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МОНГОЛ УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, ТЕХНОЛОГИЙН 
СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ  АРГАЧЛАЛ 

I. Нийтлэг үндэслэл 

Мэдээлэл, харилцаа холбоо,  технолог  (МХХТ)ийн салбарын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллага,  мэдээллийг  боловсруулагч, 
хэрэглэгчдэд статистикийн үзүүлэлт, тэдгээрийн ойлголт, тодорхойлолтыг нэг 
мөр  болгож,  нэгдсэн  арга  зүйгээр  хангахад  энэхүү  аргачлалын  зорилго 
оршино. 

Уг  аргачлалыг  Нэгдсэн  Үндэстний  Байгууллагын  (НҮБ)  мэдээлэл,  харилцаа 
холбоо,  технологийн  хөгжлийг  хэмжих  хамтын  ажиллагааны  хөтөлбөрөөс 
(Partnership on Measuring  ICT for Development) 2009 онд шинэчлэн баталсан 
“Мэдээлэл,  харилцаа  холбоо,  технологийн  гол  үзүүлэлтүүдийн  жагсаалт” 
баримт  бичиг,  НҮБын  худалдаа,  хөгжлийн  бага  хурлаас  (United  Nations 
Conference  On  Trade  And  Development)  гаргасан  “Мэдээллийн  эдийн  засаг 
дахь статистикийн бүтээгдэхүүний гарын авлага /2009 сайжруулсан хэвлэл/”, 
олон  улсын  харилцаа  холбооны  нэгдлээс  (International  Telecommunication 
Union)  гаргасан  “Өрх,  хувь  хүний  МХХТийн  ашиглалтын  хэмжүүр  гарын 
авлага  /2009  сайжруулсан  хэвлэл/”  зэрэг  материалд  тулгуурлан 
боловсруулав. 

II.  Ойлголт, тодорхойлолт 

МХХТийн  статистикийн  үзүүлэлтийг  тооцоход ашиглах нэр  томъёог дараах 
байдлаар ойлгоно. Үүнд: 

2.1.1  Суурин  телефон  цэг  гэж  цахилгаан  холбооны  нийтийн  сүлжээнд 
суурин  технолог  ашиглан  хэрэглэгчийн  холбогдож  буй  төгсгөлийн 
төхөөрөмжийг; 

2.1.2  Үүрэн телефон хэрэглэгч гэж цахилгаан холбооны нийтийн сүлжээнд 
хөдөлгөөнт  технологийг  ашиглан  холбогдох  боломж  бүхий 
хэрэглэгчдийг; 

2.1.3  Гар утасны хэрэглээтэй хүн  гэж ажил дээрээ болон найз нөхөд,  гэр 
бүлийнхээ хэн нэгний гар утсыг хэрэглэх боломжтой хүнийг; 

2.1.4  Интернэтийн  суурин  хэрэглэгч  гэж  диалап,  кабель  модем,  тоон 
хэрэглэгчийн  шугам  /DSL/,  шилэн  кабель,  түрээсийн  шугам  болон 
бусад  суурин  өргөн  зурвасын  үйлчилгээг  ашиглан  интернэтийн 
үйлчилгээг хэрэглэж буй хэрэглэгчийг; 

2.1.5  Өргөн зурвасын интернэтийн суурин хэрэглэгч гэж диалап, кабель 
модем,  тоон  хэрэглэгчийн  шугам  /DSL/,  шилэн  кабель,  түрээсийн 
шугам  болон  бусад  суурин  өргөн  зурвасын  үйлчилгээг  ашиглан 
илгээх, татах /upload and download/ хурд нь аль нэг талдаа хамгийн
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багадаа 256 kбит/сээр холбогдон интернэт ашигладаг хэрэглэгчийг 
хэлнэ. 

2.1.6  Өргөн зурвасын интернэтийн хөдөлгөөнт хэрэглэгч гэж илгээх, татах 
/upload and download/  хурд нь аль нэг талдаа хамгийн багадаа 256 
kбит/сээр WCDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEVDO, CDMA 2000 1xEV 
DV,  mobile  WiMax,  WiBro  гэх  мэт  хөдөлгөөнт  технологи  ашиглан 
холбогдон интернэт ашигладаг хэрэглэгчийг; 

2.1.7  Улс хоорондын интернэт гарцын зурвасын өргөн гэж улс хоорондын 
интернэт  гарц ашиглан дотоодод нийлүүлж буй интернэт  урсгалын 
нийт  хэмжээг  (секундэд  битээр  хэмжигдэх  хэмжигдэхүүн  буюу 
бит/сек); 

2.1.8  Үүрэн  холбооны  сүлжээний  хамрах  хүрээнд  байгаа  хүн  ам  гэж 
тухайн  газар  нутгийн  хөдөлгөөнт  үүрэн  сүлжээний  дохиог  хүлээн 
авах боломж бүхий бүсэд байгаа нийт хүн амыг; 

2.1.9  Өргөн  зурвасын  интернэтийн  үйлчилгээний  үнэ  тариф  гэж  сар 
тутамд хэрэглэгчийн хэрэглэж буй хамгийн бага урсгалыг төгрөгөөр 
илэрхийлж жишиг болгосон үнэ юм. 

2.1.10  Үүрэн  телефоны  урьдчилсан  төлбөрт  үйлчилгээний  тариф  гэж 
хэрэглэгч  үйлчилгээний  төлбөрт  урьдчилан  төлсөн нийт  төлбөрийн 
тухайн хугацаанд төлсөн дундаж төлбөрийг хэлнэ. 

2.1.11  Нийтийн интернэт үйлчилгээний төв гэж  бүтэн цагийн эсвэл цагийн 
хэсэгчилсэн  хуваариар  нийтэд  үйлчилдэг  интернэт  үйлчилгээний 
зориулалтаар тусгаарласан байр талбай бүхий үйлчилгээний цэгийг 
хэлнэ.  Үүнд:  интернэт  кафе,  номын  сан,  сургалтын  төв  бол  бусад 
адил төстэй байгууллагууд хамрагдана. 

2.1.12  Вэб  хуудас  гэж  интернэтэд өөрийн  домэйн  нэр  дээр вэб  хуудасны 
үндсэн өргөтгөл (“.htm*” эсвэл “.html*”)ийг ашиглан байрлуулсан янз 
бүрийн  мэдээлэл (текст,  зураг,  дуу  хөгжим,  кино  г.м)  агуулсан 
баримт буюу хуудсыг хэлнэ. 

2.1.13  Вэб  сайт  гэж  өөрийн  домэйн  нэр  дээр  нэгээс  дээш  вэб  хуудсыг 
байрлуулсан байхыг хэлнэ. 

2.1.14  Өөрийн  вэб  хуудастай  байгууллага  гэж  интернэтийн  сүлжээнд 
домэйн  нэр  бүхий  өөрийгөө  илэрхийлсэн  вэб  хуудастай 
байгууллагыг хэлнэ. 

2.1.15  Интернэт  гэж  дэлхий  дахины  мэдээллийн  нэгдсэн  сүлжээ  бөгөөд 
сүлжээний төгсгөлийн төхөөрөмж нь компьютер болно. 

2.1.16  Интранэт  гэж  интернэт  протокол  ашиглаж  буй  дотоод  сүлжээний 
харилцаа холбоо бөгөөд албан байгууллагын доторх зөвшөөрөгдсөн 
харилцаа  холбоо  энд  хамаарна  (мөн  бусад  тусгай  зөвшөөрөлтэй 
хүмүүс орно).
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.htm*,  .html*  гэдэг нь вэб хуудасны үндсэн хэл юм. Сервер дээрх веб хуудас HTML 
гэж  нэрлэгддэг  тогтсон  стандарт форматаар  бичигддэг  бөгөөд  түүнийг  дуудан  үзэж 
байгаа  хэрэглэгчийн  хөтөч /browser/  үүнийг  хүнд  ойлгомжтой  хэлбэрт  хувирган 
харуулдаг. 

