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“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ” УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН 
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 

ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

“Радио телевизийн үндэсний сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газраас 2017 

онд төлөвлөгөөнд тусгагдсан болон цаг үеийн шаардлагатай үйл ажиллагаа, техник 

зохион байгуулалтын чиглэлээр дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. 

           1. Захиргаа удирдлагын чиглэлээр 

Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах, ажилтан, албан 

хаагчдын эрх, үүрэг, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх болон бусад асуудлын хүрээнд 

тус газрын захирлын 2017 оны А/17 тушаалаар Шуурхай хурлын журам, 2017 оны  А/20 

тушаалаар тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам, 2017 оны А/21 тушаалаар 

Цалингийн үр дүнгийн өөрчлөлт, 2017 оны А/32 тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод 

журам, 2017 оны А/32 дугаар тушаалаар “Генераторын ламп хүлээн авах, ашиглах үйл 

ажиллагааны журам”,  2017 оны А/39 тушаалаар Сахилга, дэг, журам, ажлын 

хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай, 2017 оны  А/47 тушаалаар  

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны эзгүйд Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх 

тухай, 2017 оны А/48 тушаалаар “Ажлаас хоцорсон, тасалсан цаг, минутын мөнгийг 

суутгах, зарцуулах журам, 2017 оны А/54 тушаалаар  “Ажилтан албан хаагчийг сэлгэн 

ажиллуулах журам”-ыг тус тус баталсан. 

Мөн Дэд захирлын 2017 оны 489 тоот албан бичгээр тус газрын үйл ажиллагааг 

хэвийн явуулах, ажлын цаг ашиглалт, сахилга, дэг журам, захирах, захирагдах ёс, 

хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт болон хөдөлмөрийн 

гэрээнд заасан эрх, үүргийг чанд сахиулах, биелүүлэх, хууль тогтоомж, төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйд харш үйлдэл гаргахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор үүрэг, 

чиглэлийг өгч тус тус ажилласан. 

           “РТҮС” УТҮГ-ын захирлын А/52 тушаалын хавсралтаар батлагдсан 

удирдамжийн дагуу ТТС, ХШРА, РНТС-д үйл ажиллагааны чиглэлээр хяналт 

шалгалтыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулж ажилласан байна. 

 Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааны чиглэлээр ажилтан албан хаагчдын  

утасны жагсаалтыг шинэчлэн боловсруулсан.  

Байгууллагын эхний хагас жилийн техник зохион байгуулалт үйл ажиллагааны 

ажлын тайланг “Presentation”-ээр ажилтан, албан хаагчид танилцуулсан.  

2017 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдах ICT экспод ашиглах 

байгууллагыг сурталчилах боршурыг 2000 ширхэг хэвлэн бэлтгэж, 2017 “ICT EXPO”-г 

зохион байгуулах комисст 2017 оны 9 дүгээр сарын 15, 16-ны өдрүүдэд ажилласан. 

Мөн тус газрын томилолтын хуудас, чөлөөний хуудас, илтгэх хуудас, ажил 

хүлээлцүүлэх тухай хуудас, тойрох хуудас, ээлжийн амралт олгох мэдэгдэл, шагналын 

анкет, гадуур ажилласан хуудас, өргөдөлийн хуудас, илүү цагаар ажилласан 

бүртгэлийн хуудас, ажилчдын цалингийн цагийн тооцоо, төлөвлөгөө тайлангийн 

загварыг шинэчлэн баталсан байна. 



Байгууллагын гаднах хаяг болон Мэдээллийн самбарыг тус тус захиалан 

хийлгэж байршуулсан. 

Байгууллага, ҮЭХ-той хамтран Хамтын гэрээг боловсруулан баталж БГД-ийн 

ЗДТГ-ын Хуулийн тасагт хүргүүлэн бүртгүүлсний дагуу албан хаагчдад мэдээллэсэн. 

Төрийн мэдээлэл эмхэтгэл, захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлийг 2017 

оны № 1-47, 25, 26 дугаарын мэдээллийг тус тус албан хаагчдад хүргэсэн. 

Захирлын зөвлөлийн хурлыг 5,  Шуурхай хуралдааныг 20 удаа тус тус зохион 

байгуулж нийт 300 үүрэг, даалгавар, чиглэл өгөгдөж түүний биелэлтийг 90 хувь хангаж 

ажилласан байна. 

2017 онд тус газрын захирлын нийт 256 тушаал батлагдан гарсан. 

Үүнээс хүний нөөц, тусламж, дэмжлэг, тэтгэмж, нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэсэн захирлын 198 тушаал, байгууллагын хэмжээнд үйл ажиллагаандаа 

мөрдөх 58 тушаал тус тус батлагдан гарсан. 

Тус газрын хэмжээнд бичиг хэргийн урсгалаар нийт 256 албан тоот бичиг ирсэн 

мөн бусад байгууллага руу 554 албан бичиг явсан байна. 

Байгууллагын нэгж хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, хариуцлагыг 

дээшлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах, дэмжлэг авах хүсэлтийг баримтжуулах 

зорилгоор “Дотоод албан бичиг”-ийг үйл ажиллагаандаа ашиглан газрын хэмжээнд 

нийтдээ 40 дотоод албан бичгээр нэгжүүд харилцсан байна. 

Тус газрын Ахмадын хороог хуралдуулж хороооны даргыг сонгох ажлыг зохион 

байгуулан өгч өндөр настан н.Дангаа гуай сонгогдон дээд газрын Салбарын Ахмадын 

хорооны дарга н.Төмөрхүүтэй байнгын хамтын ажиллагаатай ажиллахыг чиглэл 

болгосон. 

Албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах асуудлын хүрээнд Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тус газрын 6 албан хаагчийг Алтан гадас одон, 2 албан 

хаагчийг Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 

газрын Хүндэт холбоочин тэмдгээр 4 албан хаагчийг, Мэдээлэл холбооны тэргүүний 

ажилтан тэмдгээр 9 албан хаагч, тус газрын “Хүндэт жуух” бичгээр 12 албан хаагчийг, 

МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар”, “Тэргүүний залуу” тэмдгээр 4 албан хаагч, Зам, 

тээврийн хөгжлийн яамны Онц тээвэрчин тэмдгээр 2 албан хаагчийг тус тус дээд 

газарт тодорхойлон уламжилж шагнуулсан байна. 

Иргэн О.Үүрийнтуяа, н.Дуламсүрэн, н.Пунцагбалжир нарын нэхэмжлэлтэй 

иргэний хэргийн шүүх хуралд оролцож тухай бүрт асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

Цасны баярын үйл ажиллагааг Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран зохион 

байгуулж, хөдөө орон нутгаас ирсэн ажиллагсдыг Радио нэвтрүүлэх төв станцад 

хүлээн авч Хүндэтгэлийн зоогийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын өндөр настануудад гарын 

бэлэг тараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  

Ажилтан, албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хамт олонч 

байдлыг бий болгох асуудлын хүрээнд байгууллагын “Номын сан”-г байгуулахтай 

холбоотойгоор албан хаагчдаас ном хандивлах ажлыг зохион байгуулж нийт 456 

ширхэг ном, сэтгүүлтэй номын санг бий болгосон. 

Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан алба хаагчдын 0-16 насны хүүхдийн судалгааг  

гаргаж ажиллагсадын 120 хүүхдэд бэлэг тараан өгсөн байна. 



Хэлтэс, алба, станц болон 5 аймгийн радио телевизийн сүлжээний газруудын  

ажилтан, албан хаагчдыг Итгэлт хамба, Байгаль нуур болон Манжуурын аялалд 

явуулж ажилтан албан хаагчдаа урамшуулж ажилласан. 

Олон улсын Ахмадын баярын өдрийг 2017 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр 

зохион байгуулж тус газрын ахмад ажиллагсадыг удирдлага РНТС-д хүлээн авч үйл 

ажиллагааг зохион байгуулсан. 

Албан хаагчдын бие бялдарыг хөгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор хичээллэх 

нөхцөл боломжоор хангах ажлын хүрээнд БГД-ын “ЭХЛЭЛ” бүрэн дунд сургуулийн 

захиралтай 2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр 8/ХА17/148 дугаар “Түрээсийн 

гэрээ”-г баталж 7 хоног бүрийн 5 дахь өдрийн 18-20 цагийн хооронд зааланд тоглох 

нөхцөл боломжоор хангасан. 

Ажилтан, албан хаагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх 

чиглэлээр ажиллагсдын эрүүл мэндийг үзлэгт хамруулах ажлыг “EXPRESS” 

оношилгооны төвтэй 2017 оны 05 сарын 17-20-ны өдрүүдэд хамтран зохион 

байгуулсан. 

Байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, дартс, 

ширээний теннис, холбоочдын баяр зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан 

байна.  

  Захирлын 2017 оны 10 дугаар сард баталсан хөтөлбөрийн дагуу “Эрүүл агаар, 

хөдөлгөөн” сэдвээр явган аялалыг БогдХан уулын Цэцээ гүн оргил руу явган аялалыг 

2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан. 

Тус газрын гэр хороололд амьдардаг албан хаагчдын судалгааг гарган /нийт 37/ 

ажилтан тус бүрт 2 тонн нүүрс олгох тушаалыг баталж, хэрэгжилтийг хангаж 

ажилласан. 

ХХМТГ-аас ирсэн ХХМТСалбарын статистикийн үйл ажиллагааны өнөөгийн 

байдал олон улсын чиг хандлага сэдэвт сургалт семинарт 10 ажилтаныг хамруулсан. 

Газрын хэмжээнд ИТА-ын өндөрт ажиллах сургалтыг Хяналт, шинжилгээ, 

үнэлгээний хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж 35 ИТА-д өндөрт ажиллах үнэмлэх 

олгосон. 

Тус газрын РНТС-н Цахилгааны инженер Б.Бөхбат нь эрчим хүчний хэмнэлт үр 

ашгийг сайжруулах сургалтад хамруулсан. 

Мөн Техникийн хэлтсийн мэдээл технолгийн мэргэжилтэн Б.Ганхуяг нь  БНХАУ-

н Харбин хотноо 2017.07.03-10ны өдрүүдэд болох "Сансрын эрхзүй ба бодлого" сэдэвт 

олон улсын сургалт болон захиргааны удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн 

мэргэжилтэн М.Оюунсүрэн нь БНХАУ-д 2017.07.03-2017.07.25 ны өдрүүдэд зохион 

байгуулагдах "Байгууллагын ёс зүй хэм хэмжээ" сэдэвт сургалтад тус тус хамрагдсан 

байна. 

Байгууллагын дотоод сүлжээнд ашигладаг Eoffice.rtbn.gov.mn программын 

сургалтыг Өмнөговь, Хөвсгөл, Баян-Өлгий, Дорнод Говь-алтай аймагт онлайнаар 

явуулсан. 

Газрын хэмжээн дэх ажилтан, албан хаагчдын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх 

хөтөлбөрийг баталж албадуудын бичиг хэргийн мэргэжилтэн болон дарга нарт албан 

хэрэг хөтлөлт болон архивын анхан шатны сургалтыг тус тус зохион байгуулан 

ажилласан байна. 

