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1
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ХАНГАХ /НЭМЭЛТ/ ЖУРАМ

Нэг. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ.

1.1 Энэхүү журмын зорилго нь Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний 
удирдлагын төв /цаашид байгууллага гэх/-ийн мэдээллийн сүлжээ, системийн 
найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, 
хор хохирол эрсдэл учирсан гэж үзвэл урьдчилан бэлтгэсэн заавар, журмын дагуу 
нэн даруй засаж, сэргээх, хариу арга хэмжээ авахад оршино.

1.2 Байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчид, мэдээллийн технологийн 
мэргэжилтнүүд ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ энэхүү журмыг мөрдлөг болгон 
ажиллана.

1.3 Энэхүү нэмэлт журам нь Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/477 
дугаар захирамжаар баталсан “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах /ерөнхий/ 
журам”-ын салшгүй хэсэг бөгөөд байгууллагын нийт ажилчид үйл ажиллагаандаа 
дагаж мөрдөнө.

1.4 Мэдээллийн системийг зохион байгуулахдаа, холбогдох стандартууд
/Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын аргууд - Мэдээллийн аюулгүй 
байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм - МЫ5 17799.2007, Мэдээллийн 
технологи- Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн ба холбооны технологийн 
аюулгүй байдлын удирдлага 1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй 
байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд-МЫЗ 150/1ЕС 13335-1:2009,
Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй 
байдлын эрсдэлийн удирдлага-МЫ5 5969 : 2009, Мэдээллийн технологи-Аюулгүй 
байдлын арга техник-Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо- 
шаардлага - МЫ5 150/1ЕС 27001:2009/-ыг мөрдөж ажиллана.

1.5 Мэдээллийн технологийн арга техник өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэхүү 
журмыг нягтлан зохих өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийнэ.

1.6 Алба, хэлтсийн дарга нар харъяалах алба, хэлтсийн ажилтнуудад 
журмыг мөрдүүлэх үүргийг хүлээнэ.

2.1 Мэдээлэл - гэдэг нь эзэмшиж, хадгалж байгаа төхөөрөмжөөс үл хамааран 
боломжит бүх л хэлбэрээр оршин байгаа уншиж ойлгож болох бүх төрлийн баримт 
бичиг, мэдээ, мэдээлэл, биет зүйлсийг

2.2 Нийтэд хуртээмжтэй мэдээлэл - гэж хуулиар болон энэхүү журмаар нууц 
мэдээлэл гэж үзээгүй, эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийн дагуу олон нийтэд
тараагдоан, еадруулоал байгууллагад болои буоад этгээт илтэд ш п р о л

Хоёр. НЭР ТОМЬЁО

учруулахааргүй мэдээллийг;



2.3 Нууц ангиллын мэдээлэл- гэж хууль тогтоомжид нийцүүлэн нууцалсан 
бөгөөд задруулбал байгууллага болон хувь хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, 
нэр төр, алдар хүндэд илтэд хохирол учруулж болзошгүй мэдээллийг

2.4 Ажилтан - гэж байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээний үндсэнд ажиллаж 
байгаа ажилтанг;

2.5 Мэдээлэл эзэмшигч - гэж, албан үүрэг, ажил мэргэжлийн үйл 
ажиллагааны хүрээнд аливаа мэдээллийг олж мэдсэн, танилцсан, тухайн 
мэдээллийг эзэмшиж байгаа ажилтныг;

2.6 Мэдээлэл хариуцагч - гэж мэдээллийг эзэмшиж байгаа ажилтны 
удирдах дээд албан тушаалтныг ойлгоно.

2.7 Мэдээллийн систем -  Байгууллагын бүх төрлийн тоон /файл, цахим 
шуудан гэх мэт/ мэдээллийн урсгалыг оновчтой зохицуулах, шийдвэр гаргахад 
шаардлагатай мэдээллээр удирдлагыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа програм 
болон техник хангамжийн иж бүрдэл юм.

2.8 Системийн хэрэглэгч -  Мэдээллийн системийг ашиглаж буй 
байгууллагын ажилтан.

2.9 Системийн администратор -  Мэдээллийн систем, сүлжээ, мэдээллийн 
технологи хариуцсан хэлтсийн техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг 
хариуцан, серверийн өрөөнд албан ажлаа гүйцэтгэх шаардлагатай ажилтан.

2.10 Бусад байгууллага -  Төрийн дээд байгууллага, яам, агентлаг, хамтын 
ажиллагаатай бусад байгууллагууд хамаарна.

Гурав. КОМПЬЮТЕР, ТҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ БҮРТГЭХ

3.1 Байгууллагын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй бүх компьютер түүний 
дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүртгэлтэй байна.