2.1.17  Интернэтээр  захиалга  авах  гэж  интернэтийн  сүлжээгээр  төлбөртэй 
болон төлбөргүйгээр хүлээн авсан захиалгууд юм. Үүнд вэбсайтаар, 
интернэтээр,  экстранэтээр  мөн  интернэт  утас  болон  электрон 
шуудангаар хүлээн авсан захиалгууд багтана. 

2.1.18  Интернэтээр  захиалга  хүргэх  гэж  интернэтээр  сүлжээнд  төлбөртэй 
болон төлбөргүйгээр хүлээн авсан захиалгыг нийлүүлэхийг хэлнэ. 

2.1.19  Дотоод  сүлжээ  (LAN)  гэж  тодорхой  барилга  объект  эсвэл  талбай 
зэрэгт байрлуулсан компьютерүүдийг холбосон сүлжээг хэлнэ. 

2.1.20  Экстранэт  гэж  нийлүүлэгч,  үйлчлүүлэгч,  борлуулагчид  эсвэл  бусад 
байгууллагуудын  хамтрагчидтай  байгууллагын  нууц  мэдээлэл 
солилцоход өргөн ашигладаг интернэт хэлэлцээрийн сүлжээ юм. 

2.1.21  Радио  хүлээн  авагч  нь  FM,  AM,  LW  ба  SW  зэрэг  радио  долгион 
ашиглан  радио  нэвтрүүлгийг  хүлээн  авах  боломжтой  хэрэгсэл мөн 
машины  радио  хамаарна.  Харин  гар  утас,  дижитал  хөгжим 
тоглуулагч (MP3), компьютерийн радио хамаарахгүй. 

2.1.22  Телевизор нь агаараар,  кабель, интернетийн сүлжээ болон хиймэл 
дагуул  зэргийг  ашиглан  олон  нийтийн  телевизийн  нэвтрүүлгийг 
хүлээн  авах  боломжтой  бие  даасан  хэрэгслийг  хэлнэ.  Үүнд, 
компьютер  эсвэл  гар  утас  зэрэг  бусад  хэрэгслүүдийг  багтаасан 
телевизийн үйл ажиллагаа орохгүй. 

2.1.23  Компьютер  нь  ширээний  болон  зөөврийн  гэсэн  хэлбэртэй  байна. 
Үүнд,  үүрэн  утас,  хувийн  дижитал  хэрэгсэл  эсвэл  телевизорын 
хэрэгсэл  зэрэг  зарим  угсармал  тооцоолох  чадамж  бүхий  тоног 
төхөөрөмж орохгүй. Компьютер нь дотоод функц талаасаа өгөгдлийг 
хүлээн авдаг,  хадгалж чиглүүлдэг мөн ашигтай форматаар  үр дүнг 
бий болгодог программчлах машин юм. 

2.1.24  Нарийн  зурвас  гэдэгт  аналог  модем  (телефон  утасны  шугамаар 
дамжуулан),  ISDN  (дижитал  сүлжээний  нэгдсэн  үйлчилгээ),  256 
кбит/сээс бага хурдтай DSL, 256 кбит/сээс бага хурдаар ачааллах 
холболтын бусад хэлбэрүүд, хөдөлгөөнт утас зэргийг багтаана. 

2.1.25  Өргөн  зурвасын  суурин  интернэт  нь  илгээх,  татах  /upload  and 
download/ хурд нь аль нэг талдаа  хамгийн багадаа  256 kбит/сээр 
холбогдож байгаа өргөн зурвасыг хэлнэ. 

2.1.26  Өргөн  зурвасын  хөдөлгөөнт  интернэт  нь  илгээх,  татах  /upload  and 
download/  хурд  нь  аль  нэг  талдаа  хамгийн  багадаа  256  kбит/сээр 
холбогдож  байгаа  хөдөлгөөнт  технолог  ашиглан  (WCDMA, HSDPA, 
CDMA2000 1xEVDO, CDMA 2000 1xEVDV, mobile WiMax, WiBro гэх 
мэт) холбогдож байгаа өргөн зурвасыг хэлнэ.
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2.1.27  Гэртээ интернэт хэрэглэгч  гэж өөрийн  гэрийн  хаягаар интернэтийн 
үйлчилгээг авч ашигладаг хэрэглэгчийг хэлнэ. 

2.1.28  Ажлын байранд интернэт хэрэглэгч гэж өөрийн ажиллаж буй газар, 
байгууллагадаа  интернэт  хэрэглэдэг  хүнийг  хэлэх  бөгөөд  ажлын 
газар  нь  гэртээ  байрладаг  бол  гэртээ  интернэт  хэрэглэсэн 
хэрэглэгчээр бүртгэгдэнэ. 

2.1.29  Боловсролын  байгууллагын  интернэт  хэрэглэгч  гэж  боловсролын 
салбарын  аль  нэг  байгууллагад  интернэт  хэрэглэдэг  хэрэглэгчийг 
хэлэх ба боловсролын байгууллагад ажилладаг бол ажлын байранд 
хэрэглэгчээр бүртгэгдэнэ. 

2.1.30  Бусдын  гэрт  интернэт  хэрэглэсэн  хүн  гэж  найз  нөхөд,  хамаатан 
садан  эсвэл  хөршийнхөө  гэрт  интернэт  хэрэглэсэн  хэрэглэгчийг 
хэлнэ. 

2.1.31  Олон нийтийн интернэтийн  хэрэгсэл  гэж  нийтийн номын  сан,  олон 
нийтийн  интернэт  төв,  арилжааны  бус  төв,  олон  нийтийн  дижитал 
төв, шуудан, засгийн газрын бусад агентлагууд зэрэг олон нийтийн 
хэрэгслээр  интернэт  ашиглах  нь  үнэгүй  бөгөөд  олон  нийтэд 
нээлттэй байдаг интернэт ашиглах хэрэгслүүд болно. 

2.1.32  Худалдааны интернэт оролтын хэрэгсэл  гэж интернэт эсвэл цахим 
кафе, зочид буудал, онгоцны буудал зэрэгт төлбөртэйгээр интернэт 
ашиглах хэрэгслүүд болно. 

2.1.33  Үүрэн  телефоноос  интернэтэд  нэвтэрч  болох  газар  гэж  зөвхөн 
үүрэн  телефон  ашиглан  интернэтэд  хандах  боломж  бүхий  газрыг 
хэлнэ. 

2.1.34  Бусад хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр нэвтэрч болох газар гэж зөөврийн 
компьютер,  зөөврийн  хэрэгсэл  зэрэг  бусад  хөдөлгөөнт 
төхөөрөмжөөр  аль  ч  байрлалаас  интернэт  ашиглах  боломжтой 
газрыг хэлнэ. 

2.1.35  Интернэтээс  эрүүл  мэндийн  үйлчилгээний  талаар  мэдээлэл  авах 
гэж  эрүүл  мэндээ  сайжруулахын  тулд  интернэтэд  нэвтрэн  дурын 
вэб  хуудаснаас  энэ  чиглэлийн  мэдээллийг  (гэмтэл  бэртэл,  өвчин 
эмгэг, хоол тэжээлийн талаар) авахыг хэлнэ. 

2.1.36  Төрийн  байгууллагуудаас  интернэтээр  дамжуулан  мэдээлэл  авах 
гэж  интернэтэд  нэвтрэн  төрийн  байгууллагуудын  вэб  хуудас  руу 
хандан мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг олж авахыг хэлнэ. 