 2.Санхүү, Хангамж, үйлчилгээний чиглэлээр 

    2.1. Санхүүгийн чиглэлээр 



Тус газрын харьяа салбар, станцуудын жилийн эцсийн тайланг нэгтгэн авч 

байгууллагын 2017 оны төсвийг батлуулсан. 

Гэрээт байгууллагуудтай жилийн эцсийн байдлаар авлага, өглөгийн тооцоо 

нийлж тооцооны үлдэгдлийн баталгааг үйлдэж баталгаажуулсан. 

ЗГХЭГ-с “Шилэн данс”-ны бүртгэл хөтлөлтөд хяналт, шалгалт хийх болсонтой 

холбоотой байгууллагын шилэн дансны бүртгэл, мэдээллүүдийг байршуулж 

шалгалтад бэлэн болсон. 

ДБЖ АУДИТ ХХК-р аудитлагдсан 2016 оны 4-р улиралын санхүүгийн тайланг 

харьяа дээд шатны байгууллагууд болох ХХМТГ, ТӨБЗГ, ЗГХЭГазруудад тус тус 

хүргүүлж баталгаажуулсан. 

2016 оны жилийн мэдээг ТӨБЗГазарт ТӨ, ТӨХ маягтын зааврын дагуу бөглөж 

цахимаар явуулсан. 

Санхүүгийн 2017 оны программыг Санхүүгийнн тооцоолох ХХК-р  шинээр 

суулгуулсан. 

Байгууллагын данс Төрийн банкнаас ХААН банк руу шилжсэнтэй холбоотой 

эхний ээлжинд ажилтан, албан хаагчдын цалинг шилжүүлж, цалингийн зээлтэй 

ажилтнууд болон шинээр цалингийн зээл хүссэн ажилтнуудын зээлийг байгууллага тус 

бүр дээр ХААН банкны нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж газар дээр нь 

шийдвэрлүүлсэн. 

2017 оны улиралын тайлангуудыг бэлтгэж холбогдох газруудад тайлагнаж, НД, 

ХАОАТ-ын тайлангуудыг хийж хүргүүлсэн. 

Байгууллагын агуулахыг цэгцэлж ашиглагдахгүй , актлагдсан хөрөнгийн сэгийг 

хаяж агуулахыг хөрөнгө сэлбэг тус бүрээр нь картжуулсан. 

5 Аймгийн 1-6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг авч орлого зарлагын 

зарцуулалтад хяналт хийж байна. 

Захирлын тушаалын дагуу томилогдсон ажлын хэсэгтэй хамтарч Хонхорын 

РНТС-д  агуулахын тооллого хийсэн. 

2017 оны байгууллагын төсвийн хуваарийг дээд шатны байгууллагаар 

баталгаажуулсан. 

Үндэсний аудитын газарт 2016 оны жилийн эцсийн мэдээг цахимаар илгээсэн. 

2017 оны хагас жилийн агуулахын тооллогыг хийж гүйцэтгэсэн. 

2018 оны төсвийн төслийг шинээр батлуулахтай холбоотой харъяа салбар 

нэгжүүдийн санал болгосон төсвийн төслийг үндэслэн боловсруулалт хийж ХХМТГ-р 

баталгаажуулсан. 

Тус газрын санхүүгийн хэлтсээс Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Хөвсгөл аймгуудын 

РТСГ-т албан томилолтоор ажиллаж, санхүүгийн анхан шатны баримтын шалгалт 

болон төсвийн гүйцэтгэлд хяналт хийж, холбогдох заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан. 

ТӨБЗГ-с төсөвт байгууллагуудтай гэрээг шинэчлэн хийх ажлын хүрээнд 2 

байгууллагын 2016 оны гэрээг дүгнүүлж, 2018 оны гэрээг шинэчлэн хийсэн. 

Жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг хуваарийн дагуу эд хариуцагчийн 

карттай тулгалт хийн, ашиглагдахгүй болсон хөрөнгийг актлах ажлыг хийсэн. 

Үндэсний статистикийн хороонд 2017 оны 1,2,3-р улиралын мэдээг явуулах 

ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн байна. 

      2.2. Хангамж, үйлчилгээний чиглэлээр 

     Тус газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах ажлын хүрээнд 

шаардлагатай сэлбэг материалыг цаг хугацаанд захиалан нийлүүлсэн. 



Захиргааны байрны өрөөнүүдийг бүрэн лацжуулсан. 

Байгууллагын бүх жолооч нартай эд хөрөнгийн гэрээ хийгдсэн. 

НИК ХХК-тай шатахууны гэрээ хийж картын системд оруулсан. 

Жолооч нарын хариуцлагын даатгал, автомашины оношилгооны даатгалыг 

хийсэн. 

Тус газрын захирлын өрөө, захирлын туслах, хурлын заал, үүдний хэсгийн 

засварын зургийг гаргаж их засварын ажил бүрэн дууссан. 

Хаан даатгалтай хамтран байгууллагын эд хөрөнгийн гэрээ хийж даатгуулсан. 

Автомашинуудын татварыг хугацаанд нь төлсөн. 

Баян-Өлгий аймгийн РТСГ-ын авто машиныг  бүрэн засварт  оруулж явуулсан. 

Хонхорын  РТС-ын дээврийн засварыг хийлгэж дуусгасан. 

Ажилчдын хүнсний материалыг Хүчит шонхор захаас сард 2 удаа захиалгын 

дагуу бүрэн нийлүүлсэн. 

Тус газрын РНТС–ын 3 байрны сангийн  засварыг дуусган ажилчдын байранд 

орох асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж ажилчдад байрыг хүлээлгэн өгсөн. 

Орхон аймгийн Говил багийн  барилгын кадастр зургийг баталгаажуулсан. 

           Байгууллагын захиргааны  төв байр руу орсон  өндөр хүчдэлийн кабельд гарсан 

гэмтлийг эрчим хүчний  лаборатороор  оношлуулан засуулсан. 

Тус газрын захиргааны төв байрны халуун хүйтэн ус, дулааны шугамыг гэрээний 

дагуу солиулж бүрэн дуусгах ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн байна. 

           3. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр 

             3.1. Техникийн талаар 

Улаанбаатар орчмын Баянхошуу, Биокомбинат, Гачууртын сайтуудын ажлын 

байрны нөхцөл, тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, цахилгааны монтаж, кабель 

утаснуудын эмх цэгцэлж хяналт хийж, тайлан гаргасан.  

Үүнээс Баянхошуу сайтад байрлах Оптимум кабелийн телевизийн гэрээнд 

заагдсны дагуу төлбөр 3,750,000 төгрөгийг 3 сарын 31-ны хугацаанд тооцоог 

дуусгахаар тохирсон мөн цахилгааны оролтыг өөрийн тоолуурт холбох шаардлага 

тавьсан. 

РНТС-н илүү цагийн тооцоо гаргасан.  

Газрын хэмжээнд ашиглаж буй их  чадлын лампын техникийн үзүүлэлт, ажиллах 

цаг, нормын талаар танилцуулга хийж гарын авлага хэлбэрээр удирдлагуудад өгсөн. 

 2016 онд худалдан авсан лампын тайланг танилцуулга хэлбэрээр хийж санхүүд 

өгч, их чадлын лампын журам боловсруулж, хэлтсийн дарга нарын болон радио 

станцуудын дарга нараас санал авч  батлуулж, алба, нэгжүүдийг дагаж мөрдүүлэхээр 

хүргүүлсэн.  

 Дорнод, Сүхбаатар аймгийн олон сувгийн инженер ажлын хариуцлага алдаж 

950 цагийн гологдол гаргасан тул Дорнод аймгийн РТС-д АКТ №5 өгч хариуцлага 

тооцсон. 

 Цахилгааны төлбөрийн зөрчилд хяналт хийсэн. 

 Техник, тоног төхөөрөмжийн анхан шатны бүртгэлийн нэг болох техникийн 

паспортын хөтлөлтийг сар, улирлаар хяналт хийж, цаг тухайд нь хөтөлж байх 

шаардлагыг тавьж ирсэн ба оны эцэст энэ хяналтыг салбар нэгж бүрд нэг бүрчлэн 

бүрдүүлэлт хийх үүрэг өгсөн дагуу ирсэн бүртгэлийг нэгтгэн дүгнэлт гаргасан. 

 3.2. ХАБЭА ГАУС талаар 



 ХАБЭА дүрмийн дагуу 2017 онд ажиллах ХАБЭА-н хариуцлагатан нарыг томилох 

тушаалыг хавсралтын хамт бэлтгэн  захиралд танилцуулан алба нэгжүүдэд тараан 

танилцуулсан.  

 Байгууллагын дотоод журмын дагуу 2017 оны ХАБЭА ГАУС ажиллагааны давтан 

сургалтыг  зохион байгуулж Түгээмэл мэргэжилтэй ажилтанууд, Радио нэвтрүүлэх төв  

станц, Хотын шугамын радио, Хэмжилт засварын төв, Шуурхай удирдлагын хэлтэс, 

инженер техникийн ажилтан нарын 81 ажилтан албан хаагч, ИТА нар оролцлоо. Нийт 

53 ИТА нарын ХАБЭА үнэмлэхийг шинэчилсэн. 

 Өндрийн сургалт зохион байгуулахтай холбоотойгоор 38 хүн хамрагдах тул гарын 

авлага, “Өндөрт ажиллах” эрхийн үнэмлэх зэргийг бэлтгэж, өндөрт ажилладаг ИТА 

нарт зориулсан зайны сургалтыг  “Өндрийн хичээл №1-8”-г e_office  дээр тавьж 

танилцуулсан. 

 Аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх санамж, сэрэмжлүүлэх плакат зураг эхийг 

бэлтгэж, хэвлэн албадуудад тараасан. 

 Анхны тусламжийн эмийн сан, нийт ажилтан албан хаагчдыг витаминжуулахад 

шаардлагатай зүйлийг захиалж алба нэгжүүдэд тараасан.  

 Орон нутгийн РТСГ-н ХАБЭА-н 3-р шатны хяналтыг нэгтгэж танилцуулсан.  

ГАА, БӨ, ӨМ, Хөвсгөл, Дорнод аймгуудын РТСГ-н, Хонхорын РНТС-н ТТС-н, ХШРА-

ны радио узелүүдийн газардуулгын хэмжилт хийгдсэн протоколыг нэгтгэж 

танилцуулсан. 

 Галын самбарын  хуулийн заалтуудыг өөрчилсөн. 

 Захиргааны байранд ажиллаж буй хүмүүс нь аюул осол гарсан, нүүлгэн 

шилжүүлэх шаардлага гарсан үед ашиглах гарцын схемийг өөрчлөн байршуулсан.  

 3.3.Санхүү дотоод хяналтын талаар 

2016 оны 10,11,12 –р сарын Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлогод 

хяналт хийсэн. 