3.2 Компьютер, түүний дагалдах тоног төхөөрөмжийн ерөнхий бүртгэл нь 
байгууллагын эд хариуцагчид байна.

3.3 Байгууллагын ажилтан өөрийн эзэмшилд байгаа компьютер түүний 
дагалдах тоног төхөөрөмжийг бүрэн бүтэн байлгах үүрэгтэй.

3.4 Компьютер түүний дагалдах тоног төхөөрөмжид тавьсан лац хийсэн 
тохиолдолд мэдээллийн технологийн инженерийн зөвшөөрөлгүйгээр түгжээг 
хөдөлгөх, онгойлгохыг хориглоно.

3.5 Ажилтан ажлын шаардлагаар өөрийн хариуцсан компьютерт ямар нэгэн 
дагалдах хэрэгсэл болон нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах шаардлага 
гарвал уг тоног төхөөрөмжийг мэдээллийн технологийн инженерт мэдэгдэж 
бүртгэлд хамруулж суурилуулна.

3.6 Эвдрэл гэмтэл гарсан, компьютер болон бусад тоног төхөөрөмжүүдийг 
дахин ашиглах, засварлах боломжгүй тохиолдолд өмч хамгаалах комисст 
мэдэгдэж актлах саналыг оруулна.



Дөрөв. СИСТЕМИЙН ХАМГААЛАЛТ

4.1 Системийн хэвийн ажиллагааг Мэдээллийн технологийн хэлтэс 
хариуцна.

4.2 Байгууллагын нийт ажилтан сүлжээний болон мэдээллийн сангийн бүтэц 
зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр гадны этгээдэд 
дамжуулахыг хориглоно.

4.3 Сервер, сүлжээ, компьютер болон бусад төхөөрөмжид хандах хамгийн 
дээд эрхтэй хэрэглэгчийн түлхүүр үгүүдийг эзэмшиж, нууцлах үүргийг мэдээлэл 
технологийн хэлтсийн дарга, инженерүүд хүлээнэ.

4.4 Серверийн өрөөний дээд эрхтэй нэвтрэх карт мэдээлэл технологийн 
хэлтсийн даргад хадгалагдана.

4.5 Серверийн өрөөнд зөвхөн мэдээлэл технологийн хэлтсийн дарга, 
програм болон техник хангамж, сүлжээний инженер зэрэг албан тушаалтнууд орох 
эрхтэй.

Тав. БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС, 
МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1 Мэдээлэл технологийн хэлтсийн инженерийн эрх

5.1.1 Мэдээллийн систем, програм хангамжийн нууц үгийн сонголт, бүртгэл, 
ашиглах хугацааг мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, системийн зохицуулагч, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн нар хариуцан ажиллаж, хяналт тавьж 
ажиллана. Нууц үгээ сонгох:

а/ Нууц үгээ ил бичиж тэмдэглэхийг хориглоно. 
б/ Анхдагч нууц үгийг заавал солих.
в/ Нууц үгийг бусдад дамжуулахгүй байх, илчлэгдсэн гэж үзвэл 
даруй солих.
г/ Зохицуулагчийн нууц үгийг дундаа хэрэглэхгүй байх.

5.1.2 Ажил үүргийн хуваарийн дагуу мэдээллийн аюулгүй байдлыг шалгах, 
эмзэг байдлыг бууруулах зорилгоор мэдээллийн систем, ажилтнуудын компьютерт 
нэвтрэх.

5.1.3 Мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлага зөрчиж буй хэрэглэгчийн 
мэдээллийн санд нэвтрэх эрхийг удирдах, тэдгээрийн ажиллагааг хэсэгчлэн болон 
бүрэн зогсоох.

5.1.4 Аюулгүй байдлын шаардлагыг зөрчсөн ажилтанд хариуцлага тооцох 
талаар байгууллагын удирдлагад санал оруулах.

5.1.4 Байгууллагад ашиглагдах мэдээллийн систем, техник технологи 
худалдан авах болон шинээр нэвтрүүлэх үйл явцад хяналт тавих, санал өгөх

5.1.6 Мэдээллийн систем, сангийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, 
мэдээллийн сангийн нөөц хувийг хувилж хадгалах нөхцөлийг хангах.



5.1.7 Байгууллагын компьютерын систем, серверт нэмэлт өөрчлөлт, 
шинэчлэлт, техникийн үйлчилгээг хийхэд гадны байгууллага, мэргэжилтнийг 
зайлшгүй ажиллуулах тохиолдолд тухайн ажлыг гүйцэтгэх байгууллагыг сонгох үйл 
явцад оролцох бөгөөд ажил гүйцэтгэх явц, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих.

