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МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРКЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 

Д/
д 

Ажлын чиглэл Ажлын үндсэн ангилал 
Хариуцах 

нэгж 
Биелэлт Хүрэх үр дүн, KPI 

Биелэлт 
хувиар 

1 МТ-ийн Гарааны бизнесийн эко орчинг бүрдүүлэх, инкубаторын үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа   

1.1 

Инкубаторын үйл ажиллагаа  

1.1.1. 

Элсэлт,төгсөлт, зохион 

байгуулах 

ТУСМХ 

Элсэлт:  Нийт 2 удаагийн (40, 42) элсэлтэд 10 

иргэн, баг, 9 компани оролцсоноос 5 иргэн, баг,  2 
компани буюу нийт 7 оролцогч сонгон 
шалгаруулалтад тэнцэв. Тэнцсэн компаний 4 нь 

Аппликейшн хөгжүүлэлт,  3 нь Програм 
хөгжүүлэлтийн чиглэлээр байна.  
Төгсөлт:  Мэдээллийн технологийн инкубаторын 

үйл ажиллагааны журмын 7.1 заалтыг үндэслэн 
инкубаторын 7 компанийг төгсгөж, тус журмын 8.1.2 
заалтыг үндэслэн 2 компанийг хугацаанаас өмнө 

хасав.  

2 удаагийн элсэлт зохион байгуулж, 

шинээр элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлсэн 
байна.  1 удаагийн төгсөлт  зохион 
байгуулж, олон нийтэд мэдээлсэн байна.  

100 

1.1.2 

хагас жил, сар тутмын 
үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ хийж 
үнэлгээ өгөх, 

ТУСМХ 

Сар тутмын үнэлгээ: Сар тутмын үнэлгээг нийт 12 
удаа зохион байгуулав.  2021.10 сарын байдлаар 

инкубаторын компаниудын нийт орлого 
1,131,062.837.60, нийт зардал нь 848,777,428.0, 
Улсад төлсөн татвар, хураамж 89,947,173.00, бодит 

хөрөнгө оруулалт нь 173,626,691.00 төгрөг байна.  
Нийт ажлын байрны тоо: 164 
Хагас жил: Хагас жил тутмын үйл ажиллагааны 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 7 удаа зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 24 компани хамрагдсан бөгөөд 
үнэлгээгээр 2 компани хасагдаж, 22 компани 

инкубаторын үйлчилгээг үргэлжлүүлж байна. 

Хагас жилийн үнэлгээ 7 удаа, сар тутмын 
үнэлгээг 12 удаа зохион байгуулсан 

байна. 

100 



1.1.3 

Инкубаторын цогц 
үйлчилгээ үзүүлэх,  

/Инноваци, оюуны өмч, 
хууль эрх зүй бусад 
сургалт, хэрэглэгчдийн 

уулзалт зохион 
байгуулах бусад/   

ТУСМХ 

Хэрэглэгчийн уулзалт:  
1. Дахин боловсруулах, хог цуглуулах 

аппликейшний хэрэглэгчийн судалгаа хийх 
зорилгоор ПТС ХХК-тай хамтран дахин 
боловсруулах үйлдвэртэй хэрэглэгчийн уулзалт 

зохион байгуулав.  
2. ТӨБЗГ-ын актлагдсан бараа, бүтээгдэхүүний 
зарын вэб сайт хийх талаар уулзалтыг Робот софт 

ХХК, Эс рэй софт ХХК, Юникүе повер теч ХХК, ПТС 
ХХК-иудтай хамтран зохион байгуулав.  
3. Робот софт ХХК -тай хамтран ХААИС-ийн багш, 

оюутнуудад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон 
түншлэлийн хөтөлбөрөө танилцуулав. Оролцогчдын 
тоо: 50 

4. "Digital nation"-2021 экспод инкубаторын 10 
компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон нийтэд 
сурталчлав. 

Захирлуудын уулзалт: Захирлуудын уулзалтыг 
нийт 12 удаа зохион байгуулав. Уулзалтад 
оролцогчдын ирцийн биелэлт: 74% 

Сургалт: Санхүүгийн чиглэлийн 4, Маркетингийн 
чиглэлийн 2 нийт 6 удаагийн сургалт зохион 
байгуулж, 14 компанийн давхардсан тоогоор 56 

ажилтан хамрагдав.  
Бусад арга хэмжээ: Инкубатор компаниудын 
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

"Өглөөний цай", "Чингэлтэй хайрхан"-ны алхалт, 
"Спортын өдөрлөг" зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион 
байгуулав.  

Хэрэглэгчдийн уулзалт 4 удаа, захирлын 
уулзалт 12 удаа, цогц үйлчилгээ компани 

тус бүрт хүргэн чиглэл бүрээр нийт 6 удаа 
сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулсан 
байна.                                                                                                                                    

100 

Оюуны өмчийн зөвлөх үйлчилгээ: Инкубаторын 7 
компанийн барааны тэмдэгт, 1 компанийн программ 
хангамжийг зохиогчийн эрхээр бүртгүүлэхээр 

Оюуны өмчийн газарт  мэдүүлэг гаргасан. (Оюуны 
өмчийн газарт шүүлтийн хугацаан дээрээ байгаа 
учир 2022 онд мэдүүлгийн хариу гарна. ) 

Инкубаторын компаниудаас 3 компанийг 
ОӨ-ийн зөрчилгүй байгууллага болгон 
бараа бүтээгдэхүүнийг патентжуулсан 

байна. 
100 

1.1.4 

Холбогдох бичиг 
баримтыг боловсруулах, 
шинэчлэх, хөтлөлт хийх  

ТУСМХ 

Инкубаторын хүрээнд 5 журам шинэчилж, 1 гарын 
авлага гарган батлуулав. Үүнд:  
1.Мэдээлэл технологийн инкубаторын үйл 

ажиллагааны журам  
2.Мэдээллийн технологийн инкубаторын 
компаниудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ 

хийж, үнэлгээ өгөх журам 
3."Ахисан" түвшний инкубаторын журам 
4.Инкубаторын сонгон шалгаруулалтын журам  

5.Инкубатор компаниудын үйл ажиллагаанд сар 
тутам хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журам  
6.Инкубаторын элсэгчдэд зориулсан гарын авлага 

Дэвшилтэт санаа дээр үндэслэн журам 
холбогдох гэрээ, дүрэмд өөрчлөлт 
оруулан хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 

100 



1.2 

ITHUB-ийн үйл ажиллагаа 

1.2.1 

Технологид суурилсан 
бүтээлч сэтгэлгээг 

дэмжих, арга хэмжээ 
зохион байгуулах, 
төвлөрлийг бий болгох  

ИТСХХ 

1. Startup World Cup дэлхийн технологийн гарааны 
бизнес шалгаруулах тэмцээнийг хамтран зохион 

байгуулж амжилттай оролцсон Onefit ХХК-г 
инкубаторын 2 жилийн хөтөлбөрт хамруулан, 
нийтдээ 60.000.000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлж 

гэрээ байгуулав.  
2. "Ковидын дараах маркетинг" сургалтыг Түмэн 
Тэрэг Тээх ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан 

бөгөөд 10 инкубаторын компанийн 50 төлөөлөл 
оролцон, 4 компани pitch танилцуулсан. 
3."Эко байгаль, Эко систем түүний ач холбогдол, үр 

нөлөө" сэдвийн хүрээнд подкаст хийж гүйцэтгэсэн 
бөгөөд зураг авалт, бичлэгийн танхимаар ханган 
хамтран ажилласан. 

4. НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас 
зохион байгуулсан "Өөрчлөлтөд Залуусын Оролцоо" 
Хакатоныг дэмжин хамтран ажилласан. Уг хакатонд 

5 багийн 30 гаруй оюутан, залуус 2 өдрийн турш 
хүнсний тогтолцооны томоохон тулгамдсан 
асуудлын шинэлэг шийдэл гарган ажилласан.  

4 удаагийн Питч зохион байгуулж, шилдэг 
санааг шалгаруулан 2-3 баг, иргэнд 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

80 

ИТСХХ 

1.Царай таних системийн судалгаа хийн удирдлагад 
танилцуулсан. 
2.QR кодын бичилтийн ажил хийгдэж QR кодоор 

ITHub-д үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг бүртгэж 
нэвтрүүлсэн. 

Хэрэглээний программ хангамж руу 
чиглэсэн 2 бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
туршиж, нэвтрүүлнэ. 50 

1.2.2 

Үйл ажиллагааг 

өргөтгөх, арга хэмжээ 
зохион байгуулах  тав  
тухтай оффис, номын 

номын үйлчилгээг 
өргөжүүлэх   

ИТСХХ 

1. Түмэн Тэрэг Тээх ХХК-тай хамтын ажиллагааны 

хүрээнд "This is Marketing" номын танилцуулах 
уулзалт зохион байгуулж 40 гаруй хүн хамрууллаа. 
Номын үзэсгэлэн дараах байдлаар зохион 

байгуулав. 
2. МТИШ-ын номыг танилцуулах ажлын хүрээнд 
МТҮП-ын гадна талбайд номын өдөрлөгийг 3 өдөр 

зохион байгуулж, Өглөөний гудамж хөтөлбөр арга 
хэмжээнд -1 өдөр танилцуулав.   

МТ-ийн шинээр гарсан ном, гарын авлагыг 

танилцуулах уулзалт, семинар 1 удаа 
зохион байгуулсан байна. 

100 

ИТСХХ 

Номын санд МТ-ийн Бизнес инкубаторт элсэгчдэд 
зориулсан гарын авлага, МТҮП-ын Түүхэн хэлхээс 
ном, МТҮП танилцуулга, Инкубатор компаниудын 

гарын авлага, Бизнес инкубаторын элсэгчдэд 
зориулсан гарын авлага, Шалгуулагч болон 
суралцагчдад зориулсан гарын авлага нийт 6 ном, 

гарын авлагаар баяжуулсан. Номын санд МТ-
шинжлэх ухааны -437ш, Эдийн засгийн 527ш, 
Техникийн ном-65ш, Хэл шинжлэл-1218ш, 

Байгалийн ухаан-189ш, Эрүүл мэнд-488ш нийт 
20,904.000₮ төгрөгийн өртөгтэй 2924 ширхэг ном, 
сэтгүүл, гарын авлага байна. 

МТ болон Гарааны бизнес эрхлэгчдийн 
гарын авлага, ном сурах бичгээр номын 
санг баяжуулсан байна. 

100 



ИТСХХ 

Цахим номын фондыг бий болгох ажлын хүрээнд 
цахим 100 номын фонд үүсгэсэн бөгөөд МТИШ, 

ТОПСИТ, ICDL шалгалтын, ном болон гарын 
авлагыг апп дээр байршуулсан 

Цахим номын фондыг бий болгож, 100 
бүтээл бүртгэх, 2-4 цахим ном унших  

төхөөрөмжтэй болсон байна. 
100 

ИТСХХ 

1.Гарааны компаниудын маркетингийн үйл 

ажиллагааг дэмжих болон номын сангийн баяжилт, 
үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр Түмэн Тэрэг Тээх 
ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бөгөөд 

тус компани  IThub 1-д байрлан үйл ажиллагаа 
явуулж байна.  
2. IThub 2 дээр 6 сарын бартерын гэрээтэй 2 иргэн 

үйлчлүүлж байна. Гэрээний хүрээнд Scrach -ын 
сургалтад багшаар ажилласан. 

Дундын оффис ашиглалтын 10 ширээг 

100% ашиглалттай болгож, танхимын 
доторх сул зайг ашиглаж шинээр 10 
ширээ байрлуулан үйл ажиллагааг 

өргөжүүлсэн байна. 100 

ИТСХХ 

ITHub-д Цаг бүртгэлийн QR кодыг үйлчлүүлэгчдэд 
нэвтрүүлсэн бөгөөд танхимыг 100% ашиглалттай 

болгосон. ITHub-д давхардсан тоогоор ширээ 
ашиглалт болон инкубатор компаниуд хурал, 
ярилцлага,  уулзалт зохион байгуулж нийт 360 

үйлчлүүлэгч үйлчлүүлсэн бөгөөд Бартераар 
5,037,000₮, Төлбөртэй-565,000₮, Кофе-71ш 
/185,000/ нийт- 5,787,000₮ орлоготой ажиллав. 

Танхимын ашиглалтыг сайжруулах 
зорилгоор цаг бүртгэлийн шинэ системийг 

нэвтрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн 
байна.   

100 

ИТСХХ 

Үйл ажиллагааг өргөжүүлэн IThub 2-ийг 
байгууллагын байрны 1-р давхарт 100м2 талбайд 
байгуулсан бөгөөд гадаад, дотоод тохижилтын 

төсөл боловсруулсан.  ITHub2-ийн тохижилтын 
хүрээнд оффисын хөшиг 5ш "Шар угалз" ХХК хийж 
гүйцэтгүүлж, ус цэвэршүүлэгчийг холбуулж, 

Дулааны асуудлыг боломжид тулгуурлан 500вт 
паран тень холбуулж цахилгааны цагийн 
хязгаарлалтыг суурилуулсан. 

Гадаад, дотоод тохижилтыг сайжруулж, 
үйлчилгээний тав тухтай орчныг 
бүрдүүлсэн байна. 

100 

1.2.3 

Холбогдох бичиг баримт 
боловсруулах, 
шинэчлэх, хөтлөлт хийх  

 ИТСХХ 

IT HUB-н шинэчилсэн журам, Сайн дурын ажилтан 
ажиллуулахтай холбогдох дүрэм, санамж бичиг, 
ITHub1 болон 2 -ын эд хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл 

зэргийг боловсруулав. 

Дүрэм, журам, гэрээ болон бусад бичиг 
баримтын эмхтгэл гарган олон нийтийн 
хүртээл болгосон байна.  

100 

2 Хүний нөөцийн ур чадварыг хөгжүүлэх, дэмжих үйл ажиллагаа   

2.1 

МТ-ийн мэргэжилтнүүдийг 

ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдөх 
боломжийг бүрдүүлэх 

2.1.1. 

МТИШ-ын бэлтгэл 

ажиллагааг хангах, 
зохион байгуулах, 
тайлагнах, хамтын 

ажиллагаа өрнүүлэх, 
сургалт семинар зохион 

ТУСМХ 

МТИШ-ыг 5, 11-р саруудад зохион байгуулж, нийт 

113 хүн бүртгүүлснээс 100 шалгуулагч хамрагдаж, 
22 шалгуулагч тэнцэв. Шалгуулагчдын тоог 2020 
онтой харьцуулахад  25.6%-иар буурсан бол 

тэнцэгчдийн тоо 6%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

МТИШ-ийг 2 удаа зохион байгуулж 160-

180 хүртэл шалгуулагч хамруулсан байна.                                                                                                                                                              
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байгуулах  МТИШ-ын туршилтын шалгалтыг Говь-Алтай 
аймгаас 10,  Увс аймгаас 36, Завхан аймгаас 20 

нийт 66 шалгуулагч хамруулан зохион байгуулсан 
бөгөөд шалгуулагчдын дундаж оноо 50%-д хүрэхгүй 
байгаа нь Хөдөө орон нутагт шалгалтын нэвтрүүлж 

холбогдох сургалтыг зохион байгуулах зайлшгүй 
хэрэгцээ байгааг илтгэж байна. Шалгалтаас гарсан 
үр дүнг байгууллага тус бүрт танилцуулан, санал 

зөвлөмж өгөв. 

Хөдөө орон нутагт 1 удаа туршилтын 
шалгалт  зохион байгуулсан байна.    

100 

Япон улсын IPA байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Говь-
Алтай, Увс, Завхан аймаг, МТҮП-ын инкубаторт 

компаниуд, МУИС-ийн оюутнууд болон Steppe 
holding ХХК гэх мэт 5 газар "МТ-ийн инженерийн 
шалгалт"-ыг танилцуулах семинар зохион 

байгуулав. Семинарт нийт 281 оролцогч хамрагдав. 