Жолоочийн  болон шатахууны тооцоон дээр хяналт хийсэн. 

Газрын хэмжээнд 2017.08.15-ний байдлаар нийт 309,168,986 төгрөгийн авлага 

үүссэн байна үүнээс 2017-09-21 байдлаар 139,300,683 төгрөгийн орлого орсон байна. 

Орон нутгийн  34 телевизээс 21,141,004 төгрөгийн авлагатай байна. Орон 

нутгийн телевизүүдэд 23,051,004 төгрөгийн нэхэмжлэх явуулсан. 

Хэмжилт, засварын төвд хяналт хийсэн. 

Ажилчдын 12-р сарын хоолны мөнгөнд хяналт хийсэн. 

Автомашинууд болон бараа материал, сэлбэгийн зарцуулалтад хяналт хийсэн. 

Авлагатай газруудаас бартераар орж ирсэн бараа материалд хяналт хийсэн. 

Үйлдвэрийн газрын орон нутгийн ажилчдын 2016 оны 8-р сараас 2017 оны 3-р 

сар хүртэлх цалингийн үр дүнгийн урамшуулал олголтын хяналт хийсэн. 

ХАБЭА-н талаар хяналт хийсэн. 

          4. Маркетинг, төлөвлөлтийн чиглэлээр 

РТҮС УТҮГ-ын дотоод сүлжээг шинэчлэх төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд 

захиргааны байранд сүлжээний топологи зураг гаргаж интернет сүлжээ, 

төхөөрөмжийн байршилыг тодорхой болгосон. 

РТҮС УТҮГ-ын захиргааны байранд ашиглаж байсан аналоги камеруудыг 

буулгаж дуу дүрсний өндөр чанартай Nikivsion брэндийн IP камер суурилуулах төсөл 

хэрэгжүүлсэн. Телевизийн төв станц, Чингэлтэй сайтын байр, цамхаг дээр 3600 эргэдэг 



камер тус тус суурилуулса н ба нийт 14 IP камерийг зориулалтын кабел бичигч 

төхөөрөмжийг ашиглан шинэчилсэн.  

Захиргааны байранд ашиглаж байсан камерийн Хонхорын станцад суурилуулж 

бүрэн хяналттай болгосон. 

РТҮС УТҮГ-ын салбар станц болон захиргааны байранд гар утас ашиглах төсөл 

боловсруулж хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд 30 ширхэг гар станц, 3 ширхэг суурин 

станц худалдан авсан. 

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг танилцуулсан. 

DRM урт долгионы хэрэглэгчийн хүлээн авагчийн судалгаа танилцуулсан. 

Хотын шугамын камерийн тохиргоо хийсэн. 

айгууллагын Web хуудас шинэчлэн бэлтгэж, rtbn.gov.mn сайтед холбосон. 

Байгууллагын web8 eoffice, Webmail, ID  эрхийг авсан. 

Урсдаг самбарын текст өөрчилсөн. 

ШУХ-ээс санаачилсан ажлын хүрээнд Санамж гаргасан. 

Байгууллагын тамга тэмдэг солиулсан. 

2017 оны байгууллагын төлөвлөгөөг гарын авлага болгон бэлтгэсэн. 

Өндөрт ажил гүйцэтгэх эрхийн бичгийн загварыг гаргасан. 

Тайлант 2017 онд нийт 178 гэрээ байгуулан ажилласан байна.  

Үүнд:- 62 Түрээсийн гэрээ, 73  оператор ажиллагааны гэрээ, 43 байгууллагын 

үйл ажиллагаатай холбоотой хамтран ажиллах, ажил гүйцэтгэх, худалдах худалдан 

авах зэрэг гэрээ байгуулсан ажилласан байна.                 

Харилцагч байгууллагуудаас тус хэлтэст хандан ирүүлсэн 43 албан бичигт 

журмын дагуу хариу албан бичиг илгээсэн.   

ICT EXPO-2017  ажлын хүрээнд 2017  үзэсгэлэнгийн үйл ажиллагааг зохион 

байгуулан ажилласан.  

Радио сервер телевизийн төв станцруу шилжүүлж суурилуулсан  

Телевизийн төв станцын байранд хяналтын камер суурилуулсан 

Чингэлтэй станц, телевизийн төв станц, Захиргааны байр хооронд суурин станц 

суурилуулсан. 

Тоон телевизийн хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжөөр телевиз үзэгчдийн 

судалгаа авч нэгтгэсэн 

Нөхөн төлбөрийн болон цамхагийн судалгаа хийж Захиргааны зөвлөлийн 

хуралд танилцуулах материал бэлтгэсэн 

Улаанбаатар хот болон орон нутгийн тоон телевиз үзэгчдийн судалгааг өрхийн 

тоотой харьцуулж гаргасан 

Хотын шугамын радиогийн сүлжээг Цахилгаан холбоо ХК-тай холбогдож 

тогтмол хаяг тавьж өгөөд байгуулллагын дотоод сүлжээнд холбож өгсөн 

Цамхаг байхгүй сум, суурин газар болон тухайн газрын айл өрх, хүн амын тоон 

судалгаа хийсэн 

Телевизийн төв станцын хяналтын камерын төсөл боловсруулж танилцуулсан 

Интернэт радио серверийн source-г тоон болгож хүлээн авах ажлаар MNB 

инженерүүдтэй холбогдож судалгаа хийж байна. 

Шугамын радиогын үйлчилгээг тэлэх, хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

судалгаа хийж байна. 

Гэрээт операторын улиралын цалинг тооцоолж санхүүд өгсөн. 

Интернэт радио сервер шинэчлэх судалгаа хийж танилцуулсан. 



Multiviewer програмын туршилт хийсэн. 

Улаанбаатар хот болон орон нутагт шугамын радио хүргэх төсөл боловсруулж 

танилцуулсан. 

5. Шуурхай удирдлагын чиглэлээр 

Төлөвлөгөөт 36 ажлыг төлөвлөж, удирдлага болон шуурхайгаас өгсөн үүрэг 

даалгавар, шинээр санаачилсан зэрэг 19 ажил, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар 6, 

цаг үеийн ажил 9 нийт 70 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Орон нутгийн хоногийн ажиллагааны мэдээ өгөлтийн маягтыг орон нутгийн 

инженерүүдээс судалгаа авч нэгтгэн, шинэчилж сайжруулсан маягтын дагуу мэдээг 

авч ажиллаж байна. 

14 хоног тутамд Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газраас шуурхай 

хурал зохион байгуулдагтай холбоотой 7,14 хоногийн гэмтэл саатал болон 

байгууллагын хэмжээнд хийгдсэн ажлын тайланг нэгтгэн захирал болон ХХМТГ-т 

гаргаж, 7 хоног бүрийн даваа гарагийн өглөө email-r явуулж хэвшсэн. 

7 хоног бүрийн даваа гарагийн өдөр бүр оффисын байранд ХАБЭА-н анхан 

шатны үзлэг хийж, үзлэгээр илэрсэн зөрчлийг хариуцсан ажилтанд мэдэгдэж арга 

хэмжээ авч ажилласан. 

21 аймаг, хот орчмын 365 сайтуудын нэвтрүүлэгч станцуудын судалгаа, орон 

нутагт дамжигдаж байгаа телевизүүдийн судалгаа гаргаж, Тоон ТВ станц, сувгийн 

тулгалт хийсэн. 

Орон нутагт томилолтоор ажиллаж байгаа ИТА нарт цаг агаарын болзошгүй 

аюул, хүчтэй салхи, шуургатай үед сонор сэрэмжтэй ажиллах талаарх зааварчилгыг 

eoffice программд тавьж утсаар тогтмол зааварчилга өгч ажилласан. 

Байгууллагын хэмжээнд нийт ажилчидын англи хэлний түвшин тогтоох, 

мэргэжлийн сургалтанд хамруулах зорилгоор англи хэлний шалгалтыг зохион 

байгуулж, өндөр оноо авсан 3 ажилтанг гадаадад мэргэжлийн чиглэлийн сургалтанд 

хамруулах, 11 ажилтанг англи хэлний сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, 

амжилттай оролцсон 2 ажилтанг Энэтхэг улсын засгийн газрын 100 хувийн тэтгэлэгт 

сургалтанд бүртгүүлсэн. 

Гомдол саналын хувьд жилийн байдлаар 316 гомдол санал орж ирсэн бөгөөд 

228 нь ТВ-тэй, 78 нь РӨН-тэй, 10 нь шугамын радиотой холбоотой гомдол байна.Нийт 

35 хэрэглэгчид суваг нэхсэн гомдол, 276 хэрэглэгчид суваг хайлгаж тохиргоо хийлгэх 

заавар өгч ажилласан.  

ЦШС-с гэмтэл гарч, олон удаа эрчим хүч хэлбэлзсэнээс шалтгаалан ТВ шатах 

болзошгүй байдлаас урьдчилан сэргийлж, UPS-т холбосон.  

ШУХ-т ухаалаг утастай болж зарим сайтуудын төхөөрөмжийг  шаардлагатай 

үед нь удирдаж reset хийх давуу талтай болсон.  

Улаанбаатар хот орчмын сайтуудын газрын зургийг сайтын тэмдэглэгээтэй 

хийсэн.  

Энэ жилд 16.151.615 суваг/цагийн телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахаас 16.002.732 

суваг/цагийн нэвтрүүлгийг дамжуулж 224.978 суваг/цагийн саатал гарсан байна. 

Дамжуулах нэвтрүүлгийн 1.4 хувь саатаж, чанар 98.6 хувьтай байсан.  

РӨН, FM-ийн хувьд энэ хугацаанд 323.025 суваг/цагийн РӨН дамжуулахаас 

320.574 суваг/цагийн нэвтрүүлэг дамжуулж 2451 суваг/цагийн саатал гарсан байна. 

Дамжуулах нэвтрүүлгийн 0,8% саатаж, чанар 99,2%-тай байсан. 



Хотын шугамын радиогийн хувьд энэ хугацаанд 300.774.965 цэг/цагийн РӨН 

дамжуулахаас 299.596.807 цэг/цагийн нэвтрүүлэг дамжуулж 1.178.158 цэг/цагийн 

саатал гарсан байна. Дамжуулах нэвтрүүлгийн 0,4% саатаж, чанар 99,6%-тай байсан. 

Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн хувьд энэ хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 

271 гэмтэл гарсанаас 228 нь тоон телевизийн тоног төхөөрөмжийн гэмтэл байна. 

 Үүнээс дийлэнх хувийг эзэлж байгаа гэмтлүүдийг дурьдвал ТВ нэвтрүүлэгчийн 

гэмтэл 29 хувь, хүлээн авагч, нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн блок тус бүр 12 хувийг, 

нэвтрүүлэгчийн тэжээлийн блок 10 хувь, encoder гэмтэл 6 хувийг эзэлж байна.  

Ажлын гүйцэтгэлийн чанарыг дээшлүүлэх, гэмтэл саатал, доголдолыг арилгах 

ажлыг шуурхай зохион байгуулж, үр дүнг мэдээллэх зорилгоор "Радио телевизийн 

үндэсний сүлжээ" УТҮГ-ын “Шуурхай хурлын” журам боловсруулан батлуулсан.. 