2.1.37  Төрийн  байгууллагуудтай  интернэтээр  дамжуулан  харилцан 
ажиллах  гэж  интернэтэд  нэвтрэн  төрийн  байгууллагуудаас 
холбогдох  мэдээлэл  татан  авах,  захиалах,  сүлжээнд  нэгтгэх, 
байрлуулах,  сүлжээнд  төлбөр  хийх,  мөн  худалдан  авах  зэрэг  үйл 
ажиллагааг хэлнэ.
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2.1.38  Интернэтэд  мэдээлэл  зарлах  эсвэл  шуурхай  мэдээ  илгээх  гэж 
интернэтэд нэвтэрч мэдээ, мэдээллийг сайт, блог, мэдээний бүлэг, 
онлайн  хэлэлцүүлгийн  форум  болон  бусад  хэсэгт  байрлуулах, 
шуурхай мэдээ илгээхийг хэлнэ. 

2.1.39  Интернэтээр захиалсан бараа, үйлчилгээг худалдан авах гэж төлбөр 
нь  онлайнаар  хийгдсэн  эсэхээс  хамаарахгүйгээр  интернэтээр 
захиалсан  бараа,  үйлчилгээгээ  худалдан  авахыг  хэлнэ.  Энд 
хүчингүй болгосон эсвэл дутуу захиалгууд орохгүй. 

2.1.40  Интернэт  банкны  үйлчилгээ  гэж  банкаар  хийгддэг  төлбөр  тооцоо, 
шилжүүлэг  зэргийг  интернэтээр  дамжуулан  цахим  гүйлгээ  хийх, 
дансны  мэдээлэл  авахыг  хэлнэ.  Энд  хувьцааны  худалдан  авалт, 
даатгал  зэрэг интернэтээр  хийгдэх санхүүгийн  үйлчилгээний бусад 
төрлийн цахим гүйлгээ орохгүй. 

2.1.41  Интернэтээр  боловсрол  олж  авах  эсвэл  суралцах  гэж  сургууль 
эсвэл  боловсролын  дамжаатай  төстэй  сургалт,  мөн  онлайнаар 
зайны сургалтанд хамрагдах байдлаар суралцахыг хэлнэ. 

2.1.42  Интернэтээр видео тоглоом эсвэл компьютер тоглоом тоглох болон 
татаж  авах  гэж  төлбөртэй  болон  төлбөргүй  тоглоом  татаж  авах 
болон онлайнаар тоглоом тоглохыг хэлнэ. 

2.1.43  Интернэтээс кино, дүрс, дуу хөгжим татах, зурагт, видео үзэх эсвэл 
радио, хөгжим сонсох гэж төлбөртэй болон төлбөргүйгээр вэб радио 
эсвэл вэб телевиз ашиглахыг хэлнэ. 

2.1.44  Интернэтээс  програм  хангамж  татах  гэж  төлбөртэй  болон 
төлбөргүйгээр  програмын  өөрчлөлт  болон  шинэчлэлтийг  татаж 
авахыг хэлнэ. 

2.1.45  Интернэтээс  онлайн  сонин,  сэтгүүл,  цахим  ном  унших,  татаж  авах 
гэж мэдээллийн вэб сайт руу төлбөртэй болон төлбөргүйгээр орох, 
онлайн мэдээллийн үйлчилгээг захиалахыг хэлнэ. 

2.1.46  Санхүүгийн  бусад  үйлчилгээг  хэрэглэх  гэж  интернэтээр  хийгдэх 
даатгалын,  санхүүгийн  үйлчилгээнүүд,  хувьцаа  худалдан  авалт 
зэрэг санхүүгийн үйлчилгээний бусад төрлийн цахим гүйлгээнүүдийг 
хэлнэ. 

2.1.47  Онлайнаар  бүтээгдэхүүн  танилцуулах  гэж  санхүүгийн  үйлчилгээ, 
аяллын  захиалга,  мэдээллийн  үйлчилгээ,  компьютертэй  холбоотой 
үйлчилгээ,  онлайн  үйлчилгээ,  компьютер  тоглоом,  видео,  хөгжим, 
програм хангамж, тайлан зэрэг интернэтээр танилцуулах боломжтой 
бүтээгдэхүүнүүдийг хэлнэ. 

2.1.48  МХХТийн  салбарын  ажиллагчид  гэж  МХХТийн  салбарын 
байгууллагад ажиллаж буй хүмүүсийг хэлнэ.
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III. Хамрах хүрээ, ангилал 

3.1  Хамрах хүрээ: МХХТийн салбар нь дараахь үйл ажиллагааг  хамарна. 
Үүнд: 

3.1.1  МХХТийн салбарын үйл ажиллагаа; 

3.1.2  Өрх, хувь хүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа; 

3.1.3  Бизнесийн  чиглэлийн  аж  ахуйн  нэгж  байгууллагуудын  үйл 
ажиллагаа; 

3.1.4  МХХТийн  салбарын  болон  бүтээгдэхүүний  худалдааны  үйл 
ажиллагаа; 

3.1.5  Боловсролын салбарын үйл ажиллагаа зэрэг болно. 

Манай  улсын  хувьд  МХХТийн  салбарын  хамрах  хүрээ  нь  бизнес 
регистрийн  санд  бүртгэлтэй  мэдээлэл,  харилцаа  холбоо,  шуудангийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
байна. 

3.2  Ангилал:  МХХТийн  салбарын  үйл  ажиллагааг  эдийн  засгийн  бүх 
төрлийн  үйл  ажиллагааны  салбарын  ангиллын  4  оронгийн  түвшинд 
ангилна. Үүнд: 

3.2.1  Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын 
код 64116412ын хооронд (ISIC3.1) хооронд байна. 

3.2.2  Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын 
код 58116329ийн хооронд (ISIC4.0) хооронд байна. 

МХХТийн салбарын ангиллыг хавсралт 2; 3т харуулав. 

IV. Мэдээлэл, харилцаа, холбоо, технологийн статистикийн 
үзүүлэлтийг тооцох арга зүй 

4.1  МХХТийн салбарын үйл ажиллагааны гол үзүүлэлтүүд 

МХХТийн статистикийн дараахь үзүүлэлтийг тооцож, гаргана. Үүнд: 

4.1.1  100 хүнд ногдох суурин телефон цэгийн (СТЦ) тоог гаргахдаа суурин 
телефон  цэгийн  тоог  хүн  амын  жилийн  дундаж  тоонд  харьцуулж, 
100гаар үржүүлнэ. 

100 хүнд ногдох СТЦ  =  
суурин телефон цэгийн тоо 
хүн амын жилийн дундаж тоо ∗ 100 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Шуудан,  Холбоо,  Интернэтийн 
үйлчилгээ  үзүүлэгч  байгууллагуудын  үйлчилгээний  20...оны 
...р улирлын тайлан ШХИҮ1 маягтын 3р мөрийн үзүүлэлт 
болно.
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4.1.2  100 хүнд ногдох үүрэн телефон хэрэглэгчдийн (ҮТХ) тоог  гаргахдаа 
үүрэн  телефон  хэрэглэгчдийн  тоог  хүн амын жилийн дундаж  тоонд 
харьцуулж, 100гаар үржүүлнэ. 

100 хүнд ногдох ҮТХ  =  
үүрэн телефон хэрэглэгчийн тоо 
хүн амын жилийн дундаж тоо  ∗ 100 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Шуудан,  Холбоо,  Интернэтийн 
үйлчилгээ  үзүүлэгч  байгууллагуудын  үйлчилгээний  20...оны 
...р  улирлын  тайлан  болох  ШХИҮ1  маягтын  5р  мөрийн 
үзүүлэлт болно. 

4.1.3  100  хүнд  ногдох  интернэтийн  суурин  хэрэглэгчдийн  (ИСХ)  тоог 
гаргахдаа интернэтийн суурин  хэрэглэгчдийн тоог  хүн амын жилийн 
дундаж тоонд харьцуулж, 100гаар үржүүлнэ. 