Шалгалтыг танилцуулах семинар 1 удаа 
зохион байгуулж нийт 300-400 хүн 

хамруулсан байна.   
95 

Суурь шалгалтад бэлтгэх сургалтыг онлайнаар 

зохион байгуулж, 24 суралцагч хамруулав. 
Сургалтын 10 өдрийн контентыг видео хэлбэрт 
оруулсан бөгөөд зохиогчийн эрхийн асуудалтай 

холбоотойгоор 2021 онд олон нийтэд цацаагүй. 

Шалгалтад бэлтгэх сургалт зохион 

байгуулж 20 дээш суралцагч хамруулсан 
байна.    100 

EDM буюу ITPEC-ийн гишүүн орнуудын 
удирдлагуудын 14 дэх удаагийн уулзалтад 8 сарын 

24, 25-ны өдрүүдэд онлайнаар оролцов. Уулзалтад 
нийт 6 орны 31 төлөөлөгч оролцов. Уулзалтаас 
гарсан үр дүн:  

1. Шалгалтын хуваарь: 2022.04.24, 2022.10.23, 
2023.04.30, 2023.10.22 
- Удирдлагуудын уулзалт (EDM)-ын хуваарь: 

2020.08.30 – 31-ний хооронд Вьетнам улсад, 
2023.08 сарын сүүлээр Монгол улсад тус тус зохион 
байгуулагдах тов гарлаа. 

2. Асуулт боловсруулагчдын уулзалт (QFM): 
2022.06.08-10-ны хооронд Монгол улсад, 2022.11.30 
– 12.02-ны хооронд Филиппин улсад тус тус зохион 

байгуулагдах тов гарлаа. 
3. Covid-19 цар тахалтай холбоотойгоор шалгалтын 
хугацааг дөрвөн долоо хоног сунгах боломжтой 

бөгөөд түүнээс цааш сунгагдвал шалгалтыг гишүүн 
орнуудын хэмжээнд нийтээр нь цуцална. 
4. Суурь шалгалтын өдрийн шалгалтад 7 асуултад 

хариулдаг байсныг 5 асуулт сонгож хариулдаг 
болно. 

Шалгалттай холбоотой олон улсын хурал, 
семинарт оролцох, зохион байгуулах 

ажлыг жилд 1 удаа хийж үр дүнг 
танилцуулсан байна.      

100 



1. ОУ-ын асуулт боловсруулагчдын 31, 32 дахь 
удаагийн уулзалтад онлайнаар оролцож, МТ-ийн 

инженерийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)-д нийт 41 
асуулт хандивлав. Монгол улс 2021 онд нийт 16 
асуулт тэнцүүлж, чансаагаараа гишүүн орнуудын 

хэмжээнд 3-р байрт шалгарав. Тэнцсэн асуултын 
тоог өмнөх онтой харьцуулахад 6,6% -иар нэмэгдэв. 
2. МТИШ, ТОПСИТ шалгалтад тэнцэгч, TopGun 

хөтөлбөрийн оролцогчийг АБҮЗ-д орж ажиллах 
хүсэлт тавьсны дагуу 2 гишүүн нэмэгдэж нийт 17 
гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Шалгалтын асуулт хандивлах тоо, 
чанарыг өмнөх оноос 10 хувиар 

нэмэгдүүлсэн байна.  

85 

1. Паспорт шалгалтад бэлтгэх гарын авлагыг 500 
ширхгийг "Хөх монгол принтинг" ХХК-иар хэвлүүлэн 
худалдаанд гаргасан бөгөөд 71 ширхэг 

борлуулагдсан байна.  
2. Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь 
шалгалтад бэлтгэх номын VOL1 буюу технологийн 

хэсгийг орчуулж, дуусгав. Орчуулгыг хянах ажил 
5%-тай явж байна. Тус ном нь 7 бүлэг 476 
хуудастай. 

Ном гарын авлага гаргах ажлыг 
үргэлжлүүлэн МТИШ-ын суурь 
шалгалтанд бэлтгэх номыг орчуулан 

гаргаж, олны хүртээл болгосон байна.   
80 

2.1.2. 

ICDL бэлтгэл 
ажиллагааг хангах, 

зохион байгуулах, 
тайлагнах, хамтын 
ажиллагаа өрнүүлэх  

ТУСМХ 

1. ICDL буюу "Компьютерын хэрэглээний гэрчилгээ 
олгох" шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 12 

шалгуулагч хамрагдсан бөгөөд 8 шалгуулагч 
тэнцсэн. 
2. ICDL "Digital Challenge 2021" тэмцээний 

төлөвлөгөөний дагуу 21 их, дээд сургууль болон 
дунд сургуулиудад хамтран ажиллах санал тавьсан 
бөгөөд орчлон сургуулийн сурагчид тэмцээнд 
бүртгүүлсэн. Цар тахлаас шалтгаалан тэмцээнд 

оролцох боломжгүй болов. 

1. ICDL шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулж 
20 хүртэлх шалгуулагч хамруулсан байна.                                                                                                                                                        

2. Олон улсын байгууллагатай хамтран 
маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах 
ажлын хүрээнд 1-2 сургалт, семинар, арга 

хэмжээ зохион байгуулж 100-120 хүн 
хамруулсан байна.  
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2.1.3. 

TOPCIT бэлтгэл 
ажиллагааг хангах, 

зохион байгуулах, 
тайлагнах, хамтын 
ажиллагаа өрнүүлэх  ТУСМХ 

1. ТОПСИТ шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 9 
шалгуулагч хамрагдсан. 2 дахь удаагийн шалгалтыг 

Солонгосын IITP байгууллагаас тавьсан хүсэлтийн 
дагуу 2022 онд зохион байгуулахаар болов. 
2. ТОПСИТ шалгалт танилцуулах вэбинар, 

семинарыг Их дээд сургуулиуд болон Аж ахуй 
нэгжүүдэд 5 удаа зохион байгуулж, 81 оролцогч 
хамруулав. 

1. ТОПСИТ шалгалтыг 2 удаа зохион 
байгуулж 80 хүртэлх шалгуулагч 

хамруулсан байна.                                                                                                                                                        
2. Олон улсын байгууллагатай хамтран 
маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах 

ажлын хүрээнд 1-2 сургалт, семинар, арга 
хэмжээ зохион байгуулж 100-120 хүн 
хамруулсан байна.  
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2.1.4. 

Атттестачлал зохион 

байгуулах  

ТУСМХ 

Аттестатчиллын шалгалтыг Эрдэнэс Таван толгой 

ХК, Инкубаторын компани болон Steppe holding ХХК 
-ийн ажилтнуудыг хамруулан 2 удаа зохион 
байгуулж, 19 шалгуулагч хамруулсан. Шалгалтаас 

гарсан үр дүнг байгууллага тус бүрт танилцуулан, 
санал зөвлөмж өгөв. 

Үндэсний шалгалтын системийн суурийг 

тавих зорилгоор төрийн болон төрийн 
өмчит ААН,  бизнес эрхлэгч  
байгууллагуудтай хамтран МТ-ийн 

аттестачиллын шалгалт зохион байгуулах  
боломжийг судлан 1-2 байгууллагатай 
хамтран шалгалт зохион байгуулсан 

байна.  

100 



2.1.5. 

Холбогдох бичиг 
баримтыг боловсруулах, 

шинэчлэх, хөтлөлт хийх  ТУСМХ 

Ур чадварын шалгалтын журам, Сургагч багш 
бэлтгэх сургалтын журмуудыг шинээр гаргасан бол  

МТИШ-ын журам, ТОПСИТ шалгалтын журмуудыг 
шинэчлэв. Мөн 4 бүлэг бүхий шалгалт, сургалтын 
гарын авлага гаргав.  

Дүрэм, журам, гэрээ болон бусад бичиг 
баримтыг цаг тухайд нь гарган 

хэрэгжүүлсэн байна.  100 

2.2 

Гадаад,  дотоод сургалтын 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах  

2.2.1 

Мэдээллийн 
технологийн 
мэргэжлийн болон 

мэргэшүүлэх ур 
чадварын сургалтуудыг 
зохион байгуулах 

ТУСМХ 

МТИШ-ын сургагч багш бэлтгэх сургалтад 4, 
iDeveloper сургалтад 1 ажилтан тус тус хамрагдаж 
гэрчилгээ авсан.  

Байгууллагын ажилчдын ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн сургалтыг 
зохион байгуулж 5-аас доошгүй ажилтныг 

хамруулан гэрчилгээ олгосон байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

100 

ТУСМХ 

1. МУ-д МТ-ийн чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа 
явуулдаг 20 сургалтын төвийн 58 нэр төрлийн 

сургалтыг харьцуулсан судалгаа болон  Дэлхийд 
эрэлттэй 10 сургалтын дэлгэрэнгүй судалгааг хийв.  
Судалгаанд дүн шинжилгээ хийхэд МТ-ийн 

чиглэлийн бус хүмүүст зориулсан богино хугацааны 
"МТ-ийн мэргэшил эзэмшүүлэх" сургалт хамгийн их 
эрэлттэй байсан бол Сүлжээ, аюулгүй байдал, 

өгөгдлийн сан, Tableau desktop, систем админ, 
MySQL гэсэн сургалтууд хамгийн эрэлттэй байв. 
2. Судалгааны үр дүнд үндэслэн өгөгдлийн сан, 

Tableau desktop, систем админ, MySQL 
сургалтуудыг нийт 3 удаа зохион байгуулж, 14 
суралцагч хамрагдав. 

3. Япон улсын Гадаадтай үүсгэх техникийн хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг /AOTS/ -тэй хамтран 
"Сургагч багш бэлтгэх сургалт"-ыг зохион байгуулав. 

Сургалтад Улаанбаатар хот болон хөдөө орон 
нутгийн шаардлага хангасан 50 оролцогч 
хамрагдсан бөгөөд ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

"Сургагч багш"-ийн гэрчилгээг олгов.  

МТ-ийн мэргэшүүлэх сургалтанд дүн 
шинжилгээ хийх, эрэлттэй сургалтыг 

тодорхойлох, тооноос чанарыг эрхэмлэн 
5-9 төрлийн сургалтыг зохион байгуулж 
50-80 хүнийг хамруулан мэргэшүүлэх 

гэрчилгээ олгосон байна.  

100 

ТУСМХ 

1.Сургалтын судалгаанд үндэслэн Инно плас ХХК-
тай хамтран "iDeveloper"сургалтын хөтөлбөр 

боловсруулсан бөгөөд МТ-ийн мэргэжлийн бус 
хүмүүс 7 сарын хугацаанд компьютерын ухаан, 
мобайл апп, веб хөгжүүлэлт, япон хэл болон МТИШ-

д бэлтгэх сургалтад хамрагдаж, улмаар энэ 
чиглэлээр ажиллах боломжтой юм. "iDeveloper" 
сургалтад 20 суралцагч хамрагдаж байгаа бөгөөд 

2022 оны 7 сард дуусна. 
2. “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт (БМДИ)-
ийн онлайн сургалтын платформ”-ийг хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 
383 суралцагч хамруулав. 

Шинээр ур чадварын сургалтыг 2-3 удаа 
зохион байгуулж, 10-15 хүн хамруулж 

гэрчилгээ олгосон байна.  
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ТУСМХ 

ФИБО КЛАУД ЭДҮКЭЙШН ЦЕНТР ХХК -тай хамтран 
“AWS Solutions Architect Associate”, "Certified 
Kubernetes Administrator (CKA)" сэдэвт 2 удаагийн 

сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтад 

Гадаад болон дотоодын байгууллага, их 
дээд сургуультай хамтран сургалт зохион 
байгуулсан байна.     

100 



хамрагдагчдын тоо: 17 

ТУСМХ 

Монголын сансрын технологийн холбоотой 
(МОСТА) Space academy байгуулах гэрээ байгуулж, 

сургалтын үйл ажиллагааг Эмбеддэд системийн 
лабораторийн бааз суурийг ашиглан эхлүүлсэн 
бөгөөд "Scratch", "SPACE академи" нэртэй 2 

удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 27 суралцагч 
хамруулав. Нийт 1.4 сая төгрөгийн орлого татан 
төвлөрүүлсэн. 2022 оны эхнээс  HTML & CSS-ийн 

сургалтыг bootcamp хэлбэрээр зохион байгуулахаар 
төлөвлөж байна.  

Өсвөрийн инженерийн сургалтыг жилд 2 
удаа зохион байгуулж 30-40 хүн 

хамруулсан байна.  

95 

2.2.2 

Холбогдох бичиг 
баримтыг боловсруулах, 

шинэчлэх, хөтлөлт хийх  

ТУСМХ 

1. Сургалтын төвийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрлийг сэргээж, гэрчилгээг шинээр авав. 

Хугацаа 2023 оны 7 сарын 09-ний өдөр дуусна. 
2. Сургалтын хүрээнд Articulate 360 системийн 3 
гарын авлага, Canvas LMS системийн 3 гарын 

авлага, Rice 360 болон Цахим сургалтын арга зүй 
гэх мэт нийт 8 гарын авлага боловсруулан, төслийн 
сургалтуудад ашиглаж байна. 

Дүрэм, журам, гэрээ болон бусад бичиг 
баримтыг цаг тухайд нь гарган 

хэрэгжүүлсэн байна.  
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2.3 

Дотоод хүний нөөцийн ур 
чадварыг хөгжүүлэх 

2.3.1 

Байгууллагын ажилчдын 
ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, 

мэргэжлийн сургалт, 
байгууллагын соёл 
болон ёс зүйн сургалтыг 

тус бүр 5-аас доошгүй 
зохион байгуулах 

ЗУХ 

1. Ажилчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
Төслийн менежмент сэдэвт сургалтад -24, Илтгэх 
урлаг сэдэвт сургалтад -23, Инновацийн хууль 

тогтоомжийн хэрэглээ сэдэвт сургалтад -15, Албан 
бичиг төлөвлөлтийн сургалтад -17, Баримт, бичих 
архивлах сургалтад -15, Design thinking-

brainstorming workshop -7 албан хаагч тус тус 
хамруулсан.  
2. Ёс зүй, харилцааны чиглэлээр Ажлаас халшрах 

өвчлөл сэдэвт сургалтад- 30, Стресс менежмент 
сэдэвт сургалтад -28 албан хаагч хамруулж нийт 8 
сургалтад давхардсан тоогоор 160 ажилтан, албан 

хаагч хамруулав. 

Байгууллагын ажилчдын ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн сургалт, 
байгууллагын соёл болон ёс зүйн 

сургалтыг тус бүр 5-аас доошгүй зохион 
байгуулан сургалтанд хамруулсан байна. 
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"Монгол бичгээр уншиж, бичиж сурцгаая сургалтыг 
намжилттай зохион байгуулсан.  Оролцогчдын 

хувьд эгшиг, гийгүүлэгч үсгээ үзэж дууссан байна. 

ЗГ-ын 2020 оны 96-р тогтоолын 
хэрэгжилтийн хангах ажлын хүрээнд 

холбогдох сургалтыг зохион байгуулах. 
/Үндэсний Монгол бичгийн хичээл 
ажилчдад оруулах/ 



2.3.2 

Ажилчдын мэргэжил 
боловсролыг 

дээшлүүлэх чиглэлээр 
гадаад болон дотоодын 
урт, богино хугацааны 

сургалт, семинарт 
хамруулах   

    1. Ажилчдын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр Цэгцтэй сэтгэх арга сургалт -3, Гарааны 

бизнес ба оюуны өмч сэдэвт сургалт - 3, Систем 
админы сургалт -1, Архив албан хэрэг хөтлөлтийн 
сургалтад -1, iDeveloper сургалтад 2, Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын сургалт -1, МТИШ-ын сургагч багш 
бэлтгэх сургалт -4, Оюуны өмчийн хууль,технологи 
дамжуулах сургалт -3, Оюуны өмчийн интерактив 

сургалт -5, Сошиал маркетингийн сургалтад- 3 нийт 
26 ажилтан дотоодын богино хугацаат сургалтуудад 
хамрагдсан бол Докторт 2, магистрт 2 ажилтан  

суралцаж байна.  
    2. МТИШ-ын паспорт шалгалтад Программ 
хангамжийн инженер Г.Санчир, МТ-ийн мэргэжилтэн 

О.Батсүрэн, Сошиал медиа хариуцсан мэргэжилтэн 
А.Амартөгс нарыг оролцуулсан.  