Шинэ санаа санаачилга гаргаж, оффисын байранд болзошгүй аюул ослоос 

хамгаалах санамж гаргаж, төв оффисын байр болон ТТС, ХРНТС, ХШРА-ны 

салбаруудад хэрэгжүүлсэн. 

Ддэш компаниас ТМ телевизийн дугаарлалтыг өөрчилж шилжүүлсэнтэй 

холбоотой аймаг сумдад Eagle-ийн сувгийг хасалт хийж, ТМ сувгийг оруулах 

хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, зөрчил илэрсэн Говь-Алтай аймагт шуурхай ажиллах 

талаар үүрэг даалгавар өгч зохих арга хэмжээ авч ажилласан. 

Радио Телевизийн өргөн нэвтрүүлэгт гарсан ГОЛОГДОЛ СААТЛЫН АКТ 8-ыг 

тогтоож, бүртгэлжүүлсэн.  

Орон нутгийн РТСГ-тай Online шуурхай хурал хийх хуваарь гаргаж захирлаар 

батлуулан. 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 05-ны хооронд Өмнөговь, 

Дорнод, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Баян-Өлгий аймгийн РТСГ-тай шуурхай хурлыг online-

аар зохион байгуулан ЗУХ, СХ, ТХ, ХШҮХ, ХҮА-тай хамтран ажилласан. 

6 . Техник зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан, төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хийгдэх 

төсөл, ажлын төлөвлөгөөг хүргүүлэн хэрэгжсэн төслийн тайланг /мэдээллийг/ тулгаж, 

780 сая төгрөгийн төсөл илүү бичилт хийгдсэн байсныг хасалт хийлгэж тохирсон. 

Давтамжийн төлбөрийг шийдвэрлэх талаар албан тоот бичгийг тооцоо 

судалгааны хамт ХХМТГ болон ХХЗХ-д хүргүүлсэн. ХХЗХ-оос гаргасан төлбөр тооцох 

аргачлалаар бодож радио давтамж ашигласан төлбөрийг  нэг жилд 121 сая төгрөгийг 

2015 оноос  төлөхөөр өндөр тогтоосон байсан  тул төлбөрийг бууруулах үндэслэл, 

бууруулах шалтгаануудыг бодитоор гарган ХХМТГ, ХХЗХ-д албан тоотоор тайлбар 

хүсэлтийг хүргүүлснээр  төлбөр тооцох аргачлалд өөрчлөлт оруулж 2017 оноос 19 сая 

төгрөг болгон бууруулж төлөх шийдвэрийг ХХЗХ-оор гаргууллсан байна. 

БНҮҮС-ийн хөрөнгөөр шийдвэрлүүлэх “Харилцан нөлөөлөлийг арилгах”,   

“Цамхаг сайтын барилга бариулах”, “Аймаг сумын хооронд тоон телевизийн сүлжээг 

шилэн кабель ашиглан байгуулах”  төслийг  тус тус боловсруулан хүргүүлсэн. 

“Харилцан нөлөөллийг арилгах” төслийн үр дүнд 100 ширхэг фильтр суурилуулах 

хөрөнгө шийдвэрлэгдсэн ба фильтрийг хүлээн авсан. 

ХХЗХ-ны “Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, төлбөр тооцооны систем”-д бүртгэлтэй 

тусгай зөвшөөрлөөс “РАДИО ДАВТАМЖ АШИГЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ”-ийн 

хугацаа дууссан бүх зөвшөөрлийг сунгуулахаар материалыг бэлтгэн хүргүүлсэн ба 

одоогоор зөвшөөрлүүдийн гэрчилгээ ХХЗХ-нд гарсан байна. 

Улаанбаатар хот болон орон даяар дамжиж байгаа арилжааны телевизүүд 

сувгаа таслуулснаар сувгийн тоо буурч байгаа, тоон сүлжээгээр суваг дамжуулсан 



төлбөрөө төлөхгүй байгаа зэрэг хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхээр ХХМТГ-т 

хандаж тухайн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын  хэсгийг байгуулуулж ажлын хэсгийн 

дүгнэлтийг гаргуулсан. 

Тоон радиог хөгжүүлэх их чадлын станцуудыг  тоон станцаар солих Үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар хүсэлт гаргаснаар тоон радио төслийн ТЭЗҮ-ийг 

дахин боловсруулах хамтарсан /ХХМТГ, ХХЗХ, “РТҮС” УТҮГ/ ажлын хэсэг байгуулж 

ТЭЗҮ боловсруулж дууссан.  

Тоон радиог хэрэгжүүлэх нөхцөл шаардлага, технологийн баримтлах чиглэлийн 

талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүргүүлж  “Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналоги 

системийг  тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт”-ыг гаргуулсан.   

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуультай танилцаж хуулинд оруулах зарчмын 3 

саналыг боловсруулж ХХМТГ-т хүргүүлсэн.Өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээний 

өнөөгийн байдал, сүлжээний дэд бүтэц тулгамдсан асуудлын  талаар танилцуулга 

бэлдэж “Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээг сайжруулах ажлын хэсэг”-т танилцуулсан. 

Орон нутгийн телевизийн нэвтрүүлгийг суманд хүргэх техникийн боломжийг 

гаргаж тоон телевизийн 365 сайтын сүлжээг шилэн кабелаар холбох судалгааг хийж   

шилэн кабелийн сүлжээтэй болох шаардлага байгаа талаар тодорхой саналыг 

ХХМТГ-т албан тоотоор хүргүүлсэн. 

ХХМТГ-т радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг орон даяар дамжуулсны 

зардлыг хэрхэн санхүүжүүлж байгаа талаар танилцуулга тайлбар боловсруулан 

хүргүүлсэн.  

Орон нутгийн Телевизүүдийн холбооны хэлэлцүүлэг семинарт оролцож “Орон 

нутгийн телевизийн тоог нэмэгдүүлэх, дамжуулж байгаа телевизийн орлого оруулах, 

харилцан ойлголцох” талаар танилцуулга persantation тавьсан.      

ХХМТГ-н дарга ерөнхий сайдтай уулзаж салбарын чиглэл батлуулахтай 

холбогдуулан байгууллагын зардлыг улсын төсвөөс хэрхэн санхүүжүүлж байгаа 

талаар тайлбарыг боловсруулан хүргүүлсэн.    

Сансрын сүлжээ байгуулах талаар танилцуулга бэлдэж удирдлагуудад 

танилцуулсан бөгөөд шилэн кабельд холбогдсон дахин дамжуулах станцын судалгааг 

гаргасан байна. 

ХХЗХ-оос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаанд мөрдөж буй 

стандартуудад үзлэг хийж, шинээр болон шинэчлэн боловсруулах стандартад 

оруулах саналыг  хүргүүлсэн. 

ДДЭШ ТВ Компаниас радиогийн 1, 2-р програмыг шилжүүлэх хүсэлт ирүүлснийг 

судалж, ХХМТГ-аар шийдүүлэхээр албан тоот явуулсан. 

Баруун таван аймагт ХХЗХ-оос хийсэн шалгалтын зөрчил арилгах албан 

даалгаварыг хэрэгжүүлж аймгуудад зөвшөөрөлгүй суваг дамжуулж байсан сувгуудыг 

хаалгах, орон нутгийн нэвтрүүлгийн нэр зөрөөтэй оруулсан  зэрэг зөрчлийг арилгаж 

зөрчил арилгасан тайланг цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Статистик тайлан мэдээг 2016 оны жилийн эцэс, 2017 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар гаргаж ХХЗХ-нд албан тоотоор болон цахимаар хүргүүлсэн. 

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хийж гүйцэтгэх 

төсөл хөтөлбөрт тусгах саналыг боловсруулан ХХМТГ-т хүргүүлсэн. 

Байгууллагын санхүүгийн  үйл ажиллагаанд тодорхой хувь нэмэр оруулах   

зорилгоор аналоги станцын актлагдсан төхөөрөмжүүдийг сэлбэгт авах, түүхий эдэд 

тушаах, устгах  гэж ангилан түүхий эдэд зарим нэг төхөөрөмжийг тушааж орлого олох 



санал гарган 10 орчим сая төгрөгийн орлого олох нөхцөлийг бүрдүүлж орлогын 

хувиарыг  төхөөрөмжөөс хамааруулан аймгуудад хуваарилан гаргаж актлагдсан 

төхөөрөмжийг борлуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Үүний үр дүнд 8,2 сая 

төгрөгийн орлого орсон. 

Дорнод аймгийн MMDS ийн хэрэглэгчийн төхөөрөмжөөр дамжуулж байгаад 

ХХЗХ-оос хаалгасан орон нутгийн 3 телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах системийг нь 

шийдвэрлэн манайхаар дамждаг болгож сард 450000 төгрөг олох боломжтой 

болгосон. 

Ховд аймгийн Булган суманд “Казакстан” ТВ нэвтрүүлэг гаргах ажлыг зохион 

байгуулж, сард 150000 төгрөг орох боломжийг бүрдүүлсэн ба орон нутагт TV 

дамжуулснаас орох орлого нэмэгдэнэ. Гэрээ хийгдсэн, зардал гараагүй байна. 

ДДЭШ ТВ компанитай шинэ карт суурилуулах зардлыг тохирч 17 сая төгрөгийн 

сэлбэг авах гэрээ хийж гэрээг дүгнэн, хуучин картыг хүлээлгэн өгч сэлбэгийг хүлээн 

авсан. 

Говилын сайтын газрын кадастрын зургыг гаргуулах, улмаар сайтын барилгыг 

өөрийн блансад авах санал гаргаж Орхоны инженерт зөвлөгөө өгч  кадастрын зураг 

хийлгэн газрыг өөрийн эзэмшилд аваад  байна. 

Улаанбаатар хотод FM радиогийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудтай 

холбогдож студийн дууны эх үүсвэрийг  “Техникийн төв”-ийн оролтонд AES/EBU-аар 

хэрхэн оруулах талаар зөвлөлдөж, техникийн шийдлийг гаргасан. 

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн аналоги телевизүүдийг тоон болгон хувиргаж 

шилэн кабелиар дамжуулж эхэлсэн байна. 

Говьсүмбэр аймагт МҮОНР-г МЦХ ХК-ийн КАТВ-ээр байгууллагын 

сурталчилгааны хамт дамжуулж байсныг зогсоосон байсан тул МЦХ ХК-ийн шинэ 

удирдлагуудтай тохирч  дахин дамжуулдаг болсон. 

Байгууллагын эзэмшлийн цамхаг болон сайтын байранд төхөөрөмж  

суурилуулж тавих  хүсэлтийн дагуу нийт 21 техникийн нөхцөл гаргасан. 

Улаанбаатар хот болон аймгийн станцуудад МN25 телевизийг нэмж өгсөнөөр 

дамжуулах сувгийн тоо нэмэгдсэн. 

