ахуйн нэгжийн
хувь
0
100
статистик үзүүлэлтийн маягтыг
шинэчилсэн эсэх.
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5-ын үр дүн: Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх, программ хангамжийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадавхийг нэмэгдүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
Сургалт зохион байгуулсан эсэх
3 удаа сургалт зохион
70
1.5.1.
хувь
байгуулав
Судалгаа хийсэн эсэх
Төрийн байгууллагын
мэдээ, мэдээллийн
100
олон нийтэд хүргэх
1.5.2.
хувь
боломжийг
бүрдүүлсэн.
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6-ын үр дүн: Мэдээллийн бүрэн бүтэн, үнэн зөв, хамгаалалттай, хүртээмжтэй байдлыг
баталгаажуулах замаар мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
Хүний нөөцийг чадавхижуулах
Covid-19 вирустай холбогдон
сургалт,
семинар
зохион
“Гамшгаас
хамгаалах
байгуулсан эсэх
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын
1.6.1
хувь
5
зэрэгт шилжсэнтэй холбоотой
тодорхойгүй
хугацаагаар
хойшлов.
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7-ын үр дүн: Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи, инновацийг
нэвтрүүлж, бүтээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэн цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
Дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх
1.7.1 чиглэлээр
зохион
байгуулсан
хувь
60
100
сургалт, семинар
1.7.2 Операторын систем нэвтрүүлсэн
хувь
30
100
эсэх
Дотоод
удирдлагын
систем
Дотоод
удирдлагын
нэвтрүүлсэн эсэх
системийн
1.7.3
тоо
50
100
хөгжүүлэгчтэй
гэрээ
байгуулан
ажиллаж
байна.
Тоон гарын үсэг хэрэглэх төрийн
1.7.4
тоо
1960
3321
6621
албан хаагч
1.7.5 ХУР систем төслийн хэрэгжилт
хувь
40
80
100
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8-ын үр дүн: Бүх нийтийн тоон бичиг үсгийн мэдлэгийг сайжруулах, цахим орчны
зохистой хэрэглээг төлөвшүүлнэ.
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
Суурь түвшин
үзүүлэлт
Хэмжих
№
Үр дүнгийн үзүүлэлт
нэгж
Эхний
2019 он
Жилийн эцэс
хагас жил
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
1.8.1

1.8.2

Сургалтын
агуулгыг
онлайн
платформд байршуулсан эсэх.

хувь

Төрийн байгууллагад нийгмийн
мэдээллийн
сүлжээний
зөв
зохистой
хэрэглээний
сургалт
зохион байгуулсан эсэх.

-

Тоон бичиг үсгийн
гарын авлага гарсан.
Төрийн байгууллагад
нийгмийн мэдээллийн
сүлжээний
зөв
зохистой хэрэглээний
удирдамж
зөвлөмж
боловсруулсан.

28

20

70

COVID-19 цар тахал гарсантай
холбогдуулан
сургалт
хойшлогдсон.

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
№

Үйлчилгээний төрөл

Зорилтын
тоо

Арга
хэмжээний
тоо

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
100%

I.

Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн
үйлчилгээ:

4

4

3

1.

Төрийн үйлчилгээний
машинд
үйлчилгээ
зөвшөөрөл олгох

1

1

1

Төрийн үйлчилгээний цахим
машиныг
шилжүүлэн
байршуулах

1

1

1

Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн аудит хийх эрх
олгох

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

1

Төрийн
дээд
шагналд
тодорхойлсон
материалуудыг
хянан ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

1

1

1

Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн мэргэшлийн зэрэг
олгохтой холбоотой сургалт

1

1

1

Тэтгэлэгт сургалтын урьдчилсан
сонгон шалгаруулалт

1

1

1

НИЙТ

7

7

2.

3.

цахим
нэмэх

үзэсгэлэн

4

ICT-EXPO-2020
зохион байгуулах

II.

Мэргэжилтэй ажилтанд
зориулсан үйлчилгээ:
Мэдээлэл, харилцаа холбооны
салбарын шагнал олгох

1.
2.

3.

4.

29

70%

40%

Үнэлэх
боломжгүй

Дундаж
хувь

85

1

100

92,5

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
№ 2.1.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн үйлчилгээний цахим машинд үйлчилгээ нэмэх зөвшөөрөл олгох
Төлөвлөлтийн Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр 5.3.12
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

4/10

5/11

6/12

Одоо хүргэж байгаа үйлчилгээний тоо 27
ТҮЦ машинаар хүргэх үйлчилгээний тоог суурь түвшнээс нэмэгдүүлсэн
эсэх.
Жилийн эцэст: ТҮЦ машинаар хүргэх үйлчилгээний тоо нэмэгдсэн байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө

Төрийн байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн 5 үйлчилгээг нэмэгдүүлсэн.
Төрийн үйлчилгээний цахим машинаар төрийн 32 нэр төрлийн үйлчилгээг
нийт 1,293,467 иргэдэд хүргэн ажилласан. Ковид-19 холбоотойгоор
2020.11.11-ны өдрөөс үйлчилгээг түр зогсоосон байгаа.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн үйлчилгээний цахим машиныг шилжүүлэн байршуулах
Төлөвлөлтийн Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр 5.3.12
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга

3/9

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-ын 01/4333 тоот алба
бичгээр иргэний Төвлөрсөн хадгаламж дах үнэт цаасны дансны мэдээлэл
/үлдэгдэл/-ийг Төрийн үйлчилгээний цахим машинд нэвтрүүлэх тухай
хүсэлт ирүүлснийг үйлчилгээний шаардлагын баримт бичгийг судалж
үзээд үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага, эрэлтийг үндэслэн төрийн
үйлчилгээний цахим машинаар тус байгууллагын “Төвлөрсөн хадгаламж
дах үнэт цаасны дансны мэдээлэл”-ийг шинээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн
албан бичгийг боловсруулан ажиллав. Төрийн албаны зөвлөлөөс 02/329
тоот албан бичгээр “Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэсэн иргэдийн
лавлагаа”-г төрийн үйлчилгээний цахим машинд үйлчилгээ нэмэхээр
хүсэлт ирүүлснийг 2020.03.23-ны өдөр Үндэсний дата төв болон Төрийн
албаны зөвлөлд холбогдох зөвлөмжийг өгч ажиллав. Мөн Монгол Оросын
хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын 08/159 тоот,
Үндэсний дата төв УТҮГ-аас ирүүлсэн ХХК-ын 01/109 тоот албан бичгээр
ирүүлсэн “Суудлын галт тэрэгний тасалбар захиалах” үйлчилгээний
шаардлагын баримт бичгийг судалж үзээд тус журмын 3 дугаар зүйлийн
3.1.2 дэх хэсэгт үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага, эрэлтийг үндэслэн
төрийн үйлчилгээний цахим машинаар тус байгууллагын “Суудлын галт
тэрэгний тасалбар захиалах”-ийг шинээр нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн албан
бичгийг боловсруулан ажиллав. Монгол банкнаас А-1а/776 албан бичгээр
Зээлийн мэдээллийн лавлагааг төрийн үйлчилгээний цахим машинд
үйлчилгээ нэмэхээр хүсэлт ирүүлснийг Үндэсний дата төв болон Төрийн
албаны зөвлөлд холбогдох зөвлөмжийг өгч ажиллав.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

2/8

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

№ 2.1.2

1/7

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Сар

Хэрэгжилт

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

110 цэгт байршуулсан байна.
Шилжүүлэн байршуулсан ТҮЦ машины тоо
Эхний хагас жилд: Хүсэлт шийдвэрлэсэн байна.
Жилийн эцэст: Хүсэлт шийдвэрлэсэн байна
Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар болон ҮДТ-өөс 01/83 тоот бичгээр
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хэмжээний
хэрэгжилт

байршил солих хүсэлт ирүүлснийг судалж байршил солихыг зөвшөөрсөн
албан бичгийг боловсруулан ажиллав. СХД-ийн Хөдөлмөр халамж
үйлчилгээний газарт төрийн үйлчилгээний түц байршуулах тухай хүсэлт
ирснийг ҮДТ-рүү судлуулахаар шилжүүлэв. Авто тээврийн үндэсний
төвөөс Дарханы салбартаа төрийн үйлчилгээний түц байршуулах тухай
хүсэлт ирснийг ҮДТ-рүү судлуулахаар шилжүүлснээс Нийслэлийн засаг
даргын тамгын газрын хүсэлтийг шийдвэрлэсэн. Ти эс ти ХХК, уран ган
ХХК, Их наяд ХХК-иудаас ирүүлсэн түц машин байршуулах хүсэлтүүдийг
ҮДТ рүү судлуулахаар хүргүүлснээс хариуг хүргүүлсэн. Рийчпойнт ХХК,
Барилга угсралт, үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний Хөх бүрдний эх ХХКаас ирүүлсэн түц машин байршуулах хүсэлтүүдийг ҮДТ рүү судлуулахаар
хүргүүлснээс хариуг хүргүүлсэн.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№ 2.1.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжих хугацаа
-

Суурь түвшин

-

7

8

9

10

11

12

Шалгуур үзүүлэлт

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх эрх авсан хуулийн
этгээдийн тоо

Хүрэх түвшин

Жилийн эцэст: Шаардлага хангасан иргэн, хуулийн этгээдэд олгосон
байна.

Хэрэгжилт

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх эрх олгох үйл
ажиллагаа нь “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх эрх
олгох журам”-ын дагуу явагдах шаардлагатай. бөгөөд уг журам нь 2020
онд эцэслэгдэж батлагдаагүй тул энэхүү ажил үйлчилгээ хийгдэх нөхцөл
бүрдээгүй.
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх эрх олгох эрх зүйн
орчин бүрдээгүй.
Үнэлэх боломжгүй

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
ICT-EXPO-2020 үзэсгэлэн зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга

Сар

Шаардагдах
хөрөнгө

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

100%

Мэдээллийн технологийн аудит хийх эрх олгох
Төлөвлөлтийн Харилцаа холбооны тухай хуулийн 301.2 дугаар зүйл
уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.14

Хүрсэн түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар болон үндэсний дата төвийн
хүсэлтийг үндэслэн 1 түц машиныг шилжүүлэн байршуулсан.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Зарцуулсан
хөрөнгө

№ 2.1.4

-

Хэрэгжилт

Сар

7

8

9

10

11

12

Өнгөрсөн хугацаанд 13 удаа зохион байгуулсан. 2020 оны үзэсгэлэнгийн
хугацаа баталгаажуулах гэрээг байгуулсан.
Үзэсгэлэнг зохион байгуулсан эсэх.
Үзэсгэлэнгийн товыг олон нийтэд зарлах бусад бэлтгэл ажлыг хангаж,
оролцогчдын бүртгэлийг цахимаар явуулсан байна. Талбайн зохион
байгуулалт болон сурталчилгааны ажлыг хийсэн байна. Үзэсгэлэнг зохион
байгуулсан байна
Монгол Улсад орчин цагийн мэдээлэл, харилцаа холбооны салбар
31

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хэмжээний
хэрэгжилт

үүсч хөгжсөний 99 жилийн ойн хүрээнд ICT Expo-2020 үзэсгэлэн зохион
байгуулах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.
• ICT EXPO 2020 үзэсгэлэнгийн төсөв, ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах,
• Үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгчээр оролцох байгууллагуудтай уулзалт хийх,
• Үзэсгэлэнгийн ивээн тэтгэгчид болон түрээсийн гэрээний төсөл
боловсруулан, оролцогч байгууллагуудтай хамтран ажиллах,
• ICT EXPO 2020 үзэсгэлэнгийн онлайн бүртгэл хийх боломж бүрдүүлэх,
вэб хуудсыг Дата төвтэй хамтран хийж гүйцэтгэх,
• Үзэсгэлэнгийн тайз, хөгжим, гэрэл, тохижилт хариуцсан байгууллагатай
холбогдон хамтран ажиллах,
• ICT Expo 2020 үзэсгэлэнгийн хүрээнд “Цахим үндэстэн” хэлэлцүүлгийн
зохион байгуулсан ба хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажил болон зохион
байгуулалтын ажлыг хийж амжилттай зохион байгууллаа.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

ICT-EXPO-2020 үзэсгэлэнг зохион байгуулав.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ
№2.2.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын шагналын асуудлыг шийдвэрлэх
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 17.1, 17.2 дахь
уялдаа: хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралт,
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын шагналын журам

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

-

Суурь түвшин

Салбарын шагналд тодорхойлж аж ахуй, нэгж байгууллагуудаас 94
удаагийн албан бичгээр материалууд ирснийг хянаж 7 удаагийн
тушаалаар “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан” хүндэт
тэмдгээр 347, “Шуудангийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр 105,
“Хүндэт холбоочин” үнэмлэх тэмдгээр 112, “Жуух бичиг”-ээр 380 иргэнийг
шагнасан.

Шалгуур үзүүлэлт

Салбарын шагналд тодорхойлж аж ахуй, нэгж байгууллагуудаас 94
удаагийн албан бичгээр материалууд ирснийг хянаж 7 удаагийн
тушаалаар “Мэдээлэл, харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан” хүндэт
тэмдгээр 347, “Шуудангийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр 105,
“Хүндэт холбоочин” үнэмлэх тэмдгээр 112, “Жуух бичиг”-ээр 380 иргэнийг
шагнасан.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Тэмдэглэлт баярыг тохиолдуулан салбарт идэвх
санаачилга гарган, үр бүтээлтэй ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдыг
урамшуулсан байна.
Жилийн эцэст: Газрын даргын 5 удаагийн тушаалаар, нийт ажилтан,
албан хаагчдад шагналыг олгосон байна
Салбарын шагналд тодорхойлж аж ахуй, нэгж байгууллагуудаас албан
бичгээр материалууд ирснийг хянаж 6 удаагийн тушаалаар “Мэдээлэл,
харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр 176, “Шуудангийн
тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр 18, “Хүндэт холбоочин” үнэмлэх
тэмдгээр 108, “Жуух бичиг”-ээр 185 иргэнийг шагнасан.