Дотоодын үйл ажиллагаанд  7-оос 
доошгүй ажилтан, гадаадын үйл 

ажиллагаанд 3-аас доошгүй ажилтан 
хамруулсан байна.  

100 

3 Судалгаа, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа   

3.1 

Гарааны бизнес хөгжүүлэх, 
үйл ажиллагааг хөгжүүлэх  

3.1.1. 

Компаниудын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 

зах зээлд нэвтрүүлэх, 
холбогдох салбарт 
зуучлах ажлыг судлах, 

гүйцэтгэх, инкубаторын 
зорилтот салбарыг 
тодорхойлох 

ТУСМХ 

1. "Төрийн худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 
2021" үзэсгэлэнд инкубаторын 2 компанийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулав.  
2. Япон-Монголын эдийн засгийн түншлэлийн 5 
жилийн ойн үзэсгэлэнд СИМ ХХК-ийг онлайнаар 

оролцуулав.  

Холбогдох салбарт 2-3 компанийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зуучлах ажлыг 

зохион байгуулсан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ТУСМХ 

Юмсын интернэт (IoT), эмбеддэд системийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг зорилтот 

салбарын 41 дэх (ахисан түвшний инкубатор) 
удаагийн элсэлтэд 1 компани оролцсоноос 1 
компани сонгон шалгаруулалтад тэнцэж инкубаторт 

элсэв.   

Инкубаторын компаниудын үйл 
ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж 

шаардлагатай зорилтот салбарыг 
тодорхойлон 1 удаа элсэлт зарласан 
байна.      

100 

ТУСМХ, 

ИТСХХ 

1. Жайка-аас хэрэгжүүлж буй  "Шинэ Зуунмод" 
төслийн судалгааны санал авах хэлэлцүүлэгт 

хамтран ажиллах саналыг инкубатор болон хаабын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 10 байгууллага-
руу цахимаар илгээсэн.  

2. "Ай Ти Ти Өү" ХХК технологи дамжуулах төвтэй 
хамтран "Оюуны өмчийн интерактив" сургалтыг 
зохион байгуулав.  

Гарааны бизнесийн төвлөрлийг үүсгэх, 
хамтран ажиллах судалгааг гаргаж, ижил 

төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг 3-4 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан байна.   50 



3.1.2. 

Мэдээллийн нэгдсэн 
санг хөгжүүлэх  

ТУСМХ 

1. Нийт 29 төрлийн 995 монгол аппликейшн, 323 
хөгжүүлэгчдийн судалгааг өргөжүүлэн мэдээллийн 

бааз үүсгэв. Үүнд: education, business, finance гэсэн 
3 ангилалд хамгийн их аппликейшн хөгжүүлэгдсэн 
байна. Өмнөх онтой харьцуулахад аппликейшний 

тоо 87, хөгжүүлэгчдийн тоо 6-аар нэмэгдсэн байна. 
2. Мэдээллийн технологийн инкубаторын 2003-2021 
оны мэдээллийн сангийн статистикийг шинэчлэн 

гаргав. Үүнд:  
- Сонгон шалгаруулалтад оролцсон 373, тэнцсэн 
144 

- Төгсөгчдөөс үйл ажиллагаа нь зогссон 74, 
үргэлжлүүлж байгаа 55 
- Амжилттай төгсөгч 48, Шилдэг төгсөгч 13 

- Хасагдсан 41, Хугацаанаас өмнө төгссөн 28 
3. 2006-2021 оны хүртэлх сургалтын статистик 
мэдээллийг гаргасан бөгөөд нийт 39 төрлийн 

сургалтад 2248 суралцагч хамрагдсанаас 2021 онд 
9 төрлийн сургалтад 513 суралцагч хамрагдсан 
байна. 

Салбарын нэгдсэн мэдээллийн сангийн 
хөгжүүлэлтийг тогтмол хийн судалгаанд 

ашиглагдсан байна.  

100 

3.2 

Салбарын болон салбар 
дундын судалгаа, төсөл 
хөтөлбөр  хийх 

3.2.1. 

Салбарын хүний 
нөөцийн судалгаа хийн 
нэгдсэн мэдээллийн 

санг үүсгэх ТУСМХ 

ХХМТГ-тай хамтран "Мэдээллийн технологийн 
салбарын хүний нөөцийн мэдээллийн сан"-г 
үүсгэхэд 341 байгууллагатай утсаар холбогдож, 

судалгааг бөглүүлэх болон бусад ажлыг гүйцэтгэв.  
Мэдээллийн сангийн нэгтгэлийг ХХМТГ-т хариуцаж 
байна. 

Салбарын хүний нөөцийн мэдлэг ур 
чадварыг нэгдсэн судалгаа гаргаж,  
шаардлагатай чиглэлээр сургалт,  

уулзалт, семинарыг 1 удаа зохион 
байгуулсан байна.  

50 

3.2.2. 

Салбар дундын 
үйлчилгээг 
технологитой холбосон 

гарааны бизнесийг 
дэмжин ажиллах . 

ТУСМХ 

1. Байгууллагын хүрээнд цахим байгаль төслөөр 1 
интрапренёр төгсгөж,  "Toblo" төслөөр 1 
интрапренёр шинээр төрүүлэн гаргав. 

2. Цахим байгаль төслийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 
зах зээлд таниулах чиглэлээр ОУ-ын цахим 
үзэсгэлэнд 1 удаа, бизнес хөгжүүлэх болон хөрөнгө 
оруулалт татах арга хэмжээнд 3 удаа оролцуулж, 

дэмжлэг үзүүлэн ажилласны үр дүнд Харилцаа 
холбооны салбарын 100 жилийн ойн хүрээнд зохион 
байгуулагдсан эрлэм шинжилгээний хурлын "шилдэг 

өгүүлэл" номинацид тэргүүн байр эзэлсэн. 

1. Интрапренёр шинэ үйлчилгээг 
нэвтрүүлж, 1 бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах 
зээлд таниулсан байна. 

2.  Холбогдох дүрэм, журам гарган 
хэрэгжүүлсэн байна. 

100 



3.2.3. 

ХХМТГ-т газарт 2020 
онд хүргүүлсэн төслийн 

бэлтгэл ажлыг хангах 

ТУСМХ 

1. R&D төслийн танилцуулгыг англи хэл рүү 
хөрвүүлсэн бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

хамтран ажиллах байгууллага болон хөрөнгө 
оруулалт татах боломжийг судалж байна.  
2. "Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын 

чанар, хүртээмжийг сайжруулах” CS-01 төсөл дээр 
МТҮП нь Старсофт ХХК-ийн түншлэгч 
байгууллагаар ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд 3 

төрлийн сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд 
төслийн үр дүн 2022 оны 2 сард гарна. 
3. "Тэтгэлэгт энтрепренёр",  "Дарханы МТ-ийн 

кампус",  "МАБ-ын сургалт" гэсэн 3 төслийг 
санаачлан боловсруулав. Тус төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллах байгууллага 

болон хөрөнгө оруулалт татах боломжийг судалж 
байна.  

1-2 төслийн бэлтгэл ажил бүрэн 
хангагдсан байна.  

100 

3.3
. 

МТ-ийн инноваци, Оюуны 
өмчийн судалгаа 

3.3.1 

Инкубаторын 
компаниудын оюуны 
өмчийн судалгаа хийх, 

мэдээлэх, зөвлөгөө өгөх 
бусад арга хэмжээ 
зохион байгуулах 

ИТСХХ, 
ТУСМХ 

Оюуны өмчийн 2 удаагийн сургалт, 3 удаагийн 
зөвлөгөөг инкубаторын компани, гарааны компани 
болон энтрепренёруудад зориулан зохион 

байгуулав. Үүнд: 
Сургалт: 
- Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй 

хамтран Оюуны өмчийн сургалт, өргөн хүрээний 
интерактив сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж төр, 
хувийн хэвшил, инкубаторын 27 байгууллагын 35 

хүн оролцов. Сургалтыг оюуны өмчийн болон 
үнэлгээний мэргэшсэн 7 сургагч багш сургалтыг 
зохион байгуулав. 

Зөвлөгөө: 
- Инкубаторын СИМ ХХК, Зэвтроник ХХК, ПТС ХХК 
зэрэг 3 компаниудад оюуны өмчийн мэдээлэл, 

зөвлөгөө өгөв.  

Гарааны компаниудад бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээгээ оновчтой тодорхойлох 
боломж бүрдүүлэх зорилгоор гарааны 

 компаниудад оюуны өмчийн мэдээлэл, 
зөвлөгөө өгч сургалтыг нийт 6 удаа  
зохион байгуулсан байна.  

85 

ТУСМХ 

Шинжлэх ухааны академитай байгуулсан хамтын 

ажиллагааны хүрээнд "Технологи, инновацийн 
дэлгүүр"-ийг байгуулан 6-р сарын 15-аас үйл 
ажиллагааг нь эхлүүлэв.   

Тус дэлгүүрт Биологийн хүрээлэнгийн 4, Геологийн 
хүрээлэнгийн 13, Физикийн хүрээлэнгийн 5, 
Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 4, 

Тэргүүлэгчийн газрын 2, Гарааны 2 компани, МТҮП 
гэх 31 хүрээлэн, байгууллагын 66 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнийг борлуулж байна.  

1-2 компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 

инновацийн үйл ажиллагааны арга 
хэмжээнд танилцуулга хийж олон нийтийн 
хүртээл болгосон байна. 

100 



ИТСХХ 

Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн 
системийн туршилтад оролцох хүмүүс, 

байгууллагын нэрс гаргахаар инкубаторуудаас 
санал авсан бөгөөд Сим ХХК оролцох хүсэлтэйгээ 
илэрхийлсэн. Оролцох хүмүүсийн нэр, холбогдох 

мэдээллийг илгээсэн.  

4 Гадаад, дотоод хамтарсан үйл ажиллагаа   

4.1
. 

Гадаад хамтын ажиллагаа 

4.1.1. 

Гадаад, дотоод  ижил 
төстэй 

байгууллагуудтай 
харилцан ашигтай 
хамтын ажиллагаа 

өрнүүлэх  

ТУСМХ 

Гадаад хамтын ажиллагаатай болон донор 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх 

чиглэлээр дараах ажлыг хэрэгжүүлэв. Үүнд; 
1. Япон улсын ITPEC байгууллагатай хамтран 
МТИШ-ыг 2 удаа, шалгалт танилцуулах семинарыг 1 

удаа, ОУ-ын асуулт боловсруулагчдын уулзалтыг 2 
удаа, гишүүн орнуудын удирдлагуудын уулзалтыг 1 
удаа 

2. Япон улсын AOTS байгууллагатай хамтран 
сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2 удаа 
3. БНХАУ-ын Huawei компанитай хэлэлцээр хийн 

хамтын ажиллагаа үүсгэж, 20 ширхэг Ideahub 
ухаалаг дэлгэцийг хүлээн авав.  
4. Азийн шинжлэх ухааны паркуудын холбооны 

ээлжит хурал болон "SCIENCEPARK INNOFAIR-
2021" форумд байгууллагаа танилцуулан оролцов. 
5. Startup World Cup 2021 Mongolia бүсийн арга 

хэмжээний Government түншлэгчээр оролцож, 
Захирал Э.Цогтгэрэл Startup World Cup-ийн 
шүүгчээр ажиллалаа. 

6. Солонгосын IITP байгууллагатай хамтран 
ТОПСИТ  шалгалтыг 1 удаа, Сингапурын ECDL 
байгууллагатай хамтран ICDL шалгалтыг 1 удаа 

7. Мэдээллийн технологийн үндэсний парк (МТҮП) 
нь энэ жилийн Founder Institute Mongolia-ийн 
Government түншлэгчээр хамтран ажиллав. 

Хамтын ажиллагаатай болон донор 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 

өрнүүлсэн байна. 

100 

ТУСМХ 

ОУ-ын хурал, зөвлөгөөн, арга хэмжээнд албан 
хаагчдыг хамруулах ажлын хүрээнд ITPEC-ийн 
гишүүн орнуудын удирдлагуудын уулзалтад 3, ОУ-

ын асуулт боловсруулагчдын уулзалтад 1, Азийн 
шинжлэх ухааны холбооны онлайн уулзалтад 2, 
Дэлхийн оюуны өмчийн газрын хуралд 1 нийт 7 

албан хаагч хамруулав. 

Олон улсын хурал, зөвлөгөөн, арга 
хэмжээнд байгууллагаас 3-4 ажилтан 
оролцуулсан байна.  

100 

4.1.2. 

Инкубаторын 
компаниудын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, 

хүний нөөцийн ур 

ТУСМХ 

ХХААХҮЯ-ны Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж 
буй "Шинэлэг шийдэл" хөтөлбөрийн танилцуулга 
семинарт инкубаторын 5 компанийг хамруулав.  

Инкубаторын компаниудыг гадаад зах 
зээл таниулах, төсөл хөтөлбөрт 
хамруулах чиглэлээр ажилласан байна. 100 



чадварыг чадавхжуулах, 
олон улсын төсөл 

хөтөлбөрт хамруулах ТУСМХ 

Дэлхийн банкнаас мэдээлэл технологийн 
компаниудад зориулсан "Технологийн бизнес 

кластер хамтын ажиллагаа" сэдэвт сургалт, 
харилцаа холбоо үүсгэх арга хэмжээнд инкубаторын 
5 компанийг хамруулав.  

Олон улсын хурал, зөвлөгөөн, арга 
хэмжээнд инкубатораас 1-2 компани 

оролцуулсан байна.  100 

ИТСХХ, 

ТУСМХ 

СИМ ХХК-ийн "Бионик-Электрон протек" төслийг 
боловсруулж, 3 байгууллагад төслийн танилцуулав. 
Үүнд:  

1. ХНХЯ-д танилцуулсан ба холбогдох бусад 
байгууллагуудтай холбож өгөхөөр болсон. 
2. Норвегийн тусламжийн байгууллагад танилцуулж 

хамтран ажиллахаар болов. 
3. ASPA-ийн "SCIENCEPARK INNOFAIR-2021" 
үзэсгэлэнд танилцуулга хийж, үзэсгэлэнд оролцож 

буй компаниудтай хамтран ажиллах санал тавихаар 
бэлтгэв.  

Донор байгууллагад инкубаторын  1-2 
компанийг зуучлах, хамтын ажиллагааг 
эхлүүлэх бэлтгэл ажиллагааг хангасан 

байна.  

100 

4.1.3. 

Байгууллагын бичиг 

баримтыг гадаад 
харилцааны үйл 
ажиллагаанд бэлтгэх  

ТУСМХ 

Гадаад харилцааны хүрээнд ашиглаж буй албан 

бланк, ажилтнуудын нэрийн хуудас, байгууллагын 
танилцуулга зэргийг англи хэл дээр орчуулан 
байгууллагын хэрэгцээнд ашиглав. 

Албан бланк, нэрийн хуудас, вэб, 

зорилтот түвшин, байгууллагын 
танилцуулга гэх мэт үйл ажиллагааны бүх 
чиглэлийн баримт бичгийг стандартад 

нийцүүлэн англи хэл дээр бэлтгэн 
гаргасан байна.  

100 

5 Маркетинг, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагаа   

5.1
. 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааг  чиглэл тус 
бүрээр олон нийтэд 

таниулах, нэр хүндийг өсгөх , 
танхим ашиглалтыг 
сайжруулах  

5.1.1. 