Улс орон даяар дамжуулах сувгийн тоо нэмэгдүүлэхээр Боловсрол ТВ-г орон 

даяар тоон телевизийн сүлжээгээр дамжуулсан. 

Хот орчимд сувгаа дамжуулахаас татгалзсан NBC сувгийн оронд сансраас суваг 

авч өгөх шийдлийг боловсруулснаар шилэн кабелиар дамжиж ирдэггүй Moviebox 

сувгийг шинээр өгч сувгийн тоог нэмэгдүүлсэн.   

Монгол Улсын засаг захиргааны нэгж бүхий бүх сум суурин, хот тосгонд 

суурилагдсан  372 тоон станц, урт дунд богино долгионы 10 нэвтрүүлэх станц, хэт 

богино долгионы 43 станцын засвар үйлчилгээг графикт хугацааны дагуу чанартай 

гүйцэтгэж, гарсан гэмтэл саатлыг цаг тухайд нь хяналтын хугацаанд багтаан 

засварлаж радио, телевизийн дамжуулах сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг 

ханган ажилласан байна. 

Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дамжуулалтын 2017 оны “Чанарын 

төлөвлөгөө"-г алба, хэлтэс, аймаг бүрээр гарган батлуулж гүйцэтгэлд хяналт тавин 

ажилласан. 

Телевиз, радиогийн төхөөрөмжүүдийн ашиглалт, гэмтэл саатлын байдалд  

хяналт тавин мэдээ судалгаатай танилцан, шаардлагатай арга хэмжээг  авч 



ажилласан. (системийн бэлэн байдал, хяналтын хугацаанд засварласан байдал, үзлэг 

үйлчилгээний чанар, техникийн чанарын үзүүлэлт) 

Гэмтэл саатлын үед ажиллах, санал гомдлыг шуурхай барагдуулахад 

байгууллагын мөрдөх “Хяналтын хугацаа”-г боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулж 

мөрдөн ажиллаж  байна.  

Үзлэг үйлчилгээг тодорхой дараалалтайгаар үр дүнтэй хийж, хийсэн ажлаа 

баталгаажуулах тэмдэглэх, хөрөнгө мөнгө шаардагдах болон бодлогын түвшинд 

хийгдэх  асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж байх зорилгоор “Урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн шалгах хуудас”-ыг боловсруулан аймаг, салбар нэгжүүдэд хөтлөх 

аргачлалын хамт хүргүүлсэн. 

ДДЭШ ТВ ХХК-аас хэрэглэгчийн хүлээн авагчид програмын шинэчлэлийг хийж 

байгаатай холбогдуулан манай байгууллагад бүртгэлтэй их хүчний станцууд болон хэт 

богино долгионы станцуудад ажиллаж байгаа хүлээн авагчуудад программын 

шинэчлэл хийхэд гарах зардлын тооцоог гаргаж, тухайн зардлыг гаргуулах тухай 

албан тоотыг ДДэШ ТВ болон ХХМТГ-т хүргүүлж хамтарсан уулзалтыг зохион 

байгуулж ямар нэг зардал гаргалгүй программын шинэчлэлийг хийсэн болно. 

Тоон телевизийн нэвтрүүлгийг хэрэглэгчид ямар чанартай хүрч байгааг хянах, 

гэмтэл саатлыг шуурхай засах зорилгоор ТТС-ийн төв цамхагт хүлээн авах антенн 

байрлуулж Нисэх, Хүрэлтогоотын станцыг,  Чингэлтэй уулын станцад Баянхошууны 

станцын гаралтыг хянаж мэдээлдэг  болгосон байна. 

Байгууллагын  дотоод сүлжээний логик топологийг гаргаж, шинэчлэх техникийн 

шийдлийг боловсруулсан. (Үүнд: Захиргааны төв байрны дотоод сүлжээний бүтэц, 

Телевизийн төв станцын дотоод сүлжээ, Чингэлтэй станцын дотоод сүлжээний бүтэц) 

Телевизийн төв станц ба Чингэлтэй сайт хоорондхи Skynetwork ХХК-ийн      нэг 

корын шилэн кабелийг зөвхөн 16 сувгийн телевизийн урсгалд зориулах бус         өөр 

олон төрлийн мэдээлэл дамжих боломжтой эсэх, шаардагдах тоног төхөөрөмжийн 

талаархи судалгааг гаргаж, төсөл боловсруулсан. 

Байгууллагын дотоод сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах  firewall-н судалгаа 

хийж, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна. 

Телевизийн төв болон Чингэлтэй станцын хооронд татсан Sky networks                   

ХХК-ийн 1 корын шилэн кабелийг илүү үр нөлөөтэй ашиглах зорилгоор төгсгөлийн 

төхөөрөмжийг сольж свич тавьж Захиргааны байр, ТТС болон Чингэлтэй станцад 

нэгдсэн цогц сүлжээг үүсгэсэн. 

Байгууллагын интернет гарцыг Цахилгаан холбоо ХХК-д шилжүүлэх ажлын 

хүрээнд шилэн кабелийг оруулж холболт хийгдсэн. 

Монгол тусгай нэвтрүүлгийн HFCC-A17 зун, өвлийн хуваарийн давтамжуудыг 

программд оруулж бүх мэдээллийг татаж авсан ба хуваарийн дагуу шилжин ажиллаж 

байна. 

65 Телевизийн төв станцын 5кВт чадалтай станцын антенн фидер гэмтэж станц 

зогсох нөхцөл бүрдэж аварийн байдалд орсон нь  манайхаас хамааралгүй боловч 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ТВ5 компанитай санамж бичиг байгуулж ашиглалтгүй 

фидерийг нь гүйцэтгэгч Ньютелеком компани фидер солих хүртэл түр ашиглаж гэмтэл 

саатал гаргалгүй ажилласан ба фидерийг солих ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэсэн. 

Одоо ашиглалтын горимд хэвийн ажиллаж байна. 



Төв станцын аккумулятор нь баталгаат хугацаанд ашиглалтын буруутай 

байдлаас болж цэнэг авахгүй болсон тул Ньютелеком компаниар солиулах ажлыг 

манайхаас зардал гаргахгүйгээр зохион байгуулж ашиглалтанд өгсөн болно. 

Тоон телевизийн 4 төрлийн станцын төхөөрөмжүүдийн хоорондын харилцан 

холболтын чадамжийн талаарх судалгааг гаргаж дуусгасан. /S2-г IP, ASI-тэй, IP-г ASI-

тэй MUX хийх туршилтыг тоон телевизийн хүлээн авагч дээр хийсэн/ 

Чингэлтэй сайт, РНТС хооронд нөөц сүлжээ үүсгэх зорилгоор 13GHz тоон 

релей-г Радио нэвтрүүлэх төв станц болон Чингэлтэй станцын хооронд суурилуулж  

туршилтыг  хийсэн.Чингэлтэй сайт, РНТС хооронд линкээр Радиогийн нэг, хоёрдугаар 

програм, монгол тусгай нэвтрүүлэг саатсан үед нөөц сүлжээнд шилжиж програмын 

сааатал гарахгүй байх, Радио нэвтрүүлэх төв станцын радиогийн програмын нөөц 

сүлжээ үүсгэх зорилгоор 1,2 болон тусгай програмыг 3К РРС-аар дамжуулан авах 

LiteBeam M5 антеныг РНТС болон 3К станц хооронд суурилуулсан. 

Хүрэлтогоот сайтад managed  8 порттой свич суурилуулж Хүрэлтогоот болон 

Гачуурт сайтын алсаас удирдах удирдлагыг бий болгосон. Хүрэлтогоотын станцын 

дахин дамжуулагчийг сүлжээнд холбож төвөөс алсын станцад хандаж ажиллах 

боломжтой болсон. 

Баянхошуу, Хүрэлтогоот, Гачуурт, Бэлх сайтуудыг удирдлага хяналтын 

сүлжээнд холбосон. 

Телевизийн төв станц, Радио нэвтрүүлэх төв станц хооронд радиогийн 

программын source-г нөөцөнд шилжүүлсэн. 

ТТС-ийн 16 сувгийн хяналт нь оролтын дохиог хянадаг байсныг системийн 

өөрчлөлт хийж NetProcessor-ийн гаралтад хяналтыг хийдэг болгон өөрчилж системийг 

бүхэлд нь хянадаг болсон.  

ДДЭШ ТВ компаниас төлбөр тооцооны системээ шинэчлэх ажлын хүрээнд тус 

компаниас ирүүлсэн 417ш шинэ смарт картын хуваарилалт хийж, орон нутагт 

хүргүүлэн ашиглалтад өгсөн ба гарсан гэмтлийг цаг тухайд нь тус компанитай хамтран 

ажиллаж хэвийн болгосон. 

Тоон телевизийн төв станцын төхөөрөмж, ШУХ-ийн төхөөрөмжийн UPS хүчдэл 

баригчийн аккумуляторын чадлыг нэмэгдүүлж, эрчим хүч тасарсан үед тэжээлээр 

барих хугацааг уртасган тоног төхөөрөмжийг шилжилтийн хүчдэлээс гэмтэхээс 

урьдчилан сэргийлсэн.  

Налайх, Тэрэлж сайтын цахилгаан эрчим хүчний техникийн нөхцөлийг 

гаргуулахаар шаардлагатай материалыг бэлтгэн Налайх Түгээх төвд хүргэж техникйин 

нөхцөлийг гаргуулсан.  

Тус 2 сайтад техникийн нөхцөл гаргуулснаар “Цахилгаан эрчим хүчээр 

хангуулах гэрээ” хийгдэх нөхцөл бүрдэнэ. Мөн эзэмшлийн зааг тодорхой болно.  

Налайхын 3К станцын телевизийн болон ФМ станцын тархалтын судалгааг 

хийж төвийн сайтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 2 станцыг нэг станцаар 

шийдэж зардлыг бууруулсан. Налайх, Хот орчмын станцуудын тархалтын судалгааг 

хийж SFN-д үе шаттай шилжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхээр SFN сүлжээнд шилжих 

бэлтгэл ажил Чингэлтэй, Хүрэлтогоот сайтад линкийн тохиргоо хийсэн. 

Цахилгаан Холбоо Компанийн захиргааны байранд ашиглах 16 SIP дугаарыг 

тохируулж ажиллагаанд оруулсан. 

Радио линкийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангахаар 3К-ХРНТС хоорондох 

линкэд нэмэлт тохиргоо, хэмжилтийг хийсэн. 



ТТС-ын цахилгааны шитний 3 фазын нойлыг станцын газардуулгатай холбосон 

байсныг илрүүлэн, салгаж хэвийн болгосон. 

ХХЗХ-оос ФМ станцуудад хийсэн шалгалтанд FM106мГц, 100.9мГц, 103.1мГц 

станцуудыг шалгуулж хэвийн гэсэн үнэлгээ авсан. 

Аймгуудаас ирсэн сэлбэг материалын захиалгыг нэгтгэн яаралтай сэлбэгийг 

ялган, складанд байгаа нөөцийг хувиарлан шууданд хийх ажлыг зохион байгуулсан. 