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

2019 онд олгосон салбарын шагналын материалыг архивлан 15 хавтас
бүхий материалыг байгууллагын архивт шилжүүлэв.
Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоол батлагдсантай холбогдуулан
салбарын шагналын журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж шинэчлэн
батлуулсан.
Монголын уламжлалт цагаан сарын баяр, Дэлхийн мэдээлэлжсэн
нийгмийн өдөр, Үндэсний их баяр наадам, Ахмадын баяр, Харилцаа
холбооны зохицуулах хорооны 25 жилийн ой, Улс тунхагласны баярын
өдрийг тохиолдуулан тус тус шагнал гарсан.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

100%
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
№2.2.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн дээд шагналд тодорхойлон ирүүлсэн материалуудыг хүлээн авч хянан ЗГХЭГ-т хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ
№2.2.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Сар

4 / 10

5 / 11

6 / 12

159 албан хаагчийг тодорхойлж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Төрийн одон медаль авахаар ирүүлсэн албан хаагчдын тоо
Төрийн одон медаль авахаар ирүүлсэн материалыг хянаж, ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна.
ХХМТГ-ын 3, Радио телевизийн үндэсний сүлжээ Улсын төсөвт
үйлдвэрийн газрын 24 ажилтан, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 4,
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 4, Монгол шуудан ХК-ийн 10,
Мэдээлэл холбооны сүлжээ Төрийн өмчит хувьцаат компанийн 6,
Монкабель Системс ХХК-ийн 3, Түгээмэл шуурхай ХХК-ийн нэг албан
хаагчийн нарийвчилсан мэдээллийг цахим системд нэг бүрчлэн
бүтгэлжүүлж, тус газраас дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн албан тоотыг
холбогдох материалын хамт ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
Тус газарт Төрийн одон медаль авахаар ирүүлсэн албан хаагчдын
материалыг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна.
100%

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Сар

4

5

6

МТШХХГ-ын даргын 2013 оны 243 дугаар тушаалаар “МХТ-ийн салбарын
мэргэжилтэнд мэргэжил олгох зөвлөлийн дүрэм”, “МХТ-ийн салбарын
мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох журам” батлагдсан.
Дүрэм, журам-2.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд:: Журмын төслийн шинэчилсэн хувилбарыг
боловсруулж, санал авч, саналыг нэгтгэн, тусгаж, газрын даргын
тушаалаар батлуулсан байна.

Хэрэгжилт

Журмын төсөлд Харилцаа холбооны тухай хуулийн зарим заалттай
уялдуулан, шинэчилсэн хувилбарыг боловсруулж, санал авахаар ШУТИС,
ХМТС-д хүргүүлээд байна.

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур

3/9

-

Зарцуулсан
хөрөнгө

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

2/8

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн мэргэшлийн зэрэг олгох сургалттай холбоотой
дүрэм журмыг шинэчлэн батлах
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 8.4
уялдаа: Харилцаа холбооны тухай хууль
МТШХХГ-ын даргын 2013 оны 243 тоот тушаал

Шалгуур үзүүлэлт

№2.2.4

1/7

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлиг “Монгол Улсын
цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”

Журмын төслийн шинэчилсэн хувилбарыг боловсруулж, санал авсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Тэтгэлэгт сургалтын урьдчилсан сонгон шалгаруулалт
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Төрийн албаны
уялдаа: тухай хууль, Сургалтын хөтөлбөр
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах

Сар

1

-
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2

3

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
үзүүлэлт

хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

4
Сонгон шалгаруулалтыг явуулсан эсэх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Сонгон шалгаруулалтын урьдчилсан шатыг хийж, нэр
дэвшигчдийн материалыг хүргүүлсэн байна.

Хэрэгжилт

АНДСХАБ-аас хэрэгжүүлж буй “Сансрын хэрэглээний хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд БНХАУ-ын Бейхангийн их сургуульд 2020 оноос суралцах MASTA,
DOCSTA хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад магистрын хөтөлбөрийн 3,
докторын хөтөлбөрийн 1 мэдүүлэгчийн материалыг хүргүүлснээс 3 оюутан
тэнцээд байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

БНХАУ-ын Бейхангийн их сургуульд 2020 оноос суралцах магистр болон
докторын хөтөлбөрт Монгол Улсаас 3 оюутан суралцахаар тэнцсэн.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн:
№
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Үр дүнгийн үзүүлэлт
ТҮЦ машинд үйлчилгээ
зөвшөөрөл олгосон эсэх

Суурь түвшин

Хэмжих
нэгж
нэмэх

Төрийн
үйлчилгээний
цахим
машиныг шилжүүлэн байршуулах
тоо өссөн эсэх.
Харилцаа
холбоо,
мэдээллийн
технологийн аудит хийх эрх авсан
хуулийн этгээдийн тоо өссөн эсэх
ICT-EXPO-2020 үзэсгэлэн зохион
байгуулсан байна.

2019 он

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

хувь

27 машинд үйлчилгээ
нэмэх зөвшөөрөл
олгосон

45

100

хувь

1 цэгт байршуулсан
байна

10

100

хувь

-

-

40

хувь

1 удаа зохион
байгуулсан

-

100

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.-ийн үр дүн:
№
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

Үр дүнгийн үзүүлэлт
Салбарын шагнал хүссэн албан
хүсэлтийг шийдвэрлэсэн эсэх.
Төрийн одон медаль авахаар
ирүүлсэн материалыг
хянаж,
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна
Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн мэргэшлийн зэрэг
олгох
сургалттай
холбоотой
дүрэм,
журмыг
шинэчилсэн
байна.
Урьдчилсан сонгон шалгаруулалт
явуулсан байна.

Суурь түвшин

Хэмжих
нэгж

2019 он

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

хувь

944

50

100

хувь

159

60

100

хувь

1

50

100

хувь

4

100

-
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Арга
Зорилтын
Дундаж
№
Эрх зүйн акт
хэмжээний
хувь
тоо
Үнэлэх
тоо
100%
70%
40%
боломжгүй
Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүрэг
1. Харилцаа холбооны тухай хууль
1
8
3
4
1
77.5
2. Шуудангийн тухай хууль
1
5
4
1
94
3. Радио долгионы тухай хууль
1
5
5
100
4. Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль
1
3
2
1
90
5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний
1
1
1
100
эрхийн тухай
6. Засгийн газрын тусгай сангийн
1
2
2
100
тухай хууль
Хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг
7. Авлигын эсрэг хууль
1
2
2
100
8. Төрийн албаны тухай хууль
1
2
2
100
9. Төсвийн тухай хууль
1
1
1
100
10. Захиргааны ерөнхий хууль
1
1
1
100
11. Монгол хэлний тухай хууль
1
1
1
100
12. Иргэдээс төрийн байгууллага,
албан
тушаалтанд
гаргасан
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх
тухай хууль
13. Засгийн газрын агентлагийн эрх
зүйн байдлын тухай хууль
14. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн
тухай хууль
Нийт

1

1

1

1

2

1

1

1

1

14

34

35

100

1

100
100
97.2

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1 Харилцаа холбооны тухай хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн зорилт.
№3.1.1
Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Мэдээллийн технологийн аудитын журам, аудит хийх аргачлал батлах
Төлөвлөлтийн “Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
уялдаа: бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 4.14 ,
Харилцаа холбооны тухай хуулийн 301.2
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Ажлын хэсэг байгуулагдсан.
Журам баталсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Журмын төсөл боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Журам, аргачлал баталсан байна
1-р улиралд: Ажлын хэсгийн хурлыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ны өдөр
зохион байгуулав. Хурлаар “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн
аудит хийх эрх олгох журам”-ын төслийг танилцуулж ажлын хэсгийн
гишүүдээс санал авч журмын төслийг дахин сайжруулав.
Мөн “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн аудит хийх аргачлал”-ыг
ШУТИС-тай хамтран олон улсын Мэдээллийн системийн мэргэшсэн
аудитор (CISA) стандартыг баримтлан боловсруулсан.
2-р улиралд: Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ISO / IEC 38500:
2015 [ISO / IEC 38500: 2015] Мэдээллийн технологи - Байгууллагын
мэдээллийн технологийн удирдлагын стандартыг ISACA-ын Certified IS
Auditor (CISA)-тай уялдуулан боловсруулах, үндэсний хэмжээнд
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.1.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Эрх олгох журмын төслийг боловсруулж санал авч нэгтгэсэн. Аргачлал
боловсруулсан. ISO / IEC 38500: 2015 [ISO / IEC 38500: 2015] Мэдээллийн
технологи - Байгууллагын мэдээллийн технологийн удирдлагын стандарт
боловсруулах санал хүргүүлж ХХЗХ-оос зарлагдахаар шийдвэрлэгдсэн.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Захиргааны байгууллагын цахим мэдээллийн санг байршуулах, шинэчлэх, хадгалах, түүхчилсэн
бүртгэл үүсгэх, ашиглах журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.1.14.б

Хэрэгжих хугацаа

Сар

Шаардагдах
хөрөнгө

-

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Журмыг баталсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Журмын төсөл боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Журмыг баталсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Захиргааны байгууллагын цахим мэдээллийн санг байршуулах, шинэчлэх,
хадгалах, түүхчилсэн бүртгэл үүсгэх, ашиглах журмын төслийн судалгааг
хийгээд байна.
36

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ
№3.1.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Шаардагдах
хөрөнгө

Сар

1

2

3

4

5

6

Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна.

Хэрэгжилт

Журмын төсөлд холбогдох байгууллага, олон нийтээс санал авч нэгтгэв.
Мөн журмын төсөлд санал авахаар ХХЗХ болон ТЕГ-т 2020 оны 01 дүгээр
сарын 07-ны өдрийн 1/17 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. Журмын төсөлд
ХХЗХ-ны 02/150 болон ТЕГ-ын 150 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
саналуудыг нэгтгэж ажиллав. Мөн ХХЗХ-оос боловсруулж буй
интернетийн үйлчилгээ эрхлэхтэй холбоотой “Харилцаа холбооны
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-д
санал өгч ажиллав. Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл бэлтгэх
журмын дагуу нөлөөллийн шинжилгээ хийж байна. Сонгуулийн ерөнхий
хороо болон ХХЗХ-ны хамтарсан 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн
22 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Радио, телевизээр сонгуулийн
сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам” болон Сонгуулийн ерөнхий
хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолын 1
дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Цахим орчин ашиглан сонгуулийн
сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ын төслүүдэд санал өгч
ажиллав. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны 4 дүгээр
сарын 29-ны өдрийн “Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага” батлах тухай 23 дугаар тогтоолын
хоёрдугаар хавсралтаар батлагдаж, Захиргааны хэм хэмжээний актын
улсын нэгдсэн санд 2020 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 4824 дүгээрт
бүртгэгдсэн нөхцөл шаардлагатай давхцаж байгаа тул төсөл
боловсруулах ажлыг зогсоов.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.1.14.г

Хэрэгжих хугацаа

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

70%

Интернэтийн дундын холболтын журам батлах

Шалгуур үзүүлэлт

№3.1.4

Захиргааны байгууллагын цахим мэдээллийн санг байршуулах, шинэчлэх,
хадгалах, түүхчилсэн бүртгэл үүсгэх, ашиглах журмын төслийн судалгааг
хийгээд байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл,
шаардлага батлагдсан.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрөөс иргэдэд хүргэх радио, телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах үйлчилгээний журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.1.14.в

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Сар

1

2

Журам-1.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Журмын төслийг боловсруулж, тус газрын Даргын зөвлөлийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, газрын даргын 2020 оны А/61 тоот
тушаалаар батлуулсан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ
№3.1.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Хүрэх түвшин
Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

оруулах

Сар

1

2

3

Ажлын хэсэг байгуулсан, судалгаа хийж байна.
Баримт бичгийн төслийн санал боловсруулсан байна.
Эхний хагас жилд: Баримт бичгийн төслийн санал боловсруулсан байна.
Салбар хоорондын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон дараах
баримт бичгүүдэд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж холбогдох
газруудад хүргүүлсэн. Үүнд:


Засгийн газрын2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 3 дугаар
тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын
хуралдааны журам”,



Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан
“Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”,



Сангийн сайдын 2018 оны 295 тоот тушаалаар баталсан “Улсын
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж,
эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”.

Жилийн эхний хагаст: 2 журамд өөрчлөлт оруулах саналыг ЗГХЭГ-т, 1
журамд өөрчлөлт оруулах саналыг Сангийн яаманд тус тус хүргүүлсэн.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн
өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

өөрчлөлт

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 61 зүйл

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Шалгуур үзүүлэлт

№3.1.6

70%

Салбар хоорондын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан
шаардлагатай баримт бичгийн төслийн санал боловсруулах

Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Журмын төслийг батлуулж, түүнийг ХЗДХЯ-нд бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн
боловч буцаагдсан. Батлагдсан журмын тус газрын хуулийн зөвлөхөөр
хянуулж дахин хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Эхний хагас жилд: Журам баталсан байна.

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.1.17

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Сар

1

2

Холбогдох судалгааг эхэлсэн.
Журам-1.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.1.7
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар




Гааль, хууль, зам тээврийн хяналтын журмууд судалсан.
ТӨБЗГ, ЗГХЭГ, ЗТХЯ зэрэг байгууллагуудын холбогдох,
удирдлага, мэргэжилтнүүдтэй санал солилцсон.

Журмын хавсралт хэсгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн
үзүүлэлтийн төсөлд ХХШХБЗГ, МТБЗГ-аас санал авсан.

Журмын төслийг албаараа хэлэлцэн эцэслэн боловсруулсан.

Төсөлд санал авахаар газар, албадын дарга, ахлах
мэргэжилтнүүдэд мэйл илгээж санал авсан.

Холбогдох 6 байгууллагад албан бичиг хүргүүлж, ирүүлсэн (2
байгууллага) саналыг тусгаж ажилласан.
Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр хянуулж эцсийн төслийг
газрын удирдлагад танилцуулсан ба ДЗХ-д хэлэлцүүлэхээр хүлээж байна.
Журмын төслийг боловсруулсан.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэдлэг шингэсэн өндөр технологи,
экспортын чиг баримжаатай үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бодлогын судалгаа
шинжилгээний байгууллагын дүрэм, зардлыг санхүүжүүлэх журмын төслийг боловсруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна.