Маркетингийн бодлого, 
төлөвлөгөө гаргах  

ТУСМХ 

Инкубатор компаниудын бүтээгдэхүүн үйл 
ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах ажлын 
төлөвлөгөө, Байгууллагын үйл ажиллагааг олон 

нийтэд сурталчлах ажлын төлөвлөгөө, Инновацийн 
дэлгүүрийн бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд хүргэх 
ажлын төлөвлөгөө гэсэн 3 төрлийн төлөвлөгөөг 

гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Маркетингийн бодлого боловсруулах, 
ажлын чиглэл бүрээр төлөвлөгөө гарган 
ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх 

ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байна.  90 

ТУСМХ 

1. Инкубаторын компаниуд, Шалгалт, Сургалтын 

танилцуулгыг үүдний зар сурталчилгааны зурагтад 
тогтмол байршуулав. 
2. Инкубатор 14 компани, МТҮП-д үйл ажиллагаа 

явуулж буй-26 байгууллагыг нэгдсэн хаягжилттай 
болгов. 
3. Инновацын дэлгүүрийн фэйсбүүк хуудсыг шинээр 

нээж нийт 21 бүтээгдэхүүний мэдээлэл нийтлэв. 
Дагагчдын тоо:345 
4. Сар бүр онцлох үйл явдлын мэдээлэл бэлтгэн 

олон нийтэд хүргэж байна.  

Байгууллагын болон инкубатор 

компаниудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
олон нийтэд сард 1 удаа жилд 12 удаа 
сурталчилсан байна. 

100 

ТУСМХ 

"Аймар санаа"  болон "Tippy Top" контентын 
байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан хамтран 

ажиллав. Мөн "C Channel" телевизтэй хамтран 
"Монголын технологид суурилсан инноваци"" 
сэдвийн хүрээнд ярилцлага зохион байгуулж, 

инкубаторын Uptech компанийг төлөөлөл, МТҮП-ын 

Хэвлэл мэдээллийн 2-3 байгууллагатай 
хамтын ажиллагаа өрнүүлж, үйл 

ажиллагааг сурталчилсан байна. 
100 



Захирлын ярилцлага зэргийг зохион байгууллаа.  

ТУСМХ 

1. facebook хуудас дагагчдын тоо 2046 -аар буюу 
9.5%-иар нэмэгдэж 21,502 болсон бол instagram 

хуудас дагагчдын тоо 34-өөр буюу 60%-иар 
нэмэгдэж 57 болсон. 
2. Байгууллагын цахим хуудсыг баяжуулах, мэдээ 

мэдээллийг нийтлэх ажлын хүрээнд: 
 - facebook хуудсаар:  Шалгалт-22,  Сургалт-20,  
Инкубатор-18,   Бусад- 51 

 - instagram хуудсаар: Шалгалт-14,  Сургалт-9,    
Инкубатор-22,   Бусад-15 
 - МТҮП-ын цахим хуудсаар: Шалгалт- 25, Сургалт-

23,  Инкубатор-24,   Бусад-51 
Дундаж хандалтын тоо 245,803, Давхардсан тоо 
398,250 байна. 2021 онд нийтлэгдсэн мэдээллийн 

тоо 115-аар нэмэгдэж 224, хандалтын тоо 74,582-
оор нэмэгдэж 320,385 болсон.  
3. Үнэ цэнтэй контент гаргах ажлын хүрээнд:  

   - Инкубатор компаниудыг хамруулсан "Бидний 
мэдэх Ай Ти Парк",  
   - "Мэдээлэл, технологийн үндэсний паркын 

жилийн онцлох мэдээлэл",  
   - "МТҮП-д инкубатораар элсэн орсны давуу тал" 
гэсэн сэдвүүдээр 3 контент гаргаж олны хүртээл 

болгов.  
   - МТҮП-ын нэрэмжит туршилтын подкастыг 2 удаа 
зохион байгуулав. 

   - Шалгалт, сургалтын агуулгыг шинэчлэн контент 
гаргахад бэлтгэв. 

Сошиал орчны үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлж, дагагчдын тоог 20-30 хувиар 

нэмэгдүүлж, үнэ цэнэтэй контентуудыг 
гарган олны хүртээл болгосон байна. 

100 

ТУСМХ 

"Digital nation 2021" үзэсгэлэн, арга хэмжээнд 
инкубаторын компаниудтай хамтран оролцож, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулав. Арга 

хэмжээний мэдээллийг News.mn, Ikon.mn, Eguur.mn, 
focus.mn сайтуудаар түгээв. 

Технологийн үзэсгэлэн арга хэмжээнд 1-2 
удаа оролцож, зохион байгуулсан байна.  

100 

ТУСМХ 
Байгууллагын брэнд бүтээгдэхүүний санал, 

төлөвлөгөө, төсөв гарган батлуулав.  

Байгууллагын брэнд бүтээгдэхүүн гаргах, 

хэвлүүлэх 
50 

5.1.2.  

Танхимуудын 
ашиглалтыг сайжруулах  

 
ТУСМХ 

302, 303 тоот танхимуудад нийт 6 удаагийн 38 
цагийн түрээсээр 4,120.000 төгрөгийн орлого 

оруулсан. Үндсэн үйл ажиллагаа болон хамтын 
ажиллагааны хүрээнд сургалт, шалгалт, семинар 
гэх мэт 15 арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.  

Хамтарсан болон түрээсийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээнүүдэд нийт 
400 гаруй хүн хамрагдсан байна.  

302 болон 303 тоот сургалтын 
танхимуудын ашиглалтыг нэмэгдүүлж 

өмнөх оноос 5 хувиар ахиулсан байна. 

100 



ИТСХХ 

211, 217 танхимуудад нийт 10 удаагийн 49 цагийн 
түрээсээр 5,539.000 төгрөгийн орлого оруулсан. 

Үндсэн үйл ажиллагаа болон хамтын ажиллагааны 
хүрээнд сургалт, шалгалт, семинар гэх мэт 11 арга 
хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Хамтарсан 

болон түрээсийн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион 
байгуулсан арга хэмжээнүүдэд нийт 350 гаруй хүн 
хамрагдсан байна.  

210 болон 211-ийн ашиглалтын 
сайжруулж өмнөх оноос 10 хувиар 

ахиулсан байна 

100 

6 Техник, программ хангамж, серверийн үйл ажиллагаа   

6.1
. 

Техник, программ хангамж, 

холбооны хэвийн ажиллагааг 
хангах 

6.1.1. 

Байгууллагын цахим 

хуудас болон ERP 
системийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж 

ажиллах 

ИТСХХ 

Байгууллагын цахим хуудас шинэчлэх, үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулах чиглэлээр дараах ажлыг 
хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  
1. Цахим хуудасны агуулга, мэдээллийг шинэчлэн 

вэбсайтын backup хийв. 
2. Вэбсайтын мэдээллүүдэд анализ хийн, 2003-2012 
оны хоорондох 285 мэдээг архиваас оруулсан.  

3. Цахим хуудасны шинэ загварыг худалдан авч, 
database-г холбох ажил явагдаж байна. 
4. Incubator.itpark.mn-ий хувьд laravel болон angular 

хэл хольж бичигдсэн өгөгдөл нь SQL-ийн 2-3 
төрлийн программтай холбогдож ажилладаг учир 
засвар хийхэд зарим функцүүд, програмчлалын 

хэлийг ойлгохгүй байх асуудал тулгарч байна. 
5. SSL certificate худалдан авч, сервертээ суулгасан. 
Серверийн үйлдлийн систем хуучирсны улмаас 

protocol -оо дуудаж ажиллаж чадахгүй байна. Веб 
серверийг шинэчлэх талаар судалгаа хийж байгаа 
бөгөөд тохируулга хийж, шаардлагатай программыг 

суулгасан.  
6. Албан хаагчдын и-мэйл тохируулга, нууц үг солих 
үйлчилгээг нийт 85 удаа хийсэн бөгөөд 12 и-мэйл 

хаягийг чиглэл бүрээр шинээр үүсгэж хариуцсан 
ажилтнуудад өгсөн. 

Байгууллагын цахим хуудас болон ERP 

системийг 100 хувь ажиллагаатай болгож, 
цаасгүй технологийг нэвтрүүлэгч 
байгууллага болсон байна. 

100 



6.1.2. 

Сүлжээ, холбооны 
хэвийн ажиллагааг 

ханган ажиллах  

ИТСХХ 

Сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах чиглэлээр 
дараах ажлын хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  

1. Ситинет ХХК-тай гэрээ байгуулж, 80mb хурдаар 
интернэт үйлчилгээг авч байна. Интернэтийн 
үйлчилгээ авч буй компани солигдсонтой 

холбоотойгоор шилэн кабель шинээр татан, ISP 
сольж, тест хийв.  
2. 4-р давхрын 2 өрөө, 2-р давхрын 8 өрөө, 1-р 

давхрын 1 өрөө, 3-р давхрын 1 өрөө нийт 12 өрөөнд 
сүлжээний доголдол үүссэнийг засварлав. Мөн 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн интернэт 

доголдсоныг засаж хэвийн ажиллагаанд оруулав.  
3. Нийт 24 удаа инкубатор компаниуд болон үйл 
ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудын wifi router 

тохируулав. 
4. 4-р давхрын 3 өрөөнд нийт 200м, 3-р давхрын 2 
өрөөнд нийт 270м, 1-р давхарт 80м, серверийн 

өрөөнөөс 3-р давхар луу тус тус  сүлжээний утас 
татаж холболт хийсэн. Мөн 1-р давхарт технологи 
инновацийн дэлгүүрт интернэт сүлжээ оруулав.  

5. Тоног төхөөрөмж шинэчлэх ажлын хүрээнд 
серверийн өрөөнд хөргүүр, 2 давхарт 24 port-той 
switch төхөөрөмж, 302 танхимд 100/1000-тай switch 

худалдан авч, холбогдох тохируулга 
суурилуулалтын ажил хийв.               
6. Холбоо, суурин утасны хэвийн ажиллагааг хангах 

чиглэлээр нийт 12 дугаарыг хүн тус бүр дээр 
холбож, программ дээр тохируулах, дотуур холбоог 
шинэчлэх зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

Сүлжээ, холбооны хэвийн ажиллагааг 
хангаж доголдолгүй ажиллах бололцоог 

бүрдүүлсэн байна.  

100 



6.1.3. 

Техник, тоног 
төхөөрөмж, программ 

хангамжийн хэвийн 
ажиллагааг ханган 
ажиллах, шинэчлэх, 

засварлах  

ИТСХХ 

Техник тоног, төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг 
хангах чиглэлээр дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

Үүнд:  
1. 222 оффисын үүдний царай таних төхөөрөмж  
удаагийн гэмтлийг  ITCare компанид дуудлага өгч 

хамтран засварлав.  
2. 302,303,217,211 тоот танхим зохион 
байгуулагдсан түрээсийн 16, хамтын ажиллагааны 

болон үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион 
байгуулагдсан нийт 26 арга хэмжээний техник, тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг 

ханган ажиллалаа.  
3. Үйл ажиллагааны хүрээнд хандиваар ирсэн 
ухаалаг дэлгэцүүдийг техникийн шаардлагын дагуу 

хүлээн авч, угсрах, шаардлагатай танхимуудад 
байрлуулж хэвийн ажиллагааг нь ханган ажиллаж 
байна.  

4. Хяналтын камеруудын хэвийн ажиллагааг хангах 
чиглэлээр 1-р давхарт 2, 3-р давхрын 3, 2-р давхарт 
2 нийт 7 камер суурилуулж, 1 NVR дээр хард диск 

танихгүй байсныг таниулж шинээр камеруудыг 
тохируулсан.  
5. Албан хаагчдын техник хэрэгслийн хэвийн 

ажиллагааг хангах чиглэлээр давхардсан тоогоор 14 
ажилтанд оффисын программ суулгав.    
6. Дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа 5 

принтерийн хэвийн ажиллагааг ханган, гарсан 
гэмтлийг засварлуулж ажиллалаа.  

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн 
шинэчилсэн байна.  

100 

7 Удирдлагын оновчтой бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа   

7.1 

Хууль эрх зүйн хүрээнд 
байгууллагын эрх ашгийг 
хамгаалах 

7.1.1 

Хууль эрх зүйн 
маргаантай асуудлыг 
шийдвэрлэхэд 

байгууллагын эрх 
ашгийг хамгаалан 
ажиллах 

ЗУХ 

1. Нийт 28 иргэн, ААН-ээс нийт 94,261,346 сая 
төгрөгийн авлага барагдуулахаас 8 аж ахуйн 
нэгжийн 8,340,184 төгрөгийн авлагыг барагдуулсан.  

2. Улсын дээд шүүх 2021.03.23-ний өдрийн 
001/ХТ2021/00254 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар 
дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 

2019.06.19-ний өдрийн 181/ШШ2019/01391 дугаар 
шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. Тус шүүхийн 
шийдвэрт 34,330,250 төгрөгийг МТҮП-аас гаргуулан 

Багэт ХХК-д олгох тухайн компаниас 4,313,308 
төгрөгийг МТҮП-д олгох шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
хангуулан зохион байгуулж төлбөрийн зөрүү 
тооцуулан барагдуулав.  

3. Авлагатай 16 байгууллага байгаагаас 13 нь 
Иргэний хуульд заасан журмын дагуу хөөн хэлэлцэх 
хугацаа нь дууссан бөгөөд хуулийн байгууллагаар 

нэхэмжлэл үүсгэхэд хэрэгсэхгүй болох магадлал 
өндөр байна. Гурван байгууллагын хаяг 
тогтоолгохоор холбогдох хуулийн байгууллагад 

Гэрээний зөрчил арилж, хуулийн хүрээнд 
байгууллагын эрх ашиг хамгаалагдсан 
байна. 
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ажиллагаа хийлгэж байна. 

2021.06.15-ны шөнө барилгын баруун жигүүрт гал 
гарсантай холбоотойгоор холбогдох 
байгууллагуудад мэдэгдэх, дүгнэлт гаргуулах 

байгууллагыг хохиролгүй болгох чиглэлээр 
ажилласны үр дүнд засварын бараа материалыг 
эзэн холбогдогчоор гаргуулахаар болсон.  Мөн СБД-

ийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлд 
хүсэлт гарган  байгууллагын байрны баруун жигүүрт 
стандартын шаардлага хангахуйц 2 ширхэг 

хяналтын камер суурилуулах ажлыг гүйцэтгүүлсэн.  

7.1.2 

Дүрэм журам, гэрээ 

шинээр боловсруулах, 
шинэчлэх, хянах 

ЗУХ 

1. Үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд Контрактын 1,  

Хөдөлмөрийн 30, Хөлсөөр ажиллах 5, Бусдаар 
барилгын засвар шинэчлэлтэй холбоотой ажил 
гүйцэтгүүлэх 2, Танхим ашиглалтын 17, Сургагч 

багшийн 14, Инкубаторын хөтөлбөрт хамтран 
ажиллах гэрээ 8, Ажиллах орчноор хангах 5,  
Хандивын бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 1, Бусад 5 

нийт 88 гэрээний үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 
2. Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй 

батлагдсан 13 гэрээний загварыг нэгтгэж гарын 
авлага гарган албан хаагчдад үйл ажиллагаандаа 
ашиглах боломжийг хангав.  

2. Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 3 
бодлогын баримт  бичиг, 3 дүрэм, 21 журам бүхий 
хавтас гарган, ажилчдын мэдээлэл авах, үйл 

ажиллагаандаа ашиглах боломжийг бүрдүүлэв. 
3. Шинэ ажилтанд зориулсан гарын авлага, 
ажилчдын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилга зэрэг баримт бичгүүдийг 
батлуулж, эмхэтгэл гарган нээлттэй байршуулав. 
4. 2021 онд шинээр ажилтан, албан хаагчдын 

Сургалтын хөтөлбөр, Хүний нөөцийн бодлогын 
баримт бичиг, Сургагч багш бэлтгэх журам, Танхим 
ашиглах журам зэрэг баримт бичгүүдийг шинээр 

боловсруулж батлуулав.  
5. Талбай ашиглалтын 23 гэрээний хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна.  

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд 

болон үндсэн үйл ажиллагаанд 
хэрэглэгдэж буй дүрэм, журам, гэрээ зэрэг 
баримт бичиг шаардлагын дагуу 

боловсруулагдан баталгаажсан байна. 