ТТС болон Чингэлтэй станцын шилэн кабелийн холболтын найдвартай 

ажиллагаанд хяналт хийж, телевизийн урсгалыг хянах зорилгоор ТТС болон 

Чингэлтэй станцын нөөц Link ээр урсгалыг дамжуулж байна. 

Орон нутагт дамжигдаж буй 7 сувгийг ДДЭШ ТВ-с буцааж scrambler хийхтэй 

холбогдуулан орон нутгийн инженерүүдтэй холбогдон шаардлагатай сайтуудад reset 

default хийлгэж хамтран ажилласан байна. 

Itradio-н серверийг ТТС-руу шилжүүлсэн. 

Радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээнд ашиглагдаж байгаа конка KHDS988, 

KHDS972  загварын  хүлээн  авагчийн   шинэчлэлийг ДДЭШ ТВ ХХК-тай хамтран хийв. 

“Монсат” ХХК-тай туршилт хийж, хамтран ажиллах боломжтой эсэх талаар 

судалгаа гаргасан боловч манай хүлээн авагчаар хүлээж авах боломжгүй байгааг 

шийдүүлэхээр хамтран ажиллаж байна. 

Байгууллагын сүлжээнд ажиллаж буй бүх компьютерийг форматлаж, дотоод 

сүлжээнд ажилладаг мессенжер суулгасан. 

Телевизийн төв станцын UPS-д тест хийж аккумляторыг хэвийн горимд 

шилжүүлсэн. 

            6.1.Хэмжилт засварын талаар 

2017 онд МҮОНТ-ийн нэвтрүүлэг дамжуулсан, МҮОНР-н нэвтрүүлэг, FM105.5-

аар нэвтрүүлэг дамжуулсан цагийн тооцоог радио нэвтрүүлэх станцууд болон орон 

нутгийн инженерүүдийн хураамжийн албаны байцаагч нараар баталгаажуулан авч 

нэгтгэн СХ-т өгсөн.  

Архангай, Булган, Дорноговь аймгуудын болон хот орчмын Баянхошуу, 

Биокомбинат, Гачуурт, Налайх, Шархадны сайтад байрлах гэрээт байгууллагууд 

болох Gmobile, Skytel, Mobicom, Кевико, “О” КАТВ-н эрчим хүчний тоолуурын заалтыг  

СХ-т өгсөн. 

ХЗТ-д 4 сараас -12 сар хүртэл нийт 83  төхөөрөмжийг зассан байна. 

Дорнод- Чойбалсан, Дорноговь – Чойр, Даланжаргалан, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ – 

Зүүнбүрэн, Архангай – Цахир, Хотонт, Төв аймгийн сумдуудаар нийт 26 удаагийн 

томилолт авч ажилласан. 

Хэрэглэгчдийн гомдол болон операторын мэдээллийн дагуу  нийт  28 удаагийн 

засварт ажилласан. 58 удаа хэрэглэгчидэд зөвөлгөө, 42ш хэрэглэгчийн төхөөрөмж 

засварлаж өгсөн. 

Нийт 365 сум суурин газрын фидер, ракуудыг 2-догч түүхий эдэд өгч борлуулан 

5’981’000 төгрөг байгууллагын дансанд оруулсан. 

Төхөөрөмжүүдийг туршиж үзэн тоон телевизийн тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэх 

функц болон харилцан холболтын файл үүсгэсэн. 

IRD хүлээн авагч, модуляторуудын системийн тохиргоо, version-уудыг хуулж 

авсан. 



ХХЗХ, үүрэн холбооны ажилчидтай хамт IT ZONE-оос нийлүүлж байгаа бүх нийтийн 

үүргийн сангийн фильтерийг тестлэсэн. 

1-р улиралд тус газраас Thomson 20Вт нэвтрүүлэгч 2ш, 50Вт нэвтрүүлэгч 2ш, 

100Вт нэвтрүүлэгч 1ш, Thomson 200Вт нэвтрүүлэгч 1ш, 200Вт exiter-г засуулаад 

засварын хуудсын хамт хүлээн авч ХЗТ-д станц тус бүрийн чадлын тохиргоог хийж 

шалгаж, модуляторт DVB-T2-н үзүүлэлтүүдийг оруулсан. 

3-р улиралд Thomson компанид засварлагдсан Хөвсгөл Жаргалант 50Вт-н 

станцын модуляторыг авч нэвтрүүлэгчид суурилуулж шалгасан. 

IT Zone ХХК-с нийлүүлсэн фильтерийн актыг бүрдүүлж өгсөн. 

ДДэШ ХХК-с картуудад шинэчилэлт хийсэнтэй холбоотой хөдөө орон нутгаас 

нийт 417ш картыг хурааж авч тулгалт хийн бүртгэж ДДэШ-д хүлээлгэн өгч зөрүү 

картуудыг авсан. 

Төв аймгийн Баянцагаан,Сэргэлэн, Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Архуст, 

Булагтай, Зуунмод, Өргөн, Эрдэнэ Говьсүмбэр аймгийн Чойр, Баянтал, Дорноговь 

аймгийн Замын-Үүд, Булган аймгийн Сайхан, Дархан-Уул аймгийн Орхон жимс ногоо, 

Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдэд операторын гэрээг шинэчилж мөн шинээр 

оператортой гэрээ хийсэн. 

Оффиссийн сүлжээний монтаж татах ажил хийсэн. 

ICT EXPO-д хэрэглэгдэх 10ш хүлээн авах антенны материалыг бэлтгэж антенныг 

угсарсан мөн арга хэмжээний танилцуулганд хэрэглэгдэх телевизийн станц, хүлээн 

авагч, радио болон бусад төхөөрөмжүүдийг бэлтгэж ICT EXPO-д ажиллласан. 

 

      7. Хотын салбарын үйл ажиллагааны чиглэлээр 

        7.1. Телевизийн төв станц 

Техник ашиглалтыг сайжруулахын тулд нэмэгдэж байгаа төхөөрөмжүүдэд 

паспорт захиалсан.  

Технологийн картыг ИТА тус бүрээр боловсруулан ажиллахаар үүрэг болгосон. 

Улаанбаатар хот орчимд тоон тв үздэг хэрэглэгчдийн судалгаа хийсэн. 

  MTV‘’ ХХК-с цамхагт ажил гүйцэтгүүлэх албан тоот, хүсэлтийн дагуу  техникийн 

нөхцөл гаргасан. 

MovieBox сувгийг тоон станцын 16-р сувагт оруулсан. MovieBox сувгийг 

MediaPro зааглах цэгээс IP ба SDI форматаар авах туршилт хийж сигнал авах 

боломжтой болохыг тодорхойлсон. 

Антенны цамхагийн 140 ба 148 тавцангийн хуучин будгийг арилгаж шинэчлэн 

будсан. 

‘’Бичил шидтэн’’ХХК-ийн  захирал / инженер Лхагвадоржоор цамхагийн чимэглэлийн 

гэрлийн  memory картыг солиулж  шаардлагатай  програмын тохиргоог хийлгэж 

чимэглэлийн гэрлийн ажиллагааг хэвийн горимд оруулсан. 

Тоон зогсуур дээрх Хонхорын радио нэвтрүүлэг дамждаг хуучин switch-г 

схемээс авч шинээр Catalyst 2960 switch суурилуулж  холболтыг шилжүүлсэн.  

Станцын бүх төхөөрөмжийн газардуулгыг хэмжсэн  R=0.45 Ом байсан.  

FM 100.9-ийн чадлын өсгөгчийн сэнсийг шинээр  сольж хөргөлт сайжруулсан ба 

мөн exciter-ийн гаралтын чадал нэмэх зориулалттай потенциометр контакт алдаад 

байсныг шинээр сольсон. 

FM106 МГц-н чадлыг нэмж 730 Вт болгосон. 



Чингэлтэй сайтын газардуулгыг хэмжсэн. Дэд станц- 4 Ом, антенн мачт-1,3 Ом, 

техникийн байр- 4 Ом тус тус байсан. 

Netproccesor 9030/40-ийн доод талд rack дотор нэмэлт хөргөлтийн сэнс 

суурилуулж хөргөлт сайжруулсан. 

Чимэглэлийн гэрлийн цамхагийн гүүрэн дээрх тэжээлийн муфтын 380 в 3 фазын 

цахилгааны кабелийн залгаас тусгаарлалтыг сайжруулсан. 

“Бизнес“ радио FM 98.9 МГц-с цамхагийн 140 метрт байрлаж буй диполь 

антенны фидерийг шинээр татсан. Хуучин фидер нь хэвээрээ байгаа болно. 

 140м-т байрлах чимэглэлийн гэрлийн туслах контроллёрыг авч шалгаж үзэхэд 

гэмтэлтэй байсан. Цамхагийн 32м байрлах чимэглэлийн гэрлийн туслах контроллёрыг 

140м байрлуулж, ХЗТ-өөс засагдаж ирсэн контроллёрыг 32 метрт байрлуулсан. 

TV-5 ТВ-ын оронд “Сүлд ТВ”-г өгсөн. DDISH-ийн 2ш картыг сольж хийсэн. 

THU-9 станцын АВ3/63А –ийн автоматыг шинээр 100А автоматаар сольж тавьсан. 

THU-9 тоон станцын хуучин 50-3/8 инчийн фидерийг цамхагаас буулгаж шинэ 

фидерийг тавьж станцын антен фидерийн систем хэвийн болсон. 

Тоон станцын чадлыг 75% хүртэл нэмэгдүүлж сигналын тархалтын хүрээг 

нэмэгдүүлсэн.Тоон станц дээр ашиглаж байсан смарт свичийг үндсэн ба нөөц 2-ыг 

автоматаар солигдохыг туршсан.  

  Movie box телевизийн source–г сансраас авдаг байсныг өөрчилж Media Pro-с 

авдаг болгосон. Цас, бороотой үед дохио гацаж тасалдахгүй болсон. 

FM100.9МГц хөргөлтийн 1 сэнс ажиллахгүй байсныг сольж хэвийн болгосон. 

THU9 тоон станцын UPS-н 200A/h 32ш баттерейг 65A/h 32ш баттерейгаар сольж 

схемд холбож, туршиж ажиллагаанд оруулсан. 

UPS төхөөрөмжийн 32 ширхэг шинээр тавьсан батарейг ачаалалтай тестэлж 

үзэв. Схемд өөрчлөлт хийсэн тул РӨН1, РӨН2, тусгай программын дамжилтын 

схемийг шинэчилсэн.  

Сайтын байрны кабелийн оруулгын нүхийг томсгон холбооны богино долгионы 

станцын фидерийг оруулж холбон хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

UPS-г ажиллагааны 4 горимоос 3 горимыг туршиж үзсэн.  

4FM103,1Мгц, FM106Мгц станцуудад графикт урьдчилан сэргийлэх үзлэг үйлчилгээ 

хийсэн. Үзлэгээр FM106Мгц станцын чадлын өсгөгчийн гаралттай холбогдсон 

кабелийн толгой конвертор халж доторх экран нь халалтаас болж цоорсон байсан. 

