


 



 1.1.6 Монгол улсын сүлжээний 
дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулах 

2 дугаар 
улирал 

С.Онончимэг Дугаарлалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөө боловсронгуй 
болно. 

ХХЗХ 

1.1.7 Монгол Улсын харилцаа 
холбооны үйлчилгээний 
өрсөлдөөн, үнэ тарифын талаарх 
бодлогын баримтлах чиглэлийг 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулах 

1 дугаар 
улирал 

А.Уранчимэг 
С.Онончимэг 
Б.Оюунцэцэг 

ЗУХ 

Монгол Улсын харилцаа 
холбооны үйлчилгээний 
өрсөлдөөн, үнэ тарифын 
талаарх бодлого тодорхой 
болно. 

ХХЗХ 
 

1.1.8 “Тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн зохицуулалтын 
үйлчилгээний хөлс тогтоох журам” 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулах  

1 дүгээр 
улирал 

А.Уранчимэг 
С.Онончимэг 

Б.Болор 
ЗУХ 

Тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдэд үзүүлэх 
зохицуулалтын үйлчилгээний 
хөлс тогтоох журмыг Олон 
улсын чиг хандлага, Монгол 
улсын хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн боловсруулж 
батлуулсан байна. 

ХХЗХ 
 

1.1.9 Монгол улсын мэдээлэл, 
холбооны үндсэн сүлжээний 
баримтлах бодлого, нэгдсэн 
төлөвлөлтийг боловсруулах 

3 дугаар 
улирал 

А.Уранчимэг 
С.Онончимэг 

Б.Болор 

Монгол улсын мэдээлэл, 
холбооны үндсэн сүлжээний 
баримтлах бодлого, нэгдсэн 
төлөвлөлттэй болно.  

ХХЗХ 

1.1.10 Үндсэн сүлжээг өргөтгөх, 
шинээр барьж байгуулахад 
шаардагдах хөрөнгө оруулалтын үр 
ашиг, зах зээлийн өнөөгийн болон 
ирээдүйн эрэлт хэрэгцээ 
шаардлагыг нарийвчлан 
тодорхойлох 

Жилдээ  С.Онончимэг 
Б.Болор 

Үндсэн сүлжээг өргөтгөх, 
шинээр барьж байгуулахад 
шаардагдах хөрөнгө 
оруулалтын үр ашгийн 
судалгаатай болсон байна. 

МХС ТӨХХК 
ХХЗХ 

1.1.11  Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх транзит 
урсгал дамжуулах үйлчилгээний 
талаар төрөөс баримтлах бодлогын 
чиглэлийг боловсруулах  

3 дугаар 
улирал 

А.Уранчимэг 
С.Онончимэг 

Б.Болор 
ЗУХ 

Интернетийн транзит 
урсгалыг нэмэгдүүлэх 
боломж бүрдэнэ. 

Мэдээлэл 
холбооны үндсэн 
сүлжээ, дэд 
бүтэц байгуулах, 
эзэмших, 
ашиглах (Улс 
хооронд 
/Транзит/) 
ангиллын 
зөвшөөрөл 
эзэмшигч 
компаниуд 

1.1.12 IPv6-д шилжих бодлогын 
чиглэлийг боловсруулан, 
батлуулах 

Жилдээ И.Мягмарсүрэн IPv6-д шилжих нөхцөл 
бүрдэнэ. 

ХХЗХ 
МТБЗХ 



Ажил үйлчилгээ 1.2 
харилцаа холбоо, 
шуудангийн салбарын 
материаллаг нөөц, техник 
хангамж, суурь дэд бүтэц 
болон гамшгийн үеийн 
холбооны сүлжээний 
зохион байгуулалтыг 
төлөвлөх, харилцаа 
холбооны үйлчилгээний 
хүртээмжийг дээшлүүлэх, 
тоон хуваагдлыг бууруулах 
ажлыг зохион байгуулах, 
зохицуулах 

1.2.1 "ДДЭШТВ" ХХК-тай “Сансрын 
хиймэл дагуулаар телевизийн 10 
сувгийн нэвтрүүлэг орон даяар 
дамжуулах үйлчилгээний Г/04 
гэрээ”-г дуусахад тоон радио 
телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг 
орон нутагт хэрхэн дамжуулах 
талаар санал боловсруулах 

1 дүгээр 
улирал  

Э.Балдансамбуу 
А.Уранчимэг  

2018 оноос хойш тоон 
телевизийн түгээх сүлжээний 
үйл ажиллагааны хувилбар 
саналуудыг тусган 
боловсруулж батлуулсан 
байна. 

ХХЗХ, РТҮС 
УТҮГ 

1.2.2 Тоон телевизийн өргөн 
нэвтрүүлгийн дахин дамжуулах 
сүлжээгээр, дамжигдах сувгийн нэр, 
тоо, үнэ тариф, радио давтамжийн 
харилцан нөлөөлөлтэй холбоотой 
асуудлыг судлан, шийдвэрлэx 

1 дүгээр 
улирал  

Э.Балдансамбуу 
А.Уранчимэг 
Б.Оюунцэцэг 

ЗУХ 
 

-Тоон телевизийн өргөн 
нэвтрүүлгийн сүлжээнээс 
үүрэн холбооны операторын 
үйлчилгээнд орж буй радио 
давтамжийн харилцан 
нөлөөллийн тоо, хэмжээ 
буурна.  
-Тоон телевизийн сүлжээгээр 
орон даяар дамжигдах 
телевизийн сувгийн нэр, тоо 
тодорхой болно. 

ХХЗХ, РТҮС 
УТҮГ 

1.2.3 Монгол улсад үндэсний 
роуминг үйлчилгээ нэвтрүүлэх 
талаар судалгаа хийж, санал 
боловсруулах 

3 дугаар 
улирал 

С.Онончимэг Суурь судалгаа хийсэн 
байна. 
 

ХХЗХ 

1.2.4. Төрийн өмчит болон төрийн 
өмчийн оролцоотой хуулийн 
этгээдийг хувьчлах, өөрчлөн 
байгуулахад тухайн байгууллагын 
өмчлөл, салбарын төрийн 
байгууллагын үүрэг оролцооны 
талаар баримтлах чиглэл гаргах 
 

2 дугаар 
улирал 

Б.Сайнтөр 
В.Батбаяр 

А.Уранчимэг 
ЗУХ 

Монгол Шуудан ХК-ний 
хөрөнгийн зохист харьцаа, 
марк үнэт цаас, олон улсын 
байгууллагын төлөөллийн 
талаар тодорхой чиглэл 
гарна. 

ХХЗХ 
Монгол шуудан 

ХК 
МЦХ ХК 

1.2.5 Өргөн нэвтрүүлгийг орон 
нутагт дамжуулах бие даасан 
сүлжээ байгуулах тооцоо, судалгаа 
хийх 

3 дугаар 
улирал 

Э.Балдансамбуу Сүлжээ байгуулах тооцоо, 
судалгаа хийсэн байна. 

ХХЗХ 
РТҮС УТҮГ 

 

1.2.6 Шилэн кабелийн сүлжээнд 
холбогдоогүй сумдыг үндсэн 
сүлжээнд холбох судалгаа хийх 

Жилдээ Б.Болор 
С.Онончимэг 

Шилэн кабельд холбогдоогүй 
сумдыг холбох мэдээлэл 
тодорхой болно. 
 

БНҮҮС,  
МХС ТӨХХК 



1.2.7 Үндэсний дата төв УТҮГ-ын 
нөөц төв байгуулах ТЭЗҮ 
боловсруулах 

Жилдээ И.Мягмарсүрэн 
МТБЗХ 

Үндэсний дата төв УТҮГ-ын 
нөөц төв байгуулах ТЭЗҮ-тэй 
болсон байна. 

ЗГХЭГ, 
Дэлхийн банкны 

Төсөл 
хэрэгжүүлэх 

нэгж, 
Микросити ХХК 

1.2.8 Газар хөдлөлтийн гамшгийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан ажлын хүрээнд 
холбогдох ажил үүргийг гүйцэтгэх  

Жилдээ  Э.Балдансамбуу 
ЗУХ 

Гамшгаас хамгаалах төрөөс 
баримтлах бодлогын 2 
дугаар зүйлийн 2.5 дахь 
хэсгийн биелэлт хангагдана. 

Газар 
хөдлөлтийн 
гамшгийн 
аюулаас 

урьдчилан 
сэргийлэх 
байнгын 

ажиллагаатай 
зөвлөл,  
ОБЕГ 

1.2.9 Гамшгаас хамгаалах талаар 
төрөөс баримтлах бодлого, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний хүрээнд Газар 
хөдлөлтийн гамшгаас амжиж 
анхааруулах системийг өргөтгөх 
талаар судалгаа хийж, санал 
боловсруулах  
 

Жилдээ 
  

Э.Балдансамбуу 
ЗУХ 

Гамшгаас хамгаалах төрөөс 
баримтлах бодлогын 2 
дугаар зүйлийн 2.4 дэх 
хэсгийн биелэлт хангагдана.  

ОБЕГ 

1.2.10 Шуудангийн салбарт 
мэдээллийн технологид суурилсан 
цахим худалдаа болон бусад 
нэмэлт үйлчилгээг хөгжүүлэх 
судалгаа хийх 

Жилдээ Б.Сайнтөр 
В. Батбаяр 

МТБЗХ 

Шуудангийн үндсэн сүлжээнд 
суурилсан цахим худалдаа, 
хүргэлтийн үйлчилгээг 
сайжруулах боломж 
нэмэгдэнэ.  

ХХЗХ 
Шуудангийн 
үйлчилгээ 

эрхлэгч 
байгууллагууд 

МТБЗХ 

1.2.11 "Өрх бүрт шуудан" үндэсний 
хөтөлбөрийн холбогдох зорилт, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

Жилдээ Б.Сайнтөр Хөтөлбөрийн биелэлт 
хангагдана. 

ХХЗХ 
Шуудангийн 
үйлчилгээ 

эрхлэгч 
байгууллагууд 

1.2.12 Mэдээлэл, харилцаа 
холбооны дэд бүтцийг зам, тээвэр, 
газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалт, эрчим хүчний дэд 
бүтцийн төлөвлөлт, хөрөнгө 
оруулалт, бүтээн байгуулалттай 

Жилдээ  И.Мягмарсүрэн 
Б.Болор 

Mэдээлэл, харилцаа 
холбооны дэд бүтцийг зам, 
тээвэр, газрын харилцаа, 
барилга хот байгуулалт, 
эрчим хүчний дэд бүтцийн 
төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, 

ЗТХЯ 
БХБЯ 
НЗДТГ 
ХХЗХ 

 



уялдуулах эрх зүйн орчны судалгаа 
хийж, сайжруулах арга хэмжээ авах 

бүтээн байгуулалттай 
уялдуулах эрх зүйн орчин 
сайжирсан байна. 

Ажил үйлчилгээ 1.3 
үндэсний радио 
давтамжийн нөөцийг үр 
ашигтай, зүй зохистой 
ашиглах, шударга, тэгш 
хуваарилах ажлыг 
төлөвлөж, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, 
зохицуулах 

1.3.1 Дэлхийн радио холбооны их 
хурлын /WRC-19/-ын хэлэлцэх 
асуудлуудын талаар улс орнуудын 
байр суурийн талаар судалж, 
өөрийн орны саналыг бэлтгэх 

3 дугаар 
улирал  

Б.Оюунцэцэг 
ЗУХ 

Радио давтамж 
хэрэглэгчдийн тасралтгүй 
өсөн нэмэгдэж байгаа 
хэрэгцээ, хөгжлийн хурдыг 
радио давтамжийн зохистой 
бодлогоор хангах зорилгоор 
бүсийн радио холбооны 
хуралд тогтмол оролцож 
өөрийн орны байр суурийг 
илэрхийлнэ. 

 
ХХЗХ 

1.3.2 Дэлхийн радио холбооны 
хөгжлийн чиг хандлагатай 
уялдуулан манай улсын дотоодын 
зах зээл дэх радио давтамжийн 
спектрийн эрэлтийн судалгааг хийх 

1 дүгээр 
улирал  

Ц.Гантөгс 
Б.Оюунцэцэг 

Манай улсын дотоодын зах 
зээл дэх радио давтамжийн 
спектрийн эрэлтийн судалгаа 
хийгдсэн байна. 

ХХЗХ, 
Хувийн хэвшил 

Их дээд сургууль 

1.3.3. Радио давтамжийн эрэлтийн 
судалгаанд үндэслэн 2023 он 
хүртэлх Радио давтамжийн 
хуваарилалтын стратеги 
боловсруулах 

3 дугаар 
улирал  

Ц.Гантөгс 
Б.Оюунцэцэг 

Радио давтамжийн эрэлтийн 
судалгаанд үндэслэн 2023 он 
хүртэлх Радио давтамжийн 
хуваарилалтын стратеги бий 
болно. 

ХХЗХ, 
Их дээд сургууль 

1.3.4. Динамик спектр менежмент, 
когнитив радио, програм хангамжид 
суурилсан радиогийн асуудлаар 
судалгаа хийх 

4 дүгээр 
улирал  

Ц.Гантөгс 
Б.Оюунцэцэгг 

Динамик спектр менежмент, 
когнитив радио, програм 
хангамжид суурилсан 
радиогийн асуудлаар 
судалгаатай болно. 

ХХЗХ, 
Их дээд сургууль 

1.3.5. Монгол Улсын үндэсний 
радио давтамжийн хуваарилалтын 
хүснэгтийг дагаж мөрдүүлэх ажлыг 
хийж, зөрчлийг арилгах 

Жилдээ Ц.Гантөгс 
Б.Оюунцэцэг 

Монгол Улсын үндэсний 
радио давтамжийн 
хуваарилалтын хүснэгтийг 
дагаж мөрдүүлэх ажлыг 
хэвшүүлнэ. 

ХХЗХ 

1.3.6 Хил орчмын радио 
давтамжийн зохицуулалттай 
холбоотой албан бичгүүдэд 
холбогдох саналуудыг хүргүүлэх 

Тухай бүр  Э.Балдансамбуу Монгол Улс, ОХУ-ын хил 
орчимд радио долгионы 
харилцан нөлөөлөл үүсэхээс 
сэргийлнэ. 

ХХЗХ 

1.3.7 Хил орчмын радио 
давтамжийн зохицуулалтын 
асуудлаар Засгийн газар 
хоорондын комисс, холбогдох яам, 
газруудтай хамтран ажиллах 

Тухай бүр Б.Оюунцэцэг 
ЗУХ 

Хил орчмын радио 
давтамжийн координацын 
асуудлыг хариуцаж 
ажиллана. 

 
ХХЗХ 



1.3.8 “Радио давтамжийн ашиглалт, 
үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг 
тогтоох журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж, батлуулах 

2 дугаар 
улирал 

Б.Оюунцэцэг Радио давтамжийн ашиглалт, 
үйлчилгээний төлбөрийн 
хэмжээ тодорхойлогдоно. 

ХХЗХ 

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

1.4.1 Сансрын холбооны хиймэл 
дагуул төслийн нөхцөл шаардлагыг 
шинэчлэн тодорхойлох 

Жилдээ Ц.Гантөгс 
В.Батбаяр 

Харилцаа холбооны 
үйлчилгээг үр ашигтай 
дамжуулах хиймэл дагуулын 
үндэсний сүлжээний 
хувилбарыг тодорхойлно. 

ХХЗХ 

1.4.2 Хиймэл дагуул үйлдвэрлэгч 
компаниуд болон хиймэл дагуул 
хөөргөхөөр төлөвлөж байгаа 
улсуудтай манай улсын үндэсний 
хиймэл дагуул төслийн хүрээнд 
хамтран ажиллах боломжийн 
талаар цуврал уулзалт, ярилцлага 
зохион байгуулах 

Жилдээ Ц.Гантөгс 
В.Батбаяр 

 
ЗУХ 

Хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн техник, технологийн 
болон бизнесийн хамтын 
ажиллагааны хувилбаруудыг 
тодорхойлно. 

Холбогдох 
байгууллагууд 
болон, их дээд 

сургуулиуд 

1.4.3 Дэлхийн Радио Холбооны 
Дүрэм, Хиймэл дагуулын 
төлөвлөлт, радио давтамжийн 
координацитай холбоотой олон 
улсын стандарт, зөвлөмжүүдийг 
нутагшуулах, мэдээллийн сан 
үүсгэх 

 
Жилдээ 

 
В.Батбаяр 

Харилцаа холбооны 
үндэсний хиймэл дагуулын 
төлөвлөлөт, хөгжүүлэлт, 
сүлжээний сайжруулалтын 
чиглэлээр холбогдох 
байгууллагуудыг тогмол 
мэдээллээр хангах ажлыг 
эхлүүлнэ.   

Холбогдох 
байгууллагууд 
болон, их дээд 

сургуулиуд 

1.4.4 Монгол Улсад хуваарилагдсан 
хиймэл дагуулын байрлалыг 
хамгаалах ажлыг гүйцэтгэх 

Жилдээ  В.Батбаяр 
Э.Балдансамбуу  

Харилцан нөлөөлөл үүсгэж 
болзошгүй радио долгионы 
тархалтыг тооцож, сүлжээний 
нөлөөлөл үүсэхээс 
сэргийлнэ. 

ХХЗХ 

1.4.5 Үндэсний хиймэл дагуул 
хөөргөх сансрын оновчтой 
байрлалыг эзэмших, үндэсний 
хиймэл дагуулын радио 
давтамжийг олон улсын мастер 
бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх 

Жилдээ Ц.Гантөгс 
В.Батбаяр 

Үндэсний хиймэл дагуулын 
радио давтамжийн 
төлөвлөлтийг боловсруулж, 
ОУЦХБ-д илгээх, хиймэл 
дагуулын радио давтамжийн 
координаци хийх ажил 
эхэлнэ. 

 

1.4.6 Хиймэл дагуулын систем бий 
болгох чиглэлээр мэргэшсэн хүний 
нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг үе 
шаттай авч хэрэгжүүлэх 

Жилдээ Ц.Гантөгс 
В.Батбаяр 

Хиймэл дагуулын төслийн 
менежментэд сургах, хиймэл 
дагуулын радио давтамжийн 
төлөвлөлт боловсруулах, 
радио давтамжийн 

 



координаци хийх чадвартай 
мэргэшсэн боловсон 
хүчинтэй болсон байна. 

1.4.7 МУ-ын Ерөнхий сайдын ивээл 
дор “КАНСАТ” Үндэсний тавдугаар 
тэмцээнийг зохион байгуулах 

жилдээ  Б.Оюунцэцэг 
А.Уранчимэг 

Э.Балдансамбуу 

Тэмцээн зохион байгуулсан 
байна. 

Холбогдох 
байгууллагууд 
болон, их дээд 
сургуулиуд 

1.4.8 Ази номхон далайн сансрын 
хамтын ажиллагааны байгууллагын 
хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн 
зохицуулалт хийх 

жилдээ В.Батбаяр 
ЗУХ 

Тус байгууллагын 
хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт 
хамтран оролцох, бусад 
байгууллагуудын оролцоо 
хангагдана. 

Гадаад 
харилцааны 
алба 

1.4.9 Ази номхон далайн хамтын 
ажиллагааны байгууллагын 
удирдах зөвлөлийг манай улс 
тэргүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах  

жилдээ А. Уранчимэг 
В. Батбаяр 

Б.Оюунцэцэг 
ЗУХ 

Удирдах зөвлөлийн ээлжит 
хуралдааныг даргалах, 
асуудал хэлэлцүүлэх ажилд 
санал оруулна. 

Гадаад 
харилцааны 
алба 

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ. ХОЁР. 
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ХӨГЖЛИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИОР ДЭМЖИХ, ЦАХИМ ЗАСАГ, ИННОВАЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, 
СИСТЕМИЙН НЭГТГЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Ажил үйлчилгээ 2.1 
Мэдээллийн технологи, 
Цахим засгийн хууль эрх 
зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох 

2.1.1 “Цахим засгийн тухай хууль”-
ийн үзэл баримтлал болон хуулийн 
төсөл боловсруулах 
ЗГҮАХ 3.2.29.6 

жилдээ Б.Бадамсүрэн 
С.Батнасан 
С.Ануужин 
М.Оролзод 

С.Батцэнгэл 
Б.Гэрэлсүрэн 

Х.Сувдаа 

Цахим засгийг хөгжүүлэх 
хуулийн үзэл баримтлал, 
төслийг боловсруулах 
судалгаа хийж, төслийг 
боловсруулсан байна. 

ХХШБЗХ 
ЗГХЭГ, ХЗДХЯ, 

ҮДТ УТҮГ, 

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

жилдээ  
Б.Гэрэлсүрэн 

Х.Сувдаа 

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах хуулийн үзэл 
баримтлал, төслийг 
боловсруулах судалгаа хийж, 
төслийг боловсруулсан байна 

ХЗДХЯ, ҮДТ 
УТҮГ, ХХЗХ, 

КАБГ, ОӨУБЕГ 

2.1.3 “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах” үндэсний хөтөлбөрийг 
боловсруулж, Засгийн газарт өргөн 
барих 

жилдээ Б.Гэрэлсүрэн Мэдээллийн аюулгүй 
байдлын хангах үндэсний 
хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулж, 
батлуулсанбайна. 

ТЕГ, КАБГ, ҮДТ 
УТҮГ, ҮАБЗ 

2.1.4 “Цахим засаг” үндэсний 
хөтөлбөр боловсруулж, Засгийн 
газарт өргөн барих 
ЗГҮАХ 3.2.29.7 

жилдээ С.Ануужин 
    Б.Бадамсүрэн 

С.Батнасан 
 

Цахим засгийг хөгжүүлэх 
үндэсний хөтөлбөрийн 
төслийг боловсруулж, 
батлуулсан байна. 

ЗГХЭГ, ҮДТ УТҮГ, 
Холбогдох яам 

агентлаг 



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

жилдээ Б.Бадамсүрэн 
Х.Сувдаа 

Мэдээллийн технологийн 
үндэсний паркыг хөгжүүлэх 
дунд хугацааны хөтөлбөртэй 
болсон байна. 

МТҮП 

    2.1.6 Төрийн нээлттэй өгөгдлийн 
талаар баримтлах бодлогын 
чиглэлийг боловсруулах 
 ЗГҮАХ 5.2.7.1 

3 дугаар 
улирал 

С.Ануужин 
Х.Сувдаа 

 
 

Төрийн нээлттэй өгөгдлийн 
талаар баримтлах бодлогын 
чиглэлийг боловсруулсан 
байна. 

ЗГХЭГ, ҮСХ, 
Их,дээд 

сургуулиуд 

    2.1.7 МХХ-ны салбарын татварын 
таатай орчныг бүрдүүлэх санал 
боловсруулах 

жилдээ Б.Бадамсүрэн 
С.Батцэнгэл 

МХХ-ны салбарт татварын 
таатай нөхцөл бий болсон 
байна. 

ГЕГ, ТЕГ ХЗДХЯ 

2.1.8 Цахим худалдааны хууль эрх 
зүйн орчныг сайжруулах судалгаа 
хийх 
ЗГҮАХ. 5.2.10.1 

3 дугаар 
улирал 

С.Батнасан 
Х.Сувдаа 

Цахим худалдааны эрх зүйн 
орчны өнөөгийн байдлын 
судалгаа хийсэн байна 

СЯ, ГХЯ 

 2.1.9 Програм хангамжийн 
кодчилолыг бүрэн дунд сургуулийн 
хичээлийн хөтөлбөрт тусгах талаар 
судалгаа хийх 
ЗГҮАХ 3.2.10.5 

жилдээ М.Оролзод 
С.Батцэнгэл 

Судалгаа хийсэн байна БСШУСЯ, Их, 
дээд сургуулиуд 

Ажил үйлчилгээ 2.2 
Цахим засгийг хөгжүүлэх 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгож, хатуу зөөлөн дэд 
бүтцийг нэгдсэн бодлого 
төлөвлөлттэйгээр 
хөгжүүлэх 

2.2.1 Цахим засгийн энтерпрайз 
архитектурыг хөгжүүлж, төрийн 
байгууллагуудын хооронд 
харилцан мэдээлэл солилцох 
форматыг боловсруулан батлуулах 

жилдээ С.Батнасан 
Б.Түвшинжаргал 

Төрийн нэгдсэн энтерпрайз 
архитектур боловсруулж, 
харилцан мэдээлэл солилцох 
нэгдсэн форматыг Засгийн 
газрын тогтоолоор 
батлуулсан байна 

ЗГХЭГ, ҮДТ УТҮГ 

2.2.2 Төрийн нээлттэй өгөгдөл 
болон мэдээлэл солилцох нэгдсэн 
порталыг хөгжүүлэх 
ЗГҮАХ 5.2.7.2. 

жилдээ С.Батнасан 
С.Ануужин 
Х.Сувдаа 

 

Төрийн нээлттэй өгөгдлийн 
болон байгууллага хооронд 
мэдээлэл солилцох нэгдсэн 
порталыг хөгжүүлсэн байна 
\opendata.gov.mn,service.gov.
mn\ 

ЗГХЭГ, ҮДТ УТҮГ, 
Холбогдох яам, 

агентлаг 

Ажил үйлчилгээ 2.3 
Төрийн үйлчилгээнд тоон 
гарын үсгийг үе шаттай 
нэвтрүүлж,   төрийн   
үйлчилгээг  хүнд 
сурталгүй,   хүртээмжтэй, 
цаасгүй, хүргэх,  

2.3.1 “Төрөөс иргэдэд цахим 
хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээний нэр 
төрлийг  төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлд тулгуурлан  нэмэгдүүлэх” 
ажлыг зохион байгуулах 
ЗГҮАХ 5.1.17. 1 

жилдээ М.Оролзод 
С.Батцэнгэл 

Засгийн газрын 2015 оны 254 
дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд төрөөс иргэдэд 
цахим хэлбэрээр шинээр 
хүргэх  үйлчилгээний тоо 
нэмэгдсэн байна. 

ЗГХЭГ, ҮДТ 
УТҮГ, Холбогдох 

яам, агентлаг 



үндэсний цахим баримт 
бичгийн хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх 

2.3.2 Иргэний цахим үнэмлэхэд 
тоон гарын үсгийг суулгах судалгаа 
болон туршилт хийх 
ЗГҮАХ 5.2.8.1, ЗГҮАХ 5.2.8.2, 
ЗГҮАХ 5.2.8.3 

2 дугаар 
улирал 

Б.Түвшинжаргал 
Б.Бадамсүрэн 
С.Батцэнгэл 

Х.Сувдаа 

Иргэний үнэмлэхэд тоон 
гарын үсгийг бичих 
бэлтгэлийг хангасан байна. 

ОӨУБЕГ, ҮДТ 
УТҮГ 

2.3.3 Төрийн байгууллагуудын 
цахим албан хэрэг хөтлөлтөд тоон 
гарын үсэг ашиглах нөхцлийг 
бүрдүүлэх 
ЗГҮАХ 5.1.17. 2 

жилдээ Б.Түвшинжаргал 
         Х.Сувдаа 

Төрийн албан хаагч болон 
иргэд тоон гарын үсэг 
ашигладаг болсон байна. 

ХЗДХЯ, ҮДТ 
УТҮГ, ОӨУБЕГ, 
ГЕГ, ТЕГ, НМТГ 
Монпасс ХХК,  

2.3.4 Төрийн байгууллагуудын 
цахим албан хэрэг солилцооны 
журмыг боловсруулж батлуулах 
ЗГҮАХ 5.2.8.3 ЗГҮАХ 5.2.8.4 

1 дүгээр 
улирал 

С.Батнасан 
М.Оролзод 

Төрийн байгууллагуудын 
цахим албан хэрэг 
солилцооны журмыг  
батлуулсан байна 

ЗГХЭГ, төрийн 
байгууллагууд 

Ажил үйлчилгээ 2.4 
Мэдээллийн технологийн 
хэрэглээг дэмжих, зах зээл, 
төлөв байдлын судалгаа 
хийх, МТ-ийн 
аудитын тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

2.4.1 Ерөнхий сайдын дэргэдэх 
“Мэдээллийн технологийн зөвлөл”-
ийг шинэчлэн байгуулах 

жилдээ С.Ануужин 
 

Мэдээллийн технологийн 
чиглэлээр шийдвэр гаргах 
түвшний зөвлөлийг шинэчлэн 
байгуулж, үйл ажиллагаа нь 
жигдэрсэн байна. 

ЗГХЭГ, ХХЗХ, 
ҮДТ УТҮГ, МТҮП, 

Их, дээд 
сургуулиуд 

2.4.2 Програм хангамжийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа компаниудын зах зээлийн 
судалгаа хийх 
ЗГҮАХ 3.2.39.4 

1 дүгээр 
улирал 

С.Батцэнгэл Програм хангамж 
үйлдвэрлэлийн салбарын зах 
зээлийн багтаамжийг 
тодорхойлсон судалгаатай 
болсон байна. 

ОӨУБЕГ, ТЕГ 
МОСА 

2.4.3 Мэдээллийн технологийн 
аудитын эрх зүйн орчныг 
сайжруулах судалгаа хийх 

2 дугаар 
улирал 

Б.Гэрэлсүрэн Мэдээллийн технологийн 
аудитын өнөөгийн байдлын 
судалгаа хийсэн байна. 

ҮАГ  

Ажил үйлчилгээ 2.5 
Гадаадын зах зээлд 
экспортлох боломжтой 
программ хангамж, техник 
хангамжийн 
үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

2.5.1 Өндөр технологийн аж 
үйлдвэрийн паркийн дэд бүтцийг 
байгуулах судалгаа хийх 
ЗГҮАХ. 3.2.33.4 

жилдээ Б.Бадамсүрэн 
 

Судалгаа хийсэн байна ҮХГ, Электрон 
Төхөөрөмж 

Үйлдвэрлэгчдийн 
Холбоо ТББ 

2.5.2 Эдийн засгийг сэргээх 
хөтөлбөрт тусгагдсан салбарын 
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

жилдээ Б.Бадамсүрэн 
С.Батцэнгэл 
С.Ануужин 

 

Хөтөлбөрт тусгагдсан арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж 
эхэлсэн байна 

МТҮП, МОСА, 
хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд 

Ажил үйлчилгээ 2.6  
Мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 
арга хэмжээ авах 

2.6.1 Төрийн байгууллагын 
мэдээллийн аюулгүй байдалд 
эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг 
шинэчлэн боловсруулах 
ЗГҮАХ 5.4.4.3  

3 дугаар 
улирал 

Б.Гэрэлсүрэн Мэдээллийн аюулгүй 
байдалд эрсдлийн үнэлгээ 
хийх аргачлалыг шинэчлэн 
боловсруулсан байна 

ХХЗХ МТҮП, 
ТЕГ, ҮДТ, их, 

дээд сургуулиуд 



2.6.2 Мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулах 
ЗГҮАХ 5.4.4.1 

1 дүгээр 
улирал 

Б.Гэрэлсүрэн 
 

Мэдээллийн аюулгүй 
байдлын сургалт, форумыг 
зохион байгуулсан байна. 

ҮДТ УТҮГ, 
БСШУСЯ, КАБГ, 
ХХЗХ МТҮП, Их, 
дээд сургуулиуд  

Ажил үйлчилгээ 2.7  
Мэдээллийн технологийн 
хэрэглээг дэмжих, хүний 
нөөцийн чадавхийг 
бэхжүүлэх  

2.7.1 Цахим хэлбэрээр албан хэрэг 
хөтлөх журам батлагдсантай 
холбогдуулан төрийн байгууллагын 
албан хаагчдад сургалт зохион 
байгуулах 
 

3 дугаар 
улирал 

С.Батнасан 
М.Оролзод 

 

Цахим хэлбэрээр албан хэрэг 
хөтлөлт нэмэгдэж, төрийн 
үйлчилгээ хөнгөвчлөгдөнө. 

АЕГ, КАБГ, 
Монпасс ХХК 

2.7.2 ТОПСИТ төвийн албан ёсны 
шалгалтыг эхлүүлж үйл ажиллагааг 
жигдрүүлэх 

жилдээ С.Ануужин 
Б.Баяртуяа 

 

ТОПСИТ шалгалтын төвийн 
үйл ажиллагаа жигдэрсэн 
байна. 

МТҮП 

2.7.3 Монголын програм хангамж 
үйлдвэрлэлийн IV чуулганыг зохион 
байгуулах  

4 дүгээр 
улирал 

Х.Сувдаа 
М.Оролзод 

Чуулганыг зохион байгуулж, 
зөвлөмж гаргасан байна. 

МТҮП, МОСА,  

2.7.4 Програм хангамжийг 
экспортлох, импорт орлох, оюун 
ухаан шингэсэн бүтээгдэхүүнийг 
дотоод, гадаадын зах зээлд 
нийлүүлэх үйлдвэрлэл хөгжүүлэх 
судалгаа хийх 
ЗГҮАХ 3.2.39.4          

жилдээ  
Б.Бадамсүрэн 
С.Батцэнгэл 

 
 
 

Дотоодын програм хангамж, 
контент үйлдвэрлэгчдийн 
талаарх судалгаа хийсэн 
байна. 

БСШУСЯ, МТҮП, 
мэргэжлийн 

холбоод ААН-
үүд 

Ажил үйлчилгээ 2.8  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд мэдээлэл авах 
боломжийг нэмэгдүүлэх 

2.8.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 
зайлшгүй шаардлагатай тусгай 
хэрэгцээт бүтээгдэхүүний судалгаа 
хийх 
 
ЗГҮАХ 3.2.27. 

2 дугаар 
улирал 

     С.Батцэнгэл Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
бие даан амьдрахад 
зайлшгүй шаардлагатай 
тусгай хэрэгцээт тоног 
төхөөрөмжийн талаарх 
судалгаа хийсэн байна 

ХНХЯ, БСШУСЯ, 
МТҮП, Их дээд 

сургуулиуд 

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ.ГУРАВ 
РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ, НИЙГМИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭ, ЦАХИМ ХУУДАС, КОНТЕНТ, ЦАХИМ БОЛОВСРОЛЫН 
ЧИГЛЭЛЭЭРХ БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХУВИЛБАР БОЛОВСРУУЛАХ, МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ НУТАГШУУЛАХ, 
ХӨГЖҮҮЛЭХ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ 

Ажил үйлчилгээ 3.1 
Радио, телевизийн өргөн 
нэвтрүүлгийн тухай хууль 
тогтоомжийн төсөл, 
бодлого, хөтөлбөрийн 
хувилбар боловсруулах, 
хэрэгжилтийг зохицуулах 
 
 

3.1.1 “Өргөн нэвтрүүлгийн тухай” 
хуулийн төслийн үзэл баримтлал, 
төсөл боловсруулж, хүргүүлэх 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 3.2.29.8 

Жилдээ РТНМСБЗХ, 
Г.Болорчимэг 

Ч.Болор-Эрдэнэ 
П.Пүрэвсүрэн 

 

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай 
хуулийн төслийг 
боловсруулан ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

ЗГХЭГ 
ХХЗХ 
Бусад  

3.1.2 Радио өргөн нэвтрүүлгийн 
сүлжээ тоон технологид шилжүүлэх 
төсөл эхлүүлэхэд шаардлагатай 

Жилдээ РТНМСБЗХ, 
Г.Болорчимэг 

С.Мөнхбат 
П.Пүрэвсүрэн  

Тоон радиогийн сүлжээ 
байгуулахад шаардлагатай 
судалгаа болон ТЭЗҮ-тэй 
болно. 

ХХЗХ, РТС УТҮ 



судалгаа болон ТЭЗҮ-г 
боловсруулах 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 5.1.18.2 

 
ХХШБЗХ 

3.1.3 Телевизийн өргөн 
нэвтрүүлгийн алсын зайн 
удирдлага, хяналтын системийг 
байгуулахад шаардлагатай суурь 
судалгаа хийх 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 3.2.33.3 

Жилдээ РТНМСБЗХ, 
Г.Болорчимэг 

С.Мөнхбат 
Ч.Болор-Эрдэнэ 

П.Пүрэвсүрэн  
 

ХХШБЗХ 

Алсын зайн удирдлага, 
хяналтын системийг 
байгуулахад шаардлагатай 
судалгаатай болно. 

РТС УТҮ 

3.1.4 Олон улсад мөрдөгдөж буй 
өргөн нэвтрүүлгийн контентын 
стандартуудын судалгаа хийж 
холбогдох байгууллагад санал 
хүргүүлэх 
ТМТХХТББ2017-2025: 3.3.3 

1, 2-р 
улирал 

РТНМСБЗХ, 
Г.Болорчимэг 

 

Монгол улсад мөрдөгдөх 
шаардлагатай  контентын 
стандартууд тодорхой болно. 

ХХЗХ, хувийн 
хэвшил 

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

3.2.1 “Тоон контентийг дэмжих” 
үндэсний хөтөлбөрийн төсөл 
боловсруулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 3.2.39.2 

Жилдээ РТНМСБЗХ, 
Ч.Болор-Эрдэнэ 
Б.Гарьдмагнай 

З.Сэргэлэн 
 

МТБЗХ 
 

 “Тоон контентийг дэмжих” 
үндэсний хөтөлбөрийн төсөл 
боловсруулж, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

МТҮП 
ХХЗХ 

Монголын 
програм хангамж 
үйлдвэрлэгчдийн 
холбоо /МОСА/ 

3.2.2 Гадаад зах зээлд чиглэсэн 
контентийн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх олон улсын стандартын 
судалгаа хийх 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 3.2.39.4 

1,2-р 
улирал 

РТНМСБЗХ, 
Б.Гарьдмагнай 
П.Пүрэвсүрэн 
Г.Болорчимэг 

З.Сэргэлэн 

Монголд нутагшуулах 
боломжтой стандартууд 
тодорхой болно. 

МТҮП 
ХХЗХ 

Монголын 
програм хангамж 
үйлдвэрлэгчдийн 
холбоо /МОСА/ 

3.2.3 Үндэсний өв соёл, уламжлал, 
түүх, онцлог, нийгмийн хариуцлагыг 
дэмжих контент үйлдвэрлэгчдийг 
дэмжих бодлогын судалгаа хийх 
 
ТМТХХТББ2017-2025: 5.2.4 

Жилдээ РТНМСБЗХ, 
Б.Гарьдмагнай 

Ч.Болор-Эрдэнэ 
З.Сэргэлэн 

Монгол контент 
үйлдвэрлэгчдийг дэмжих 
бодлогын судалгаатай болно. 

Үндэсний 
контент 

үйлдвэрлэгчид 

3.2.4. Иргэдийн МХХТ-ийн 
хэрэглээний мэдлэгийг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн контентийг 
боловсруулах, олон нийтэд түгээх 
төлөвлөгөө батлуулах 
 

2, 3-р 
улирал 

РТНМСБЗХ 
П.Пүрэвсүрэн 

Ч.Болор-Эрдэнэ 
Б.Гарьдмагнай 
Б.Даваадорж 

МХХТ-ийн хэрэглээний 
мэдлэгийг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн контентийг олон 
нийтэд түгээх нэгдсэн 
төлөвлөгөө батлагдсан 
байна. 

ХХЗХ, РТС УТҮГ 



ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 3.2.39.5 
 

3.2.5 Төрийн байгууллагуудаас 
иргэдэд хүргэх мэдлэг, мэдээллийг 
түгээх контентийн платформ 
хөгжүүлэлтийг төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр  хэрэгжүүлэх 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020:3.2.39.3 

Жилдээ РТНМСБЗХ 
С.Мөнхбат 

Б.Даваадорж 

Монгол контентийн 
платформ хөгжүүлэх төслийн 
судалгаа хийж,  төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
авсан байна. 

НЗДТГ, Төрийн 
байгууллагууд, 
хувийн хэвшил 

3.2.6 МХХТ-ийн энтерпренёруудыг 
хөгжүүлэхэд шаардагдах дотоодын 
нөөц боломжийн судалгаа хийх 
 
ТМТХХТББ2017-2025: 5.2.7 

Жилдээ РТНМСБЗХ, 
Ч.Болор-Эрдэнэ 

З.Сэргэлэн 
С.Мөнхбат 

Салбарын энтерпренёруудыг 
хөгжүүлэх бодлогын судалгаа 
хийгдсэн байна. 

Төрийн 
байгууллагууд, 

МТҮП, 
ХХЗХ, 

Монголын 
програм хангамж 
үйлдвэрлэгчдийн 
холбоо, Их дээд 

сургуулиуд 

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

3.3.1. Төрийн байгууллагуудад 
нийгмийн мэдээллийн сүлжээг 
ашиглах ерөнхий заавар 
боловсруулах 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020: 3.2.35.2 

 
Жилдээ 

 
РТНМСБЗХ 

Б.Даваадорж 
С.Мөнхбат 

 

Төрийн байгууллагуудад 
нийгмийн мэдээллийн 
сүлжээг ашиглах заавар 
боловсруулсан байна. 

 
ҮДТ УТҮГ, ХХЗХ, 
ЦЕГ, БСШУСЯ, 
хувийн хэвшил 

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

3.4.1 “Бүх нийтийг тоон бичиг 
үсэгтэн болгох” үндэсний 
хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулан, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020:3.2.27.1 

Жилдээ РТНМСБЗХ 
П.Пүрэвсүрэн 

З.Сэргэлэн 
Б.Гарьдмагнай 

Бүх нийтийг тоон бичиг 
үсэгтэн болгох үндэсний 
хөтөлбөрийн төслийг  
боловсруулж, ЗГХЭГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

ХХЗХ, БСШУСЯ, 
МТҮП 

3.4.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
болон зорилтот бүлгүүдийг нийгэмд 
эзлэх тэгш оролцоог бүрдүүлэх 
зорилгоор мэдээлэл, харилцаа 
холбоо технологийн талаар 
боловсрол олгох төрөл бүрийн 
сургалт явуулах 
 
ЗГҮАХХАХТ 2016-2020:3.2.27.2 

Жилдээ РТНМСБЗХ 
П.Пүрэвсүрэн 

С.Мөнхбат 
Г.Болорчимэг 

 
МТБЗХ 

 

Харааны болон сонсголын 
бэрхшээлтэй, бусад гэсэн 
ангилалаар сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулж 
сургалт явуулсан байна 

ХНХЯ, холбоод, 
ХХЗХ, 

3.4.3 Бүх шатны сургуулиудад МХХ 
Т-ийн суурь мэдлэг чадварын 

Жилдээ РТНМСБЗХ 
Б.Даваадорж 

МХХТ-ийн сургалтын 
хөтөлбөрийг холбогдох 

БСШУСЯ,  Бусад 



судалгаа хийж, сургалтын 
хөтөлбөрийг сайжруулах санал 
боловсруулах 
 
ТМТХХТББ2017-2025: 8.1.4 

П.Пүрэвсүрэн 
 

МТБЗХ 
 

судалгаанд үндэслэн 
сайжруулах талаар санал 
боловсруулсан байна. 

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ. ДӨРӨВ.  
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, 
БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГ ЭРХЛЭХ, САЛБАРЫН СТАНДАРЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, БОДЛОГЫН 
ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, ҮР ДҮНД НЬ ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ, СТАТИСТИК МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧДИЙГ 
ХАНГАХ 

Ажил үйлчилгээ 4.1. 
Төрийн захиргааны 
удирдлагын манлайллыг 
хангах, салбарын хүний 
нөөцийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, санхүүгийн 
үйл ажиллагааг эрхлэх, 
салбарын үйл ажиллагааг 
хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр олон нийтэд 
сурталчлах; 
 
 

4.1.1.Газрын албан хаагчдын үр 
дүнгийн гэрээг дүгнэн, үнэлэх 

1 дүгээр 
улиралд 

Н.Цэвээндарь Төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл сайжирч, 
тогтвортой ажиллах нөхцөл 
бий болно. 

 

 
4.1.2.Ерөнхий менежерийн болон 
нэгжийн менежер, нийт төрийн 
албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ 
байгуулах ажлыг зохион байгуулах 

 
1 дүгээр 
улиралд 

 
Н.Мягмарсүрэн 
Н.Цэвээндарь 
Ц.Амаргэрэл 

ЗГ-ын үйл ажиллагааны  
хөтөлбөр, салбар 
байгууллагын стратегийн 
зорилт, тухайн жилд 
нийлүүлэх ажил 
үйлчилгээний харилцан 
уялдаа холбоо сайжирч 
хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ. 

ЗГХЭГ 

4.1.3.Салбарын төрийн 
үйлчилгээний байгууллагын дарга, 
захирлуудтай байгуулах 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, үр дүнгийн 
гэрээний үндэслэл, тооцоог хянан, 
удирдлагад танилцуулан, уг гэрээг 
Ерөнхий менежертэй байгуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

 
 

1 дүгээр 
улиралд 

 
Х.Азжаргал 

Ц.Амаргэрэл 

Тухайн байгууллагын 
удирдлагын үйл 
ажиллагааны үр дүн, бодитой 
тодорхой болж, гүйцэтгэлийн 
хяналт сайжирна. 

Харъяа 
байгууллагууд 

4.1.4.Газрын Төрийн албан 
хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
тайланг жил бүрийн байдлаар 
гарган, Төрийн албаны зөвлөлд 
хүргүүлэх 

 
1 дүгээр 
улиралд 

 

 
Н.Цэвээндарь 

Байгууллагын төрийн албан 
хаагч, хүний нөөцийн  
шилжилт хөдөлгөөн болон 
статистик мэдээллийн 
баазтай болно. 

Төрийн албаны 
зөвлөл 

4.1.5.ХХМТГ-ын албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг боловсруулах 

 
Жилдээ 

Н.Мягмарсүрэн 
Н.Цэвээндарь 

Байгууллагын  албан 
хаагчдын нийгмийн  асуудлыг 
шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ.   

Хэлтсүүд 

4.1.6.“Төрийн албан  хаагчийн 
сургалтын хөтөлбөр”-ийг 
боловсруулах 

 
Жилдээ 

Н.Мягмарсүрэн 
Н.Цэвээндарь 

Төрийн албан хаагчдыг 
сургах чиглэл тодорхой 
болно. 

Хэлтсүүд 



4.1.7.ХХМТГ-ын тайланг нэгтгэн 
дээд байгууллагад хугацаанд нь 
хүргүүлж, олон нийтэд ил тод  
мэдээлж ажиллах 

Сар, 
улирал, 
хагас,  

бүтэн  жил 

Н.Цэвээндарь 
Ц.Амаргэрэл 

 

Байгууллагын  хийж 
гүйцэтгэсэн ажлын  
тайлагналт ил тод  болж, 
дээд байгууллагад цаг 
хугацаанд нь мэдээлсэн 
байна. 

Бүх хэлтэс 

4.1.8.Газрын болон салбарын 
байгууллагуудын шуурхай 
зөвлөгөөнийг тухай бүр нь зохион 
байгуулж, өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтэд хяналт 
тавих 

 
7 хоног 

бүр 

 
Ц.Амаргэрэл 

Салбарын болон газрын 
шуурхай зөвлөгөөнөөс гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг  
хангах боломж бий болно.  

ХХМТГ, Бүх 
хэлтэс 
ХХЗХ 

Харъяа болон 
салбарын 

байгууллагууд 

4.1.9.Байгууллагын тухайн оны 
батлагдсан төсвийн зарцуулалт, 
гүйцэтгэл,  бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авалтад хяналт тавьж  
ажиллах, газрын тухайн оны 
төсвийн төслийг боловсруулж, 
холбогдох байгууллагад  хүргүүлэх 

 
Жилдээ 

Н.Мягмарсүрэн 
О.Наранбаатар 

Батлагдсан төсвийг үр 
ашигтай хэмнэлттэй ил тод 
зарцуулж, 2016 оны төсвийн 
төслийг үнэн бодитой 
боловсруулсан байна. 

 

4.1.10.Газрын санхүүгийн тайлан 
балансыг хуулийн хугацаанд нь 
гарган холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлж, аудитын  байгууллагаас 
гаргасан дүгнэлтийг хэрэгжүүлж 
ажиллах 

Хагас жил, 
жилийн 
эцэст 

 

Н.Мягмарсүрэн 
О.Наранбаатар 

 

Төсвийн хууль, НББ-ын тухай 
хууль болон холбогдох дүрэм 
журмыг хэрэгжүүлсэн байна. 

 

4.1.11.Албан хаагчдын хэвийн 
ажиллах нөхцлийг хангахад  
шаардлагатай техник, тоног 
төхөөрөмж, бичиг хэрэгслийн 
хангалтыг  тогтмол хийх 

Тухай бүр О.Наранбаатар 
Г.Лхагвадулам 

Албан хаагчдын хэвийн 
ажиллах  нөхцлийг 
нэмэгдүүлж, ажлын бүтээмж 
дээшлэх нөхцөл бүрдэнэ.   

 

4.1.12.Газрын эд хөрөнгийн жилийн 
эцсийн тооллого хийж, бүртгэл 
хөтлөн эзэмшигчийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

Жилийн 
эцэст 

Н.Мягмарсүрэн 
О.Наранбаатар 
Г.Лхагвадулам 

Эд хөрөнгийн бүртгэл тооцоо 
эзэмшигчийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ.   

 

4.1.13.Албан хаагчдын ажлын 
цагийн бүтээмжийг сайжруулах, 
цагийн бүртгэлийг  тооцох  

Тогтмол О.Наранбаатар 
Э.Шижирбаяр 

Албан хаагчдын ажлын цаг 
ашиглалт, бүтээмж 
дээшилнэ. 

 

4.1.14.Даргын зөвлөлийн хурлын 
бэлтгэлийг ханган зохион байгуулж, 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавих 

 
Тухай бүр 

Б.Солонго  ХХМТГ-аас  батлан 
мөрдүүлэх дүрэм, журам, 
бодлогын баримтлах 
чиглэлийг хэлэлцэн, 

Харъяа 
байгууллагууд  



холбогдох шийдвэр гаргах 
боломжтой болно.   

4.1.15.Төрийн дээд болон 
салбарын бүх шатны шагналд 
тодорхойлох, шагналын асуудлыг  
хариуцах 

Жилдээ Б.Солонго Салбарын хэмжээнд 
шагналын дэс дараалал эмх 
цэгцтэй болно. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд  

4.1.16.Газрын болон салбар 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
талаар хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслэлээр олон нийтэд 
сурталчлах, олон нийтэд мэдээлэх 

Тухай бүр Х.Азжаргал ХХМТГ-аас авч хэрэгжүүлсэн 
ажлын үр дүнг ил тод 
мэдээлэх, олон нийтийг 
мэдээллээр хангах боломж 
бүрдэнэ. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.17.Газрын албан хаагчдын 
мэдээллийн цагийг зохион 
байгуулах төлөвлөгөө гаргах, 
хуваарийн дагуу зохион байгуулах 

Баасан 
гараг бүр 

Х.Азжаргал Албан хаагчдыг хэрэгцээтэй 
мэдээ  
мэдээллээр хангах нөхцөл 
бүрдэнэ.  

      Бүх хэлтэс 

4.1.18.“Иргэд олон нийттэй 
харилцах төв”-ийн гомдлыг хүлээн 
авч, хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
хуваарилан, хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлүүлэх 

 
 

Тогтмол   

 
 

Х.Азжаргал 

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд 
хүнд сурталгүй, нээлттэй 
түргэн шуурхай үйлчлэх 
боломж бүрдэнэ.  

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.19.Харъяа болон салбарын 
байгууллагуудын дунд жил бүр 
уламжлал болгон Спортын 
уралдаан тэмцээн зохион 
байгуулах 

Жилд 1 
удаа 

Х.Азжаргал Албан хаагчид чөлөөт цагаа 
зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
хөдөлгөөний дутагдлаас 
сэргийлэх  боломжтой.  Хамт 
олны уур амьсгалыг улам 
сайжруулна.   

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.20. “ICT EXPO-2017” үзэсгэлэнг 
зохион байгуулах  

2 дугаар 
улиралд 

Бүх хэлтэс Салбарын 2017 оны шинэ 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон 
нийтэд танилцуулсан байна. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.21.Холбоочдын баярыг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулах 

2-р улирал  Н.Цэвээндарь 
Ц.Амаргэрэл 

Б.Солонго 
Х.Азжаргал  

Г.Лхагвадулам 

Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны салбарын үйл 
ажиллагааг олон нийтэд 
сурталчлах боломж бий 
болно. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.22.Салбарын ахмадуудыг 
цагаан сар, Олон улсын ахмадын 
өдрөөр хүлээн авч  хүндэтгэл 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ 
 

Н.Цэвээндарь 
Ц.Амаргэрэл 

Б.Солонго 

Ахмад залуу үеийн холбоог 
сайжруулах боломж бүрдэнэ. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.23.Газрын албан хаагчдыг 
эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд 
хамруулах 

Жилд 1 
удаа 

Х.Азжаргал Албан хаагчид эрүүл мэндийг  
хамгаалах, өвчлөлөөс 

 



урьдчилан сэргийлэх боломж 
бүрдэнэ.  

4.1.24.Шинээр нэвтрүүлсэн 
технологи, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
тухай бүрт нь олон нийтэд 
танилцуулан сурталчилах 

Жилдээ Х.Азжаргал Харилцаа холбоо, мэдээлэл 
технологийн салбарын үйл 
ажиллагааг олон нийтэд 
сурталчлах боломж бүрдэнэ.  

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.1.25. Хүүхдийг мэдээлэл, 
харилцаа холбооны хэрэгсэлд 
донтох, эмгэг үүсэх нөхцөл 
байдлаас урьдчилан 
сэргийлэх,  хамгаалах үйл 
ажиллагааг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
үндэсний хэмжээний аян зохион 
байгуулах 
 
ТМТХХТББ2017-2025: 7.5.7 

Жилдээ  Н.Цэвээндарь 
Х.Азжаргал 

П.Пүрэвсүрэн 
С.Мөнхбат 

Б.Гэрэлсүрэн 
МТБЗХ 

РТНМСБЗХ 

Цахим орчинд үйлдэгддэг 
гэмт хэрэг, хэт хэрэглээнээс 
үүдэн гарах хор хохирлоос 
залуу үеэ хамгаалж, техник 
технологийн зохистой 
хэрэглээг дэмжих нөхцөл 
бүрдэнэ. 

ЦЕГ, СЭМҮТ, 
НБГ, УБЦГ 

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

4.2.1.Салбарын бодлогын болон 
бусад баримт бичгийн 
боловсруулалтад хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгөх, байгууллагын үйл 
ажиллагаанд мөрдөгдөх болон 
салбарын холбогдолтой хууль 
тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

жилдээ Н.Цэвээндарь 
Б.Солонго 

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

 

4.2.2.Газрын Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр 
боловсруулан, Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэх 

1 дүгээр 
сард 

Б.Солонго Авлигын эсрэг хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах 
боломжтой болно. 

        АТГ 

4.2.3.Авлигын эсрэг хууль, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр, байгууллагын Авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний  хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, хэрэгжилтийн явц байдлыг 
холбогдох байгууллагад хүргүүлэх   

1 дүгээр 
сард 

 
Б.Солонго 

 

Байгууллагын албан хаагчид 
болон олон нийтэд 
шударгаар ажиллаж, 
амьдрах итгэл үнэмшил бий 
болно. 

          АТГ 

4.2.4.Хувийн ашиг сонирхол болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
цахимаар хүлээн авч, тайлан 
мэдээг Авлигатай тэмцэх газарт 
хүргүүлэх 

1 дүгээр 
улиралд  

 
 

Б.Солонго Тайлан мэдээг хуулийн 
хугацаанд  бүрэн гаргуулж, 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангасан байна.   

        АТГ 



4.2.5.Ажлын хэсгүүдийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, 
хэрэгжилтийг улирал, хагас жил 
тутам дүгнэж, жилийн эцэст 
удирдлагад танилцуулах 

 
Улирал, 

хагас жил, 
бүтэн жил 

 
Б.Солонго  

Ажлын хэсгийн ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт тавих, 
уялдааг сайжруулах 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангасан байна. 

      Бүх хэлтэс  

4.2.6.Тогтоол, шийдвэрүүдийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж, 
хяналт тавих, биелэлтийг тооцон 
ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 

хагас жил, 
бүтэн жил 

 
Ц.Амаргэрэл 

Тогтоол шийдвэрийг цаг 
хугацаанд нь хэрэгжүүлэх 
боломж бүрдэнэ.  

   Бүх хэлтэс 

4.2.7.Байгууллагын  удирдлагууд 
иргэдтэй биечлэн уулзах, иргэд 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл 
санал, хүсэлтийг хянаж 
шийдвэрлүүлэх, хариу өгөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах   

 
 

Тогтмол 

Н.Мягмарсүрэн 
Ц.Амаргэрэл  

Хариуцлагын тогтолцоог 
дээшлүүлж, иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг ойртуулах 
боломж бүрдэнэ.  

Бүх хэлтэс 

4.2.8.Гамшгаас хамгаалах 
мэдээлэл харилцаа холбооны 
улсын албаны бүрэлдэхүүн, 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах 

Жилдээ А.Батмандах Улсын албаны 
бүрэлдэхүүний хамтын 
ажиллагаа сайжирна. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.2.9.МХХ-ны улсын албаны үйл 
ажиллагааг зохицуулах, 
удирдлагаар хангах 

Жилдээ А.Батмандах Газар хөдлөлтийн гамшгаас 
амжиж анхааруулах 
системийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.2.10.Салбарын байгууллагуудын 
гэмтэл саатлын мэдээг тогтмол авч, 
холбогдох арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

7 хоног бүр А.Батмандах Салбарын байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа хэвийн 
явагдаж байгаа эсэхийг цаг 
алдалгүй мэднэ. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.2.11.Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд харилцаа холбооны 
салбарын хүртээмжтэй байдлыг 
хангах  ажлыг зохион байгуулах.  

Жилдээ А.Батмандах Харилцаа холбооны 
салбарын хүртээмжтэй 
байдал нэмэгдэх боломжтой 
болно. 

 

4.2.12.Газрын бичиг хэргийн 
бүртгэлийн цахим мэдээллийг бий 
болгох 

Жилдээ Ц.Нармандах Газрын бичиг хэргийн эмх 
цэгц сайжирна. 

Бүх хэлтэс  

4.2.13.Газрын ирсэн болон 
явуулсан албан бичгийн эргэлтийн 
талаар мэдээ тайланг тухай бүр 
гаргах 

Сар, хагас 
жил, бүтэн 

жил 

 
Ц.Нармандах 

Газрын бичиг хэргийн эмх 
цэгц сайжирна. 

 
Бүх хэлтэс 

4.2.14.Хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтыг гарган батлуулах, 

1 дүгээр 
улиралд 

 

 
Ц.Нармандах 

Байгууллагын архивын 
баримтын хадгалалт, нөхөн 

     Бүх хэлтэс 



Байгууллагын архивын баримтыг 
нөхөн бүрдүүлэх 

бүрдүүлэлт хангагдах 
боломж бүрдэнэ.  

Ажил үйлчилгээ 4.3. Гадаад 
хамтын ажиллагааны 
удирдлага зохицуулалтад 
дэмжлэг үзүүлэх; 
 

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

 
Жилдээ 

 
Б.Биндэръяа 

 

Салбарын бодлоготой 
уялдсан гадаад харилцаа 
хамтын ажиллагаа тогтоно. 

 
ХХЗХ 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.3.2.Салбарын гадаад харилцаа 
хамтын ажиллагааны талаар 
бодлого, хөтөлбөр боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөмжөөр 
хангах 

 
Жилдээ 

 
Б.Биндэръяа 

 

Салбарын гадаад харилцаа 
олон улсын харилцааны 
зарчимд нийцнэ. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.3.3.Манай улсын гишүүнчлэл 
бүхий олон улсын 
байгууллагуудтай газрын 
удирдлага, хэлтэс ажилтнуудын 
албан ёсны харилцааг зохион 
байгуулах, мэргэжлийн 
зөвлөмжөөр хангах 

 
 

Тухай бүр 

 
 

Б.Биндэръяа 
 

Манай улсын гишүүнчлэл 
бүхий олон улсын 
байгууллагуудтай байнгын үр 
ашигтай хамтын ажиллагаа 
тогтоно. 

 

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

 
 Тухай бүр 

 
Б.Биндэръяа 

 

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

 

4.3.5.Зээл тусламжийн төсөл 
хөтөлбөр, дотоодын сургалт 
семинарт ирсэн гадаадын 
төлөөлөгчдийг хүлээн авах 

Тухай бүр Б.Биндэръяа 
 

Салбарын гадаад харилцаа 
олон улсын харилцааны 
зарчимд нийцнэ. 

 

4.3.6.Олон талт хамтын 
ажиллагааны хүрээнд олон улсын 
байгууллагуудтай үйл ажиллагаа 
явуулах, холбогдох хууль, 
тогтоомжоор батлагдсан олон 
улсын байгууллагын 
гишүүнчлэлийн татварыг 
тасалдалгүй төлөх нөхцлийг 
бүрдүүлэх 

Жилдээ Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

О.Наранбаатар 

Олон улсын байгууллагуудын 
хүрээнд үйл ажиллагаа 
идэвхижих боломжтой болно.  
Гишүүнчлэлийн татвараа цаг 
хугацаанд төлөх боломж бий 
болно.  

 

4.3.7.Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн салбарт 
хөрөнгө оруулалт татах, төсөл 

Жилдээ Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

Салбарын шууд болон шууд 
бус хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдсэн байна. 

 



хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжийг 
эрэлхийлэх, олон улсын туршлага 
судлах, нэвтрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

4.3.8.Олон улсын байгууллагуудын 
үндсэн дүрэм, конвенци, түүнд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 
орчуулж баталгаажуулах  

Жилдээ Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

Холбогдох хуульд нийцүүлэн 
салбарын үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх боломж бий 
болно. 

Олон улсын 
байгууллагууд 

4.3.9.Байгууллагын хүрээнд олон 
улсын гэрээ, хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, 
дэмжлэг үзүүлэх 

Жилдээ Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр 
амжилттай хэрэгжсэн байна. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.3.10.Гадаад харилцааг 
өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх, олон улсын туршлага 
судлан нэвтрүүлэх ажилд гадаад, 
дотоодын мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх  

Жилдээ  
Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

Гадаад улсад мэдээллийн 
технологи, харилцаа 
холбооны дипломат бус элч 
төлөөлөгч томилогдон 
гадаад хамтын ажиллагааны 
хөгжилд ахиц гарсан байна. 

Салбарын болон 
харъяа 

байгууллагууд 

4.3.11.Байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулах мэдээ, 
мэдээллийг англи хэл рүү орчуулах, 
хянах ажлыг зохион байгуулах 

Жилдээ Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

Холбогдох мэдээ, 
мэдээллээр олон нийтийг  
хангах боломж бүрдэнэ.  

Бүх хэлтэс 

4.3.12.Байгууллагын гадаад албан 
томилолтоор ажиллах журмыг 
шинэчлэн батлуулах, журмыг 
мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

I улирал Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

Байгууллагын гадаад албан 
томилолтоор ажиллах 
журамтай болсон байна.  

Бүх хэлтэс  

4.3.13. Гадаад харилцааны 
чиглэлээр цахим мэдээллийн сан 
үүсгэх 

Жилдээ Б.Биндэръяа 
Б.Баяртуяа 

 

Цахим мэдээллийн сантай 
болсон байна. 

 

Ажил үйлчилгээ 4.4. 
Хууль тогтоомж, гэрээ 
хэлэлцээр, хөтөлбөр, 
төслийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, дотоод 
аудит хийх, үр дүнг үнэлэх, 
салбарын статистик мэдээ 
гаргах, мэдээллийн сан 
байгуулах, хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангах; 
 

4.4.1.Үндэсний хиймэл дагуул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийж тайлан гаргах 

1 дүгээр 
сарын 20-
ны дотор 

Б.Цэцэг Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
явц байдлын мэдээлэл, 
цаашид анхаарах зөвлөмж 
зөвлөмж гарсан байна. 

 

4.4.2.Өрх бүрт шуудан үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийж тайлан гаргах 

1 дүгээр 
сарын 20-
ны дотор 

М.Нямтуяа Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
явц байдлын мэдээлэл, 
цаашид анхаарах зөвлөмж 
зөвлөмж гарсан байна 

 

4.4.3.Цахим засаг  үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийж тайлан гаргах 

1 дүгээр 
сарын 20-
ны дотор 

Ш.Хандмаа Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
явц байдлын мэдээлэл, 

 



цаашид анхаарах зөвлөмж 
зөвлөмж гарсан байна. 

4.4.4.Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж тайлан 
гаргах 

Хагас жил 
тутам 

 
Ш.Хандмаа 

2016-2020 оны төлөвлөгөө-
ний хэрэгжилтийн үр дүнг 
үнэлэх шалгуур үнэн зөв 
тогтоогдсон, холбогдох 
үзүүлэлтүүд гарсан байна 

 

4.4.5.Эдийн засаг, нийгмийг 2016 
онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж тайлан 
мэдээлэл гаргах 

 
Хагас жил 

тутам 

 
Ш.Хандмаа 

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

 

4.4.6.Улсын төсвийн болон Бүх 
нийтийн үйлчилгээний үүргийн 
сангийн хөрөнгө оруулалттай 
төслийн хэрэгжилтэнд хяналт 
шинжилгээ хийх  

Жилдээ Ш.Хандмаа 
Б.Цэцэг 

М.Нямтуяа 
 

Төслийн хэрэгжилтийн 
хүрсэн үр дүнг тодорхойлсон 
байна.  

 

4.4.7.Телевизийн олон сувгийн 
дамжуулалтад /ДДЭШ ТВ ХХК-ийн/ 
хяналт хийх. 

Улирал 
бүр 

Ш.Хандмаа Олон сувгийн үйлчилгээний 
чанар дээшилнэ 

 

4.4.8.Газрын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийж санал зөвлөмж гаргах 

4 дүгээр 
улирал 

М.Нямтуяа Байгууллагын үйл ажил-
лагааны төлөвлөлт, үр ашиг 
сайжирна. 

 

4.4.9.Байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн 
асуулга судалгааг тогтмолжуулж, 
дүн шинжилгээ хийх 

4 дүгээр 
улирал 

Б.Цэцэг 
 

Байгууллагын үйл ажил-
лагааны төлөвлөлт, үр ашиг 
сайжирна. 

 

4.4.10.Харъяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг үнэлж дүгнэх, 
мэргэжлийн арга зүйн зөвлөмж 
өгөх, тухайн байгууллагад тохирсон 
асуулга боловсруулж судалгаа хийх 

    4 дүгээр 
улирал 

Б.Цэцэг 
М.Нямтуяа 
Ш.Хандмаа 

Харъяа байгууллагын  
удирдлагын зохион 
байгуулалт,  үйл 
ажиллагааны үр ашиг 
сайжирна 

 

4.4.11.Үүрэн холбооны 
операторуудын зарим 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн 
байдалд хяналт-шинжилгээ хийж 
санал зөвлөмж гаргах 

жилдээ Б.Цэцэг 
М.Нямтуяа 
Ш.Хандмаа 

Үүрэн холбооны 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж дээшилнэ 

 

4.4.12.Санамж бичиг байгуулж ҮСХ, 
ХХЗХ байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах 

4 дүгээр 
улирал 

М.Нямтуяа  БНҮҮСАА 



4.4.13.Захиргааны статистик 
мэдээллийн маягтыг шинэчлэн 
сайжруулах санал боловсруулах 

жилдээ М.Нямтуяа Үзүүлэлт, мэдээллийн төрөл 
зүйл нэмэгдэж мэдээллийн 
эрэлт, хэрэгцээ хангагдана. 

 

4.4.14.Салбарын мэдээллийн 
цагаан  ном гаргах   

2 дугаар 
улирал 

М.Нямтуяа 
Б.Цэцэг 

 

4.4.15.ОУЦХБ-тай хамтран 
статистикийн сургалт зохион 
байгуулах 

2 дугаар 
улирал 

М.Нямтуяа 
Б.Цэцэг 

Албан хаагчдын мэргэшлийн 
түвшин дээшлэнэ. 

 

4.4.16.Агентлагаас гаргасан 
бодлогын баримтлах чиглэлийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ 
хийж  санал зөвлөмж гаргах 

жилдээ Б.Цэцэг 
Ш.Хандмаа 

Оновчтой санал, зөвлөмж 
гарсан байна. 

 

4.4.17.Стандартын 2017-2018 оны 
төлөвлөгөөний санал боловсруулах
  

1 дүгээр 
улирал 

 

Б.Цэцэг Салбарын стандартын чанар 
сайжирна. 

 

4.4.18. Стандартын техникийн 
хорооны хуралд оролцох, 
стандартын төсөлд санал өгөх 

жилдээ Б.Цэцэг Салбарын стандартын чанар 
сайжирна. 
 

 

4.4.19.Байгууллагын дотоод 
сүлжээ, интернэт сүлжээнд 
мониторинг хийж, зөвлөмж гаргах 

Улирал 
бүр 

Э.Шижирбаяр Дотоод сүлжээний аюулгүй 
байдал хангагдаж, албан 
хаагчдын мэдлэг чадвар 
нэмэгдэнэ. 

 

4.4.20.www.ict.mn вэб сайтад 
тогтмол мэдээлэл нэмж баяжуулах, 
системийн хэвийн үйл ажиллагааг 
хангах 

  Жилдээ  
Э.Шижирбаяр 

Х.Азжаргал 

Байгууллагын болон 
салбарын мэдээллийг иргэд, 
олон нийтэд тогтмол, 
шуурхай хүргэх нөхцөл 
бүрдэнэ 

Үндэсний Дата 
Төв УТҮГ 

4.4.21.Байгууллагад ашиглаж буй 
нийт програм хангамж, системүүд 
болон интернэтийн сүлжээ, түүний 
тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж ажиллах 

Жилдээ  
 

Э.Шижирбаяр 

 
Албан хаагчдын өдөр тутмын 
үйл ажиллагааг тасралтгүй, 
хэвийн явуулах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

 

4.4.22.Байгууллагын дотоод 
сүлжээнд холбогдож буй 
компьютер, техник хэрэгслийг 
бүртгэж, хандалтын эрхүүдийг 
тогтоож өгөх 

1 дүгээр 
улирал 

 
Э.Шижирбаяр 

Мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангаж, мэдээлэл 
алдагдах эрсдлийг 
бууруулна. 

Үндэсний Дата 
Төв УТҮГ 

    
   
 
 

http://www.ict.mn/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