100 



7.2 

МТҮП-ын ашиглалт, санхүү 
төлөвлөлтийг сайжруулах 

7.2.1 

Байгууллагын байрны 
талбай ашиглалт, 

тохижилтыг сайжруулах 

ЗУХ 

Байгууллагын байрны талбай ашиглалт, тохижилтыг 
сайжруулах ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж 

гүйцэтгэв. Үүнд:  
 1. Байгууллагуудын хаягийг нэгдүгээр давхрын 
дэлгэцэн дээр байршуулсан бөгөөд гадна 

хаягжилтыг Төрийн байгууллагын хаягийн 
стандартын дагуу хийлгэн байрлуулав.  
 2. 2 болон 4-р давхрын АЦӨ-үүдэд кабин сунгах, 

эвдэрсэн нэг хаалга солих, цөмөрсөн тааз засах 
зэрэг шаардлагатай засвар тохижилтын ажил хийв.  
 3. 302, 433, Сангийн ажилчдын өрөө, ИТСХХ-ийн 

даргын өрөөнүүдэд урсгал засвар хийв. 
 4. Гарденд дугуйн зогсоол байрлуулав. 
 5. 3-р давхрын гарденд буюу 211 дээврийн 

засварын ажлыг *Beртокталст* ХХК байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэв. 
 6. Байгууллагын байрны баруун талын шитийн 

хаалгыг шинэчлэв.  
 7. Узелийн дулааны шугам хоолойг будаж, хаалга 
солив. 

 8. "Scienbiz" технологи, инновацийн дэлгүүр 
байгуулах ажлын хүрээнд урсгал засвар, 
тохижилтын ажлын хийж гүйцэтгэв.  

 9. Төлөвлөгөөт засварын ажил ТӨБЗГ болон СЯ-
аас зардал бууруулах албан даалгавар ирсний 
дагуу хойшлуулсан.  

Гадна хаягжилт болон дотор хаягжилт, 
1,2,4-р давхарын коридорын урсгал 

засвар тохижилтын ажил хийгдсэн байна.  

100 

ЗУХ 

Мастер лифт, Белинтэ,Genaral elevator, Хөлөг 
элавотор гэх 4 байгууллагаар хэмжилт хийлгэж 4, 5 
зогсоолтойгоор үнийн санал авсан бөгөөд ТӨБЗГ 

болон СЯ-аас зардал хэмнэх албан даалгавар 
ирсний дагуу  худалдан авалтыг хойшлуулж, 2022 
оны зорилтот түвшинд дахин суулгав.  

Байгууллагын цахилгаан шатыг 
ажиллуулсан байна.  

100 

ЗУХ 

Байгууллагын байрны зүүн талын буюу төв хаалга 
хэсгийн авто зогсоолыг төлбөртэй болгох асуудлаар 
Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар /НАЗХГ/-тай 

гэрээ байгуулсан бөгөөд зогсоолын систем, тоног 
төхөөрөмж суурилуулалтын ажлыг инкубаторт 
бойжиж буй СИМ ХХК -тай хамтын ажиллагааны 

хүрээнд гүйцэтгүүлэхээр болсон. Суурилуулалтын 
ажил хил, гаалийн асуудлаас удаашраад байна. 
Мөн байрны урд хэсэгт СИМ ХХК-ийн хэрэгжүүлж 

буй төслийн хүрээнд Цахилгаан авто машин 
цэнэглэх төхөөрөмжийн анхны хувилбарыг 
байршуулахаар төлөвлөн СИМ ХХК-д шаардлагатай 

мэдээллийг өгч ажиллалаа. 2022 оны I-р улиралд 
суурилуулалтын ажил хийгдэж дуусна.  

Авто зогсоол байгуулах 

100 



ЗУХ 

IT hub 1-ийн тавилга эд, хогшлыг шинэчлэн 
байрлуулж, ашигтай талбай гаргаж суудлын тоог 

нэмэгдүүллээ. Мөн цайны хэсэгт шугам татан 
угаалтуур гаргалаа. IT hub 2 байгуулах ажлын 
хүрээнд нэгдүгээр давхрын 117 тоот танхимд урсгал 

засвар, тохижилтын ажил хийв. 

IThub-ын урсгал засвар тохижилтын ажил 
хийгдсэн байна. 

100 

ЗУХ 

Wral partners ХХК-ийн зүгээс талбай ашиглах 
сонирхолтой байсны дагуу шаардлагатай план зураг 

болон холбогдох мэдээлэл бэлтгэн өгсөн боловч, 
тухайн компанийн зүгээс зардал өндөр гарч байна 
гэсэн шалтгаанаар татгалзсан. Төсөв, засварын 

зардлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр 
төлөвлөж байгаа бөгөөд тодорхойгүй хугацаагаар 
хойшлогдоод байна.  

5-р давхрын ашиглалтыг сайжруулан, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж 

эхэлсэн байна. 

100 

ЗУХ 

"МТҮП-ын байранд үйл ажиллагаа эрхлэгчид" 
группд нийт 23-н төрлийн мэдээ мэдээлэл тавигдсан 

байна. Үүнд: Гэмтэл засвартай холбоотой 5,  
Хаягжилтын санал асуулга 1, Сургалтын зар 7, 
Ковид 19-той холбоотой 10 

Түрээслэгчдийн санал хүсэлтийг цаг 
алдалгүй хүлээн авч, шийдвэрлэх боломж 

бүрдсэн байна.   100 



7.2.3 

Санхүү бүртгэлийн үйл 
ажиллагааг хуулийн 

дагуу явуулах 

ЗУХ 

НББ-ийг хууль дүрмийн дагуу хөтлөх, тайлагнах 
ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  

1. 2020 оны болон 2021 оны 1-12-р сарын бараа 
материал, кассын болон харилцахын тайлан 
боловсруулж бичилт хийсэн 

2. 1-12-р сарын нийт 685 орлогыг холбогдох 
программуудад шивж оруулан, журналын бичилт 
хийсэн 

3. 2020 оны 12-р сар болон 2021 оны 1-12-р сарын 
НДШ-ийн тайланг хуулийн хугацаанд хийж тушаан 
НД-н өглөггүй ажиллалаа.НДШ тайлан цахимаар 

өгөх тоон гарын үсгийн гэрээ хийн цахимаар 
тайлангаа тушаадаг болсон. 
4. 2020 оны 12-р сар болон 2021 оны 1-11-р сарын  

НӨАТатварын тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж 
тушаасан. 
5. Шилэн дансны тухай бүрийн болон  2020 оны 12-

р сар, 4-р улирал, бүтэн жил, 2021 оны 1-12 сарын 
нийт 234 мэдээлэл бүртгэж баталгаажуулсан 
6. 2020 оны 5, 2021 оны 1-3-р улиралд 4 төрлийн 

нийт 9 төрлийн татварын тайлан гаргаж 
баталгаажуулсан. 
7. 2020 оны түрээсийн дэлгэрэнгүй тайлан болон 

2021 оны эхний хагас жилийн касс, харилцах бараа 
материал, цалин хөлс, тушаал шийдвэрүүдийг 
аудитад шалгуулахаар хүлээлгэн өгөв. 

8. Санхүүгийн программ шинэчилсэнтэй 
холбоотойгоор харилцах, гэрээ, БМ, ҮХ, ажилчдын 
цалингийн мэдээлэл оруулан хэвийн ажиллагаанд 

оруулсан.  

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, 
зорилтын дагуу хөрөнгийг үр дүнтэй 

зарцуулсан байна. 

100 

ЗУХ 

Мөнгөн хөрөнгийн зарцуулалтын хүрээнд дараах 
ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

1. 2020 оны болон 2021 оны 1-12 сарын бараа 
материал, кассын болон харилцахын тайлан 
боловсруулж бичилт хийв. 

2. 2021 оны 1-11 сарын орлого, зардлын гүйцэтгэл 
гаргав. 
3. 2021 онд нийт 1270 удаагийн зарцуулалт хийв. 

100 

ЗУХ 

ШУА-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 6-

р сарын 15-аас "Scienbiz"  технологи, инновацийн 
дэлгүүр нээн үйл ажиллагааг нь хариуцан ажиллаж 
эхэлсэн бөгөөд сар бүр тооллого, тооцоо нийлж 

ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 8,5 сая 
төгрөгийн орлого орсон байна.   

100 



ЗУХ 

ХАСХОМ хариуцсан ажилтны чиг үүргийн хүрээнд 
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  

1. Удирдах ажилтнуудын 2020 оны ХАСХОМ тайлан 
гаргуулж хуулийн хугацаанд тушаасан.Мөн шинээр 
томилогдсон хэлтсийн даргын ХАСУМ болон 

ХАСХОМ гаргуулж тушаасан. 
2. 2016-2021 оны хоорондох авлигын эсрэг болон 
санхүү ХО-н мэдээлэл гаргаж вебийн мэдээлэл 

хариуцсан ажилтанд өгсөн. 2021 оны авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны  төлөвлөгөө боловсруулсан 
батлуулсан. Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны 

хүрээнд цахим мэдээлэл оруулж, АТГ-н сургалтад 
Инкубаторын 9 ажилтан МТҮП-н 17 ажилтан нийт 26 
ажилтан хамруулсан. АТГ-с ирүүлсэн судалгаа 

тайланг хугацаанд гарган хүргүүлсэн.  

100 

ЗУХ 

Өр авлага барагдуулах чиглэлээр дараах ажлыг 
хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

1. Түрээслэгч байгууллагуудаас авах авлага өмнөх 
оноос 52.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Он 
удаан жил авлагатай байсан Би Ар Эйч ХХК-ний 

2010 онд үүссэн байсан авлага 895.8 мян.төг, 
МОСА-н 2015 онд үүссэн авлага 3,191.1 мян.төг 
нийт 4,086.9 мянган төгрөгийн авлага барагдуулсан. 

Түрээсийн өр авлага нь олон сараар хуримтлагдсан 
3-н байгууллагын /Өргөө, Эгийн гол, Инсур/ МТҮП-н 
захиргаанд шаардлага хүргүүлсэн. Түрээслэгч 

байгууллага бүртэй тооцооны үлдэгдлийн баталгаа 
хийн баталгаажуулсан ба их хэмжээний өртэй 
байсан  Нью тур сафарис ХХК үлдэгдлээ төлж 

барагдууллаа.  /Нью тур сафарис ХХК-д 1-8-р 
саруудад 30%  37,5 сая төгрөгийн хөнгөлөлт 
үзүүлсэн./ 

2. Байгууллагын байранд үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
байгууллагуудыг Төрөөс хувийн хэвшилд үзүүлж буй 
Ус, дулааны хөнгөлөлтөд хамруулах чиглэлээр 

УБДС ХК-д хүсэлт гаргасны үр дүнд Нью тур 
сафарис ХХК-ийн ус хангамжийн төлбөрийг 2021.04-
р сараас, дулаан хангамжийн төлбөрийг 2021.10-р 

сараас тус тус хөнгөлөлтөд хамруулаад байна.  

Түрээсийн өр авлага, алдагдалгүй байх 

100 



ЗУХ 

Эд хөрөнгө хадгалалт хамгаалалтын чиглэлээр 
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

1.Эд хөрөнгийн бүртгэлийг 25 хүн тус бүрээр хийж,  
архив. 
2. Байгууллагын үндсэн хөрөнгө болон бараа 

материалын тооллого хийж тайлан танилцуулсны үр 
дүнд актлах эд хөрөнгийн жагсаалтыг бэлтгэн 
холбогдох байгууллагад хүргүүлэн зохих 

зөвшөөрлийг аван акталж данснаас хасав. Мөн 
бүртгэлтэй бүх үндсэн хөрөнгийг QR кодтой болгон 
тооллогын ажлыг эмх цэгцтэй хялбар болгов. 

3. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээний 
төслийг боловсруулж Программ хангамжийн 
инженер Г.Санчиртай гэрээ байгуулсан. 

4. Аваарын шатанд байсан хөрөнгийг подвалын 
болон дээврийн складад зөөж оруулав. 
5. БНХАУ-ын "Huawei" компаниас хандиваар 

нийлүүлсэн 65'-ийн 15, 86'-ийн 5 нийт 20 ширхэг, 
601 сая төгрөгийн өртөг бүхий сургалтын ухаалаг 
дэлгэцийг 2021 оны 10 сард гааль, татварын 78.5 

сая төгрөгийг төлж, ТӨБЗГ-ын зөвшөөрлийг 
үндэслэн байгууллагын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэж 
авсан.  

6. Оффисын 11 ажилтны дунд техникийн субботник 
хийж эвдэрсэн болон засах шаардлагатай эд 
хогшлыг бүртгэн авав. 

7.  Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг 3 удаа 
хуралдуулж Huawei дэлгэцийн ашиглалттай 
холбоотой асуудлыг хэлэлцэн ашиглалтын журам, 

гэрээ боловсруулахаар шийдвэрлэн холбогдох 
хэлтэст шилжүүлсэн.  

Эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт  

100 

7.2.4 

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 

дэд бүтцийн ашиглалт 
үйлчилгээг сайжруулах 

ЗУХ 

1.Нийт 50 удаа их цэвэрлэгээ хийж, байгууллагын 

хог, хаягдлыг 48 удаа ачуулав.  
3."Цэвэрлэгээ үйлчилгээний талаарх сэтгэл 
ханамж"-ийн судалгааг 6, 12-р сард зохион байгуулж 

давхардсан тоогоор 49 а.а.н хамрагдсан байна. 
2021 онд хийгдсэн 2 удаагийн судалгаагаар нийтийн 
эзэмшлийн талбай болон өрөөний цэвэрлэгээнд 

үйлчлүүлэгчид сэтгэл ханамжтай байсан бол АЦӨ-
ний цэвэрлэгээ үйлчилгээ, тохижилтод дундаж 
үнэлгээ авсан байна. Эхний хагас жилийн 

судалгааны үр дүнд тулгуурлан үйлчлэгчдийн 
талбайг улирал бүр сольж ажиллуулж байгаа 
бөгөөд цэвэрлэгээ үйлчилгээнээс гадна, ариутгал 

хийж байна. Байгууллагын байрны насжилттай 
холбоотойгоор бохирын шугам, хоолойн элэгдэл их, 
солих хугацаа хэтэрснээс бохирын үнэр их гарч 

байгаа. Цаашид шугам хоолойг шинэчлэх асуудлыг 

Цэвэрлэгээ, аж ахуй үйлчилгээний 

талаарх сэтгэл ханамжийн  судалгааг 2 
удаа зохион байгуулж холбогдох арга 
хэмжээг авч ажилласан байна.  

100 



дотоод нөөц бололцоогоор шийдвэрлэх боломжтой 
ажлуудыг гүйцэтгэх  

ЗУХ 

 1. Долоон АЦӨ-д нийт 68 удаа тоноглол шинэчлэх, 
засах, бөглөрөө гаргах үйлчилгээ үзүүлж 
ажиллалаа.  

 2. Дулааны шугам хоолойн хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангах чиглэлээр дараах ажлыг хийж 
гүйцэтгэв. Үүнд:  

  а. Узелийн шугам труба шинээр авч, гагнаж угсрах 
  б. Узелийн халуун усны шугам холбох 
  в. Дулааны шугам сүлжээнд тоолуур өгч 8ш 

менометр авах 
  г. Халуун усны тоолуур шинээр авч 
баталгаажуулан угсрах 

  д. Дулааны хаалт нээж, хааж хөдөлгөөнд оруулах  
  е. Подволын халаалтын шугам хоолойн диаметр 
20-ийн 9 шугам тайрч резва татах 

  ж. PCR шугам холбож, 20-ийн вентел 4-ийг солих 
  з. Подвалын буцахын датчик солих 
 3. Эгийн гол байсан хэсэг, амралтын өрөө зэрэгт 

25-ийн шугам тайрч 20-луу шилжүүлэх 

Халаалтын шугам хоолойн болон 
цахилгааны засвар үйлчилгээ хийгдэж, ая 
тухтай ажиллах нөхцөл бүрдэнэ. 