100 хүнд ногдох ИСХ =  
интернэтийн ñóóðèí хэрэглэгчäийн тоо 

хүн амын жилийн дундаж тоо  ∗ 100 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Шуудан,  Холбоо,  Интернэтийн 
үйлчилгээ  үзүүлэгч  байгууллагуудын  үйлчилгээний  20...оны 
...р  улирлын  тайлан  болох  ШХИҮ1  маягтын  17р  мөрийн 
үзүүлэлт болно. 

4.1.4  100  хүнд ногдох өргөн  зурвасын интернэтийн  суурин  хэрэглэгчдийн 
(ӨЗИСХ)  тоог  гаргахдаа  өргөн  зурвасын  интернэтийн  суурин 
хэрэглэгчдийн тоог хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 100 
гаар үржүүлнэ. 

100 хүнд ногдох ӨЗИСХ =  
өргөн зурвасын интернэтийн ñóóðèí хэрэглэгчийн тоо 

хүн амын жилийн дундаж тоо  ∗ 100 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.1.5  100  хүнд  ногдох  өргөн  зурвасын  интернэтийн  хөдөлгөөнт 
хэрэглэгчийг  (ӨЗИХХ)  тоог  гаргахдаа  өргөн  зурвасын  интернэтийн 
хөдөлгөөнт  хэрэглэгчийн  тоог  хүн  амын  жилийн  дундаж  тоонд 
харьцуулж, 100гаар үржүүлнэ. 

100 хүнд ногдох ӨЗИХХ =  
өргөн зурвасын интернэтийн хөдөлгөөнт хэрэглэгчийн тоо 

хүн амын жилийн дундаж тоо  ∗ 100 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна.
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4.1.6  Нэг хүнд ногдох улс хоорондын интернэт  гарцын зурвасын өргөнийг 
(УХИГЗӨ)  тоог  гаргахдаа  зурвасын  өргөний  нийт  дүнг  хүн  амын 
жилийн дундаж тоонд харьцуулна. 

1 хүнд ногдох УХИГЗӨ =  
улс õîîðîíäûí интернэт ãàðöûí зурвасын өргөний нийт дүн 

хүн амын жилийн дундаж тоо 

Мэдээллийн эх үүсвэр: Өрхөд суурилсан тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.1.7  Үүрэн  холбооны  сүлжээний  хамрах  хүрээнд  байгаа  хүн  амын  эзлэх 
хувийг тооцохдоо үүрэн холбооны сүлжээний хамрах хүрээнд байгаа 
хүн амын тоог нийт хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.1.8  Өргөн  зурвасын  интернэтийн  үйлчилгээний  тарифыг  (сараар) 
тооцохдоо  сар  бүрийн  түрээсийн  шугам  ашигласны  зардал  болон 
интернэт  үйлчилгээний  зардал дээр татвар болон  хураамжийг нэмж 
тооцно. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл. 

4.1.9  Үүрэн  телефоны  урьдчилсан  төлбөрт  үйлчилгээний  тарифыг 
тооцохдоо  сарын  үйлчилгээний  түрээсийн  төлбөр  дээр  татварыг 
нэмж тооцно. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Хөдөлгөөнт  холбооны  хэрэглээний 
20.. жилийн оны мэдээ болох ЗМ04 маягт. 

4.1.10  Нийтийн  интернэт  үйлчилгээний  төвийн  тоог  тооцохдоо  нийтийн 
интернэт үйлчилгээний төвтэй газрын тоог гаргана. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Шуудан, 
Холбоо, Интернэтийн үйлчилгээ  үзүүлэгч байгууллагуудын 
үйлчилгээний  20...оны  ...р  улирлын  тайлан  болох  ШХИҮ1 
маягтын 14р мөрийн үзүүлэлт болно. 

4.2 Өрх, хувь хүний МХХТ-ийн хэрэглээний гол үзүүлэлтүүд 

Өрх, хувь хүний МХХТ-ийн статистикийн дараахь үзүүлэлтийг тооцно. Үүнд: 

4.2.1  Радиотой өрхийн эзлэх хувийг тооцохдоо радиотой өрхийн тоог нийт 
өрхийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.2  Телевизортой өрхийн  эзлэх хувийг тооцохдоо телевизортой өрхийн 
тоог нийт өрхийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна.
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4.2.3  Телефон  утастай  өрхийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  телефон  утастай 
өрхийн тоог нийт өрхийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.3.1  Зөвхөн  суурин  телефон  утастай  өрхийн  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо  суурин  телефон  утастай  өрхийн  тоог  нийт 
өрхийн тоонд харьцуулна. 

4.2.3.2  Зөвхөн  үүрэн  телефон  утастай  өрхийн  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо  үүрэн  телефон  утастай  өрхийн  тоог  нийт 
өрхийн тоонд харьцуулна. 

4.2.3.3  Суурин  болон  үүрэн  телефон  утастай  өрхийн  эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  суурин  болон  үүрэн  телефон  утастай 
өрхийн тоог нийт өрхийн тоонд харьцуулна. 

4.2.4  Компьютертай өрхийн  эзлэх хувийг тооцохдоо компьютертой өрхийн 
тоог нийт өрхийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.5  Сүүлийн 12 сард компьютер ашигласан хүний эзлэх хувийг тооцохдоо 
сүүлийн 12  сарын  турш  аль  ч  газраас  компьютер  ашигласан  хүний 
тоог нийт хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.6  Гэртээ  интернэттэй  өрхийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  гэртээ 
интернэттэй өрхийн тоог нийт өрхийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.7  Сүүлийн 12 сард интернэт хэрэглэсэн хүний эзлэх хувийг тооцохдоо 
сүүлийн 12 сарын турш аль ч газраас интернэт ашигласан хүний тоог 
нийт хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.8  Сүүлийн 12  сард  интернэт  хэрэглэсэн  хүний  байршлыг  тооцохдоо 
хувь хүний эзлэх хувиар эсвэл байршил бүрт интернэт хэрэглэж буй 
интернэт хэрэглэгчдийн эзлэх хувиар харьцуулж тооцно. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.8.1  Гэртээ  интернэт  хэрэглэсэн  хүний  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо өөрийн гэртээ интернэт суурилуулсан,  гэртээ 
интернэт  хэрэглэсэн  хүний  тоог  нийт  интернэт 
хэрэглэгчийн тоонд харьцуулна. 

4.2.8.2  Ажлын байранд интернэт хэрэглэсэн хүний эзлэх хувийг 
тооцохдоо  өөрийн  ажиллаж  буй  газраа  интернэт
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хэрэглэсэн  хүнийг  тоог  нийт  интернэт  хэрэглэгчийн 
тоонд харьцуулна. 

4.2.8.3  Боловсролын  байгууллагад  интернэт  хэрэглэсэн  хүний 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  боловсролын  байгууллагад 
интернэт  хэрэглэсэн  хүний  тоог  нийт  интернэт 
хэрэглэгчийн тоонд харьцуулна. 

4.2.8.4  Бусдын  гэрт  интернэт  хэрэглэсэн  хүний  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо  бусдын  гэрт  интернэт  хэрэглэсэн  хүний  тоог 
нийт интернэт хэрэглэгчийн тоонд харьцуулна. 

4.2.8.5  Олон  нийтийн  интернэтийн  хэрэгслээр  интернэт 
хэрэглэсэн  хүний  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  олон нийтийн 
интернэтийн  хэрэгслийг  ашиглан  интернэт  хэрэглэсэн 
хүний  тоог  нийт  интернэт  хэрэглэгчийн  тоонд 
харьцуулна. 

4.2.8.6  Худалдааны  интернэт  оролтын  хэрэгслээр  интернэт 
хэрэглэсэн  хүний  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  худалдааны 
интернэт  оролтын  хэрэгслийг  ашиглан  интернэт 
хэрэглэсэн хүний тоог нийт интернэт хэрэглэгчийн тоонд 
харьцуулна. 