Кабелийн толгойг шинээр сольж контактыг сайжруулж хэвийн болгосон. 

FM 100.9МГц-н хэмжүүрийн тохиргооны потенциаметр контакт алдаад байсныг 

шинээр сольсон. Чадлын блокт үзлэг үйлчилгээ хийж EXCITER-н хөргөлтийн сэнс 

гацаатай байсныг задалж, тосолж хэвийн болгосон. 

Төв цамхагийн орчны анхааруулах самбарыг шинэчлэх , антены ажил явагдаж 

байгаа үед анхааруулах зөөврийн тэмдэгүүдийг шинэчлэх ажил бүрэн хийгдэж 

дууссан байна. 

Чингэлтэй сайтад гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн хяналтын карт 

гаргаж тавьсан. 

УБ Нисэхийн станцын хяналтыг ТТС-д оруулсан нь ШУХ-ийн шуурхай хамтын 

ажиллагааг дээшлүүлсэн болно. 

Ажилчдынхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байх зорилгоор нийт ажилчдаас 

төрийн албан хаагчын анкет шинээр бөглүүлэн авсан. Анкетны баяжилт хийх 

зорилгоор гавьяа шагналын судалгаа авсан. 



Нийт ИТА-д Хуулийн сэдвээр материал бэлтгэж 14 хоногт нэг удаа хичээл зааж 

дотоод сургалт явуулсан.  

Ээлжийн ИТА-дийг хот орчмын сайтуудаар явуулж үзэж танилцах тоног 

төхөөрөмжийн онцлог антенны чиглэлийг нь харж судлах ажлыг зохион байгуулсан. 

Инженер тус бүр станц, тоног төхөөрөмжийн 2-оос доошгүй технологийн карт 

боловсруулсан. 

          7.2. Радио нэвтрүүлэх төв станц 

Вьюга 250 нэвтрүүлэгчийн анодын  трсансформатор  болон дроссельд үзлэг 

хийсэн 630ква-н трансформатор засвар үйлчилгээ хийсэн. 

1 -р заалны дээвэр дээр антен суурилуулах суурь хийсэн. 

Тайфун нэвтрүүлэгчийн улирлын графикт үзлэг  хийж тосон тослуурт болон 

шулуутгагчуудад, тоног төхөөрөмжүүдэд үзлэг засвар хийсэн. 

Уурын зуухны контактор шинээр сольж тавьсан. 

Захиргааны инженерүүдийн хамт релейний антенны тохиргоог хийсэн. 

Хонхрын төв зам дагуу байрлах Канад хотхонд ирсэн шилэн кабелын сүлжээг ашиглан 

Канад хотхон болон Хонхрын радио нэвтрүүлэх төв станцын хооронд линк сүлжээ 

үүсгэж МҮОНР-ын нэвтрүүлгүүдийг дамжуулснаар нөөц сүлжээ бий болгосон. 

Чингэлтэй Хонхрын радио нэвтрүүлэх төв станцын хооронд ашиглах “NEC” E1 

сүлжээний антеннийг инженер Болдбаярын хамт ТЗ-1 дээвэр дээр суурилуулж 

хэмжилт тохиргоо хийсэн болно. 

Станцад хэрэглэгддэг техникийн үгнүүдэд тайлбар хийсэн. 

Ажилчдын байшингийн цахилгааны монтажийг үзэж  хэвийн схемд холбосон. 

ТЗ-3 зааланд интернетийн сүлжээ  татаж компьютер байрлуулсан. 

E1 төхөөрөмжийн холболт тохиргоог хийж гүйцэтгэсэн. E1 сүлжээний холболтыг хийж 

МҮОНР-ын 1,2,тусгай нэвтрүүлгийг E1 сүлжээгээр дамжуулж байна. 

Чингэлтэй Хонхорын чиглэлд ашиглаж байсан линк, антеныг буулгасан. 

МҮОНР-гийн 1-р программ тоон релегээр тасарсан байсныг хэвийн болгосон. 

2017 онд хөтлөгдөх хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалтыг гаргаж архивласан.  

Шинээр галчаар ажилд орсон болон шилжин ирсэн ажилтануудад урьдчилсан 

болон ээлжит бус зааварчлагыг өгөгдсөн. Шинээр ирсэн ажилтануудад хичээлийн 

сургалтын хөтөлбөр гаргасан.     

Станцын байрны болон тоног төхөөрөмжийн газардуулгыг лабораторын 

инженертэй хамтран хийсэн. 

ХСҮТ-өөс эмч нар авчран 40-өөс дээш насны ажилчдад ВС вирүсын шинжилгээ 

хийлгэсэн. 

Гэр хорооллын ажилчдад нүүрс тараах ажлыг зохион байгуулж 37 албан 

хаагчид захиргааны зөвшөөрлөөр нүүрс тараасан болно. 

Хонхор РНТСтанцын балансын болон балансаас гадуурх үндсэн хөрөнгийн 

коджуулалтыг шинээр хийхэд зориулж кодуудыг шивж товъёогжуулсан. 

2016 оны 4-р улирал, 2017 оны 12-р улирлын ашиглалтанд байгаа лампын 

бүртгэлийг хийсэн. 2-р сард 195330кВт.цаг 33158512,8 төгрөг, 3-р сард 

213828,8квт.цаг 37017678,5 төгрөг, 4-р сард 2138282квт.цаг 37007673 төгрөг, 5-р сард 

21603028квт.цаг 36663973 төгрөг тооцоо гарсан байна. 

Энэ нь станцын хувьд ЦЭХ хэмнэсэн байна. 

АНУ хоолой нэвтрүүлгийн тооцоог 1-6 сар хүртэл хийхэд нийт 270000квт.цаг 

108000 долларын нэвтрүүлэг дамжуулсан байна. 



5 аймаг болон Улаанбаатарын тайланг нэгтгэж тайлангийн програмд шивсэн. 

2018 онд  ээлжийн  ИТА нарын  илүү  цаггүй  ажиллуулах  боломжит бүх  

хувилбарыг  судалж илүү  цаггүй  тооцоог  гаргасан. 

Складад байгаа болон ашиглалтад байгаа лампыг тоолж бүртгэл 

хийв.Санхүүгийн програмын үлдэгдэлтэй тулгасан. 

           7.3. Хотын шугамын радиогийн алба 

Радиогийн гол шугамын болон хэрэглэгчийн гэмтлийг хяналтын хугацаанд 

засварлаж ажилласан. 

Суурин болон зөөврийн радио зангилааны тоног төхөөрөмжүүдийн хэмжилт 

болон радиогийн шугамын урьдчилан сэргийлэх үзлэг үйлчилгээний график гаргаж 

батлуулан ажилласан. 

Засварын техникч, монтёруудын ажлын багаж, хамгаалах хэрэгсэл, ажлын 

хувцсанд хяналт тавьж, АШБ хөтлөсөн. 

Дүүргүүдэд гарч байгаа сарын урсгал засвар, үзлэг үйлчилгээг цаг хугацаанд нь 

явуулж  гэмтэл сааталгүй ажилласан. 

Зөөврийн радио зангилгааны пульт, микрофон, кабелиудыг шалгаж үзлэг 

хийсэн. 

Орчуулгын төхөөрөмж хэвийн ажиллуулж байгууллагад орлого оруулсан. 

ОСНААУГ болон Кабелийн телевизэд зогсуур баганын түрээсийн нэхэмжлэх 

хүргэж өгч төлбөрийг бүрэн оруулсан. 

Үндэсний их баяр наадмаар хийгдэх ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. 

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд ажиллах ИТА нарын мандат авсан. Улсын их баяр 

наадмын төсвөөс баяраар ажиллах ИТА нарын томилолтын болон тээврийн зардлын 

асуудлыг захирлаар батлуулав.Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороон 

дээр ажиллан Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй 7 худаг ажиллах машины зөвшөөрөл 

авсан. 

ХАБЭА, ГАУС, ХХАА-ны I, II шатны хяналт хийсэн. 

Албаны бүх компьютерийг локал сүлжээ үүсгэж, компьютерүүдэд вирусний 

программ суулгасан. 

           8. Хөдөө орон нутаг дахь РТСГ-ын үйл ажиллагааны чиглэлээр 

             8.1.Баян-өлгий аймаг дахь РТСГ 

Сумууд дахь тоон тв – ийн станцад үзлэг хйиж аналог тв – ийн тоног 

төхөөрөмжүүдийг хурааж авсан.  

Ховд аймгийн Ховд сумын тоон тв – ийн станцыг МХС ТӨК – ний шинэ байранд 

нүүлгэж Subaru Forester машиныг хүлээлгэн  өгсөн. 

Манхан сумын тоон тв – ийн станцын тоног төхөөрөмжүүдийг шинээр барьсан 

сайт, цамхагт нүүлгэсэн. 

Сумуудын аналоги тв – ийн станцын тоног төхөөрөмжүүдийг буулгасан.  

Байгууллагын вэб сайтад бүрэн шинэчлэл хийсэн. Интернет радиогийн ухаалаг 

гар утсаны iOS, Андройд үйлдлийн системүүдэд зориулагдсан аппликейшнүүдийг 

хийж Apple store болон GooglePlay store-д байршуулсан.   

Байгууллагын болон антенн цамхагын газардуулгыг хэмжиж, хэмжилтийг 

хийсэн.  

Галын хорнуудыг  6 сар тутамд  шалгаж, хаягжилт хийсэн. 

Гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ хийж, нийт ажилчдыг хамруулсан. 



Жилийн хугацаанд  нийт 10 удаа ээлжит үзлэг хийсэн. Тухайн ажлыг хийх бүрт 

зохих наряд бичиж, зааварчилгааг өгч, гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан. 

Хагас жилийн болон жилийн тооллогоо хийсэн.  

Ажлын идэвхийг нэмэгдүүлэх тухай дээд байгууллагаас ирсэн хөтөлбөрийн 

дагуу өөрийн байгууллагын хэмжээнд төлөвлөгөө боловсруулж, түүний дагуу ажил 

гүйцэтгэсэн. 

Үндсэн ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан. Зохих зардлыг 

байгууллагаас гаргаж өгсөн. 

Анхан шатны хяналтыг 7 хоног болгон ИТА нар хийж, илэрсэн зөрчлүүдийг тухай 

бүр арилгав. 2017 онд нийт 50 удаа хийсэн. 

Антенны фидерийн баганы анхааруулах тэмдэгүүд хуучирсан учир шинээр   8ш  

анхааруулах тэмдэгүүд  хийлгэж  өлгөв. Антены хашаагаар үзлэг хийж машин нэвтэрч 

буй хэсгийг хааж, хориглох тэмдэг тавьсан. 

2-р шатны үзлэгийг сар бүр нийт 12 удаа хийсэн. Ээлжит бус зааварчилга 51 

удаа, ээлжит зааварчилга  6 удаа тус тус зааварчилгаануудыг өгсөн. 