100 

ЗУХ 

 1. Байгууллагын байрны цахилгаан эрчим хүчний 

аудитыг Эрчим хүчний аудитор Д. Баасансүрэн-тэй 
2021 оны 06-р сарын 10-ны өдөр, 03 тоот "Эрчим 
хүчний аудитын гэрээ" байгуулан гүйцэтгүүлж, 

гарсан дүгнэлтийн дагуу нэн шаардлагатай 
ажлуудыг 2022 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, 
зорилтот түвшинд тусгасан.  
 2. Байгууллагын автоматуудыг давхар бүрээр 

тодорхойлон дугаарласан. 
 3. Байгууллагын байрны гэрэлтүүлэг, залгуур, 
унтраалга шинэчлэх ажлын хүрээнд нийт 30 гэрэл, 

10 унтраалга, 7 залгуур шинэчлэв. 

100 

ЗУХ 

1.СБД-ийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран 

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 
байгууллагын ажилтан, албан хаагчид болон 
инкубаторын компаниудыг хамруулан нэг удаа 

зохион байгуулсан. Галын хэрэглэлийн бүрэн бүтэн 
байдал, найдвартай ажиллагааг хариуцсан ажилтан 
сар бүр шалгаж, хяналт хийгддэг.  

 2. Галын нэгдсэн систем суурилуулах ажил эхлүүлж 
Холбоо, дохиоллын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж 
ахуйн нэгжүүдээс үнийн санал авахаар хүсэлтийг 

холбогдох мэдээллийн хамт илгээсэн. Үнийн санал 
ирмэгц холбогдох аж ахуйн нэгжийг сонгон 
шалгаруулж ажиллах болно.  

Галын нэгдсэн систем суурьлуулж, 

байрны эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэнээр 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төлөвлөгөө хангагдсан байна.  

100 



ЗУХ 

УОК, ЭМЯ болон бусад удирдах дээд 
байгууллагуудаас ирүүлсэн албан даалгавар, 

зөвлөмжийн дагуу 2021.02.02-нд 1А-06 дугаартай 
ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 
халдвар хамгааллын дэглэм сахиулах чиглэлээр 

дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллалаа. 
Үүнд:  
 1. Байгууллагын байранд нэвтэрч буй иргэдийг 

бүртгэх 
 2. Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн 
байгууллага /Улаанбаатар Ариутгал ХХК гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна./ болон дотоод нөөц 
бололцоонд тулгуурлан тогтмол хийж, хяналт тавих 
 3. Тусгаарлан анхны тусламж үзүүлэх хэсэг 

байгуулах 
 4. УОК болон холбогдох дээд байгууллагуудад 
шаардлагатай судалгаа, тайлан мэдээлэл өгөх 

 5. Байгууллагын байранд 2021.12.10-ны байдлаар 
34 байгууллагад 350 орчим ажилтан байрлан 
ажиллаж байгаагаа 35% нь бүрэн тундаа 

хамрагдсан байна. МТҮП-ын ажилтан, албан 
хаагчид бүрэн тундаа хамрагдсан. Байгууллагын 
байранд дархлаажуулах түр цэг байгуулахаар 

холбогдох байгууллагад хүсэлт гаргаад байна.  

 

Ковид 19 цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр холбогдох арга 

хэмжээ авч, ажилласан байна.  

100 

7.3 

Хүний нөөц болон олон 
нийттэй харилцах үйл 
ажиллагаа 

7.3.1 

АБТ, Хөдөлмөрийн 
гэрээ шинэчлэх болон 
шинээр байгуулах, 

Хүний нөөцийн бодлого 
хэрэгжүүлэх, 
мэдээллийн сан үүсгэн 

хөтлөх 

ЗУХ 

1. Хүний нөөцийн сул орон тоог бүрдүүлэх, зар 
сурталчилгааны сувгийг өргөтгөх үүднээс 
"Zangia.mn" портал веб сайтад 6 сарын хугацаатай 

төлбөргүйгээр хүний нөөцийн зар тавих, анкет 
мэдээлэлтэй танилцах эрх авч зар мэдээллийг 
тогтмол байрлуулж байна.  

2. 2021 онд 7 ажилтныг шинээр ажилд томилогдож, 
6 ажилтан үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдөн, 4 ажилтан 
ажил, үүрэг хослон гүйцэтгэж байгаа бол 1 ажилтан 

цахимаар ажиллаж байна.  
3. МУИС-ийн Мэдээллийн системийн ангийн 2, 
ХААИС-ийн Математик программ хангамжийн 

ангийн 2, ШУТИС-ийн Мэдээллийн системийн 
менежментийн ангийн 3, СЭЗДС-ийн Программ 
хангамжийн инженерийн ангийн 2, ИЗОУИС-ийн 

Олон улсын харилцааны 1, Эм Ай Юу ДС-ийн 
Програм хангамжийн инженерийн ангийн 1,  нийт 11 
оюутан мэргэжлийн дадлага хийсэн.  

4. Интрапренёр хөтөлбөрт ажилтан Б.Долгион 
өөрийн ТОБЛО төслөөр хамрагдан холбогдох 
дэмжлэг, үйлчилгээ авч ажиллаж байна. Мөн 2021 

онд Цахим байгаль төслөөр Х.Лхагвасүрэн 

Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт 
хэрэгжсэн байна. /Хувийн хэрэг 
бүрдүүлэлт, шилжилт хөдөлгөөн, ажлаас 

чөлөөлөх, томилох, ажилтан шалгаруулж 
авах г.м/ 

100  



интрапренёр хөтөлбөрт хамрагдсан бөгөөд 
хөтөлбөрт хамрагдаж байх хугацаандаа Эрдэм 

шинжилгээний хуралд тэргүүн байр, хэрэгжүүлж буй 
төсөлдөө Төв аймгаас санхүүжилт авсан зэрэг 
амжилт үзүүлсэн.  

7.3.2 

Байгууллагын дотоод 
үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж буй дүрэм, 

журмын хэрэгжилтийг 
ханган, ажлын цагийн 
хоцрогдолгүй болгох 

ЗУХ 

Ажилтан, албан хаагчдын ажлын цагийн хоцролт 
эхний хагас жилд дунджаар 76 минут байсан бол 
сүүлийн хагас жилд 59 минут байна. Ажлын цагийг 

уян хатан байлгах чиглэлээр ажилтан, албан 
хаагчдаас гаргасан саналын дагуу 9.1-10.1 ний 
хооронд 7:30-16:30, 8:30-17:30 гэсэн сонголтуудаар 

ажиллуулах туршилт явуулсан бөгөөд ажлын 
уялдаа холбоо алдагдан, хүндрэл учруулж байсан 
учир өмнөх цагийн хуваарийг баримтлах шийдвэрт 

хүрсэн. Ажлын цаг баримтлаагүй олон цагийн 
хоцрогдол гаргасан 2 ажилтанд хөдөлмөрийн 
дотоод журмын дагуу арга хэмжээ авсан. 

Ажлын цаг ашиглалт болон ажлын байрны 
дэг журмыг сахиулах /ХДЖ, АДЖ/ 

 100 

7.3.3 

Ажилчдын нийгмийн 
асуудалд дэмжлэг 
үзүүлэх, хамт олны уур 

амьсгал сайжруулах 
арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

ЗУХ 

9-р сард Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэгт 
нийт 29 ажилтныг улсаас баталсан 4 насны 
ангилалд урьдчилан сэргийлэх үнэ төлбөргүй үзлэгт 

хамруулав. 

Ажилтнуудыг жилд 1 удаа эмнэлэгийн 
үзлэг оношилгоонд хамруулна. 

100 

Ажилтан, албан хаагчдаас ажлаас чөлөөлөгдөх 7, 

тусламж хүссэн 3, 1 дээш өдрийн цалинтай чөлөө 
хүссэн 4, цалингийн урьдчилгаа хүссэн 3, удаан жил 
ажилласны нэмэгдэл хүссэн 3, хөнгөлөлт хүссэн 1, 

ээлжийн амралт урьдчилан эдлэх 2, бусад 4 нийт 28 
өргөдөл ирснийг Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хамтын гэрээний дагуу 

100 хувь шийдвэрлэж давхардсан тоогоор 39 
ажилтанд тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна.  

Өргөдөл хүсэлтийг цаг алдалгүй 

шийдвэрлүүлж дэмжлэг үзүүлсэн байна.  

100 

Удирдлага менежментийн үйл ажиллагаанд 

ажилтан, албан хаагчдын сэтгэл ханамжийг 
тодорхойлох судалгааг зохион байгуулсан бөгөөд 
судалгаанд 24 хүн хамрагдсан. Судалгаанд 

хамрагдсан ажилтан, албан хаагчид 100% эрхэлж 
буй ажилдаа сэтгэл хангалуун байдаг бөгөөд 
өөрийн харьяа алба, нэгжийн удирдлагаас ямар 

нэгэн дарамт шахалт байдаггүй,  хийж буй ажлыг нь 
дэмжиж, идэвхжүүлж ажилладаг хэмээн хариулсан 
байна. Мөн судалгааны үр дүнд тулгуурлан 2022 

оны дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд Компьютерийн 
болон Англи хэлний мэдлэг нэмэгдүүлэх сургалтыг 
тусгаад байна.  

100 

Голомт банктай гэрээгээ шинэчлэн байгуулж, 
цалингийн зээлийн хүүг 0.1 хувиар, түлхүүр 
ажилтнуудын цалингийн зээлийн хүүг 0.2 хувиар тус 

тус бууруулсан.  

100 



1. Ажлын цэвэр орчин бүрдүүлэхэд оффисын 
ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн "Миний 

ширээ цэвэрхэн" аяныг санаачлан, зохион байгуулж 
19 албан хаагч хамрууллаа.  
 2. МТҮП нь МУ дахь 2 дахь ногоон байгууламжийн 

гэрчилгээ авсан байгууллага болох, байгальд 
ээлтэй ногоон байгууламжийг бий болгох зорилгоор 
2021.12.31 хүртэлх хугацаанд "Ногоон оффис" 

аяныг ажилтан, албан хаагчдын дунд эхлүүлсэн 
бөгөөд энэ ажлын хүрээнд ажилтнууд өөрсдийн 
цэцгийг тарьж ургуулан арчилж байна.  

 3. Байгууллагын ажилчдын нэгдсэн амралтыг 8-р 
сард зохион байгуулж нийт 19 ажилтан, албан хаагч 
хамруулав. 

 4. Ажилчдын дунд "Спорт өдөрлөг" арга хэмжээ 
зохион байгуулж дартс, боуленг, ширээний теннис, 
ширээний хөл бөмбөг гэсэн 4 төрлөөр гурван багийн 

дунд тэмцээн зохион байгуулав. 
 5. Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан ажилтан, албан 
хаагчдын 0-18 насны 38 хүүхдэд гарын бэлэг 

гардуулав.  
 6. Байгууллагын ахмад ажилтан, албан хаагчдад 
хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг нэг удаа зохион 

байгуулав.  
 7. Ажилтан, албан хаагчид харилцан туршлага 
хуримтлуулах, илтгэх, ярих чадвараа сайжруулах 

зорилгоор "Уншсан ном танилцуулах" болон "Шинэ 
мэдээлэл солилцох" өдрүүдийг сард тус бүр нэг 
удаа зохион байгуулж байна. Номын танилцуулгыг 5 

албан хаагч хийгээд байна.  
 8. Ажилтан, албан хаагчдын дотоод уур амьсгалыг 
сайжруулах зорилгоор А.Х.А тэмцээн зохион 

байгуулж 1-р байрны эзэнд өргөмжлөл болон 
мөнгөн шагналыг гардуулав. 

 

Улиралд нэг удаа олон нийтийг хамарсан 
үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна.  

100 



1. 2021.01- 09 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд 
инкубатор компаниуд болон байгууллагын ажилтан, 

албан хаагчдыг баасан гариг бүр 2 цаг спорт 
зааланд тоглох боломжоор хангаж ажиллалаа. 
Өнгөрсөн хугацаанд нийт 28  удаа спорт заалаар 

үйлчлүүлэв. 
2. Ажилтан, албан хаагчид 10:00 болон 16:00 
цагуудад дасгал хөдөлгөөний тогтмол хийж 

хэвшсэн. 
3. Инкубаторын компаниуд болон байгууллагын 
ажилчдын спорт наадам зохион байгуулах ажлын 

хүрээнд спорт зааланд бэлтгэл хийх, тэмцээн 
зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 

Долоо хоног 2 цаг спорт заал авч, ажлын 
байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж 

хэвшүүлсэн байна.  
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1. Шагналд тодорхойлсон ажилтнуудын мэдээллийг 
зохих журмын дагуу боловсруулж салбарын болон 

төрийн дээд одон медальд нийт 12 ажилтны 
материалыг хүргүүлснээс салбарын шагналд 
тодорхойлсон ажилтнуудын шагнал гарсан. Төрийн 

дээд шагналд тодорхойлсон ажилтнуудын 
материалыг Харилцаа холбоо мэдээллийн 
технологийн газраар дамжуулан Засгийн газрын 

хэрэг эрхлэх газар, Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт 
хүргүүлсэн.  
 2. 31 ажилтныг вакцинд хамруулахтай 

холбоотойгоор овог, нэр, регистр, утасны дугаар, 
гэрийн хаяг зэрэг мэдээллийг агентлагийн 
холбогдох мэргэжилтэнд өгөв.  

 3. Дижитал нэйшин-2021 арга хэмжээнд ажиллаж 
буй салбарын ажилтнуудад хоол хүнс хүргэж өгөх 
ажлыг байгууллагын зүгээс хариуцаж хуваарь 

гарган хоол хүнсний тээвэрлэлтийг хариуцаж 
ажилласан.  
 4. ХХМТГ-аас гаргасан дараах ажлын хэсгүүдэд 

ажилтнуудыг оруулан ажиллууллаа. Үүнд: 
  а. Залуус-1 ажлын хэсгийн хүрээнд 3 удаа хуралд 
оролцон, санал өгөх, байгууллагын ажилтан, албан 

хаагчид болон инкубатор компаниудад мэдээлэл 
өгөх, судалгаа авах зэрэг ажлыг гүйцэтгэв.  
  б. Салбарын ном гаргах ажлын хэсгийн хүрээнд 4 

удаагийн хуралд оролцон, санал өгсөн бөгөөд 
номонд орох байгууллагын мэдээлэл, зураг бэлтгэв.  
  в. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах 

харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 
салбарын орон тооны бус дэд зөвлөлд Мэдээллийн 
технологийн зөвлөх Ч.Сувдыг оролцуулсан бөгөөд 

хүний эрхийн хангах тухай уулзалтад онлайнаар 2 
удаа оролцож 1 сургалтад суусан байна.  
  г. Салбарын 100 жилийн ойн медаль хил 

хаасантай холбоотойгоор ирээгүй байна. Ойн марк 
6 ширхгийг хүлээн авсан. Салбарын 
байгууллагуудын зураг мэдээлэлтэй 2021 оны 

календарьд байгууллагын хуудсыг бэлтгэж, 10 ш 
календарь хүлээн авав.  
4. "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 

СХД-ийн Баруун салаа, Бумбатын рашаанд 
байгууллагын ажилчид болон инкубаторын 
компаниудын ажилчид нийт 26 хүн 100 мод 

суулгалаа. 

Харьяа дээд байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны хүрээнд зохион 

байгуулагдах арга хэмжээнд ажилчдыг 
хамруулсан байна. 

100 



7.4 

Дотоод хяналт, архив албан 
хэрэг хөтлөлт, ERP 

системийн ашиглалт үйл 
ажиллагаа 

7.4.1 

Ажил дүгнэх журмын 
дагуу холбогдох 

үнэлгээг гарган, дүн 
шинжилгээ хийн, 
байгууллагын дотоод 

үйл ажиллагааг 
сайжруулах санал, 
зөвлөмжийг улиралд нэг 

удаа гарган холбогдох 
арга хэмжээ авах 
талаар удирдлагад 

танилцуулах 

ЗУХ 

1. Байгууллагын төлөвлөгөөт ажлын биелэлт болон 
ажилтан, албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд сар бүр 

дүн шинжилгээ хийж, тайлангийн хурлыг тогтмол 
зохион байгуулж, зөвлөмж өгч ажиллалаа. 
Байгууллагын сар бүрийн төлөвлөгөөний 

биелэлтийн дундаж 80.9% байгаа бөгөөд 6-р сард 
хамгийн бага буюу 67.7%, 10-р сард хамгийн өндөр 
буюу 89.14% байлаа.  

2. Ажил дүгнэх журмын дагуу ажилчдын үнэлгээг 
сар бүр тогтмол гарган, баталгаажуулж мэдээлдэг 
бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд ажлын үнэлгээгээр 

тэргүүлсэн 6 ажилтан урамшуулсан бол ажлыг 
гүйцэтгэл хангалтгүй 4ажилтанд сануулах арга 
хэмжээ авч 3 ажилтны үндсэн цалингийн 10 хувийг 1 

сарын хугацаатай бууруулсан байна. 

Ажил дүгнэх журмын дагуу холбогдох 
үнэлгээг гарган, дүн шинжилгээ хийн, 

байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг 
сайжруулах санал, зөвлөмжийг улиралд 
нэг удаа гарган холбогдох арга хэмжээ 

авах талаар удирдлагад танилцуулсан 
байна. 

100 

7.4.2 

Байгууллагын албан 
хэрэг хөтлөлт, тушаал 

шийдвэрийн 
баталгаажуулалт 

ЗУХ 

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдох 
60 тушаал, Хүний нөөцтэй холбогдох 65 тушаал 

шийдвэрийн хууль эрх зүйн үндэслэлийг хангуулж 
батлуулсан. явуулсан баримт бичиг 191 байгаа бол 
ирсэн бичиг 196 байна. 

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, 
тушаал шийдвэрийн баталгаажуулалт 

стандартын дагуу хийгдсэн байна. 100 

7.4.3 

Архивын үйл 
ажиллагааг дүрэм 

журмын дагуу явуулах 

ЗУХ 

1. Байгууллагын архивд 2010-2020 оны 70 жил 
хадгалах, байнга болон түр хадгалах гэсэн 3 

ангиллаар бүртгэлтэй нийт 472 Хавтас материал 
байна.  
2. 2020 онд МТҮП-ын засварын зураг, барилга, 

дээврийн засварын зураг, өргөтгөлийн зураг нийт 7 
бичиг архивд авсан.  
3. Албан хаагчдад баримт бичгийг стандартын дагуу 
архивлах сургалт зохион байгуулсан. 

Архивын үйл ажиллагаа дүрэм журмын 
дагуу явагдаж холбогдох материалууд 

стандартын дагуу архивлагдсан байна. 

100 

Дотоод шалгалтын хүрээнд урьдчилсан шалгалт 
хийгдсэн бөгөөд гарсан зөрчлийг арилгах талаар 

ажилчдад зөвлөмж, үүрэг өгч илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулсан.  

Албан хэрэг хөтлөлт, хадгалалтын дотоод 
шалгалт зохион байгуулах 

7.4.4 

ERP системийн 
ашиглалт үйл 
ажиллагааны хэвийн 

ажиллагааг хангах 
ЗУХ 

1. Динамик системийг ажилтнуудын цаг ашиглалт 
болон мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаанд ашиглаж 
байна.  

2. Төрийн байгууллагуудын дотоодод ашигладаг 
ERP системээр УОК, ЭМЯ, Сангийн яам, ХХМТГ, 
ТӨБЗГ зэрэг холбогдох дээд байгууллагаас 

ирүүлсэн мэдээ мэдээллийг авч удирдах албан 
тушаалтнуудад танилцуулан ашиглаж байна.  

Динамик систем болон Төрийн 
байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааны 
удирдлагын нэгдсэн системийн 

ашиглалтыг одоо байгаагаас 20%-иар 
нэмэгдүүлсэн байна. 

100 

8 Бусад үйл ажиллагаа   

8.1 

Удирдлагаас өгсөн үүрэг 

даалгавар 
8.1.1 

ЗГХЭГ-т холбогдох 

мэдээлэл өгөх, хамтран 
ажиллах ЗУХ 

1. 2020 оны санхүүгийн хаалтын тайлан гаргаж 

ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
2. ЗГХЭГ-т 4 төрлийн 27 судалгаа, ТӨБЗГ-т 5 
судалгаа 2020 оны танилцуулгын санхүүгийн 

мэдээлэл гаргаж өгсөн. 

Төрөөс МХХ хөгжлийн талаар баримтлах 

бодлого, ЗГ-ын хөтөлбөр, цахим засаглал 
үндэсний хөтөлбөр болон бусад бодлого 
стратегид тусгагдсан зорилтыг хэргжүүлэн 

ажилласан байна. 

100 



Их хурлын тамгын 
газарт мэдээлэл өгөх ЗУХ 

Их хурлын тамгын газарт байгууллагын танилцуулга 
мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлэв. 

ХХМТГ-т холбогдох 
мэдээлэл өгөх, хамтран 

ажиллах 

ЗУХ 

1. 2013 оны засварын ажлын гүйцэтгэлийг 
баталгаажуулж өгөв. 

2.  Байгууллагын өнөөгийн байдлын талаарх 
мэдээллийг боловсруулж хүргүүллээ. 
3. ХХМТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

шинэчилсэн журмын төслийн 5-р хавсралт буюу 
МТҮП-аас салбарын дашбордод тавигдах 
мэдээллийн агуулгад саналаа оруулан хүргүүллээ. 

4 2021 оны байгууллагын хагас жилийн тайлан 
болон ХХМТГ-ын стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
ажлын гүйцэтгэлийг тайлагнав.  

ТӨБЗГ-т холбогдох 
мэдээлэл өгөх, хамтран 
ажиллах 

ЗУХ 

1. 2020 оны дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан 
авсан нэгтгэсэн болон төрөлжүүлсэн тайлан, 
ирүүлсэн албан бичиг, тогтоол, шийдвэрийн 

биелэлтийн жагсаалт, өмч эзэмшүүлэх гэрээний 
тайлан, статистик мэдээ зэрэг материал бэлтгэн 
хүргүүлэв.  

2. 2021 оны батлагдсан ЗТ-г бууруулах арга 
хэмжээний тайлан бэлтгэн хүргүүлэв.  
3. 2022-2024 оны зорилтын санал боловсруулж 

цахимаар хүргүүлэв.  
4. 2020 болон 2021 оны 1,2-р сард Ковид-19 цар 
тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бэлтгэсэн 

хөрөнгө, бараа материалын тайланг цахимаар 
хүргүүлэв. 
5. Контрактын гэрээний баталгаажуулалтыг 

хийхээр хүргэв. 
6. ТӨБЗГ-ын ойн хүрээнд хэвлэгдэх номонд 
байгууллагын мэдээлэл бэлтгэн хүргүүлэв. 

7. Засгийн газрын 8 дугаар тэмдэглэлийн ЗГХЭГ, 
ТӨБЗГ, ХХМТГ гэсэн 4 байгууллагаас бүрдсэн 
ажлын хэсэгт ажиллаж 4 удаа хурал зохион 

байгуулж, нийт 300 хуудас судалгаа, санал 
дүгнэлтийн материал бэлтгэв. 
8. Байгууллагын зорилт, бүтэц, үйл ажиллагаа, өмч 

хөрөнгө, санхүүгийн үзүүлэлтүүд гэх мэт 10 
төрлийн материал бэлтгэн хүргүүллээ. 
9. Байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын 

судалгаа материал болон Хүний нөөцийн 
мэдээллийг шаардлагын дагуу бэлтгэн хүргүүлэв. 
10. Байгууллагын 2022 оны эдийн засгийн 

үзүүлэлт, зорилтот түвшинг боловсруулан 
батлуулав. 

СБД-н статистикийн 

газарт мэдээлэл өгөх 
ЗУХ 

СБД-н статистикийн газарт үнийн мэдээ гаргаж өгөв.  



 

 

 

Тайлан нэгтгэсэн:........................................... Г.Ганцэцэг/ Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

Цаг үеийн бусад ажлууд 

8.2.1 

Төлөвлөгөөнөөс гадуур 
хийсэн болон нэмэлт 

ажлууд 

ЗУХ 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газраас үүрэг 
болгосны дагуу байгууллагын дэргэд орон тооны 

бус зөвлөлийг 3 гишүүнтэйгээр байгуулж, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй залуучуудын "IT олимпиад" болон 
Дэлхийн 2 дахь удаагийн "Шатрын онлайн 

олимпиад" -уудыг зохион байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллалаа.  

Цаг тухайд нь чанартай гүйцэтгэж байна. 

100 

ЗУХ 

Инновацийн дэлгүүрийн тооцоо гарган, шинээр данс 
нээж, ПОС машины захиалга өгсөн ба дэлгүүр 
нээхтэй холбогдуулан шаардлагатай бичиг 

баримтыг бүрдүүлэн СБД-н худалдаа үйлчилгээний 
хэлтэс болон СБД-н 8-р хороонд хүргүүлж зохих 
зөвшөөрлийг авч ажиллалаа.  

    
 

  

96.65 



 

 

 

 

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК ТӨААТҮГ-ЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 

 

Нийт төлөвлөсөн ажлын тоо: 90 

1. 100%   - 77 

2. 90-95%  - 3 

3. 80-85%  - 4 

4. 50-65%  - 6 

5. Отг биелээгүй – 0 

6. Нэмэлт ажил -19 биелэлт – 100% 

7. Биелэлтийн дундаж үзүүлэлт -96.65% 

 

 

 

 



БАТЛАВ:                                                      Э.ЦОГТГЭРЭЛ /МТҮП-ЫН ЗАХИРАЛ/            

 2022.01.06 

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД  
2021 ОНД  МТҮП-ААС ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ  

Бодлогын баримт бичигт 
тусгагдсан, болон үндсэн 
чиг үүргээ хэрэгжүүлэх 

зорилт 

Стратеги /арга зам/ 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь 
түвшин 

Зорилтот 
түвшин 

Биелэлт 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: СТРАТЕГИ БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ   

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, шуудан, радио давтамж, сансрын технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, стратеги, 
хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

Зорилт 2.  
Мэдээллийн технологи, 
харилцаа холбоо, шуудан, 
сансар, мэдээллийн 
аюулгүй байдлын дунд, 
богино хугацааны 
бодлогыг төлөвлөх 

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн 
технологид 
тулгуурласан 
бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх 
үндэсний хөтөлбөрийг  
боловсруулах 

Бодлогын 
баримт 

бичгийн тоо 
- 1 

Шинээр Инкубаторын дараах үйлчилгээний /Post 
incubation/ журам боловсруулсан  хэрэгжүүлж эхэлснээс 
гадна дараах журмуудыг шинэчлэв.  
Үүнд:  
1.Мэдээлэл технологийн инкубаторын үйл ажиллагааны 
журам  
2.Мэдээллийн технологийн инкубаторын компаниудын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх 
журам 
3."Ахисан" түвшний инкубаторын журам 
4.Инкубаторын сонгон шалгаруулалтын журам  
5.Инкубатор компаниудын үйл ажиллагаанд сар тутам 
хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх журам  

Инкубаторт элсэхийг хүсэгчид, элссэн болон төгссөн 
компаниудад  цогц байдлаар  мэдээлэл өгөх зорилгоор  
үйлчилгээнүүдийн тухай, журам,  гэрээ, танилцуулгыг 
нэгтгэсэн гарын авлага гаргав.  Үүний үр дүнд инкубатор 
элсэгчдэд хүргэх үйлчилгээг орон зайнаас үл хамаарсан, 
цаг хугацааг хэмнэсэн үйлчилгээг хөгжүүлэх  боломж 
бүрдсэн. 

Зорилт 3.  
Салбарын судалгаа, 
шинжилгээг хийж, 
салбарын хөгжлийн 
бодлого, төсөл 
хөтөлбөрийн хувилбар 

Салбарын хүний 
нөөцийг ирээдүйн 
эрэлтийн судалгаа 
хийх, хөгжүүлэх 
хөтөлбөр 
боловсруулах 

Бодлогын 
баримт 

бичгийн тоо 
- 2 

ХХМТГ-тай хамтран "Мэдээллийн технологийн салбарын 
хүний нөөцийн мэдээллийн сан"-г үүсгэхэд 341 
байгууллагатай утсаар холбогдож, судалгааг бөглүүлэх 
болон бусад ажлыг гүйцэтгэв.  Мэдээллийн сангийн 
нэгтгэлийг ХХМТГ-т хариуцаж байна. 



боловсруулах, 
стандартчиллыг 
хөгжүүлэх 

Салбарын статистик 
мэдээ нэгтгэх, 
холбогдох талуудыг 
мэдээллээр хангах 

Салбарын 
статистик 

мэдээг 
нэгтгэсэн 

эсэх 

- Жил тутам 

Статистик мэдээг 5 чиглэлээр гарган Үндэсний дата төв-
д илгээж мэдээллээр хангаж ажилласан. /Инкубатор, 
Сургалт, Шалгалт, Арга хэмжээ, Төсөл хөтөлбөр/ 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: цахим засаг, инновац, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг мэдээллийн технологиор дэмжих, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг 
зохицуулах 

Зорилт 1.  
Цахим засаглал, төрийн 
үйлчилгээнд инновац 
нэвтрүүлэх ажлын арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, зохицуулах 

Төрийн албан хаагчид 
болон зорилтот бүлэгт 
зориулан мэдээллийн 
технологи ашиглах 
чадавхыг сайжруулах 
сургалтыг үе 
шаттайгаар зохион 
байгуулах 

Жилд 
хийгдсэн 

Сургалтын 
тоо 

  
  
  
  

- 
  
  
  
  

2-оос 
доошгүй 
сургалт 

  
  
  
  

ФИБО КЛАУД ЭДҮКЭЙШН ЦЕНТР ХХК -тай хамтран 
“AWS Solutions Architect Associate”, "Certified Kubernetes 
Administrator (CKA)" сэдэвт 2 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулав. Сургалтад хамрагдагчдын тоо: 17 

1.Сургалтын судалгаанд үндэслэн Инно плас ХХК-тай 
хамтран "iDeveloper"сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан 
бөгөөд МТ-ийн мэргэжлийн бус хүмүүс 7 сарын 
хугацаанд компьютерын ухаан, мобайл апп, веб 
хөгжүүлэлт, япон хэл болон МТИШ-д бэлтгэх сургалтад 
хамрагдаж, улмаар энэ чиглэлээр ажиллах боломжтой 
юм. "iDeveloper" сургалтад 20 суралцагч хамрагдаж 
байгаа бөгөөд 2022 оны 7 сард дуусна. 
2. “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт (БМДИ)-ийн 
онлайн сургалтын платформ”-ийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх 
2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 383 суралцагч 
хамруулав. 

1. МУ-д МТ-ийн чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа 
явуулдаг 20 сургалтын төвийн 58 нэр төрлийн сургалтыг 
харьцуулсан судалгаа болон  Дэлхийд эрэлттэй 10 
сургалтын дэлгэрэнгүй судалгааг хийв.  Судалгаанд дүн 
шинжилгээ хийхэд МТ-ийн чиглэлийн бус хүмүүст 
зориулсан богино хугацааны "МТ-ийн мэргэшил 
эзэмшүүлэх" сургалт хамгийн их эрэлттэй байсан бол 
Сүлжээ, аюулгүй байдал, өгөгдлийн сан, Tableau 
desktop, систем админ, MySQL гэсэн сургалтууд хамгийн 
эрэлттэй байв. 
2. Судалгааны үр дүнд үндэслэн өгөгдлийн сан, Tableau 
desktop, систем админ, MySQL сургалтуудыг нийт 3 удаа 
зохион байгуулж, 14 суралцагч хамрагдав. 
3. Япон улсын Гадаадтай үүсгэх техникийн хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг /AOTS/ -тэй хамтран "Сургагч 
багш бэлтгэх сургалт"-ыг зохион байгуулав. Сургалтад 
Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн шаардлага 
хангасан 50 оролцогч хамрагдсан бөгөөд ОУ-д хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн "Сургагч багш"-ийн гэрчилгээг олгов.  



Монголын сансрын технологийн холбоотой (МОСТА) 
Space academy байгуулах гэрээ байгуулж, сургалтын үйл 
ажиллагааг Эмбеддэд системийн лабораторийн бааз 
суурийг ашиглан эхлүүлсэн бөгөөд "Scratch", "SPACE 
академи" нэртэй 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 
27 суралцагч хамруулав. Нийт 1.4 сая төгрөгийн орлого 
татан төвлөрүүлсэн. 2022 оны эхнээс  HTML & CSS-ийн 
сургалтыг bootcamp хэлбэрээр зохион байгуулахаар 
төлөвлөж байна.  

Суурь шалгалтад бэлтгэх сургалтыг онлайнаар зохион 
байгуулж, 24 суралцагч хамруулав. Сургалтын 10 
өдрийн контентыг видео хэлбэрт оруулсан бөгөөд 
зохиогчийн эрхийн асуудалтай холбоотойгоор 2021 онд 
олон нийтэд цацаагүй. 

Олон улсын 
стандартын шалгуур 
үзүүлэлтэд суурилсан 
мэдээллийн 
технологийн ур чадвар, 
мэдлэгийг үнэлэх олон 
улсын шалгалтыг 
зохион байгуулах 

Шалгалт 
авах тоо 

  
  
  
  
  

7 
  
  
  
  
  

15 
  
  
  
  
  

МТИШ-ыг 5, 11-р саруудад зохион байгуулж, нийт 113 
хүн бүртгүүлснээс 100 шалгуулагч хамрагдаж, 22 
шалгуулагч тэнцэв. Шалгуулагчдын тоог 2020 онтой 
харьцуулахад  25.6%-иар буурсан бол тэнцэгчдийн тоо 
6%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

МТИШ-ын туршилтын шалгалтыг Говь-Алтай аймгаас 10,  
Увс аймгаас 36, Завхан аймгаас 20 нийт 66 шалгуулагч 
хамруулан зохион байгуулсан бөгөөд шалгуулагчдын 
дундаж оноо 50%-д хүрэхгүй байгаа нь Хөдөө орон 
нутагт шалгалтын нэвтрүүлж холбогдох сургалтыг 
зохион байгуулах зайлшгүй хэрэгцээ байгааг илтгэж 
байна. Шалгалтаас гарсан үр дүнг байгууллага тус бүрт 
танилцуулан, санал зөвлөмж өгөв. 

1. Япон улсын IPA байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Говь-
Алтай, Увс, Завхан аймаг, МТҮП-ын инкубаторт 
компаниуд, МУИС-ийн оюутнууд болон Steppe holding 
ХХК гэх мэт 5 газар "МТ-ийн инженерийн шалгалт"-ыг 
танилцуулах семинар зохион байгуулав. Семинарт нийт 
281 оролцогч хамрагдав. 
2. Суурь шалгалтад бэлтгэх сургалтыг онлайнаар зохион 
байгуулж, 24 суралцагч хамруулав. Сургалтын 10 
өдрийн контентыг видео хэлбэрт оруулсан бөгөөд 
зохиогчийн эрхийн асуудалтай холбоотойгоор 2021 онд 
олон нийтэд цацаагүй. 

ICDL буюу "Компьютерын хэрэглээний гэрчилгээ олгох" 
шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 12 шалгуулагч 
хамрагдсан бөгөөд 8 шалгуулагч тэнцсэн. 



1. ТОПСИТ шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 9 
шалгуулагч хамрагдсан. 2 дахь удаагийн шалгалтыг 
Солонгосын IITP байгууллагаас тавьсан хүсэлтийн дагуу 
2022 онд зохион байгуулахаар болов.2. ТОПСИТ 
шалгалт танилцуулах вэбинар, семинарыг Их дээд 
сургуулиуд болон Аж ахуй нэгжүүдэд 5 удаа зохион 
байгуулж, 81 оролцогч хамруулав. 

Аттестатчиллын шалгалтыг Эрдэнэс Таван толгой ХК, 
Инкубаторын компани болон Steppe holding ХХК -ийн 
ажилтнуудыг хамруулан 2 удаа зохион байгуулж, 19 
шалгуулагч хамруулсан. Шалгалтаас гарсан үр дүнг 
байгууллага тус бүрт танилцуулан, санал зөвлөмж өгөв. 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: ШУУДАН, РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, шуудангийн салбарт орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлэх, технологийг 
нутагшуулах, хөтөлбөр, төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Зорилт 3.  
Нийгмийн мэдээллийн 
сүлжээ болон цахим 
хуудас, интернэтээр 
дамжиж байгаа бүх 
төрлийн контентыг 
хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

МХХТ-ийн салбарын 
энтрепренёр, гарааны 
бизнес эрхлэгчдийг 
дэмжих чиглэлээр олон 
улсын 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжилтийг 

хангасан 
эсэх 

  
  
  
  

- 
  
  
  
  

Төлөвлөгөөн 
ий дагуу 

хэрэгжилт 
хангагдсан 

байна. 
  
  
  
  

Гадаад хамтын ажиллагаатай болон донор 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа өрнүүлэх 
чиглэлээр дараах ажлыг хэрэгжүүлэв. Үүнд; 
1. Япон улсын ITPEC байгууллагатай хамтран МТИШ-ыг 
2 удаа, шалгалт танилцуулах семинарыг 1 удаа, ОУ-ын 
асуулт боловсруулагчдын уулзалтыг 2 удаа, гишүүн 
орнуудын удирдлагуудын уулзалтыг 1 удаа 
2. Япон улсын AOTS байгууллагатай хамтран сургагч 
багш бэлтгэх сургалтыг 2 удаа 
3. БНХАУ-ын Huawei компанитай хэлэлцээр хийн хамтын 
ажиллагаа үүсгэж, 20 ширхэг Ideahub ухаалаг дэлгэцийг 
хүлээн авав.  
4. Азийн шинжлэх ухааны паркуудын холбооны ээлжит 
хурал болон "SCIENCEPARK INNOFAIR-2021" форумд 
байгууллагаа танилцуулан оролцов. 
5. Startup World Cup 2021 Mongolia бүсийн арга 
хэмжээний Government түншлэгчээр оролцож, Захирал 
Э.Цогтгэрэл Startup World Cup-ийн шүүгчээр ажиллалаа. 
6. Солонгосын IITP байгууллагатай хамтран ТОПСИТ  
шалгалтыг 1 удаа, Сингапурын ECDL байгууллагатай 
хамтран ICDL шалгалтыг 1 удаа 
7. Мэдээллийн технологийн үндэсний парк (МТҮП) нь энэ 
жилийн Founder Institute Mongolia-ийн Government 
түншлэгчээр хамтран ажиллав. 
8.  Апекс болон Зипида байгууллагуудтай бизнес хамтын 
ажиллагааны 3 жилийн гэрээ байгууллаа. 



ОУ-ын хурал, зөвлөгөөн, арга хэмжээнд албан хаагчдыг 
хамруулах ажлын хүрээнд ITPEC-ийн гишүүн орнуудын 
удирдлагуудын уулзалтад 3, ОУ-ын асуулт 
боловсруулагчдын уулзалтад 1, Азийн шинжлэх ухааны 
холбооны онлайн уулзалтад 2, Дэлхийн оюуны өмчийн 
газрын хуралд 1 нийт 7 албан хаагч хамруулав. 

ХХААХҮЯ-ны Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй 
"Шинэлэг шийдэл" хөтөлбөрийн танилцуулга семинарт 
инкубаторын 5 компанийг хамруулав.  

Дэлхийн банкнаас мэдээлэл технологийн компаниудад 
зориулсан "Технологийн бизнес кластер хамтын 
ажиллагаа" сэдэвт сургалт, харилцаа холбоо үүсгэх арга 
хэмжээнд инкубаторын 5 компанийг хамруулав.  

СИМ ХХК-ийн "Бионик-Электрон протек" төслийг 
боловсруулж, 2 байгууллагад төслийн танилцуулав. 
Үүнд:  
1. Норвегийн тусламжийн байгууллагад танилцуулж 
хамтран ажиллахаар болов. 
2. ASPA-ийн "SCIENCEPARK INNOFAIR-2021" 
үзэсгэлэнд танилцуулга хийж, үзэсгэлэнд оролцож буй 
компаниудтай хамтран ажиллах санал тавихаар бэлтгэв.  

Зорилт 4.  
Иргэдийн харилцаа 
холбоо, мэдээллийн 
технологийн зөв зохистой 
хэрэглээний соёлыг 
төлөвшүүлэх, цахим 
орчин, нийгмийн 
мэдээллийн сүлжээг 
ашиглах мэдлэгийг 
дээшлүүлэх үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах 

Зорилтот бүлгүүдэд 
(иргэд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, 
төрийн албан хаагчид, 
МТХХ-ны салбарын 
мэргэжилтнүүд) цахим 
орчинд ажиллах 
чадварыг дээшлүүлэх Сургалтын 

тоо 
  
  

- 
  
  

24 
  
  

БНСУ-ын Rehabilitation International Korea болон LG 
корпорацаас зохион байгуулдаг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
залуусын IT-ын Дэлхийн сорилт IT Паралампиад 2021” 
тэмцээнийг “Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн соёлын 
төв ТББ”, “Сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв” 
“Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк” хамтран 
нийгмийн хариуцлагын хүрээнд монгол улсад 4 дахь 
жилдээ зохион байгуулж байна. Тус тэмцээний 
ганцаарчилсан төрөлд МУ-с 9 оролцогчид оролцсон.  

Дэлхийн 2 дахь удаагийн "Шатрын онлайн олимпиад" -ыг 
зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа.  

ХХМТГ-ын газраас байгуулсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийг хангах харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн салбар"-ын орон тооны бус дэд зөвлөлд 
орж ажиллав.  Дэд зөвлөлийн хүрээнд 1 удаагийн 
сургалтад хамрагдаж , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
ээлтэй хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл сонгон 
шалгаруулах ажилд оролцов. 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ 



Үндсэн чиг үүргийн нэр: мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр орчин үеийн техник, технологийг нэвтрүүлэх, төр хувийн хэвшил, иргэний мэдээллийн 
аюулгүй байдлын мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлд суурилсан аюулгүй байдал, харилцаа холбооны технологи хөгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Зорилт 2.  
Бүх нийтийн мэдээллийн 
аюулгүй  байдлын мэдлэг  
ойлголт,  зохистой  
хэрэглээг  төлөвшүүлэх  
үйл ажиллагааг  
хэрэгжүүлэх, төр  хувийн  
хэвшлийн  байгууллагатай  
хамтарч  ажиллах 

Мэдээллийн аюулгүй 
байдлын мэргэшсэн 
хүний нөөц бэлтгэх 

Сургалтад 
хамрагдсан 
хүний тоо 

- 
Жил тутам 4 
өөс доошгүй. 

"МАБ -ийн хэрэглээг хэвшүүлэх сургалт" төслийг 
боловсруулан хамтран ажиллах байгууллагыг судалж 
байна. Төслийн зорилго нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
цахим хэлбэрээр нөөцөлж, сүлжээнд гарах алдааг 
засварлах, аюулгүй ажиллагааг хангах, мэдээлэлд 
учруулах аюул заналын хандлагыг судалж, дүн 
шинжилгээ хийх, хамгаалалтын тактик боловсруулах, 
өөрсдийн үйл ажиллагаандаа бүрэн хэмжээгээр ашиглах 
мэдлэг чадварыг төлөвшүүлнэ. Төсөлд 21 аймаг, 9 
дүүргийн төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагын 
ажилтнууд хамрагдахаас гадна бүх нийтийн мэдээллийн 
аюулгүй байдлын мэдлэгийг сайжруулах зорилготой. 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ   

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын 
санхүүг эрхлэх, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Зорилт 2. Эрх зүйн 
зөвлөгөө, дэмжлэг 
үзүүлэх, хууль 
тогтоомжийг сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах, 

Байгууллагын Авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг  
боловсруулан 
батлуулж, төлөвлөгөө 
болон биелэлтийг 
Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэх 

Төлөвлөгөө 
батлуулсан 

тоо 

Төлөвлөгөөн
ий 

хэрэгжилтийг 
хангасан 
байна. 
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ХАСХОМ хариуцсан ажилтны чиг үүргийн хүрээнд 
дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 1. Удирдах 
ажилтнуудын 2020 оны ХАСХОМ тайлан гаргуулж 
хуулийн хугацаанд тушаасан.Мөн шинээр томилогдсон 
хэлтсийн даргын ХАСУМ болон ХАСХОМ гаргуулж 
тушаасан.2. 2016-2021 оны хоорондох авлигын эсрэг 
болон санхүү ХО-н мэдээлэл гаргаж вебийн мэдээлэл 
хариуцсан ажилтанд өгсөн. 2021 оны авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны  төлөвлөгөө боловсруулсан батлуулсан. 
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны хүрээнд цахим 
мэдээлэл оруулж, АТГ-н сургалтад Инкубаторын 9 
ажилтан МТҮП-н 17 ажилтан нийт 26 ажилтан 
хамруулсан. АТГ-с ирүүлсэн судалгаа тайланг хугацаанд 
гарган хүргүүлсэн.  

Зорилт 3.  
Албан хаагчдын чадавхыг 
дээшлүүлэх, ажиллах, 
нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх, 

Нийгмийн баталгааны 
хөтөлбөрийг шинэчлэн 
боловсруулж 
төлөвлөгөө батлах Хөтөлбөрийн 

тоо 
 

Нийгмийн 
баталгааны 
хөтөлбөрийг 
2 жил тутам 

баталж, 
хэрэгжүүлдэг

. 
 

2 
 

Ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг сайжруулах 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой 
хамтран шинэчлэн боловсруулсан. Хөдөлмөрийн дотоод 
журам, Хамтын гэрээний хүрээнд 2021 онд нийт 38 
өргөдлийг 100% шийдвэрлэн ажилтнуудын нийгмийн 
асуудалд дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.   

Голомт банктай гэрээгээ шинэчлэн байгуулж, цалингийн 
зээлийн хүүг 0.1 хувиар, түлхүүр ажилтнуудын 
цалингийн зээлийн хүүг 0.2 хувиар тус тус бууруулсан.  



Зорилт 4.  
Мэдээллийн ил тод 
байдал, цахим үйл 
ажиллагааг хангах, 
байгууллагын санхүүг 
эрхлэх 

Салбарт нэвтэрсэн 
шинэ бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг олон 
нийтэд танилцуулах 

Тоо 
  
  

ICT-Expo 
үзэсгэлэнг 
жил бүр 
зохион 

байгуулдаг. 
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1. ХХААХҮЯ, Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны газар, Экспорт олон улсын 
худалдааны төв хамтран зохион байгуулж буй "Эх оронч 
худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2021" үзэсгэлэнд 
төрийн өмчит байгууллагын зүгээс оролцов.  
2. "Digital nation 2021" үзэсгэлэн, арга хэмжээнд 
инкубаторын компаниудтай хамтран оролцож, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулав. Арга хэмжээний 
мэдээллийг News.mn, Ikon.mn, Eguur.mn, focus.mn 
сайтуудаар түгээв. 

Шинжлэх ухааны академитай байгуулсан хамтын 
ажиллагааны хүрээнд "Технологи, инновацийн дэлгүүр"-
ийг байгуулан 6-р сарын 15-аас үйл ажиллагааг нь 
эхлүүлэв.  Тус дэлгүүрт Биологийн хүрээлэнгийн 4, 
Геологийн хүрээлэнгийн 13, Физикийн хүрээлэнгийн 5, 
Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 4, Тэргүүлэгчийн 
газрын 2, Гарааны 2 компани, МТҮП гэх 31 хүрээлэн, 
байгууллагын 66 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж 
байна.  

Инкубаторын СИМ ХХК-ийн "Бионик-Электрон протек" 
төслийг боловсруулж, ХНХЯ-д танилцуулсан ба 
холбогдох бусад байгууллагуудтай холбож өгөхөөр 
болсон. 

 

 

 

Тайлан нэгтгэсэн:..................................... Г.Ганцэцэг/ Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга/ 

 

 

 

 

 

 