4.2.8.7  Үүрэн  телефоноос  нэвтэрч  болох  газраас  интернэт 
хэрэглэсэн  хүний  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  үүрэн 
телефоноор  интернэт  хэрэглэсэн  хүний  тоог  байршил 
тус  бүрээр  гаргаж,  нийт  интернэт  хэрэглэгчдийн  тоонд 
харьцуулна. 

4.2.8.8  Бусад  хөдөлгөөнт  төхөөрөмжөөр нэвтэрч болох  газраас 
интернэт  хэрэглэсэн  хүний  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
хөдөлгөөнт  төхөөрөмжөөр  интернэт  хэрэглэсэн  хүний 
тоог  байршил  тус  бүрээр  гаргаж,  нийт  интернэт 
хэрэглэгчдийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9  Сүүлийн 12  сард  хүмүүсийн  интернэтээр  явуулсан  үйл  ажиллагааг 
/аль  ч  газраас/  тооцохдоо  хувь  хүний  эзлэх  хувиар  эсвэл  явуулсан 
үйл ажиллагаа бүрт интернэт хэрэглэгчдийн эзлэх хувиар тооцно. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.9.1  Бараа  эсвэл  үйлчилгээний  талаар  мэдээлэл  авсан 
хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  бараа 
эсвэл  үйлчилгээний  талаар  мэдээлэл  авсан  хүмүүсийн 
тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт 
хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9.2  Эрүүл  мэнд  эсвэл  эрүүл  мэндийн  үйлчилгээний  талаар 
мэдээлэл  авсан  хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
интернэтээр  эрүүл  мэнд  эсвэл  эрүүл  мэндийн 
үйлчилгээний  талаар  мэдээлэл  авсан  хүмүүсийн  тоог
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интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт  хүмүүсийн 
тоонд харьцуулна. 

4.2.9.3  Төрийн  байгууллагуудаас  мэдээлэл  авсан  хүмүүсийн 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  төрийн  байгууллагуудаас 
интернэтээр мэдээлэл авсан хүмүүсийн тоог интернэтээр 
үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт  хүмүүсийн  тоонд 
харьцуулна. 

4.2.9.4  Төрийн  байгууллагуудтай  интернэтээр  холбогдсон 
хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  төрийн 
байгууллагуудтай  интернэтээр  холбогдож,  харилцан 
ажилласан  хүмүүсийн  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа 
явуулсан нийт хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9.5  Электрон шуудан илгээсэн эсвэл хүлээн авсан хүмүүсийн 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  электрон  шуудан 
илгээсэн эсвэл хүлээн авсан хүмүүсийн тоог интернэтээр 
үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт  хүмүүсийн  тоонд 
харьцуулна. 

4.2.9.6  Мэдээлэл  зарласан  эсвэл  шуурхай  мэдээ  илгээсэн 
хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтэд мэдээлэл 
зарласан  эсвэл шуурхай  мэдээ  илгээсэн  хүмүүсийн  тоог 
интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт  хүмүүсийн 
тоонд харьцуулна. 

4.2.9.7  Захиалсан  бараа  эсвэл  үйлчилгээг  худалдан  авсан 
хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр 
захиалсан  бараа  эсвэл  үйлчилгээг  худалдан  авсан 
хүмүүсийн  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан 
нийт хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9.8  Интернэт  банкны  үйлчилгээг  авсан  хүмүүсийн  эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  банкны  үйлчилгээг  авсан 
хүмүүсийн  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан 
нийт хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9.9  Боловсрол  олж  авах  эсвэл  суралцах  үйлчилгээг  авсан 
хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр 
боловсрол  олж  авах,  эсвэл  суралцах  үйлчилгээ  авсан 
хүмүүсийн  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан 
нийт хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9.10  Видео тоглоом эсвэл компьютер тоглоом тоглосон болон 
татаж  авсан  хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
интернэтээр  видео  тоглоом  эсвэл  компьютер  тоглоом 
тоглосон  эсвэл  татаж авсан  хүмүүсийн  тоог  интернэтээр 
үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт  хүмүүсийн  тоонд 
харьцуулна. 

4.2.9.11  Кино,  дүрс,  дуу  хөгжим  татах,  зурагт,  видео  үзэх  эсвэл 
радио, хөгжим сонссон хүмүүсийн эзлэх хувийг тооцохдоо
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интернэтээр кино, дүрс, дуу хөгжим татсан, зурагт, видео 
үзсэн  эсвэл  радио,  хөгжим  сонссон  хүмүүсийн  тоог 
интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан  нийт  хүмүүсийн 
тоонд харьцуулна. 

4.2.9.12  Програм  хангамж  татсан  хүмүүсийн  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо  интернэтээр  програм  хангамж  татсан 
хүмүүсийн  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан 
нийт хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.9.13  Онлайн  сонин,  сэтгүүл,  цахим  ном  унших  эсвэл  татаж 
авсан  хүмүүсийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр 
онлайн  сонин,  сэтгүүл,  цахим  ном  уншсан  эсвэл  татаж 
авсан  хүмүүсийн  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа 
явуулсан нийт хүмүүсийн тоонд харьцуулна. 

4.2.10  Гар  утасны  хэрэглээтэй  хүний  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  гар  утас 
хэрэглэдэг хүний тоог нийт хүн амын жилийн дундаж тоонд хуваана. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.11  Интернэт  хэрэглэдэг  өрхийн  эзлэх  хувийг  холболтын  төрлөөр 
тооцохдоо  холболтын  үйлчилгээний  төрлөөр  ашиглаж  байгаа 
интернэт холболттой өрхийн тоогоор тооцож гаргана. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.11.1 Нарийн  зурвасын  интернэтийн  холболттой  өрхийн  эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  нарийн  зурвасын  интернэтийн 
холболттой өрхийн тоог нийт интернэт холболттой өрхийн 
тоонд харьцуулна. 

4.2.11.2 Өргөн  зурвасын  суурин  интернэтийн  холболттой  өрхийн 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  тогтмол  өргөн  зурвасын 
интернэтийн  холболттой  өрхийн  тоог  нийт  интернэт 
холболттой өрхийн тоонд харьцуулна. 

4.2.11.3 Өргөн  зурвасын  хөдөлгөөнт  интернэтийн  холболттой 
өрхийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  хөдөлгөөнт  өргөн 
зурвасын  интернэтийн  холболттой  өрхийн  тоог  нийт 
интернэт холболттой өрхийн тоонд харьцуулна. 

4.2.12  Сүүлийн 12 сард интернэт хэрэглэж буй хүний давтамжийг тооцохдоо 
хувь хүний эзлэх хувиар эсвэл давтамж бүрд интернэт хэрэглэж буй 
интернэт хэрэглэгчдийн эзлэх хувиар тооцож болно. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.2.12.1 Өдөрт  хамгийн  багадаа  нэг  удаа  интернэт  хэрэглэж  буй 
хүний эзлэх хувийг тооцохдоо өдөрт хамгийн багадаа нэг 
удаа интернэт хэрэглэсэн хүний тоог интернэт хэрэглэсэн 
нийт хүний тоонд харьцуулна.
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4.2.12.2 Долоо  хоногт  хамгийн  багадаа  нэг  удаа  интернэт 
хэрэглэж буй хүний эзлэх хувийг тооцохдоо долоо хоногт 
хамгийн багадаа нэг удаа интернэт хэрэглэсэн хүний тоог 
интернэт хэрэглэсэн нийт хүний тоонд харьцуулна. 

4.2.12.3 Долоо  хоногт  нэгээс  дээш  интернэт  хэрэглэж  буй  хүний 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  долоо  хоногт  нэгээс  дээш 
интернэт хэрэглэсэн хүний тоог интернэт хэрэглэсэн нийт 
хүний тоонд харьцуулна. 