Харилцаа холбооны тухай хууль 5.1.5

Хэрэгжих хугацаа

Сар

Шаардагдах
хөрөнгө

-

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

7

8

9

Журам-1.
Эхний хагас жилд: Холбогдох судалгаа хийсэн байна.
Жилийн эцэст: Журмын төсөл боловсруулсан байна

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

МТҮП-ын удирдлагуудтай уулзалт хийж, дүрэм журмыг шинэчлэн
боловсруулах чиглэлээр 2020 онд хамтран ажиллах талаар санал
солилцож, одоо хэрэглэж байгаа дүрэм журмуудтай танилцав.
Суурь судалгааны хүрээнд МТҮП-ын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт,
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын тогтоол, МТҮП-ын
танилцуулга, дүрэм болон парк байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол
зэрэг холбогдох материалуудыг судалсан.
Гадаад орны судалгаа хийж удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн
төлөвлөгөө болон төсвийн зардлын тооцоо гаргасан. Тус судалгаанууд
дээр үндэслэн дүрэм, журмын төслийг боловсруулах ажлыг хийж байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Жилийн эцэсд хүрсэн тоон болон чанарын утга:
Чанарын утга: Дотоод болон гадаадын судалгаа хийж удирдлага зохион
байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөгөө болон төслийн зардлын
тооцооллын судалгаа гаргасан. Журам болон дүрмийн төслийг
боловсруулах ажлыг хийж байна.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

40%
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
№3.1.8
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Монгол Улсын гишүүнчлэл бүхий мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын олон улсын
байгууллагуудын шийдвэр гаргах түвшний хурлаар хэлэлцэх асуудлыг судалж МУ-ын байр суурь,
саналыг боловсруулах
UPU Congress
APSCO Council meeting
ITU WTSA
Intersputnik Board meeting
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Харилцаа
уялдаа: холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль
Хэрэгжих хугацаа

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Монгол Улсын гишүүнчлэл бүхий олон улсын болон бүс нутгийн 6
байгууллагатай идэвхтэй хамтран ажилладаг.

Шалгуур үзүүлэлт

Хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал хүргүүлсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг судалж Монгол Улсын
байр суурь, санал боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Монгол Улсын байр суурь, саналыг хүргүүлсэн байна.
Covid-19-ын тархалттай холбоотойгоор олон улсын болон бүсийн хурал
чуулган цуцлагдах эсхүл цахим хэлбэрээр зохион байгуулах хэлбэрт
шилжсэн. Дараах шийдвэр гаргах түвшний хурал, чуулганд салбарын эрх
ашигт нийцсэн байр суурийг баримтлан, санал өгч оролцох ажлыг зохион
байгуулсан. Үүнд:

Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Сар

Хэрэгжилт

- Дэлхийн цахилгаан холбооны стандартчиллын ассамблейн Ази,
Номхон далайн бүсийн 1, 2, 3 дугаар бэлтгэл хурал
- Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллагын
Удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурал. Тус байгууллагын ЕНБД-ыг сонгох
сонгуульд ГХЯ-аас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу оролцлоо.
- Интерспутник олон улсын сансрын холбооны байгууллагын
Удирдах зөвлөлийн 48 дахь хурал
- Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллагын
Удирдах зөвлөлийн 14 дүгээр хурал
- Ази, Номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагын 15 дахь
Ерөнхий ассамблей. Тус байгууллагын ЕНБД болон түүний орлогчийг
сонгох сонгуульд ГХЯ-аас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу оролцлоо.
Дараах арга хэмжээнүүд тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон болно. Үүнд:
-

Дэлхийн шуудан холбооны 27 дугаар конгресс
Дэлхийн цахилгаан холбооны стандартчиллын ассамблей

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Манай улсын мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын эрх
ашигт нийцсэн байр суурийг баримтлан олон улсын болон бүсийн шийдвэр
гаргах түвшний нийт 7 хуралд оролцох ажлыг зохион байгууллаа.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2 Шуудангийн тухай хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн зорилт.
№3.2.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Шуудангийн үндсэн сүлжээ эзэмшигчийн бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох журам
батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа

Өрх бүрт шуудан хөтөлбөрийн 4.7.5 дахь зорилт
Сар

1/7

Шаардагдах
хөрөнгө
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2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрэх түвшин

2

3

7

8

9

Холбогдох судалгаа хийсэн.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна..

Зарцуулсан
хөрөнгө

Журмыг тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны А/55 дугаар
тушаалаар батлуулсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Үнэ бүхий шуудангийн тэмдэгтийн үйлдвэрлэлт, борлуулалт, дахин үнэлэх журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

1

Журмын төслийг боловсруулж, тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын
27-ны А/55 дугаар тушаалаар батлуулсан.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Сар
-

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Шуудангийн тухай хууль 7.1.3.

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Шалгуур үзүүлэлт

№3.2.3

70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Журмын төслийг 2 хувилбараар боловсруулж, удирдлагад танилцуулсан.

Үйлчлэгч болон шуудангийн илгээмж тээвэрлэгч хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан
зохицуулах журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна..
Журмын төслийг боловсруулсан. Ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан.
Журмын төслийг салбарын удирдлагуудад танилцуулсан. Удирдлагаас
өгсөн үүргийн дагуу нэмэлт судалгаа хийж байна.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Журам- 1

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

№3.2.2

Холбогдох судалгааг хийсэн.

Хэрэгжилт
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Шуудангийн тухай хууль 7.1.5
Сар

1

2

3

7

8

9

Холбогдох судалгаа хийсэн.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна..
Журмын төслийг боловсруулж, тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын
27-ны А/54 дүгээр тушаалаар батлуулсан.
Журмыг тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны А/54 дүгээр
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
тушаалаар батлуулсан.
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ
№3.2.4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх дүрэм батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

2

3

4

5

6

Холбогдох судалгааг хийсэн.
Дүрэм-1.
Эхний хагас жилд: Дүрмийг баталсан байна..

Зарцуулсан
хөрөнгө

Дүрмийг тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/53
дугаар тушаалаар батлуулсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Шуудангийн илгээмжийг түр хадгалах, задлах, хураах болон устгах журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Шуудангийн тухай хууль 7.1.7

Хэрэгжих хугацаа

Сар

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

1

Дүрмийн төслийг боловсруулж, тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр
сарын 27-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалаар батлуулсан.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Сар
-

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

№3.2.5

Шуудангийн тухай хууль 7.1.6

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

100%

1

2

3

7

8

9

Холбогдох судалгааг хийсэн.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна..

Хэрэгжилт

Журмын төслийг боловсруулж, тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын
27-ны өдрийн А/56 дугаар тушаалаар батлуулсан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Журмыг тус газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/56
дугаар тушаалаар батлуулсан.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3 Радио долгионы тухай хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн зорилт
№3.3.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг шинэчлэн батлах
Төлөвлөлтийн Радио долгионы тухай хууль 5.2.6
уялдаа:
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Дэлхийн Радио холбооны Их хурал 2019-р Дэлхийн Радио холбооны
Дүрэм шинэчлэгдсэн.
Радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг шинэчилсэн эсэх.
Эхний хагас жилд: Үндэсний радио
хүснэгтийг шинэчлэн баталсан байна.

давтамжийн

хуваарилалтын

ХХМТГ-ын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн A/59 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын
хүснэгт”-ийг:
- Дэлхийн Радио холбооны дүрэмд 2019 онд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй
уялдуулан шинэчлэн боловсруулж, холбогдох байгууллагаас санал
авсан.
- ХХМТГ-ын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн A/80 дугаар
тушаалаар батлуулсан.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.3.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Жилийн эцэст: “Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгт”-ийг
шинэчлэн батлуулсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, дахин төлөвлөх, хуваарилах, ашиглах журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Радио долгионы тухай хууль 5.2.3-ын заалтын дагуу “Радио давтамжийн
зурвасыг төлөвлөх, дахин төлөвлөх, хуваарилах болон радио давтамжийн
ашиглалт, үйлчилгээний төлбөр тогтоох журам” батлах

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

-

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/58 тоот тушаалаар баталсан
журам.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна..
Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
-

-

-

Радио давтамжийн зурвасыг төлөвлөх, дахин төлөвлөх, хуваарилах,
ашиглах журмын төслийг боловсруулсан.
ХХЗХ-ноос 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан үүрэн
болон интернет холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийг хамарсан
Хэлэлцүүлэгт журмын төслийг танилцуулж, хэлэлцүүлсэн.
Радио давтамж эзэмшигч 10 байгууллагад журмын төслийг албан
тоотоор хүргүүлж, санал авсан.
Мөн байгууллагын вэбсайтад 30 хоног байршуулж, олон нийтийн
санал авсан.
Журмыг ХЗДХЯ-д бүртгүүлэхэд шаардлагатай холбогдох баримт
бичгийг (журмын танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ, саналын
товъёог) боловсруулсан.
Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар журмыг хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг
бүрэн хангасан.
Газрын даргын зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн
хуралдаанаар журмыг хэлэлцүүлсэн.
Шинэчлэгдсэн журмыг ХХМТГ-ын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын
21-ний өдрийн A/48 дугаар тушаалаар батлуулсан.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.3.3
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Жилийн эцэст: 1 журам батлуулж, Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Радио давтамжийн нэгдсэн бүртгэлийн журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Радио долгионы тухай хууль 15.3 “Радио давтамж, радио давтамжийн
зурвас ашиглагдах тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийн нэгдсэн бүртгэлийн
журмыг ХХ асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга
батална”

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

ХЗДХЯ-д холбогдох баримт бичгийн хамт хүргүүлж, захиргааны хэм
хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4787 дугаарт бүртгүүлсэн.
Улсын нэгдсэн бүртгэл бүртгэгдсэн журам legalinfo.mn цахим хуудсанд
байршсан.

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Сар

1

2

3

4

5

6

2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/58 тоот тушаалаар баталсан
журам.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна
Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
1.

Радио
давтамжийн
боловсруулсан.

нэгдсэн

бүртгэлийн

журмын

төслийг

2.

ХХЗХ-ноос 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан үүрэн
болон интернэт холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийг хамарсан
Хэлэлцүүлэгт журмын төслийг танилцуулж, хэлэлцүүлсэн.

3.

Радио давтамж эзэмшигч 10 байгууллагад журмын төслийг албан
тоотоор хүргүүлж, санал авсан.

4.

Мөн байгууллагын вэбсайтад 30 хоног байршуулж, олон нийтийн
санал авсан.

5.

ХЗДХЯ-д бүртгүүлэхэд шаардлагатай холбогдох баримт бичгийг
(журмын танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ, саналын товьёг)
боловсруулсан.

6.

Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн
хангасан.

7.

Газрын даргын зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн
хуралдаанаар журмыг хэлэлцүүлсэн.

8.

Шинэчлэгдсэн журмыг ХХМТГ-ын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын
21-ний өдрийн A/47 дугаар тушаалаар батлуулсан.

9.

ХЗДХЯ-д холбогдох баримт бичгийн хамт хүргүүлж, захиргааны хэм
хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4786 дугаарт
бүртгүүлсэн.

Журмыг ХХМТГ-ын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн A/47
дугаар тушаалаар баталсан. Журмыг ХЗДХЯ-наас Захиргааны хэм
хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4786 дугаарт бүртгүүлсэн.
100%
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
№3.3.4
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Радио долгионы тухай хууль 5.2.3-ын заалтын дагуу “Радио давтамжийн
зурвасыг төлөвлөх, дахин төлөвлөх, хуваарилах болон радио давтамжийн
ашиглалт, үйлчилгээний төлбөр тогтоох журам” батлах

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

Өмнөх журам 2003 онд батлагдсан. Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт
өөрчлөлт 2019 онд батлагдсан тул өмнөх журмыг шинэчлэх шаардлагатай.
Журмын төсөл боловсруулж, баталсан байна.
Эхний хагас жилд: Журмын төслийг боловсруулсан байна.
Жилийн эцэст: Журмыг баталсан байна..

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
-

-

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.3.5
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Жилийн эцэст: 1 журам батлуулж, Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, хугацааг сунгах, шилжүүлэх, хүчингүй болгох журам
батлах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох
журмын төслийг боловсруулсан.
ХХЗХ-ноос 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан үүрэн
болон интернет холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийг хамарсан
Хэлэлцүүлэгт журмын төслийг танилцуулж, хэлэлцүүлсэн.
Радио давтамж эзэмшигч 10 байгууллагад журмын төслийг албан
тоотоор хүргүүлж, санал авсан.
Мөн байгууллагын вэбсайтад 30 хоног байршуулж, олон нийтийн
санал авсан.
ХЗДХЯ-д бүртгүүлэхэд шаардлагатай холбогдох баримт бичгийг
(журмын танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ, саналын товъёог)
боловсруулсан.
Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн
хангасан.
Газрын даргын зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн
хуралдаанаар журмыг хэлэлцүүлсэн.
Шинэчлэгдсэн журмыг ХХМТГ-ын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын
21-ний өдрийн A/44 дугаар тушаалаар батлуулсан.
ХЗДХЯ-д холбогдох баримт бичгийн хамт хүргүүлж, захиргааны хэм
хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4784 дугаарт бүртгүүлсэн.
Улсын нэгдсэн бүртгэл бүртгэгдсэн журам legalinfo.mn цахим хуудсанд
байршсан.

Радио долгионы тухай хууль 13.3 “Эрхийн бичгийг шилжүүлэх, хугацааг
сунгах, хүчингүй болгох асуудлыг Харилцаа холбооны асуудал хариуцсан
төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу Зохицуулах
хороо шийдвэрлэнэ”

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Сар

1

2

-
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3

4

5

6

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2019 онд батлагдсан.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журмыг баталсан байна..
Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
-

-

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг олгох, хугацааг сунгах,
шилжүүлэх, хүчингүй болгох журмын төслийг боловсруулсан.
ХХЗХ-ноос 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан үүрэн
болон интернет холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийг хамарсан
Хэлэлцүүлэгт журмын төслийг танилцуулж, хэлэлцүүлсэн.
Радио давmамж эзэмшигч 10 байгууллагад журмын төслийг албан
тоотоор хүргүүлж, санал авсан.
Мөн байгууллагын болон ХХЗХ-ны вэбсайтад 30 хоног байршуулж,
олон нийтийн санал авсан.
ХЗДХЯ-д бүртгүүлэхэд шаардлагатай холбогдох баримт бичгийг
(журмын танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ, саналын товъёог)
боловсруулсан.
Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг бүрэн
хангасан.
Газрын даргын зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн
хуралдаанаар журмыг хэлэлцүүлсэн.
Шинэчлэгдсэн журмыг ХХМТГ-ын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын
21-ний өдрийн A/46 дугаар тушаалаар батлуулсан.
ХЗДХЯ-д холбогдох баримт бичгийн хамт хүргүүлж, захиргааны хэм
хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4785 дугаарт бүртгүүлсэн.
Улсын нэгдсэн бүртгэл бүртгэгдсэн журам legalinfo.mn цахим хуудсанд
байршсан.