5.2.Мэдээллийн технологийн хэлтэсийн инженерийн үүрэг

5.2.1 Мэдээллийн системийг байгуулах, турших, ашиглах, засвар үйлчилгээг 
хийх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах.

5.2.2 Мэдээллийн сан, програм хангамж, компьютерыг хортой код /вирус/'- 
оос хамгаалах.

5.2.3 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн сургалт, 
сурталчилгааг байгууллагад зохион байгуулах.

5.2.4 Байгууллагын сүлжээ, системд нэвтэрсэн халдлагыг таслан зогсоож 
хариу үйлдэл хийх, хурдан хугацаанд системийг сэргээх арга хэмжээ авах аюулгүй 
байдлын хяналтыг галт хана хамгаалалтын төхөөрөмжид тохируулах.

5.2.5 Мэдээллийн системд ашиглах техник хэрэгсэл, програм хангамжийн 
гарал үүслийг бүртгэх, шаардлагатай тохиолдолд техникийн үзлэг хийх.

5.2.6 Хамгаалагдсан мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй хандах оролдлогыг тухайн 
цагт нь илрүүлэх, таслан зогсоох зорилготой аюулгүй байдлын хяналтыг 
тасралтгүй зохион байгуулах.

5.2.7 Байгууллагын компьютерууд, дагалдах тоног төхөөрөмж, хэрэгслүүдийн 
ажиллагаа, шинэ тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг хариуцах.

5.2.8 Компьютер, техник хэрэгслүүдийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж 
ажиллах.

5.2.9 Мэдээллийн аюулын байдлыг хангахад шаардагдах мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтад байнга хамрагдаж байх

5.3 М эдээллийн  систем и йн  хэрэглэгчийн  үүрэг, хариуцл а га

5.3.1 Байгууллагын нийт албан хаагчид албан хэрэгцээнээс бусад 
зөвшөөрөлгүй програм хангамжийг суулгаж ажиллуулахгүй байх. Байгууллагын бус 
компьютер, зөөврийн хэрэгслийг сүлжээнд зөвшөөрөлгүй холбох.мэдээлэл авах, 
солилцох, хариуцаж буй компьютер техник хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээг 
зөвшөөрөлгүй гадны хүнээр хийлгэхгүй байх үүрэгтэй. Албан ажлын хэрэгцээнд 
шаардагдах програмууд, мэдээллийн чанартай програмуудаас бусад програм 
хангамжийг ашиглахыг хориглоно.

5.3.2 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн мэдээллийн системд ажиллаж 
байгаа бүх ажилтан, албан хаагчид, гэрээт ажилтан нар энэхүү журмыг өдөр 
тутмын ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллана.

5.3.3 Мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдах магадлал илэрсэн тохиолдолд 
хариуцсан ажилтанд тухай бүрт нь мэдэгдэнэ.

5.3.4 Компьютерын нэр, сүлжээний нэр, хаягийг солихгүй байх. Шаардлага 
гарсан тохиолдолд мэдээллийн технологийн инженерүүдэд мэдэгдэн зохих 
үйлчилгээг хийлгэх.



5.3.6 Ажлын өрөө болон хонгилд ил болон далд угсрагдсан сүлжээний утсууд 
гэмтсэн, орооцолдсон, далд монтажаас утас ил гарсан тохиолдолд байгууллагын 
мэдээллийн технологийн ажилтанд мэдэгдэх.

5.3.7 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар өгсөн мэдээллийн 
технологийн инженерийн шаардлагыг биелүүлэх

Зургаа. ХАРИУЦЛАГА

6.1.Ажилтны анхаарал болгоомжгүй үйлдлээс болж мэдээллийн системийн 
сүлжээний мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал алдагдах, мэдээллийн аюулгүй 
байдлын бодлого, журам зөрчигдөж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хохирол 
учруулсан ба эмзэг байдал үүсгэсэн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол 
Хөдөлмөрийн хуулийн 131-р зүйлийн дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулах үндэслэл 
болно.

6.2.Нууц мэдээллийг санаатай буюу санамсаргүй байдлаар бусдад 
задруулснаас учрах хохирлыг нөхөн төлүүлэх түүнчлэн Монгол улсын Эрүүгийн 
хууль, Захиргааны хариуцлагын тухайн хууль, Байгууллага, хувь хүний нууцын 
тухай хуулийн зохих заалтын дагуу асуудлыг шүүхийн байгууллагаар 
шийдвэрлүүлнэ.