4.2.13  Цахилгааны хангамжтай өрхийн эзлэх хувийг тооцохдоо цахилгааны 
байнгын хангамжтай өрхийн тоог нийт өрхийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Өрхөд  суурилсан  тусгайлсан 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулна. 

4.3  Байгууллагын МХХТ-ийн хэрэглээний гол үзүүлэлтүүд 

Байгууллагын МХХТ-ийн статистикийн дараахь үзүүлэлтийг тооцно. Үүнд: 

4.3.1  Компьютер  хэрэглэж  байгаа  байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
сүүлийн  12  сарын  турш  компьютер  хэрэглэж  байгаа  байгууллагын 
тоог тухайн хугацаан дахь нийт байгууллагын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.2  Компьютер тогтмол хэрэглэдэг ажиллагчдын эзлэх хувийг тооцохдоо 
нийт аж ахуйн, нэгж байгууллага дахь компьютер тогтмол хэрэглэдэг 
ажиллагчдын тоог нийт ажиллагчдын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тусгайлсан судалгаа. 

4.3.3  Интернэт  хэрэглэгч  байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэт 
ашиглаж  байгаа  байгууллагын  тоог  нийт  байгууллагын  тоонд 
харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.4  Интернэт  тогтмол  ашиглаж  байгаа  ажиллагчдын  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо  нийт  аж  ахуйн  нэгж  байгууллага  дахь  интернэт  тогтмол 
хэрэглэдэг ажиллагчдын тоог нийт ажиллагчдын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.5  Өөрийн  вэб  хуудастай  байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  вэб 
хуудастай байгууллагын тоог нийт байгууллагын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.6  Интранеттэй  байгууллагын  эзлэх  хувийг  интранеттэй  байгууллагын 
тоог нийт байгууллагын тоонд харьцуулж тооцно.
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Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.7  Интернэтээр захиалга хүлээн авч байгаа байгууллагын эзлэх хувийг 
тооцохдоо  интернэтээр  захиалга  хүлээн  авдаг  байгууллагын  тоог 
нийт байгууллагын тоонд харьцуулж тооцно. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.8  Интернэтээр захиалга хүргэдэг байгууллагын эзлэх хувийг тооцохдоо 
интернэтээр захиалга хүргэдэг байгууллагын тоог нийт байгууллагын 
тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.9  Интернэт  ашиглаж  байгаа  байгууллагын  эзлэх  хувийг  холболтын 
төрлөөр тооцохдоо холболтын үйлчилгээний төрөл бүрийг ашигладаг 
интернэт хэрэглэгч байгууллагын хувиар тооцно. Үүнд: 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.9.1  Нарийн  зурвасын  интернэтийн  холболттой  байгууллагын 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  нарийн  зурвасын  интернэтийн 
холболттой байгууллагын тоог нийт интернэтийн холболттой 
байгууллагын тоонд харьцуулна. 

4.3.9.2  Өргөн  зурвасын  суурин  интернэтийн  холболттой 
байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  өргөн  зурвасын 
суурин  интернэтийн  холболттой  байгууллагын  тоог  нийт 
интернэтийн холболттой байгууллагын тоонд харьцуулна. 

4.3.9.3  Өргөн  зурвасын  хөдөлгөөнт  интернэтийн  холболттой 
байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  өргөн  зурвасын 
хөдөлгөөнт интернэтийн холболттой байгууллагын тоог нийт 
интернэтийн холболттой байгууллагын тоонд харьцуулна. 

4.3.10  Дотоод  сүлжээтэй  байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  дотоод 
сүлжээтэй байгууллагын тоог нийт байгууллагын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.11  Экстранеттэй  байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  экстранеттэй 
байгууллагын тоог нийт байгууллагын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.3.12  Интернэтийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа байгууллагын эзлэх 
хувийг  ашиглалтын  зорилгоор  тооцохдоо  интернэтийг  ашиглаж  буй 
зорилго тус бүрийн эзлэх хувийн жингээр тооцно. Үүнд: 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого.
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4.3.12.1  Электрон  шуудан  илгээх  эсвэл  хүлээн  авах  байгууллагын 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  электрон  шуудан  илгээж  байгаа 
эсвэл хүлээн авч байгаа байгууллагын тоог интернэтээр үйл 
ажиллагаа  явуулж  байгаа  байгууллагын  нийт  тоонд 
харьцуулна. 

4.3.12.2  Мэдээлэл  зарласан  эсвэл  шуурхай  мэдээ  илгээсэн 
байгууллагын эзлэх хувийг тооцохдоо интернэтэд мэдээлэл 
зарласан эсвэл шуурхай мэдээ илгээсэн байгууллагын тоог 
интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан  байгууллагын  нийт 
тоонд харьцуулна. 

4.3.12.3  Бараа  эсвэл  үйлчилгээний  талаар  мэдээлэл  авч  байгаа 
байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  бараа 
эсвэл  үйлчилгээний  талаар  мэдээлэл  авсан  байгууллагын 
тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулж  байгаа 
байгууллагын нийт тоонд харьцуулна. 

4.3.12.4  Төрийн  байгууллагуудаас  мэдээлэл  авч  байгаа 
байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  төрийн 
байгууллагуудаас  мэдээлэл  авч  байгаа  байгууллагын  тоог 
интернэтээр  үйл  ажиллагаа  явуулсан  байгууллагын  нийт 
тоонд харьцуулна. 

4.3.12.5  Төрийн  байгууллагуудтай  интернэтээр  холбогдсон 
байгууллагын  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  төрийн 
байгууллагуудтай  интернэтээр  холбогдож,  хамтарч 
ажилласан  байгууллагын  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа 
явуулсан байгууллагын нийт тоонд харьцуулна. 

4.3.12.6  Интернэт банкны үйлчилгээг авч байгаа байгууллагын эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  банкны  үйлчилгээг  авч 
байгаа  байгууллагын  тоог  интернэтээр  үйл  ажиллагаа 
явуулсан байгууллагын нийт тоонд харьцуулна. 

4.3.12.7  Санхүүгийн бусад үйлчилгээг хэрэглэж байгаа байгууллагын 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  интернэтээр  санхүүгийн  бусад 
үйлчилгээг хэрэглэж байгаа байгууллагын тоог интернэтээр 
үйл  ажиллагаа  явуулсан  байгууллагын  нийт  тоонд 
харьцуулна. 

4.3.12.8  Онлайнаар  бүтээгдэхүүн  танилцуулж  байгаа  байгууллагын 
эзлэх  хувийг  тооцохдоо  онлайнаар  бүтээгдэхүүн 
танилцуулж  байгаа  байгууллагын  тоог  интернэтээр  үйл 
ажиллагаа явуулсан байгууллагын тоонд харьцуулна.
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4.4  МХХТ-ийн салбарын болон МХХТ-ийн бүтээгдэхүүний 
худалдааны гол үзүүлэлтүүд 

МХХТ-ийн  салбарын  статистикийн  дараахь  үзүүлэлтийг  тооцож,  гаргана. 
Үүнд: 

4.4.1  МХХТ-ийн салбар дахь ажиллагчдын эзлэх хувийг тооцохдоо МХХТ- 
ийн  салбарт  ажиллаж  буй  нийт  ажиллагчдын  тоог  байгууллагын 
бусад  бүх  салбарын  нийт  ажиллагчдын  тоонд  харьцуулна (хувиар 
илэрхийлэгдэнэ). 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Бизнес  регистрийн  сангийн 
мэдээлэл. 

4.4.2  МХХТ-ийн салбарын нэмэгдэл өртгийг тооцохдоо МХХТ-ийн  салбар 
дахь нэмэгдэл өртгийг салбарын нийт байгууллагын нэмэгдэл өртөгт 
харьцуулна. 

Мэдээллийн эх үүсвэр: Холбооны салбарын үйл ажиллагааны 
20... оны жилийн мэдээ. 