Жилийн эцэст: 1 журам батлуулж, Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4 Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн зорилт
№3.4.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр дамжуулах гамшиг болон онцгой байдал, урьдчилан сэргийлэх
үеийн мэдээ, мэдээлэл дамжуулах журам боловсруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлого 2.3.3
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль 29.1.3 (2020 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж
эхэлнэ)
Сар

7

8

9

10

11

12

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль батлагдсан. 2020 оны 07 сарын 01-ний
өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ.
Журам-1.
Жилийн эцэст: Журмын төсөл боловсруулсан байна.

Хэрэгжилт

Холбогдох хууль, журамтай танилцаж, судалгаа хийгдэж, холбогдох
журмыг газрын даргын 2020 оны А/61 тоот тушаалаар баталсан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин

Холбогдох журмыг газрын даргын 2020 оны А/61 тоот тушаалаар
баталсан.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.4.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Үндэсний өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журам боловсруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

-

Суурь түвшин

-

9

10

11

12

Журам-1.
Жилийн эцэст: Журмын төсөл боловсруулсан байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө

Тоон утга: Дүрмийн төсөл – 1, журмын төсөл - 1
Чанарын утга: Өргөн нэвтрүүлгийг хөгжүүлэх сангийн дүрэм болон
журмын төслийг боловсруулав.
70%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Төрийн өмчийн радио, телевизийн газрын сүлжээгээр орон даяар болон тухайн орон нутагт нь
дамжуулах өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийг сонгох шалгуур үзүүлэлт, тавигдах
шаардлагыг батлах, сонгон шалгаруулах журмыг боловсруулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 29.1.5

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

8

2020 оны 6 дугаар сарын 3-нд тус газрын даргын A/75 тоот тушаалаар
ажлын хэсэг байгуулан, журмын төслийн анхны хувилбарыг боловсруулан
ажлын хэсгийн гишүүд болон Соёлын Яам, МТХ, Монгол Сат, ХХЗХ, РТҮС
УТҮГ зэрэг байгууллагууд руу албан бичгээр санал авч, саналыг нэгтгэв.
Мөн агентлагийн мэргэжилтнүүдээс санал авч, Өргөн нэвтрүүлгийг
хөгжүүлэх сангийн дүрэм болон журмын хоёр дахь хувилбарыг
боловсруулж нэгтгэв.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

7

Хэрэгжилт

Хүрсэн түвшин

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Сар

Шаардагдах
хөрөнгө

Хүрэх түвшин

№3.4.3

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлого 2.3.3
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль 29.1.4

Хэрэгжих хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

100%

Хэрэгжилт

Сар

7

8

9

10

11

12

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль батлагдсан. 2020 оны 07 сарын 01-ний
өдрөөс хэрэгжиж эхэлнэ.
Журам-1.
Эхний хагас жилд: Журам баталсан байна.





Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн уулзалт зохион
байгуулсан;
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан орон
нутгийн телевизүүдийн холбоо, телевизүүдийн удирдлагуудтай
хамтран уулзалт зөвлөгөөнийг ХХЗХ болон МТҮП-тай хамтран зохион
байгуулсан. Тус газраас “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн
хэрэгжилтэд төрийн үүрэг оролцоо” сэдвээр илтгэл тавьж, танилцуулга
хийж, панел хэлэлцүүлэгт оролцож, оролцогчдын асуултад хариулав.
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
ЮНЕСКО-гийн Яагаад өргөн нэвтрүүлэгт зохицуулалт хэрэгтэй вэ
зөвлөмж, Германы өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, ITU-ийн
холбогдох зөвлөмжүүдийг судлав.

Өргөн нэвтрүүлгийн контентын чиглэлээр Олон Улсын туршлага,
ЮНЕСКО-гийн зөвлөмжийг судлав.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 29.1.5 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх
хүрээнд германы өргөн нэвтрүүлгийн талаарх Broadcasting Regulation,
Дэлхийн Радио Холбооны дүрэм, зөвлөмж болон холбогдох
стандартууд, нөхцөл шаардлагуудыг судлав.

Өргөн нэвтрүүлгийн контентын чиглэлээр студид тавигдах шаардлага,
ХХЗХ-ны контентын тусгай зөвшөөрөл, нөхцөл шаардлага болон OTT
технологийн талаарх судалгаа хийв. OTT судалгааны хүрээнд
Энэтхэгийн зохицуулалтын зөвлөмж (TRAI: Consultation Paper on
Regulatory Framework for Over-the-Top communication services),
Европын холбооны орнуудын судалгааны тайлан (BEREC: Report on
OTT services), ОУЦХБ-аас хийсэн OTT-г нэвтрүүлснээр эдийн засагт
нөлөөлөх нөлөөллийн талаарх судалгааны 2017 болон 2020 оны
тайлан (Economic Impact of OTTs, 2017), ОУЦХБ-ын Судалгааны
группийн Өргөн нэвтрүүлгийн шинэ технологи, үйлчилгээний
аппликэйшны чиг хандлагын талаарх судалгааны материал (ITU-D
Study Groups: Trends in new broadcasting technologies, services and
applications)-тай танилцав.
Судалгааны үр дүнд тулгуурлан “Төрийн өмчийн радио, телевизийн газрын
сүлжээгээр орон даяар болон тухайн орон нутагт нь дамжуулах өргөн
нэвтрүүлгийн радио, телевизийг сонгох шалгуур үзүүлэлт, тавигдах
шаардлагыг батлах, сонгон шалгаруулах” журмын төсөлд 8 чиглэлээр 21
санал боловсруулж, тусгуулсан болно.
4-р улиралд:
Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.14 в заалтын дагуу байгуулсан ажлын
хэсэгт тус газраас нэгдсэн санал өгсөн боловч, 10 дугаар сард Өргөн
нэвтрүүлгийн тухай хуулийн холбогдох заалтаар уг журмыг салган
боловсруулах удирдлагын шийдвэр гарсны дагуу 10 дугаар сарын 26-нд
газрын даргын A/126 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан, ажлын
хэсгийг хуралдуулж, холбогдох талуудаас санал авч журмын анхны
хувилбарыг боловсруулаад байна.
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Төрөөс иргэдэд хүргэх радио, телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах
үйлчилгээний журмаар зохицуулж, баталсан.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах тухай хуулиар тусгайлан олгосон
чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
№ 3.5.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн
салбарын орон тооны бус дэд зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах, төлөвлөгөөний
биелэлтийг хангаж ажиллах
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын 2017 оны 116-р тогтоол
уялдаа: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах
бодлого 3.4.5
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөр 3.5.2
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Сар

7

8

9

10

11

12

Дэд зөвлөл байгуулагдаж, 2017-2019 онд 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа
явуулж байна.
Дэд зөвлөлийг 2-оос доошгүй удаа хуралдуулсан эсэх, 2020 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсан эсэх
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Эхний хагас жилд: Дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөөг баталж,
хариуцах байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.
Жилийн эцэст: Үндсэн дэд зөвлөл болон салбарын дэд зөвлөлийн
төлөвлөгөөний биелэлтийг хангасан байна.
Орон тооны бус дэд зөвлөлийн хурлыг 1 удаа цахимаар зохион
байгуулсан. (Ковид19 цар тахлын онцгой нөхцөл байдлаас үүдэн цахимаар
хурал зохион байгуулсан). Ажлын хэсгийн
хурлаар “Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг хэвлэл мэдээллийн
байгууллага” шалгаруулахтай холбоотой асуудлаар хэлэлцсэн бөгөөд:
1. ХХЗХ-ны Зохицуулалтын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга Н.Тогтохсүрэн
УБ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 35 радио, 20 өргөн нэвтрүүлгийн
20 телевиз, арилжааны 50 гаруй телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид болон
орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 70 телевизийн үйлчилгээ
эрхлэгчдэд
2. Монголын сайтуудын холбооны Б.Түвшинтөгс сайтуудад
3. Монголын телевизүүдийн холбооны Т.Ганзул телевизүүдэд
4. Монголын өдөр тутмын сонины холбооны М.Баярмагнай сонин хэвлэлд
тус тус мэдээлэл хүргэхээр болсон ба дээрх хүмүүст шалгаруулах
удирдамж болон нарийвчилсан шаардлагын хүснэгтийг боловсруулан
хүргүүлсэн байна. Байгууллагад мэдээлэл хүргэх хугацаа нь 2020 оны 10
дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийг
дуустал байсан бөгөөд 2020 оны 11дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл
материал
хүлээн авсан болно. Уралдааны удирдамжийн дагуу 6
байгууллага материал ирүүлсэн бөгөөд уралдаанд ирүүлсэн материалыг
үнэлэх удирдамж боловсруулж,
шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд илгээн
шалгаруулалтыг явуулан 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ны өдөр ХНХЯ-руу
нэгтгэсэн мэдээллийг хүргүүлсэн байна.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Үндсэн дэд зөвлөл болон салбарын дэд зөвлөлийн төлөвлөгөөний
биелэлтийг хангасан байна.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
№3.6.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын аж ахуй, нэгж, байгууллагыг мэдээ мэдээллээр хангах,
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэх
Төлөвлөлтийн Харилцаа холбооны тухай хуулийн 6.1.12
уялдаа: Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 9.2, 9.3
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Сар

1

2

3

4

5

6

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд мэдэгдэл, мэдээ мэдээллийг хүргүүлсэн.
Хөрөнгө төвлөрүүлэлт нэмэгдсэн эсэх
Эхний хагас жилд: Хөрөнгө төвлөрүүлэлтийг улирал тутам нэмэгдүүлсэн
байна.
Жилийн эцэст: Хөрөнгө төвлөрүүлэлтийг бүрэн төвлөрүүлсэн байна.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй холбоотой мэдээллийг ХХЗХоос хагас бүтэн жилээр авч мэдээллийн баазаа шинэчилсэн.

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Улсын
онцгой комиссын тогтоол, ХХМТГ-ын даргын тушаалын дагуу
2020 оны 1-р улиралд бүх төрлийн мэдээ мэдээллийг цахимаар
хүргүүлсэн. Нийт 521 цахим шууданг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
иргэн, төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн компани, аж
ахуй нэгж байгууллагууд руу илгээсэн.

Тайлан нийлээгүй аж ахуйн нэгжид, цахим шуудангаар хариу
ирүүлээгүй 270 аж ахуй нэгж байгууллагуудад албан тоот
хүргүүлсэн.

Урьд онуудын хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байгууллагуудын хөрөнгө
төвлөрүүлэлтэй шаардаж мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дууссан, аж ахуй нэгжийн
хаягийн байршил тодорхойгүй Жинчин Баяд ХХК, Таятан фүүд
ХХК, Скайпост ХХК, Ану экспресс пост ХХК эрэн сурвалжлуулах
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::


Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.6.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд төвлөрүүлэх хөрөнгө 2020 онд
3,932,048,400 төгрөгийн батлагдсан төлөвлөгөөтэй ажилласанаас
3,951,133,639,64 төгрөгийг төвлөрүүлэн 100% биелүүлсэн.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх
Төлөвлөлтийн Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль 3.1
уялдаа: Засгийн газрын 2009 оны 151 дүгээр тогтоол “Бүх нийтийн үйлчилгээний
үүргийн сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журам”-ын 1.2
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

шүүхийн шийдвэрийг гардан авч эрэн сурвалжлуулж байна.
2020 оноос эхлэн ААНОАТ-ын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
орсноор харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-үүд
нь хагас жилд нэг удаа тайлан нийлж байна. Давхардсан тоогоор
380 аж ахуйн нэгжтэй “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай”
хуулийн дагуу тайлан нийлж 160 аж ахуйн нэгжээс хөрөнгө
төвлөрүүлсэн.

Хэрэгжилт

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Сар

1

2

3

4

5

6

4 тэрбум төгрөг
Төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг боловсруулан Монгол Улсын Ерөнхий
сайдаар батлуулсан эсэх.
Эхний хагас жилд: Төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг Хяналтын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан байна.
Жилийн эцэст: Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу төсөл хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлсэн байна.

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн орон тооны бус
хяналтын зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж,
2019 онд
хэрэгжүүлсэн
төсөл
хөтөлбөрийн
хэрэгжилт,
хөрөнгө
төвлөрүүлэлт болон зарцуулалтын үр дүнг тайлагнаж, 2020 онд
хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдэд санал зөвлөмж авсан.

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн хөрөнгөөр
санхүүжүүлэн, 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн гэрээг
2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр ХХМТГ-ын дарга, Монгол
Улсын Ерөнхий сайдаар батлуулсан.

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн хөрөнгөөр
санхүүжүүлэн, 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн нэмэлт
гэрээг 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр ХХМТГ-ын дарга,
Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар батлуулсан.

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн хөрөнгөөр
санхүүжүүлэн, 2020 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн нэмэлт
гэрээг 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ны өдөр ХХМТГ-ын дарга,
Монгол Улсын сайд, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газрын даргаар
батлуулсан.

Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
хууль -ийн дагуу тендерийг зохион байгуулан, гүйцэтгэгчийг
шалгаруулан гэрээ байгуулан төсөл хөтөлбөрийг амжилттай
хэрэгжүүлсэн.

Батлагдсан төлөвлөгөөний
хэрэгжүүлсэн./100%/


дагуу

төсөл

хөтөлбөрүүдийг

амжилттай

“Хөдөөгийн алслагдсан сум, суурин газарт өргөн зурвасын өндөр
хурдны утасгүй болон суурин интернэтийн үйлчилгээ хүргэх” /71
цэгт/ ХХМТГ/202001009 дугаартай төслийг хэрэгжүүлсэн.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Гүйцэтгэгч: Исатком ХХК
Төслийн хүрээнд 18 аймгийн 71 цэг сумдын Засаг даргын тамгын
газарт болон Эмнэлэгт нийт 8 Мбит/сек-ийн хурдтай интернэтийн
үйлчилгээ бүрэн хүргэн, утасгүй сүлжээний дэд бүтцийг ашиглан иргэд,
олон нийтэд интернэтийн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй ашиглах боломжийг
бүрдүүлсэн.


“Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сумын багт хөдөлгөөнт холбооны
үйлчилгээ хүргэх” /31 цэгт/ ТН-ХХМТГ/202001007 дугаартай
төслийг хэрэгжүүлсэн. Гүйцэтгэгч: Юнител ХХК

Төслийн хүрээнд 12 аймгийн 31 сумын
багуудад хөдөлгөөнт
холбооны 2G сүлжээ оруулсан.Шинээр 31 ажлын байр бий болсон.


“Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сумын багт хөдөлгөөнт холбооны
үйлчилгээ хүргэх” /31 цэгт/ ТН-ХХМТГ/202001007 дугаартай
төслийг хэрэгжүүлсэн. Гүйцэтгэгч: Юнител ХХК

Төслийн хүрээнд 12 аймгийн 31 сумын
холбооны 4G сүлжээг нэмэлтээр хүргэсэн.

багуудад хөдөлгөөнт



“Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээний өргөтгөл хийх” /9 цэгт/
ХХМТГ/Төслийн хүрээнд нийт 4 аймгийн 9 сумын багт хөдөлгөөнт
холбооны 2 жи үйлчилгээ хүргэсэн.Шинээр 2 ажлын байр бий
болсон.



“Сумдад төрийн дижитал шилжилтийг мэдээллийн хэрэгслээр
сурталчлан таниулах” ХХМТГ/202001010 дугаар төслийг
хэрэгжүүлсэн.
Гүйцэтгэгч: Лайт Зүүм ХХК

Төслийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн сум, суурин газарт төрийн
дижитал шилжилтийг мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан, богино
хэмжээний дүрс бичлэгийг телевизүүдээр тогтмол цацаж байна.


“Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг
холбох” 2 тосгон ХХМТГ202003013 дугаартай төслийг
хэрэгжүүлсэн.. Гүйцэтгэгч:Багц 1 Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум
Номгон тосгон – Комтех солюшн ХХК, Багц 2 Хэнтий аймаг Мөрөн
сум Өлзийт тосгон – Нью-Оптик ХХК

Төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Мөрөн сум /Өлзийт тосгон, Сэлэнгэ
аймгийн Сайхан сум /Номгон тосгон тус тус өндөр хурдны шилэн
кабелийн сүлжээнд холбосон.


“Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх” ХХМТГ/202001011 дугаар төслийг хэрэгжүүлсэн.
Гүйцэтгэгч:Монгол Шуудан ХК

Төслийн хүрээнд нийт 9 аймгийн /Баянхонгор аймаг, Булган аймаг,
Дорноговь аймаг, Дундговь аймаг, Өвөрхангай аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Ховд
аймаг, Хөвсгөл аймаг, Хэнтий аймаг/ бүх сумдад /154/ шуудангийн
үйлчилгээг эхлүүлсэн бөгөөд гэрээнд заасан хуваарийн дагуу
санхүүжилтийг олгосон.


“Гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж,
хэвлэн
түгээх”
ХХМТГ/202001012
дугаар
төслийг
хэрэгжүүлсэн.Гүйцэтгэгч: Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Их
сургууль.

Төслийн хүрээнд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн
салбарын нэр томьёоны талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болох зорилгоор,
салбарын нэр томьёоны тайлбар толь бичиг боловсруулан. Гэрээнд
заасан хуваарийн дагуу гүйцэтгэлийн тайлан дээр үндэслэн 100 хувийн
санхүүжилтийг олгосон.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

100%
ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7 Авлигын эсрэг хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
№3.7.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Тус газрын нийтийн албан тушаалтны 2019 оны хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө орлогын
мэдүүлгийг цахимаар хүлээн авч, тайлан мэдээг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

2

3

-

Шалгуур үзүүлэлт

Тус газрын 37 албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2019 оны байдлаар хуулийн хугацаанд бүрэн
шинэчлэн гаргуулж, “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг буюу ХАСХОМ 1 тайлан”, “Албан
тушаалтнуудын 2019 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын
мэдүүлэг /хураангуй/ ХАСХОМ 2 тайлан”, “Мэдүүлэг гаргаж өгөөгүй,
гаргахаас татгалзсан, хугацаа хожимдуулсан албан тушаалтны нэрсийн
жагсаалт ХАСХОМ 3 тайлан”, “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан тухай бүртгэл ХАСХОМ 4
тайлан”-г Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн эсэх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Албан хаагчдаас хуулийн хугацаанд ХАСХОМ-ийг
гаргуулан цахим системд баталгаажуулж, тайлан мэдээг хуулийн
хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн байна.

Хэрэгжилт

Тус газрын 37 албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 2019 оны байдлаар хуулийн хугацаанд бүрэн
шинэчлэн гаргуулж, “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг буюу ХАСХОМ 1 тайлан”, “Албан
тушаалтнуудын 2019 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын
мэдүүлэг /хураангуй/ ХАСХОМ 2 тайлан”, “Мэдүүлэг гаргаж өгөөгүй,
гаргахаас татгалзсан, хугацаа хожимдуулсан албан тушаалтны нэрсийн
жагсаалт ХАСХОМ 3 тайлан”, “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авсан тухай бүртгэл ХАСХОМ 4
тайлан”-г Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэв.

Зарцуулсан
хөрөнгө

Нийтийн албан тушаалтан 37 хүний ХАСХОМ-ийг 2020.02.15-ны дотор
шинэчлэн гаргуулж, цахим системд хуулийн хугацаанд баталгаажуулсан.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг
зохих журмын дагуу авах, бүртгэх, хянан шалгах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн

1

Газрын болон салбарын нийт 40 албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг гаргуулан, АТГ-ын цахим
системд байршуулсан.

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Сар

Суурь түвшин

Хүрсэн түвшин

№3.7.2

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хууль

Хэрэгжих хугацаа

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Сар

1/7
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2/8

3/9

4 / 10

5 / 11

6 / 12

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
шалгуур
үзүүлэлт

Шаардагдах
хөрөнгө

-

Суурь түвшин

2019 онд 8 албан хаагчийг шинээр томилох болон нэгж хооронд сэлгэн
ажиллуулахад ХАСУМ-ийг хянуулсан.
Мэдэгдэл, тайлбарыг 179 албан хаагчаас гаргуулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн
бүрдүүлэлтийн системд тухай бүр бүртгэлийг хийсэн эсэх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: meduuleg.iaac.mn системийн ЭБАТ цэсний бүртгэлийг
тухай бүр оруулсан байна.
Жилийн эцэст: meduuleg.iaac.mn системд 2020 оны мэдүүлэг, мэдэгдэл,
тайлбарын мэдээллийг оруулсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

- Тайлант хугацаанд албан хаагчдаас ашиг сонирхлын зөрчилгүй
талаараа илэрхийлсэн 100 мэдэгдэл, тайлбарыг авч цахим системд
бүртгэсэн. Мөн шилэн дансны www.shilendans.gov.mn цахим системд
нийтийн албан тушаалтнуудаас гаргасан ашиг сонирхлын зөрчилгүй
талаарх мэдэгдэл тайлбарыг оруулсан.
- Тус газарт жинхлэн болон шинээр томилогдохоор нэр дэвшүүлсэн 6
иргэнд ХАСУМ мэдүүлэх эрхийг нээн өгч, мэдэгдэл тайлбарыг
баталгаажуулан
холбогдох
материалуудын
хамт
ХАСУМ-ийг
хянуулахаар АТГ-т хүргүүлсэн.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

- 6 иргэний ХАСУМ-ийг хянуулж сонирхлын зөрчилгүйг тогтоолгосон.
- Гэрээ хэлцэл байгуулах, үнэлгээний хороонд ажиллах, захиргааны акт
боловсруулах, албан томилолтоор ажиллах нийтийн албан хаагчдын
ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэх байдлыг тухай бүр тодруулан, нээлттэй,
ил тод, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8 Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
зорилт
№3.8.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Газрын болон нэгжийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2021
оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, байгуулах ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Төрийн албаны тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйл
Сар

1

2

3

4

5

6

Засгийн газрын 2019 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан аргачлал
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон нэгжийн гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг хагас жилээр төлөвлөж батлуулсан эсэх.
Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
тоо 37.
Эхний хагас жилд: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, нэгжийн
болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг хагас жилээр төлөвлөж батлуулсан байна.
Жилийн эцэст: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, нэгжийн болон
Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг
жилээр төлөвлөж батлуулсан байна.

Хэрэгжилт

Тус газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргаар
хянуулан ЗГХЭГ-т хүргүүлэн батлуулав. Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг
боловсруулан, газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан
ажиллав.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Тус газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг ЗГХЭГ-аар батлуулав.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8 Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
зорилт
№3.8.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Газрын болон нэгжийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 2021
оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, байгуулах ажлыг зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Төрийн албаны тухай хуулийн 54, 55 дугаар зүйл

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Сар

1

2

3

4

5

6

Засгийн газрын 2019 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан аргачлал
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон нэгжийн гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг хагас жилээр төлөвлөж батлуулсан эсэх.
Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
тоо 37.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, нэгжийн
болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг хагас жилээр төлөвлөж батлуулсан байна.
Жилийн эцэст: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, нэгжийн болон
Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг
жилээр төлөвлөж батлуулсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, нэгжийн болон Төрийн жинхэнэ
албан хаагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хагас жилээр
төлөвлөж батлав.
-

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Байгууллагын сүүлийн хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө,
нэгжийн болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчтай байгуулах
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг жилээр төлөвлөж батлав.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2 дугаар хагас жилээр төлөвлөж
ЗГХЭГ-аар батлуулсан. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг
боловсруулж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9 Төсвийн тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
№3.9.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Тус газрын 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин
Шалгуур үзүүлэлт

Тус газрын 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу
хэрэгжилтийг ханган ажиллах
Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн талаар баримтлах
бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2.7
Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл
Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль 2 дугаар хавсралт
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль
Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

16,790,000,000 төгрөг
Өмнөх онд хэрэгжүүлсэн 5 төсөл хөтөлбөрийг боловсруулсан.
Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдсан төсөл, арга
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хэмжээг санхүүжүүлсэн эсэх.
Хүрэх түвшин

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Эхний хагас жилд: Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг ЗГХЭГ-т
хүргүүлж, баталсан байна.
Жилийн эцэст: Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу төсөл, арга
хэмжээг санхүүжүүлсэн байна.
Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц /Увс, Ховд сум/ төсөл:
Увс аймгийн Ховд сумын иргэдэд үүрэн холбооны үйлчилгээг хүргэх
зорилгоор 25м өндөртэй харилцаа холбооны цамхаг, 4Х4 хэмжээтэй
техникийн байр, 6кВат-ын хүчин чадалтай нарны цахилгаан үүсгүүр,
20Х20м харьцаатай төмөр торон хашааг барьж ашиглалтад хүлээлгэн
өгсөн. Гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд хэрэгжилт 100% болсон.
Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц /Ховд, Дөргөн сум/
төсөл:
Увс аймгийн Ховд сумын иргэдэд үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэх
зорилгоор 25м өндөртэй харилцаа холбооны цамхаг, 4Х4 хэмжээтэй
техникийн байр, 6кВат-ын хүчин чадалтай нарны цахилгаан үүсгүүр,
20Х20м харьцаатай төмөр торон хашааг барьж ашиглалтад хүлээлгэн
өгсөн. Гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд хэрэгжилт 100%.
Үүрэн холбооны сүлжээний өргөтгөл, 4G /Говь-Алтай, Бугат сум,
Тахийн тал баг/төсөл:
Тендерийг зохион байгуулахад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй.
Мөн Мобиком Корпораци ХХК-аас төсөл хэрэгжүүлэх газарт сүлжээ
оруулахаар төлөвлөсөн байгааг мэдэгдэж төсвийн хөрөнгийг хэмнэх
үүднээс компанийн өөрийн хөрөнгөөр сүлжээг байгуулахыг санал
болгосны дагуу уулзалт хийсэн. Төсвийн хэмнэлт хийгдэх болсон тул
тендерийг дахин зарлаагүй бөгөөд тус компани сүлжээг байгуулахаар
ажиллаж байна.
Үүрэн холбооны шинэ сүлжээ тавих /Говь-Алтай, Алтай сум, Урт
баг/ төсөл:
Тендерийг зохион байгуулахад шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй.
Мөн Мобиком Корпораци ХХК-аас төсөл хэрэгжүүлэх газарт сүлжээ
оруулахаар төлөвлөсөн байгааг мэдэгдэж төсвийн хөрөнгийг хэмнэх
үүднээс компанийн өөрийн хөрөнгөөр сүлжээг байгуулахыг санал
болгосны дагуу уулзалт хийсэн. Төсвийн хэмнэлт хийгдэх болсон тул
тендерийг дахин зарлаагүй бөгөөд тус компани сүлжээг байгуулахаар
ажиллаж байна.
Хөдөөгийн алслагдсан багуудыг холбоожуулах, сүлжээний өргөтгөл
/Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант
сум/ төсөл:
Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум, Галт сум, Их-Уул сум, Рашаант сумын
иргэдэд үүрэн холбооны үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 20м өндөртэй
харилцаа холбооны 5 ширхэг цамхаг, 4Х4 хэмжээтэй 5 ширхэг техникийн
байр, 6кВат-ын хүчин чадалтай нарны цахилгаан үүсгүүр, 20Х20м
харьцаатай төмөр торон хашааг барьж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.
Гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд хэрэгжилт 100%.
Сумдад төрийн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх "Хур" систем /Улсын
хэмжээнд/ төсөл:
Төслийн хүрээнд 21 аймгийн 243 суманд нөөц тэжээлийн үүсгүүр, 85 цэгт
шинэ барилга, 330 суманд нэг цэгийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг
суурилуулж нийлүүлэв.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

16,524,295,400 төгрөг
Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах үйл ажиллагааг 2020 оны 2
сарын 01-нээс эхлэн хийхээр төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу зар
мэдээг 2020 оны 2 сарын 15-наас олон нийтэд нээлттэй хүргэн ажилласан.
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар нь 2020 онд нийт 7
төрлийн төсөл хөтөлбөрөөр ажил, бараа, зөвлөх үйлчилгээг
авахаар 16,790,000,000 /арван зургаан тэрбум долоон зуун ерэн мянга/
төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд 16,524,295,400 / арван зургаан
тэрбум таван зуун хорин дөрвөн мянга хоёр зуун ерэн таван мянга дөрвөн
зуу/ төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна.
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.10 Захиргааны ерөнхий хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
зорилт
№3.10.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Тус газраас боловсруулж байгаа захиргааны шийдвэрийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг
хангуулж ажиллах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Захиргааны ерөнхий хууль, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын
тухай хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хууль

Хэрэгжих хугацаа

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Газрын даргын 2018 оны А/99 дүгээр тушаалаар “Захиргааны шийдвэрийн
хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг батлуулсан.
Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэргийн архив үүссэн эсэх
Эхний хагас жилд: Газрын даргын тушаалаар 2020 оны хагас жилийн
байдлаар боловсруулсан Захиргааны шийдвэрт хувийн хэрэг үүсгэсэн
байна.
Жилийн эцэст: 2020 онд үүссэн Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэргийг
архивт шилжүүлсэн байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг хөтлөх журмыг нийт албан хаагчдад
цахимаар хүргүүлж, танилцах боломжоор хангасан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Жилийн эцэст: Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн 9 актын хувийн хэргийг үүсгүүлж хадгалсан.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.11. Монгол хэлний тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
зорилт
№3.11.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар
Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Монгол бичгийн олон улсын юникодын стандартыг боловсронгуй болгох
Төлөвлөлтийн
уялдаа:
Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Монгол хэлний тухай хууль
Сар
4
5
Монгол хэлний тухай хуулийн 15.1.1., 15.1.3.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 46 дугаар зарлиг
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 95 дугаар захирамж

6

Суурь түвшин

Юникод консорциум байгууллагатай хамтран монгол бичгийн юникодын
ажлын хэсгийн 3 дугаар хурлаар монгол бичгийн юникодын стандартыг
боловсронгуй болгох чиглэлийг тодорхойлсон.

Шалгуур үзүүлэлт

Олон улсын компьютерийн тэмдэгтийн юникод стандартад монгол бичгийн
юникодын авиазүйн загварын кодчилол тогтворжиж батлагдсан эсэх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: 1. Монгол бичгийн юникод стандартын ажлын хэсгийн
4 дүгээр хурлаар авиазүйн загварыг кодчилолын боловсронгуй болгох
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
хувилбарыг хэлэлцүүлж батлуулсан байна.
2. ISO/IEC/JTC-ын хурлаар авиазүйн загварыг кодчилолын боловсронгуй
болгох хувилбарыг хэлэлцүүлж батлуулсан байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр
дүнд тодорхой хэмжээнд ахиц гарсан ч эцсийн үр дүнд хүрч чадаагүй.
Шалтгаан нь: Энэ жил дэлхий нийтээр дэгдээд байгаа Ковид-19 вирусын
улмаас АНУ-ын Сан Хосе хотноо 4 дүгээр сарын 3-5 өдрүүдэд зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн монгол бичгийн ажлын хэсгийн 4 дүгээр хурал 9
дүгээр сарын 21-23-ны өдрүүдэд болохоор хойшлогдсон. Япон улсын
Токио хотноо 2020 оны 6 дугаар сарын 18-25-ны өдрүүдэд зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн ISO/IEC/JTC-ын хурал цуцлагдсан. АНУ-ын Сан
Хосе хотноо 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-24-ний өдрүүдэд зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн монгол бичгийн ажлын хэсгийн хурал
тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

АНУ-ын Сан Хосе хотноо 9 дүгээр сард болох монгол бичгийн ажлын
хэсгийн 4 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлэх саналаа бэлтгэн ажиллаж байна.
Мөн ӨМӨЗО-ны Үндэсний хэргийн хорооны мэргэжилтэн Лян Жинбаотой
ажил хэргийн холбоотой ажилласан. Монгол бичгийн юникод стандартыг
тогтворжуулах саналаа ӨМӨЗО-ны эрдэмтэн судлаачдад хүргүүлж
ажилласан.
70%

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.12. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
№3.10.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Тус газрын үйл ажиллагаа, чиг үүрэгтэй холбоотой өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд
шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл,
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

-

Суурь түвшин

-

Шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

ирүүлсэн

өргөдөл,

гомдлыг

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100 хувь.
Жилийн эцэст: Тус
бүртгэлжүүлсэн байна.

газарт

хандан

Хуулийн хугацаанд багтаан хариу өгч, шийдвэрлэсэн байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Тус газарт хандан ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэлжүүлж газрын
даргаар цохолт хийлгэн холбогдох шийдвэрийг ажлын 2-10 хоногийн дотор
гаргуулж хариуг хүргүүлэв.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-

Хүрсэн түвшин
Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Тус газарт хандан ирүүлсэн нийт 14 өргөдөл, гомдлыг бүртгэлжүүлсэн
бөгөөд хуулийн хугацаанд багтаан хариу өгч, шийдвэрлэсэн.
100%

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.13. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар хүлээсэн чиг
үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
№3.13.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Монгол Улсыг гадаад улсад сурталчлах ажлын хүрээнд олон улсын томоохон хурал,
зөвлөгөөнийг Монгол Улсад зохион байгуулах
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль.

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

-

Суурь түвшин

Олон улсын болон бүс нутгийн мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын
байгууллагуудын томоохон арга хэмжээг Улаанбаатар хотноо нэгээс
доошгүй удаа зохион байгуулдаг.

Шалгуур үзүүлэлт

Олон улсын болон бүс нутгийн мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын
байгууллагын 3 арга хэмжээ.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: НҮБ-ын Сансрын асуудал эрхлэх алба, Монголын геомэдээллийн холбоотой хамтран 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-аас 17-ны
өдрүүдэд “Хиймэл дагуулын байрлал тодорхойлох системийн хэрэглээ”
сэдэвт семинар
АНДСХАБ-ын “Байрлал тодорхойлох системийн олон улсын
хяналт, үнэлгээний төсөл”-ийн ажлын хэсгийн хурал
АНДСХАБ-ын Газар хөдлөлтийн судалгааны төслийн сайтын
судалгааны ажлыг зохион байгуулсан байна.
Жилийн эцэст:
-

ОУЦХБ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн Зохицуулагчдын уулзалт,
“Дэлхийн зохицуулагчдын симпозиум 2020” зохион байгуулсан
байна.
Covid-19-ын тархалттай холбоотойгоор 2020 онд төлөвлөгдсөн бүх гадаад
арга хэмжээнүүд цуцлагдсан болно.
-

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт
Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Covid-19-ын тархалттай холбоотойгоор 2020 онд төлөвлөгдсөн бүх гадаад
арга хэмжээнүүд цуцлагдсан болно.
Үнэлэх боломжгүй

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.14. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт
№ 3.14.1
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэг, ЗГ-ын
2017 оны 89 дүгээр тогтоол

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө боловсруулсан.

Шалгуур үзүүлэлт

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийж зөвлөмж гарсан эсэх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн
талаар баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Өрх бүрт шуудан үндэсний
хөтөлбөр, Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр, Гурван тулгуурт хөгжлийн
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
бодлого баримт бичгийн хэрэгжилтэд 2020 оны хагас жилийн байдлаар
хяналт-шинжилгээ хийж зөвлөмж гарсан байна.
Жилийн эцэст: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар
баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Өрх бүрт шуудан үндэсний хөтөлбөр, Цахим
засаглал үндэсний хөтөлбөр, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого баримт
бичгийн хэрэгжилтэд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар үнэлгээ хийж
зөвлөмж гарсан байна.
Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Эхний хагас жилд: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн
талаар баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Өрх бүрт шуудан үндэсний
хөтөлбөр, Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр, Гурван тулгуурт хөгжлийн
бодлого баримт бичгийн хэрэгжилтэд 2020 оны хагас жилийн байдлаар
хяналт-шинжилгээ хийж зөвлөмж гаргасан.
Жилийн эцэст: Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар
баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Өрх бүрт шуудан үндэсний хөтөлбөр, Цахим
засаглал үндэсний хөтөлбөр, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого баримт
бичгийн хэрэгжилтэд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтшинжилгээ хийж, үнэлгээ өгч зөвлөмж гаргасан ажлын тайланг холбогдох
дээд шатны байгууллагууд руу хүргүүлсэн.

Зарцуулсан
хөрөнгө
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

№3.14.2
Арга
хэмжээний
нэр, дугаар

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгч
зөвлөмж гаргасан ажлын тайланг холбогдох дээд шатны байгууллагууд
руу хүргүүлсэн.
100%

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин
УИХ-ын болон Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион
байгуулж, биелэлтийг тооцон ЗГХЭГ-т хүргүүлэх
Төлөвлөлтийн
уялдаа:

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлт

-

Засгийн газрын 2017 оны 89, 111 дүгээр тогтоол

Хэрэгжих хугацаа
Шаардагдах
хөрөнгө
Суурь түвшин

Сар

1/7

2/8

3/9

4/10

5/11

6/12

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт 85%

Шалгуур үзүүлэлт

Дээд газраас ирүүлсэн хяналтад авсан шийдвэрийн гүйцэтгэлийн хувь 80аас багагүй байх.

Хүрэх түвшин

Эхний хагас жилд: Ирүүлсэн дээд газрын шийдвэрийг хяналтад авч, арга
хэмжээний биелэлтийг үнэлгээний цахим хуудсанд оруулсан байна.
Жилийн эцэст: Хяналтад авсан шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг хагас жил
тутам үнэлэн Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ. Хурлаар
хэлэлцүүлсэн тайланг 1 болон 7 сарын 15-ны өдрийн дотор
www.unelgee.gov.mn цахим хуудсанд оруулсан байна.

Арга
хэмжээний
хэрэгжилт

Хэрэгжилт

Тус газарт ирүүлсэн дээд газрын шийдвэрийг хяналтад авч удирдлагад
танилцуулан архивт хадгалав. 2020 оны хувьд тус газрын тогтоол
шийдвэрийн биелэлтийг улирал бүр болон шаардлагатай тохиолдлуудад
боловсруулан гаргаж ЗГХЭГ-т цаасан хэлбэрээр, www.unelgee.gov.mn
цахим хуудсанд нийт 5 удаа оруулсан. Хэрэгжилт 96 хувьтай гарсан.

Зарцуулсан
хөрөнгө

-
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хүрсэн түвшин

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ

Тус газрын зүгээс дээд газраас гаргасан тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг
жилийн эцсийн байдлаар боловсруулж Даргын зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлж ЗГХЭГ-т хүргүүлээд байна.
100%

ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн:

№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэмжих
нэгж

Эхний

2019 он
3.1.1

Журам баталсан эсэх.

хувь

3.1.2

Журам баталсан эсэх.

хувь

3.1.3

Журам баталсан эсэх.

3.1.4

Ажлын
байгуулагдсан.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт

хагас жил
хэсэг

Жилийн эцэс

20

70

-

20

70

хувь

-

70

Журам баталсан эсэх.

хувь

-

70

3.1.5

Баримт бичгийн төслийн санал
боловсруулсан эсэх

хувь

Ажлын
байгуулсан,
хийж байна.

3.1.6

Журам баталсан эсэх.

хувь

Холбогдох
эхэлсэн.

3.1.7

Журам баталсан эсэх.

хувь

-

-

40

хувь

МУ-ын
гишүүнчлэл
бүхий ОУ-ын болон
бүс
нутгийн
6
байгууллагатай
идэвхтэй
хамтран
ажилладаг.

50

100

3.1.8

МУ-ын байр суурь, саналыг
боловсруулж хүргүүлсэн эсэх

хэсэг
судалгаа
судалгааг

100

70

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2-ын үр дүн:

№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэмжих
нэгж

2019 он

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
хагас жил

Жилийн эцэс

3.2.1

Журам баталсан эсэх.

хувь

Холбогдох судалгааг
хийсэн.

20

70

3.2.2

Журам баталсан эсэх.

хувь

-

40

100

3.2.3

Журам баталсан эсэх.

хувь

-

60

100

3.2.4

Дүрэм баталсан эсэх.

хувь

-

100

-

3.2.5

Журам баталсан эсэх.

хувь

Холбогдох судалгааг
хийсэн.

40

100

Хэмжих

Суурь түвшин

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3-ын үр дүн:
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

60

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
нэгж

үзүүлэлт
2019 он

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

Үндэсний радио
хуваарилалтын
шинэчилсэн эсэх

давтамжийн
хүснэгтийг

Эхний
хагас жил

Жилийн эцэс

хувь

Холбогдох судалгааг
хийсэн.

-

100

хувь

2016 оны 12 дугаар
сарын 27-ны өдрийн
А/58 тоот тушаалаар
баталсан журам.

100

-

хувь

2016 оны 12 дугаар
сарын 27-ны өдрийн
А/58 тоот тушаалаар
баталсан журам.

100

-

Журам баталсан эсэх.

хувь

Радио долгионы тухай
хуулийн
нэмэлт
өөрчлөлт 2019 онд
батлагдсан тул өмнөх
журмыг
шинэчлэх
шаардлагатай.

40

100

Журам баталсан эсэх.

хувь

Радио долгионы тухай
хуулийн
нэмэлт
өөрчлөлт 2019 онд
батлагдсан.

100

-

Журам баталсан эсэх.

Журам баталсан эсэх.

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4-ийн үр дүн:

№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Суурь түвшин

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт

2019 он

Эхний
хагас жил

Өргөн нэвтрүүлгийн
тухай хууль
батлагдсан

-

100

Жилийн эцэс

3.4.1

Журам баталсан эсэх.

хувь

3.4.2

Журам баталсан эсэх.

хувь

-

40

70

Журам баталсан эсэх.

хувь

Өргөн нэвтрүүлгийн
тухай хууль 2020 онд
батлагдсан

-

100

3.4.3

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5-ын үр дүн:

№

3.5.1

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Дэд зөвлөлийн хуралдааныг
зохион байгуулах, төлөвлөгөөний
биелэлтийг хангаж ажилласан
эсэх

Суурь түвшин

Хэмжих
нэгж

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт

2019 он

Эхний
хагас жил

хувь

Дэд
зөвлөл
байгуулагдаж,
20172019 онд 3 дахь
жилдээ үйл ажиллагаа
явуулж байна.

-

Хэмжих
нэгж

Суурь түвшин

Жилийн эцэс

100

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6-ийн үр дүн:
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

61

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
2019 он

3.6.1

Хөрөнгө төвлөрүүлэлт нэмэгдсэн
эсэх

хувь

3.6.2

Төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг
батлуулж хэрэгжүүлсэн эсэх

хувь

Эхний
хагас жил

Тусгай
зөвшөөрөл
эзэмшигчдэд
мэдэгдэл,
мэдээ
мэдээллийг
хүргүүлсэн.
-

Жилийн эцэс

50

100

50

100

ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЗОРИЛТЫН ДҮН
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7-ийн үр дүн:

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

3.7.1

Авлигатай тэмцэх газарт
хүргүүлсэн эсэх

3.7.2

meduuleg.iaac.mn
системд
2020
оны
мэдүүлэг,
мэдэгдэл,
тайлбарын мэдээллийг
оруулсан эсэх.

Хэмжих нэгж

хувь

хувь

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт

2019 он

Эхний
хагас жил

40 хүний материалыг
хүргүүлсэн

50

100

50

100

ХАСУМ хянуулсан тоо 8,
Мэдэгдэл тайлбар
гаргасан тоо 179

Жилийн эцэс

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8-ын үр дүн:

Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он

3.8.1

Газрын болон нэгжийн
2020 оны гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө,
Төрийн
жинхэнэ албан хаагчийн
2021 оны гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөөг
боловсруулж, байгуулах
ажлыг
зохион
байгуулсан эсэх

хувь

34 хүний материалыг
хүргүүлсэн

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
хагас жил

50

Жилийн эцэс

100

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9-ийн үр дүн:
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он

3.9.1

2021
оны
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөгөөний
дагуу
хэрэгжилтийг
ханган
ажилласан эсэх

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

5 төсөл хөтөлбөрийг
боловсруулсан.
хувь

50

62

100

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.10-ын үр дүн:
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он

3.10.1

Захиргааны
шийдвэрийн
хувийн
хэргийн архив үүссэн
эсэх

хувь

Газрын даргын 2018 оны
А/99 дүгээр тушаалаар
“Захиргааны
шийдвэрийн
хувийн
хэрэг хөтлөх журам”-ыг
батлуулсан.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

50

100

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.11-ийн үр дүн:
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он

3.11.1

Монгол бичгийн олон
улсын
юникодын
стандартыг
боловсронгуй
болсон
эсэх

хувь

Юникод
консорциум
байгууллагатай хамтран
монгол
бичгийн
юникодын
ажлын
хэсгийн
3
дугаар
хурлаар монгол бичгийн
юникодын
стандартыг
боловсронгуй
болгох
чиглэлийг тодорхойлсон.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

40

70

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.12-ын үр дүн:
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он

3.12.1

Өргөдөл,
гомдлыг
хуулийн
хугацаанд
шийдвэрлэсэн эсэх

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

хувь

50

100

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.13-ын үр дүн:
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он

3.13.1

Олон улсын болон бүс
нутгийн
мэдээлэл,
харилцаа
холбооны
салбарын байгууллагын
3 арга хэмжээг зохион
байгуулсан эсэх

хувь

Олон улсын болон бүс
нутгийн
мэдээлэл,
харилцаа
холбооны
салбарын
байгууллагуудын
томоохон арга хэмжээг
Улаанбаатар
хотноо
нэгээс доошгүй удаа
зохион байгуулдаг.

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил
Covid-19-ын
тархалттай
холбоотойгоор
2020
онд
төлөвлөгдсөн бүх гадаад арга
хэмжээнүүд цуцлагдсан болно.

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.14-ийн үр дүн:
Суурь түвшин
№

Үр дүнгийн үзүүлэлт

Хэмжих нэгж
2019 он
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Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн
үзүүлэлт
Эхний
Жилийн эцэс
хагас жил

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

3.14.1

Мэдээлэл,
харилцаа
холбооны
салбарын
хөгжлийн
бодлогын
баримт
бичгүүдийн
хэрэгжилтэд
хяналтшинжилгээ,
үнэлгээ
хийсэн эсэх

Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх төлөвлөгөө
боловсруулсан.
хувь

3.14.2

УИХ-ын болон Засгийн
газрын
тогтоол,
шийдвэрийн
биелэлтийг хангуулах
ажлыг зохион байгуулж,
биелэлтийг
тооцон
ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн
эсэх

хувь

Тогтоол шийдвэрийн
биелэлт 85%

64

50

100

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ
№

Тайлангийн хавсралт

Хавсралт №1.

Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Хавсралт №2.

Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Хавсралт №3.

Байгууллагын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хавсралт №1.

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН
СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ / 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР /
2020.12.31
Д/д

Сургалтын
төрөл, хэлбэр,
чиглэл

1.

Хууль
тогтоомжийн
тухай хуулийн
талаар
танилцуулах
Англи
хэлний
мэдлэгээ
дээшлүүлэх

2

3

Олон
Улсын
цахилгаан
холбооны болон
шуудангийн
байгууллага,
Ази,
номхон
далайн бүсийн
цахилгаан
холбоо
болон
шуудангийн
байгууллага
зэрэг
гишүүн
байгууллагын
шугамаар
зохион
байгуулагдах
хурал, семинар,
сургалтад
хамрагдах

Хамрагд
ах
хүний
тоо
Хүний
тоо
хязгаарл
ахгүй

Хугацаа

Шалгуур
үзүүлэлт

Биелэлт

Тухай
бүр

Агентлагийн
мэргэжилтнү
үд

Салбарын болон Төрийн албаны тухай хуулийн /
шинэчилсэн найруулга/ талаар нийт албан хаагчдад
танилцуулсан. ТАЗ-өөс зохион байгуулсан сургалтад тус
газраас нийт 13 албан хаагч хамрагдсан.

Хүний
тоо
хязгаарл
ахгүй

Тухай
бүр

Агентлагийн
мэргэжилтнү
үд

Тухайн хариуцсан ажлын чиглэлээр албан хаагчид
зохих мэдлэгээ байнга дээшлүүлэн ажиллаж байна.

Хүний
тоо
хязгаарл
ахгүй

20182020 онд

Агентлагийн
болон
салбарын
байгууллагы
н
мэргэжилтнү
үд

Тайлант хугацаанд / 2018-2019 / Олон улсын цахилгаан
холбооны болон Ази, номхон далайн бүсийн цахилгаан
холбооны байгууллагын шугамаар тус газрын 21 албан
хаагч хурал, семинарт хамрагдсан.
Биечлэн /1/:
ОУЦХБ-ын
“Цахим
орчин
хамгаалал" сэдэвт бүсийн бага хурал

дахь

хүүхэд

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар Олон улсын болон
бүс нутгийн 16 арга хэмжээнд цахим хэлбэрээр
оролцсон.
Цахим хэлбэрээр /16/:
АНДЦХБ-ын Утасгүй холбооны ажлын хэсгийн
26 дугаар уулзалт
АНДСХАБ-ын Аудитын хорооны хурал;
АНДСХАБ-ын Хөгжлийн төлөвлөгөөний хурал
АНДСХАБ-ын Сансар судлал, боловсрол,
сургалтын хөгжлийн төлөвлөгөөний 5 дахь хурал
АНДЦХБ-ын Бодлого, зохицуулагчдын 13 дахь
форум;
АНДЦХБ-ын Стандартчиллын хөтөлбөрийн 32
дахь форум
Дэлхийн радиогийн их хурлын Ази, Номхон
далайн бүсийн 1 дүгээр бэлтгэл хурал
АНДЦХБ-ын Бодлого, зохицуулалтын 20 дугаар
форум;
Дэлхийн цахилгаан холбооны хөгжлийн бага
хурлын Ази, Номхон далайн бүсийн 1 дүгээр бэлтгэл
хурал;
АНДСХАБ-ын Удирдах ажилтны уулзалт
АНДЦХБ-ын Цахилгаан холбооны хөгжлийн
форум
АНДЦХБ-ын Удирдлагын хорооны 44 дүгээр
хурал
АНДЦХБ-ын
2021-2023
оны
стратеги
төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг хэсгийн 1, 2, 3 дугаар
хурал
АНДЦХБ-ын Харилцаа холбооны хөгжлийн 17
дугаар форум
ОУЦХБ-ын Дижитал дэлхий 2020: Сайд нарын
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
дугуй ширээний уулзалт
ОУЦХБ-ын Бүсийн хөгжлийн форум
4

5

6

7

Байгууллагын
дотоод
мэдээллийн
цагийг
зохион
байгуулах
Олон
улсын
байгууллагын
болон
бусад
тэтгэлэгт
хөтөлбөрт
сургалтад
хамруулах

Удирдлагын
академийн
мэргэшүүлэх
дипломын
сургалт
АНДСХБ-ны
байгууллагын

Хүний
тоо
хязгаарл
ахгүй

7 хоногт
нэг удаа
/Баасан
гарагт /

Агентлагийн
мэргэжилтнү
үд

Баасан гараг бүрт албан хаагчдад мэдлэг, мэдээлэл
олгох чиглэлээр мэдээллийн цагийг нийтдээ 18 удаа
зохион байгуулсан.

1-2 хүн

20182020 онд

Агентлагийн
болон
салбарын
байгууллагы
н
мэргэжилтнү
үд

Covid-19-ын тархалттай холбоотойгоор эхний 2 улиралд
төлөвлөгдсөн бүх сургалтууд хойшилсон эсхүл
цуцлагдсан
бөгөөд
тайлант
хугацааны
дараах
сургалтуудад салбарын 54 албан хаагчийг 16 сургалтад
хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд:

2 хүн

6 хүн

20182020 онд

2018-

Агентлагийн
мэргэжилтнү
үд

Агентлагийн
болон
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АНДСХАБ-ын “Сансрын хог хаягдал: Сорилт
бэрхшээлийг арилгах арга зам” сэдэвт сургалт
АНДСХАБ,
Агаар,
сансрын
мэдээлэл
судалгааны институт, Хятадын шинжлэх ухааны
академиэс хамтран зохион байгуулж буй “Зайн тандан
судалгааны мэдээлэл технологийн үзүүлэлт, хэрэглээ”
сэдэвт сургалт;
АНДСХАБ-ын “Газар хөдлөлтийг урьдчилан
таамаглах зорилгоор хиймэл дагуул болон газрын
тандан судалгааг нэгтгэх нь” сэдэвт сургалт
АНДЦХБ-аас зохион байгуулж буй “5G сүлжээ
ба Юмсын интернэтэд дүн шинжилгээ хийх тооцооллын
төлөв байдал” сэдэвт сургалт
АНДЦХБ-аас ирүүлсэн “Кибер сүлжээний
хамгаалал ба кибер хууль, эрх зүй” сэдэвт сургалт
АНДСХАБ-аас зохион байгуулж буй “Бичил
хиймэл дагуулын 2 дугаар симпозиум”
АНДЦХБ-ын
“Ухаалаг
оптик
сүлжээний
технологи ба шийдэл” сургалт;
АНДЦХБ-ын “Ирээдүйн сүлжээний технологи”
сургалт;
АНДЦХБ-ын “Гамшгийн үеийн менежментэд
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг ашиглах нь”
сургалт;
АНДСХАБ-ын “Тандан судалгааны мэдээлэл
боловсруулалт ба хот, суурин газар дахь хэрэглээ”
сургалт;
АНДЦХБ-ын
“Тоон
хуваагдлыг
арилгах
зорилгоор бүс нутгийн ард иргэдийн цахим хэрэглээг
нэмэгдүүлэхэд
чиглэсэн
үндсэн
сүлжээний
төлөвлөлтийн ур чадварын хөгжүүлэх” сургалт;
АНДЦХБ-ын “Мэдээлэл, харилцаа холбооны
бодлого, зохицуулалт” сургалт
НҮБ-аас
зохион
байгуулсан
“Гамшгийн
эрсдэлийн бууруулахад сансрын технологийг ашиглах
тухай” олон улсын бага хурал;
АНДЦХБ-ын “Хувийн мэдээллийг хамгаалах
болон хил дамнасан мэдээлэл” сэдэвт сургалт;
Эстонийн цахим засаглалын академиас зохион
байгуулсан “Цахим эрин дэх сонгуулийн аюулгүй,
найдвартай ажиллагааг хангах нь” сэдэвт бага хурал;
АНДЦХБ-ын “Телемедициний сүлжээний чанар
болон аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт
Удирдлагын академийн Тэргүүн, ахлах түшмэлийн
сургалтад нийтдээ 8 албан хаагч хамрагдсан.

АНДСХАБ-аас хэрэгжүүлж буй “Сансрын хэрэглээний
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд БНХАУ-ын Бейхангийн их

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
шугамаар
тэтгэлэгт
сургалт
/магистр,
доктор/
8

9

10

11

12

13

БНСУ-ын Койка
байгууллагын
шугамаар
урт
хугацааны
сургалт
“Олон
улсын
туршлагаас
суралцахуй”
сургалт

Архив,
албан
хэрэг
хөтлөлтийн
талаарх сургалт
Худалдан авах
ажиллагааны А3
сургалт
Зөв амьдрах хэв
маягийг
хэвшүүлэх,
ёс
зүйг
төлөвшүүлэх,
ашиг сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх зэрэг
чиглэлээр
сургалт зохион
байгуулах
Гамшгаас
хамгаалах
мэдээлэл
харилцаа
холбооны улсын
албаны
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
хангуулах
талаар сургалт
дадлага зохион
байгуулах

2020 онд

1-2 хүн

20182020 онд

100 хүн

20182020 онд

50-60
хүн

20182019 онд

15 хүн

20182019 онд

50-60
хүн

10002000 хүн

20182020 онд

20182020 онд

салбар,
харъяа
газрын
мэргэжилтнү
үд

сургуульд 2020 оноос суралцах MASTA, DOCSTA
хөтөлбөрийн
сонгон
шалгаруулалтад
магистрын
хөтөлбөрийн 3, докторын хөтөлбөрийн 1 мэдүүлэгчийн
материалыг хүргүүлснээс 3 оюутан тэнцэж, цахим
хэлбэрээр хичээллэж эхлээд байна.

Агентлагийн
мэргэжилтнү
үд

Койка байгууллагын шугамаар Төрийн албаны зөвлөл,
Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газраас тус тус 1
албан хаагчийн нэрийг дэвшүүлсэн.

Агентлагийн
мэргэжилтнү
үд болон
яам, бусад
агентлагийн
мэргэжилтнү
үд
Агентлагийн
удирдлагууд,
мэргэжилтнү
үд
Агентлагийн
удирдлагууд,
мэргэжилтнү
үд
Агентлагийн
удирдлагууд,
мэргэжилтнү
үд

Сансрын холбооны чиглэлээр БНФУ-ын сансрын
нийгэмлэгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар
судалгаа хийсэн. Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах
чиглэлээр БНЭсУ-тай хамтран ажиллаж байна.

Агентлаг
болон МХХны салбарын
болон
харъяа
байгууллагы
н албан
хаагчид

Гамшгаас хамгаалах чиглэлээр Онцгой байдлын
газартай хамтран сургуулилтыг 2 удаа зохион
байгуулсан.
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Удирдлагын академиас зохион байгуулсан сургалтад 2
албан хаагч онлайнаар суралцсан.

Худалдан авах ажиллагааны
хамрагдаагүй байна.

сургалтад

одоогоор

Зөв амьдрах хэв маягийг хэвшүүлэх, ёс зүйг
төлөвшүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх зэрэг чиглэлээр сургалтыг Авлигатай тэмцэх
газраас тус газрын албан хаагчдад зохион байгуулсан.

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

Хавсралт №2.

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын болон салбар, харъяа төрийн
өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл,
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
/ 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар /
2020.12.31
1.
№

Хэрэгжүүлэх ажил

Орон сууцаар хангах, нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр
Хугацаа
Биелэлт

1.1

Ажиллагсдын
орон
төрөлжүүлэн гаргах

1.2

Судалгаанд үндэслэн орон сууц, хашаа байшин
худалдан авах, шинээр барих, нөхцөлийг нь
сайжруулахад хууль тогтоомжийн дагуу банкны
урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах,
байгууллагаас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

1.3

1.4

сууцны

судалгааг

Ажиллагсдыг зуслангийн газар өмчилж авахад нь
туслалцаа үзүүлэх, зуслангийн байр барихад нь
байгууллагын зүгээс
санхүүгийн дэмжлэг
үзүүлэх

Ажиллагсадыг өвлийн бэлтгэлээ хангахад нь
зориулж түлээ, нүүрс авахад нь санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх

2020 он

2020 он

2020 он

2020 он

Албан хаагчдын орон сууцны нөхцөлийн
талаарх судалгааг гаргасан.
Одоогийн байдлаар байгууллагаас
санхүүгийн дэмжлэг хүссэн хүсэлт
ирүүлээгүй байна.

Байгууллагаас
албан
хаагчдын
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс
Ар хөндлөнгийн аманд зуслангийн
газрын асуудлыг шийдвэрлээд байна.
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр 5
албан хаагчид хөнгөлөлттэй нөхцөлийн
орон сууцанд хамруулав.
Өвлийн бэлтгэлтэй холбоотойгоор
албан хаагчид тусламж үзүүлсэн.
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2. Ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Ажлын байрны тохижилт, шинэчлэлтийг орчин
үеийн оффисын стандартын жишигт нийцүүлэн
тохижуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж, ая
тухтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Ажиллагсдыг
ажил
үүргээ
гүйцэтгэхэд
шаардлагатай компьютер, техник хэрэгслээр
бусад эд зүйлсээр хангах асуудлыг судалгаа
хийсний үндсэн дээр жил бүрийн төсөвт тусгах
замаар шийдвэрлэх
Ажиллагсдыг урамшууллын аливаа аргыг судлан
хууль тогтоомжид нийцүүлэн /гадаад, дотоодод
аялуулж, амраах, сувилуулах, материаллаг
бараа бүтээгдэхүүн / урамшуулах ажлыг зохион
байгуулах
Шинээр гэр бүл болох, хүүхэд төрүүлэх, Төр,
засгийн одон медаль, шагналаар шагнуулах,
эрдмийн цол зэрэг хамгаалах зэрэг баярт үйл
явдал тохиолдоход нь байгууллагаас эд
хөрөнгийн болон мөнгөн тусламж олгох
Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гэр бүлийн
гишүүнээ тэтгэх, ажилтны өрхийн орлого буурч
нэг гишүүнд ноогдох хэмжээ нь амьжиргааны
баталгаажих доод түвшинд хүрэхгүй болсон, ар
гэрт нь гачигдал тохиолдсон зэрэг нөхцөлд
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2020 он

Ажлын байрны тохижилтыг өөрсдийн
нөөц бололцоонд тулгуурлан 10 албан
хаагчийн комьпютерийг шинэчилсэн.
Түүнчлэн албан хаагчдын хоолны өрөөг
тохижуулж, коридор болон 6 өрөөнд
засвар хийсэн болно.
Жил бүрийн төсөвт тусгуулан ажиллаж
байна.

2020 он

2020 он

2020 он

2020 он

Албан хаагчдын ажлын үр дүн,
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг
үндэслэн улирлын болон жилийн эцсийн
байдлаар урамшуулал олгосон.
Шинээр гэр бүл болсон нэг албан
хаагчдад 500 000 төгрөгийн нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж үзүүлсэн.

2 албан хаагчийн эмчилгээнд, 1 албан
хаагчийн ар гэрийн хүн хүнд өвчтэй
гэсэн гачигдлаар буцалтгүй тусламж
олгосон.

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
байгууллагаас нэг удаагийн тэтгэмж, тусламж
олгох
2.6

Ар гэрт нь гачигдал гарах, эмчилгээнд
хамрагдах, хүндээр өвчлөх, эцэг эхийн насны ой
тэмдэглэх, үр хүүхэд, төрсөн ах, дүү нь хуримаа
хийх, сургууль төгсөх, диплом, эрдмийн зэрэг
хамгаалах зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаантай
тохиолдолд цалинтай чөлөө олгох

2020 он

Ар гэрт нь гачигдал гарсан 8 албан
хаагчид буцалтгүй тусламж, шинээр гэр
бүл болсон 1 албан хаагчид тус тус
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.

3. Сургаж, мэргэшүүлэх чиглэлээр
3.1

3.2

3.3

3.4

Ажиллагсдыг ажлаас нь хөндийрүүлэхгүйгээр
бодлогын баримт бичиг боловсруулах, төрийн
захиргааны
онолын
болон
албан
хэрэг
хөтлөлтийн
чиглэлээр ажлын байран дээрх
сургалтыг зохион байгуулах

Ажилтнуудад гадаад хэлний мэдлэг боловсрол
олгоход анхаарч, байгууллагаас санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх
Шинээр ажилд томилогдсон албан хаагч,
ажилтанд газрын чиг үүрэг, бүтэц, зохион
байгуулалт, дотоод журам болон төрийн албан
хаагчийн ёс зүйн дүрэм зэрэг шаардлагатай
мэдээллийн талаар танилцах сургалт зохион
байгуулах
Хувиараа мэргэжил эзэмших, мэргэшлийн зэрэг
ахиулах болон хэлний сургалтад хамрагдаж
байгаа
ажилтнуудад
байгууллагын
зүгээс
санхүүгийн тодорхой дэмжлэг үзүүлж, тэднийг
ажлаас нь түр хугацаагаар чөлөөлөн төрийн
албан хаагчийг мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлэх
нөхцөл бололцоогоор хангах

2020 он

Ахлах
мэргэжилтнүүдээс
шинэ
томилогдсон мэргэжилтнүүдэд бодлогын
баримт бичиг боловсруулах, төрийн
захиргааны онолын болон албан хэрэг
хөтлөлтийн чиглэлээр ажлын байран
дээрх сургалтыг зохион байгуулан
ажиллаж байна.

2020 он

Гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх
чиглэлээр одоогоор санхүүгийн дэмжлэг
хүссэн хүсэлт ирүүлээгүй байна.

2020 он

Шинээр томилогдсон албан хаагчдад
тухай бүр нь газрын чиг үүрэг, бүтэц,
зохион байгуулалт, дотоод журам болон
төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
зэрэг шаардлагатай мэдээллийн талаар
танилцах сургалтыг тухай бүр зохион
байгуулан ажиллаж байна.

2020 он

ШУТИС,
ХМТС
дээр
зохион
байгуулагддаг Мэргэшсэн инженерийн
сургалтад хамрагдсан 2 албан хаагчид
сургалтын
төлбөрөөс
50
хувийн
хөнгөлөлт үзүүлж, 1 албан хаагчийн
зардлыг
ЗГХЭГ-аас
санхүүжүүлэн,
суралцах боломжоор хангасан.

4.Эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр
4.1

4.2

Ажиллагсдыг жилд 1-ээс доошгүй удаа эрүүл
мэндийн үзлэгт хамруулж нарийн мэргэжлийн
үзлэг,
шинжилгээ
хийлгэх,
эмчлүүлэх
шаардлагатай ажилтнуудыг тухай бүрт нь
эмчилгээ, сувилгаа хийлгэх, витаминжуулалтад
хамруулах зэрэг эрүүл мэндийг хамгаалахад нь
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
Ажилтнуудаа өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөлийг
сайжруулах, спортын уралдаан тэмцээн зохион
явуулж байх, 7 хоногт нэг удаа спорт зааланд
тоглуулах,
төрөл бүрийн
спортын арга
хэмжээнд хамруулж, спорт, биеийн тамирын арга
хэмжээг тогтмолжуулах
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Эрүүл мэндийн үзлэгийг Төрийн тусгай
албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Номун
эмнэлэг дээр тус тус зохион байгуулсан.
2020 он

Спорт заалыг
долоо хоног бүрийн
Мягмар гарагт зохион байгуулж байна.
2020 он

ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::
Хавсралт №3.

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Нэг.Ерөнхий зүйл
1.1 Төлөвлөгөөний биелэлтийг санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр тоо баримт,
биелэлтийн хувийн хамт ерөнхий байдлаар:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь Монгол улсын Сайд, Төсвийн
ерөнхийлөн захирагч болон Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын дарга
нарын хооронд байгуулсан “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний дагуу төлөвлөлтийг
гүйцэтгэж, байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажилладаг. Хөрөнгө
оруулалт, худалдан авах үйл ажиллагааг 2020 оны 2 сарын 01-нээс эхлэн хийхээр
төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу зар мэдээг 2020 оны 2 сарын 15-наас олон нийтэд
нээлттэй хүргэн ажилласан. Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар нь 2020 онд
нийт
7
төрлийн
төсөл
хөтөлбөрөөр
ажил,
бараа,
зөвлөх
үйлчилгээг
авахаар 16,790,000,000 /арван зургаан тэрбум долоон зуун ерэн мянга/ төгрөг
зарцуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд 16,524,295,400 / арван зургаан тэрбум таван зуун хорин
дөрвөн мянга хоёр зуун ерэн таван мянга дөрвөн зуу/ төгрөгийн худалдан авалт хийсэн
байна.
1.2
Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагааны талаарх
тайлбар, үндэслэл болон хэрэгжилтийн мэдээллийг хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй
худалдан авалт хийгээгүй болно.
1.3
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн
ажлын шалтгаан, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын хөрөнгө оруулалтын төсөл
арга хэмжээний жагсаалтад 2020 оны төсвийн тодотгол хийгдэж “Үүрэн холбооны
сүлжээний өргөтгөл, 4G /Говь-Алтай, Бугат сум, Тахийн тал баг/”, “Үүрэн холбооны шинэ
сүлжээ тавих /Говь-Алтай, Алтай сум, Урт баг/” гэсэн 2 арга хэмжээ нэмэгдсэн болно.
Тус
арга
хэмжээний
хувьд
ТБОНӨХБАҮХАТ
хуулийн
дагуу
тендер шалгаруулалтын онцгой журам ашиглан цахим системээр сонгон шалгаруулалт
хийгдсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг тендер ирүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр
цуцлагдсан. Гэсэн хэдий ч “Үүрэн холбооны шинэ сүлжээ тавих /Говь-Алтай, Алтай сум,
Урт баг/” төслийн хүрээнд Мобиком ХХК өөрийн хөрөнгөөр зорилтод бүлэгт үүрэн
холбооны үйлчилгээг 2020 оны 11 дүгээр сард багтаан хүргэж 200 сая төгрөгийн
төсвийн хэмнэлтийг бий болгоод байна.
1.4
Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн эсэх
ажлын хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь 6 төрлийн хөрөнгө оруулалт,
хөтөлбөр арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх
хугацаанд хийж дуусгасан болно.
1.5
Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил, түүнийг хэрхэн засаж залруулсан
тухай бараа, ажил, үйлчилгээний хүрээнд:
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ХХМТГ-ын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан ::

Тус газар нь худалдан авах үйл ажиллагааг 2020 оны нэгдүгээр улиралд
зохион байгуулсан бөгөөд, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой
аливаа зөрчил үүсээгүй болно.
1.6
Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдлын
хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газарт худалдан авах ажиллагааны талаар
гарсан гомдол ирээгүй болно.
1.7
Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын бараа худалдан авсан мөнгөн дүн,
нийлүүлэгчийн нэр, гэрээний хэрэгжилтийн талаар тусгах ажлын хүрээнд:
Харилцаа холбооны мэдээллийн технологийн газар нь дотоодын бараа худалдан
аваагүй болно.
Хоёр. Худалдан авах ажиллагааны цахим системийг ашигласан талаар
2.1
Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарласан тендер шалгаруулалтын
тоо, хувь болон системийн ажлын хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь худалдан авах ажиллагааг цахим
системээр зарласан болно.
2.2
Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон тухайн
жилд худалдан авсан бараа, үйлчилгээний тоо, мөнгөн дүн, гэрээний хэрэгжилтийн талаарх
ажлын хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь ерөнхий гэрээ байгуулах журмын
дагуу цахим дэлгүүрийн ашиглалт болон тухайн жилд худалдан авсан бараа, үйлчилгээ
байхгүй болно.
2.3
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (худалдан авах ажиллагааны
мэргэжлийн байгууллага) ерөнхий гэрээний зохион байгуулсан тендер, шалгарсан аж ахуй
нэгжийн тоо, шалгараагүй оролцогчийн үндэслэл болон холбогдох мэдээлэл, худалдан
авалт хийсэн бараа, үйлчилгээний тоо хэмжээ, хэрэгжилтийн талаарх ажлын хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь бүх тендерүүдийг өөрөө зохион
байгуулсан болно.
Гурав. Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар
3.1
Тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа байгууллагуудын тоо, тэдгээрийн
худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар ерөнхий мэдээлэл, худалдан авах
ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар хангасан байдал болон түүнд хяналт тавьж
ажилласан талаарх ажлын хүрээнд:
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын харьяа ҮДТ УТҮГ нь 2020 онд 6
тэрбум төгрөгийн бараа ажил үйлчилгээний худалдан авалтыг амжилттай зохион
байгуулаад байна.
Урсгал төсвийн үйл явц
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2020 оны тайлант хугацаанд Улсын төсвөөс урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 9 929
432,0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалаас 2 297,9 мянган төгрөг, тендэрийн материалын
орлого 1 190 ,0 мянган төгрөг, үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 2 537,1
мянган төгрөгийн эх үүсвэртэй, 9 466 342,1 мянган төгрөгийн зардлын гүйцэтгэлтэй, улсын
төсөвт 469 687,5 мянган төгрөг татан төвлөрүүлсэн байна.
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