Ажил гүйцэтгэх наряд 31, жолоочийн наряд 16, дэд станцад хоёрчилсон 

тэжээлтэй төхөөрөмжинд ажил гүйцэтгэх наряд 14,  урьдчилсан зааварчилгаа  6 удаа, 

өндөрт ажил гүйцэтгэх наряд 23 удаа тус тус үйлдсэн. 

           8.2. Дорнод аймаг дахь РТСГ 

Захиргааны хурлыг 5 удаа  хийж шагнал урамшил, сахилгын шийтгэл, 

зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн баталсан. 

Харилцагч байгууллагууд болох “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем”, 

“Адуунчулуун” ХХК, “ДОРНОД” ТВ, “ШИНЭ СУВАГ” ТВ гэх мэт байгууллаггуудтай гэрээ 

байгуулж хамтран ажилласан. 

2017 оны ХАБЭА ГАУС дүрмийн давтан сургалтыг 1-р сард хийж бүх 

ажилтануудыг 8 цагийн сургалтанд хамруулж ИТА нараас шалгалт авч ХАБЭА-н 

зэргийг баталгаажуулж зэргийн үнэмлэхэд тэмдэглэл хийсэн. 

Радио болон Телевизийн станцуудын ажилласан цагийн тооцоог хийж 

баталгаажуулан сар бүрд төвд явуулж ажилласан. 

Станцын гадна дулааны шугамыг   бүрэн сольж сантехникийн их засварын 

ажлыг хийж дууссан. 

Уурын зууханд мотор нассосын хамт авч угсарч байрлуулж ажилд оруулсан. 

Сүхбаатар аймгийн Асгат, Наран  сумын ТВ станцыг МХС ТӨК-н шинэ сайтын 

байранд нүүлгэн шилжүүлэх ажил ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Цахилгааны монтаж 

шинээр хийн битүүмжилж, цагийн релей цахилгааны тоолуурыг хайрцаглав. RF кабель 

20 м солив. Хүлээн авах антенныг зөөж цамхагт байрлуулсан.   

Цагаан сар болон ахмадын баяраар станцын ахмадууд хүндэтгэл үзүүлсэн. Мөн 

5-р сард Харилцаа холбоо үүсч хөгжсөний 96 жилийн ойг, шинэ жилийн баярын арга 

хэмжээг хамт олноороо тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. 

Сүхбаатар аймгийн 8 сумын сайтын цагийн релей болон тоолууруудыг 

хайрцаглаж цэгцэлсэн. 

2017.04.27-нд аймгийн ОБГазартай хамтарсан галын сургалтыг хийж бүх 

ажилтануудыг сургалтанд хамруулсан. 

Бүх ажилтануудыг эмнэлгийн үзлэгт хамруулж, эрүүл хоололт –идэвхтэй 

хөдөлгөөн сэдвээр сургалт авсан. 



РТҮС УТҮГазраас актлах зөвшөөрөл олгосны дагуу ашиглалтгүй болсон 

аналоги нэвтрүүлэгчүүдийн антен фидерүүдийг хурааж түүхий эдийг ялган хоёрдогч 

түүхий эдэд тушааж 420 300 төгрөг, Дорнод аймгийн сумдын нэвтрүүлэгчүүдийн 

зогсууруудыг борлуулж 120 000 төгрөг, нийт 540 300 төгрөгийг РТҮС УТҮГазрын 

дансанд тушаасан. 

Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгөд тооллого хийсэн. 

          8.3. Өмнөговь аймаг дахь РТСГ 

Монголын радиогийн 1 –р программыг нийт 6209 цаг 6 минут дамжуулахаас  

ДСВ-75 станц болон FM -105.5-р   нийт 6180 цаг 51 минут дамжуулсан ба эрчим хүчний 

саатлаас 25 цаг 25 минут, программын саатлаас 1 цаг 50 минут, үзлэг үйлчилгээнээс 

1 цаг 5 минут тус тус  саатсан байна.  

Орон нутгийн Радио нэвтрүүлгийн гэрээг жилээр хийсэн.  

3 сард DDISH  дээр программын update  хийж байгаатай холбогдуулан станцын 2ш 

хүлээн авагчинд update хийсэн.  

Станцын хашаан дахь чанарын шаардлага хангахааргүй болсон гражыг буулгаж 

шинээр бариулсан. 

Дундговь болон Өмнөговь аймгийн 27 суманд 2017 оны үзлэг үйлчилгээг 

хийлгэж анологи станц, фидер, антен, зогсворуудыг буулгасан.  

Eagle TV, ТМ TV сувгууд солигдсон тул станцууд дээр тохиргоо хийсэн. 

“МАЛЧИН” сувгийг нэмсэн. 

Улирал бүр статик хэмжилт, хавар намар станцын ерөнхий газардуулга болон 

СОМ260 антены газардуулга хэмжиж протоколоо явуулсан. 

“Лавайн эгшиг” FM станцыг 105,5 дээр тохируулсан. 

Орон нутгийн телевизүүд болох “Говийн Наран”, “UCTV” телевизүүдийн оролтыг 

шилэн кабелиар өгч дахин дамжуулж байна.  

“Алтанговь” тв –г шилэн кабелиар холбохоор бэлтгэл ажил хийгдэж байна.   

Өмнөговь РТСГазар нь 12 сарын 19 –ний  байдлаар авах ёстой төсөв 55283100 

төгрөгнөөс 32600368 төгрөгний санхүүжилт авсан ба гүйцэтгэл нь  40611867 төгрөг 

байна.Төсвөөс гадуур 4828800 сая төгрөгний орлого оруулсан.  

Аймгийн төвд МХГазраас зохион байгуулсан арга хэмжээнд /байгууллагын үйл 

ажиллагааг сурталчилах/ оролцсон.Аймгийн холбоочдын ассоциацийн тэмцээнийг 

зохион байгуулсан.Ассоциацийн хэмжээнд Холбоочдын баярыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн. 

11сард байгууллагынхаа ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн. 

Сургалтын хуваарь гаргаж батлуулан ИТА нарыг шалгалтанд хамруулсан.  

Гэнэтийн ослийн даатгалд ажилчдаа хамруулсан. 

ТТ-н  инженер техникч, жолооч-нярав нар  өндрийн сургалтанд хамрагдсан. 

           8.4. Хөвсгөл аймаг дахь РТСГ 

ЭХНҮ, МХС, УСНААК харилцагч байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ хийв. 

Бүх ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан. 

Радио станц болон телевизийн сарын ажилласан цагийн тооцоог    гаргаж    

МҮОНРТ-ийн хураамжийн  тасгаар баталгаажуулж төвд явуулсан. 

ОБХэлтэс, Эрүүл мэндийн газартай хамтарч болон байгууллагын ХАБЭА, ГАУС 

болон ТААД-ын талаар хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж, шалгалт авч бүх ИТА-д 

зэргийн баталгаажуулалт хийсэн. 



2017 оны хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого хийж, шаардлага хангахгүй эд 

зүйлсийг актлах санал гаргаж төрийн өмчийн хороонд хүргүүлэх баримт бичгийг 

бүрдүүлэлт хийж, төвд явуулсан. 

Цагаан сар, холбоочдын баяр, ахмадын баяраар ахмад настайуудаа хүлээн авч 

хүндэтгэл үзүүлсэн. 

Тойргийн сумдаар явж үзлэг үйлчилгээ хэмжилт тохиргоо хийх график гарган 

батлуулж, графикийн дагуу хийсэн. 

Хөвсгөл, Завхан аймгуудын ОСТВ-ын инженерүүд, антенны техникч нарыг 

сургалтанд хамруулсан. 

Барилгын дотоод засварын ажил хийгдэж дууссан. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж,  могойн 

гол ХХК-аас нүүрс худалдан авах гэрээ хийж нүүрийг бүрэн татсан. 

Камерын процессорыг форматлуулж, уурын зуухнаас гадна граш камерыг 

холбож ажилд оруулсан. 

ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн гэмтэлтэй хэсгүүдпийг засварлаж хэвийн ажиллагаанд 

оруулсан. 

Сүлд ТВ, МN-25-р суваг телевизийг бүх сумд руу ярьж нэмж оруулсан. 

Галт, Жаргалант, Шинэ-Идэр, Төмөрбулаг сумдад үзлэг үйлчилгээ, хэмжилт 

тохируулга хийж, аналоги станцын төхөөрөмжүүдийг буулгасан.  

Шинэ-Идэр сумын хүлээн авах антенны ЛНБ болон кабелийг сольж тохиргоо хийж, 

Төмөрбулаг сумын хүлээн авах антенд тохиргоо хийж тус сумдын аналоги станцуудыг 

буулгасан. 

Сумдуудын үзлэг үйлчилгээнд CHECK LIST-н дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 

           8.5. Говь-Алтай аймаг дахь РТСГ 

Аймгийн хууль зүйн хэлтсээс хууль сурталчлах сарын аян зохион байгуулж 

байгаатай холбогдуулан хуулийн сургалт авсан. 

Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт оруулж, элэгний В,С вирусны шижилгээнд 

хамрагдах насны ажилчдыг хамруулсан. 

Техникийн үйлчилгээгээр ДСВ-150 нэвтрүүлэгчийн МБ-1-д хөргөлтийн мотор 

шинээр тавьж суурьлуулан ажиллагааг шалгаж ашиглалтанд өгсөн. 

Моторын корпус дээр температур мэдрэгч нааж, моторын хөргөлтийн 

ажиллагааг хянаж байна. 

Телевизийн нэвтрүүлгийг тоон станцуудаар 118469,5 цаг дамжуулсан. 

Орон нутгийн  2 телевизийн нэрийг тоон хүлээн авагч дээр программаар 

өөрчилж оруулсан. 

Баянхонгор аймгийн Баянбулаг,Галуут сумуудын тоон тв-ийн станцуудыг 

салбарын шинэ байранд зөөж , шилжүүлж суурилуулсан. 

ГАА, БНХР аймгуудын нийт 40 сумуудаар явж хуучин аналоги  станцуудын 

штырь антен,фидер кабель болон бусад тоног төхөөрөмжүүдийг буулгаж хураан Говь-

Алтай аймагт 15 сумын ,БНХР аймагт 12 сумын 3,2 диаметртэй антеннуудыг будаж, 

тоон тв-н станцуудад үзлэг үйлчилгээ хийсэн. 

Станцын ажлын байруудад ХХ-ын 1,2,3-р шатны үзлэгийг явуулж илэрсэн 

зөрчлийг цаг хугацаанд нь арилгасан. 

2017 оны 3-р сарын 23-нд  орон даяар зохион явуулсан гамшгаас хамгаалах 

дадлага сургалтанд  ажилчид хамрагдан оролцсон. 



2017 оны 01.03 – 01.04 –нд нийт ажилчдад ХАБЭА –н хичээлийн сургалт явуулж, 

мэргэжлийн зэрэг тогтоож үнэмлэх олгосон ба галч,үйлчлэгч, сахиул зэрэгт анхан ба 

давтан зааварчлагааг тус тус өгч ажилласан байна. 
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