4.4.3  МХХТ-ийн  бүтээгдэхүүний  импортын  нийт  импортын  дүнд  эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  МХХТ-ийн  бүтээгдэхүүний  импортын  дүнг  нийт 
импортын үнийн дүнд харьцуулна (хувиар илэрхийлэгдэнэ). 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл 

4.4.4  МХХТ-ийн  бүтээгдэхүүний  экспортын  нийт  экспортын  дүнд  эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  МХХТ-ийн  бүтээгдэхүүний  экспортын  нийт  дүнг 
экспортын үнийн  дүнд харьцуулна (хувиар илэрхийлэгдэнэ). 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл 

4.5  Боловсролын салбарын МХХТ-ийн гол үзүүлэлтүүд 

Боловсролын  салбарын  МХХТийн  статистикийн  дараахь  үзүүлэлтийг 
тооцож, гаргана. Үүнд: 

4.5.1  ЕБСд  ашиглаж  буй  радиотой  сургуулийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
ЕБСд  ашиглаж  буй  радиотой  ЕБСийн  тоог  нийт  ЕБСийн  тоонд 
харьцуулна. 

4.5.2  ЕБСд  ашиглаж  буй  телевизортой  сургуулийн  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо  ЕБСд  ашиглаж  буй  телевизортой  ЕБСийн  тоог  нийт 
ЕБСийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл. 

4.5.3  Суурин  утастай  сургуулийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо  суурин  утастай 
ЕБСийн тоог нийт ЕБСийн тоонд харьцуулна.
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Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл. 

4.5.4  Нэг компьютерт ногдох сурагчдын эзлэх хувийг тооцохдоо ЕБСийн 
сургалтанд ашиглаж буй компьютерын тоог ЕБСийн нийт сурагчдын 
тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл. 

4.5.5  Интернэтийн  холболттой  сургуулийн  эзлэх  хувийг  холболтын 
төрлөөр тооцохдоо интернэтийн холболттой ЕБСийн тоог нийт ЕБС 
ийн тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын 
тооллого. 

4.5.5.1  Нарийн зурвасын интернэтийн холболттой сургуулийн эзлэх 
хувийг  тооцохдоо  нарийн  зурвасын  суурин  интернэтийн 
холболттой  ЕБСийн  тоог  нийт  интернэтийн  холболттой 
ЕБСийн тоонд харьцуулна. 

4.5.5.2  Өргөн зурвасын суурин интернэтийн холболттой сургуулийн 
эзлэх хувийг тооцохдоо өргөн зурвасын суурин интернэтийн 
холболттой  ЕБСийн  тоог  нийт  интернэтийн  холболттой 
ЕБСийн тоонд харьцуулна. 

4.5.5.3  Нарийн  болон  өргөн  зурвасын  интернэтийн  холболттой 
сургуулийн эзлэх хувийг тооцохдоо интернэтийн холболтын 
төрлийн  аль  алиныг  нь  ашиглаж  буй  ЕБСийн  тоог  нийт 
интернэтийн холболттой ЕБСийн тоонд харьцуулна. 

4.5.6  ЕБСийн  интернэтээр  үйлчлүүлдэг  сурагчдын  эзлэх  хувийг 
тооцохдоо интернэтээр үйлчлүүлж буй сурагчдын тоог нийт ЕБСийн 
сурагчдын тоонд харьцуулна. 

4.5.7  МХХТийн  чиглэлээр  их,  дээд  сургууль,  коллежид  суралцаж  буй 
суралцагчдын эзлэх хувийг хүйсээр тооцохдоо МХХТийн чиглэлийн 
их,  дээд  сургууль,  коллежид  суралцаж  буй  суралцагчдын  тоог  их, 
дээд  сургууль,  коллежид  суралцаж  буй  нийт  суралцагчдын  тоонд 
харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл. 

4.5.8  ЕБСийн  МХХТийн  мэргэжилтэй  багшийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
ЕБСийн  МХХТийн  мэргэжилтэй  багш  нарын  тоог  ЕБСийн  нийт 
багш нарын тоонд харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл. 

4.5.9  Цахилгааны  хангамжтай  сургуулийн  эзлэх  хувийг  тооцохдоо 
цахилгааны байнгын хангамжтай ЕБСийн тоог нийт ЕБСийн тоонд 
харьцуулна. 

Мэдээллийн  эх  үүсвэр:  Тухайн  асуудлыг  эрхэлсэн  төрийн 
захиргааны  байгууллагын захиргааны статистик мэдээлэл.
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Хавсралт 1. 
1.  Олон улсаас зөвлөмж болгож буй гол үзүүлэлтүүдийн жагсаалт 

Үндсэн үзүүлэлт 
Зөвлөмж 
болгож буй 
үзүүлэлт 

МХХТ-ийн салбарын 
үйл ажиллагааны гол 
үзүүлэлтүүд 

1. 100 хүнд ногдох суурин телефон цэг 
2. 100 хүнд ногдох үүрэн телефон  хэрэглэгчдийн тоо 
3. 100 хүнд ногдох интернэтийн суурин хэрэглэгчдийн тоо 
4 4. . 100 хүнд ногдох өргөн зурвасын интернэтийн суурин хэрэглэгчдийн тоо 
5 5. . 1 10 00 0 х хү үн нд д н но ог гд до ох х ө өр рг гө өн н з зу ур рв ва ас сы ын н интернэтийн х хө өд дө өл лг гө өө өн нт т х хэ эр рэ эг гл лэ эг гч чи ий йн н т то оо о 
6.  Нэг хүнд ногдох улс хоорондын интернэт гарцын зурвасын өргөн 
7.  Үүрэн холбооны сүлжээний хамрах хүрээнд байгаа хүн амын эзлэх хувь 
8.  Өргөн зурвасын интернэт үйлчилгээний тариф 
9.  Үүрэн телефоны урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний тариф 
10. Нийтийн интернэт үйлчилгээний төвийн тоо 

Өрх, хувь хүний 
МХХТ-ийн 
хэрэглээний  гол 
үзүүлэлтүүд 

1.  Радиотой өрхийн эзлэх хувь 
2.  Телевизортой өрхийн эзлэх хувь 
3.  Телефон утастай өрхийн эзлэх хувь (зөвхөн суурин,  зөвхөн үүрэн,  суурин болон 

үүрэн утастай) 
4.  Компьютертай өрхийн эзлэх хувь 
5.  Сүүлийн 12 сард компьютер ашигласан хүний эзлэх хувь 
6.  Гэртээ интернэттэй өрхийн эзлэх хувь 
7.  Сүүлийн 12 сард интернэт хэрэглэсэн хүний эзлэх  хувь 
8.  Сүүлийн 12 сард интернэт хэрэглэсэн хүний байршил 
9.  Сүүлийн 12 сард хүмүүсийн интернэтээр явуулсан үйл ажиллагаа 
10. Гар утасны хэрэглээтэй хүний эзлэх хувь 
11. Интернэт хэрэглэдэг  өрхийн эзлэх хувь, холболтын төрлөөр 
12. Сүүлийн 12 сард интернэт хэрэглэж буй хүний давтамж 

Цахилгааны 
хангамжтай 
өрхийн эзлэх 
хувь 

Байгууллагын МХХТ- 
ийн хэрэглээний гол 
үзүүлэлтүүд 

1.  Компьютер хэрэглэж  байгаа байгууллагын эзлэх хувь 
2.  Компьютер тогтмол хэрэглэдэг ажиллагчдын эзлэх хувь 
3.  Интернэт хэрэглэгч байгууллагын эзлэх хувь 
4.  Интернэт тогтмол ашиглаж байгаа  ажиллагчдын эзлэх хувь 
5.  Өөрийн вэб хуудастай байгууллагын эзлэх хувь 
6.  Интранэттэй байгууллагын эзлэх хувь 
7.  Интернэтээр захиалга хүлээн авч байгаа байгууллагын эзлэх хувь 
8.  Интернэтээр захиалга хүргэдэг байгууллагын эзлэх хувь 
9.  Интернэт ашиглаж байгаа байгууллагын эзлэх хувь, холболтын төрлөөр 
10. Дотоод сүлжээтэй байгууллагын эзлэх хувь (LAN) 
11. Экстранэттэй байгууллагын эзлэх хувь 
12. Интернэт ашиглаж байгаа байгууллагын эзлэх хувь, үйл ажиллагааны чиглэлээр 

МХХТ-ийн салбарын 
болон МХХТ-ийн 
бүтээгдэхүүний 
худалдааны гол 
үзүүлэлтүүд 

1.  МХХТ-ийн салбар дахь нийт ажиллагчдын эзлэх хувь (хувиар илэрхийлсэн) 
2.  МХХТ-ийн салбарын нэмэгдэл өртөг 
3.  МХХТ-ийн бүтээгдэхүүний импортын нийт импортын дүнд эзлэх хувь 
4.  МХХТ-ийн бүтээгдэхүүний экспортын нийт экспортын дүнд эзлэх хувь 

Боловсролын 
салбарын МХХТ-ийн 
гол үзүүлэлтүүд 

1.  ЕБСд ашиглаж буй радиотой сургуулийн эзлэх хувь 
2.  ЕБСд ашиглаж буй телевизортой сургуулийн эзлэх хувь 
3.  Суурин утастай сургуулийн эзлэх хувь 
4.  Нэг компьютерт ногдох сурагчдын эзлэх хувь 
5.  Интернэтийн холболттой сургуулийн эзлэх хувь, холболтын төрлөөр 
6.  ЕБСийн интернэтээр үйлчлүүлдэг сурагчдын эзлэх хувь 
7.  ЕБСийн  МХХТ-ийн  чиглэлээр  их,  дээд  сургууль,  коллежид  суралцаж  буй 

суралцагчдын эзлэх хувь, хүйсээр 
8.  ЕБСийн МХХТийн мэргэжилтэй багшийн эзлэх хувь 

Цахилгааны 
хангамжтай 
сургуулийн 
эзлэх хувь
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Хавсралт 2. 

2.  Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал 3.1 

Код  ХОЛБООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Шуудан холбооны үйл ажиллагаа 

6411  Улсын шуудангийн үйл ажиллагаа 

Захидал, илгээмж хүргэх, марк худалдах, шуудангийн хайрцаг түрээслэх, өөрөө хүлээн 
авах цэг ажиллуулах үйлчилгээ орно. 

6412  Улсын шуудангаас бусад зарлага элчийн үйл ажиллагаа 

Цахилгаан холбооны үйлчилгээ 
Утсан  холбоо,  радио  долгион,  релей,  кабелийн  шугам,  сансарын  станц  ашиглан 
дамжуулах  мэдээ,  яриа,  цахилгаан  мэдээ,  холбоо  болон  холбооны  цэгийн  засвар 
үйлчилгээ  хамрагдана.  Радио,  телевизийн  нэвтрүүлэг 9213-д  хамаарна.  Цахилгаан 
холбооны дээрх төрлийн үйлчилгээг нарийвчлан бүлэглэвэл: 

6420  Яриа,  дүрсийг  дамжуулах,  мэдээ  болон  мэдээллийг  кабелийн  шугам (кабелийн 
телевиз), радио телевизийн шугам, релей ба сансрын антенын тусламжтай дамжуулах 

6421  Телефон утас, телеграф ба телефаксын холбоо 

6422  Радио ба телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах 

6423  Сүлжээний засвар үйлчилгээг үзүүлэх 

6424  Интернетэд холбогдох, түүнийг ашиглах үйлчилгээ үзүүлэх 

6425  Олон нийтийн үйлчилгээний телефон утас (таксафон) 

Харин Вебхуудсаар дамжуулж мэдээлэл  тархаах  үйл  ажиллагаа (интернет  хэвлэлийн 
бизнес) нь 7240-д хамаарагдана 

Радио  ба  телевизийн  нэвтрүүлгийг  бэлтгэх,  үүнд  радио  телевизийн  үйлчилгээтэй 
холбоотой эсэхээс хамааралгүй энэ төрлийн үйл ажиллагаа нь 9213-т хамаарагдана 

6426  Электроник/Yүрэн телефон холбоо
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Хавсралт 3. 

3.  Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал 4.0 

Код  ХОЛБООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа 
Ном,  сонин,  сэтгүүл  болон  хэвлэлийн  зүйлсийн  эх  бэлтгэх,  нийтлэх  үйл 
ажиллагаа 

5811  Номын эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа 

5812  Лавлагаа, хаягийн жагсаалтын эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа 

5813  Сонин, сэтгүүлийн болон тогтмол хэвлэлийн эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа 

5819  Бусад эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа 

5820  Програм хангамж хэвлэх үйл ажиллагаа 

Кино,  видео,  телевизийн  хөтөлбөрийн  үйлдвэрлэл,  бичлэг  хийх  болон 
хөгжим, ая үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа 

Хөдөлгөөнт  дүрс,  кино,  видео  дүрс  бичлэг,  телевизийн  хөтөлбөрийн  үйл 
ажиллагаа 

5911  Хөдөлгөөнт  дүрс  кино,  видео  дүрс  бичлэг,  телевизийн  хөтөлбөр  бэлтгэх  үйл 
ажиллагаа 

5912  Хөдөлгөөнт  дүрс  кино,  видео  дүрс  бичлэг,  телевизийн  хөтөлбөр  дахин 
боловсруулах үйл ажиллагаа 

5913  Хөдөлгөөнт дүрс, дүрс бичлэг, телевизийн хөтөлбөрийг хувиарлан тархаах үйл 
ажиллагаа 

5914  Кино  аппаратаас  бусад  хэрэгслээр  хөдөлгөөнт  дүрс,  кино  зургийг  дэлгэцэн 
дээр үзүүлэх үйл ажиллагаа 

5920  Дуу бичлэг, хөгжмийн эх бэлтгэх үйл ажиллагаа 

Өргөн нэвтрүүлэг бэлтгэх, дамжуулах үйл ажиллагаа 

6010  Радио нэвтрүүлгийг дамжуулах үйл ажиллагаа 

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулах болон захиалгат хөтөлбөрийн 
үйл ажиллагаа 

6021  Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулах үйл ажиллагаа 

6022  Кабелийн, сансрын болон захиалгат бусад хөтөлбөр бэлтгэх үйл ажиллагаа 

6110  Утсан холбоо 

6120  Утасгүй холбоо 

6130  Сансрын холбоо 

6190  Цахилгаан холбоо 

Компьютер  програмчилал,  зөвлөгөө  болон  түүнд  холбогдох  үйл 
ажиллагаа 

6201  Компьютер програмчлалын үйл ажиллагаа
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6202  Компьютерын  зөвлөгөө  болон  компьютерын  бүрдэл  хэсгийг  зохион  байгуулах 
үйл ажиллагаа 

6209  Мэдээллийн технологи болон компьютерын бусад үйлчилгээ 

Мэдээллээр үйлчлэх үйл ажиллагаа 
Өгөгдөл/мэдээлэл  боловсруулах,  байршуулах,  түүнтэй  холбоотой  үйл 
ажиллагаа; вэб гарц 

6311  Өгөгдөл/мэдээлэл  боловсруулах,  байршуулах,  түүнтэй  холбоотой  үйл 
ажиллагаа 

6312  Вэб гарцын үйл ажиллагаа 

Мэдээллийн бусад үйлчилгээ 

6321  Мэдээллийн агентлагийн үйл ажиллагаа 

6329  Мэдээллийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа


