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Хот нийтийн аж ахуйн нэгдсэн 
мэдээллийн сан байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4, Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчийн Хурлын 2017 оны “Нийслэлийн 2017 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах тухай" 10/13 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 

дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, 

батлах, хянах, мэдээлэх журмын” 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар 

хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтуудыг 

тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн хэмжээнд тохижилт, ногоон байгууламж, инженерийн шугам 

сүлжээ, хүнс худалдаа үйлчилгээ зэрэг хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хийгдсэн 

ажлууд тэдгээрийн хүрээнд бий болсон эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлж нэгдсэн 

мэдээллийн сан байгуулах ажлыг 2017 оны 4 дүгээр улиралд багтаан зохион 

байгуулахыг Захиргаа санхүүгийн хэлтэс /Э.Энхцэцэг/-т, Инженерийн 

байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-д, Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

/Д.Оюунболор/-т, Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г,Ууганбаяр/-т тус 

тус үүрэг болгосугай.

2. Хот нийтийн аж ахуйн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулахад 

шаардагдах тоног төхөөрөмж болон зарцуулагдах хөрөнгийн жагсаалтыг 1 дүгээр 

хавсралтаар, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар, ажлын зохион байгуулалт, 

мэдээллийн санд хамаарах агуулгын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус 

баталсугай.

йЛЬаски р_оЮ_рс\\Л/ огк ЬоситегП$\с1ос 2017\Түшаая йос 2017.с1осх

1110300891



3. Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажил, нийтийн эзэмшлийн 

эд хөрөнгийг мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж баяжилт хөдөлгөөнийг хийх ажлыг 

тогтмолжуулан ажиллахыг нийт албан хаагчдад, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт 

тавьж ажиллахыг Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/-т тус тус 

даалгасугай.

4, Дээрхи ажилд шаардагдах 36 700,000 /Гучин зургаан сая долоон зуун 

мянган/ төгрөгийг багаж, техник хэрэгсэл худалдаж авах зардлаас гүйцэтгэлээр 

санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрч, тоног 

төхөөрөмжийг үндсэн хөрөнгөд бүртгэлжүүлэн эд хариуцагчид акт бүртгэлээр 

хүлээлцэхийг нярав /Алтансүх/-т хариуцуулсугай.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
20,17 оны / ^ ^ Я ^ с а р ы н ^ .  өдрийн 

'ав? тушаалын хавсралт

ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН НЭГДСЭН 
МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТОНОГ 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН төсөв

Д/д Тоног төхөөрөмжийн нэр Техник 
хангамжийн 

үзүүлэлт, хүчин 
чадал

Тоо
ширхэг

Үнэ

1 Сервер 1 31,900,000

2 График дизайнерын иж 
бүрэн компьютер

1 4,800,000

Нийт
2 36,700,000



Ахлагч

Г ишүүд

Нарийн
бичгийн
дарга

4
Улаанбаатар хо^ы^ Ерөнхий менежерийн

нМ . өдрийн 
^хавсралт^ ^ т у ш а а л Ы .н Г

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛ/ СҮҮН

Э.Энхцэцэг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

Б.Номингэрэл Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс, 
Дотоод хяналтын Ахлах мэргэжилтэн

Э.Уянга Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан 
Мэргэжилтэн

Д.Батболд Иргэн
/Зөвшилцсөнөөр/

С.Эрдэнэболд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
мэдээлэл технологийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн



хот тохижилтын нэгдсэн мэдээллиин нэгдсэн
САНГИЙН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГЫН ЖАГСААЛТ

Д/д Хариуцах
хэлтэс

Үүсгэх мэдээллийн сан, оролцоо Тайлбар

зсх 1. АгсО!3 -ын сургалт зохион 
байгуулах, арга зүйгээр хангах,

2. Програм хангамж боловсруулах, 
нэмэлт өөрчлөлт хийх

3. Сервер тоног төхөөрөмжийн 
бэлэн байдал, аюулгүй байдлыг 
хангах,

1

ИБХ

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн ажил
• Магистраль шугам
• Орон сууцны хороолол доторхи 

шугам сүлжээ
• Халаалтын зуух /халаалтын 

зуухны байршил, судалгаа/

• Анх 
ашиглалтад 
орсон,

• Шинээр нэмж 
хийгдсэн

• Өргөтгөл 
шинэчлэл 
хийгдсэн тус 
бүрээр

• Гүйцэтгэгч 
компани

• Төсөв
3 Өргөх байгууламж.

• Шинээр суурилагдсан
• Засвар шинэчлэл хийгдсэн

• Орон сууцны 
болон бусад

4 Хяналтын камер
• Хэв журмын
• Хурдны зөрчлийн
• Төвлөрсөн хогийн цэгийн
• Усан сангуудын хяналтын камер
• Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 

талбайн камер
5 Орон сууцны үйлчилгээ эрхлэгч

• Хувийн орон сууцны контор 
/зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй/

• Сууц өмчлөгчдийн холбоод
6 Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ

• Үерийн хамгаалалтын далан суваг
• Гадаргын болон хөрсний ус 

зайлуулах шугам, худгийн таг



• Ус зайлуулах инженерийн шугам 
сүлжээ

7 Нүхэн болон гүүрэн гарц
• Нүхэн гарц
• Гүүрэн гарц

8 Зам, замын байгууламж
• Шинээр тавигдсан,
• Засвар нөхөөс хийгдсэн /гэр 

хороолол, орон сууцны хороолол 
доторхи/

Шороон зам хусаж 
тэгшлэх,
Авто замын нөхөөс гэх 
мэт

9 Усан хангамж
• Усан сан
• Усан сангийн эх үүсвэр
• Ус түгээх байрууд /смарт болон 

энгийн/
• Хориглолтын болон 

хамгаалалтын бүс нутаг
10 Автобусны буудлын тохижилт /тээвэр/

• Нийт автобусны зогсоол /эцсийн, 
дундын/

• Иж бүрэн тохижилттой /Жэй Си 
Дэко/

• Хэсэгчилсэн тохижилттой /карма, 
тэмдэглэгээтэй/

• Босоо тэмдэгтэй,
• Хэвтээ тэмдэгтэй
• Гэрэлтүүлэгтэй, гэрэлтүүлэггүй
• Нийтийн бие засах газартай, 

газаргүй/
11 Гэрлэн дохио

• Шинээр тавигдсан
• Засвар шинэчлэл хийгдсэн

12 Цахилгаан хангамж
• Гэрэлтүүлгийн тоо /дүүрэг тус 

бүрээр/
• Гэрэлтүүлэгчийн тоо
• Шит /нэгдсэн удирдлагын системд 

холбогдсон, холбогдоогүй/
13 Барилга байгууламж

• Дээврийн засвар
• Сантехникийн шугам, хоолойн 

засвар
• Гадна фасад засвар
• Нийт дулаалга хийгдэх барилгын 

тоо /1077/
• Газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн 

үнэлгээ хийгдсэн /180/
• Эрчим хүчний аудит хийгдсэн
• Төсөлд хамрагдсан /дулаалга

Орон сууцны дулаан 
алдагдлыг бууруулах 
төсөл арга хэмжээнд 

холбогдсон



хийгдсзн/
14

ХХҮХ

Ахуй үйлчилгээний газрууд /төрөл тус 
бүрээр/

15 Согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ эрхэлж 
буй ААНБ

• Худалдааны байгууллага
• Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 

эрхлэгч /бар, караоке, ресторан/
16 ТҮЦ

• Зөвшөөрөлтэй,
• зөвшөөрөлгүй

17

ТХХУХ

Реклам зар сурталчилгаа
• Тулгуурт байгууламж,
• Хаягийн байгууламж
• Зарлал

18 Хөшөө дурсгал, усан оргилуур, уран 
баримтал

Шинээр болон 
шинэчоэн засварласан

19 Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө /сандал 
хогийн сав, ... .

20 Хогийн цэг
• Үүсмэл
• Хур
• Төвлөрсөн хогийн цэг

21 Тохижилтын ажлууд
• Бичил тохижилт
• Явган замын тохижилт
• Сул шороон хөрсийг хатуу 

хучилттай болгосон
22 Нийтийн бие засах газрууд

• Ариутгах татуургад холбогдсон 
/Сити тойлет/,

• Нүхэн жорлон
• Био жорлон
• Эко 0 0
• Үйлчилгээний байгууллагууд дахь 

нийтийн бие засах газрүүд
23 Ногоон байгууламж

• Мод үржүүлгийн талбай
• Шилмүүст мод
• Бут сөөг
• Зүлэгжүүлэлт

24 Гэрлэн чимэглэл
• Гэрлэн чимэглэл /Ногоон модны, 

гудамжны, байшингийн болон 
бусад/

25 АДХХ Програм хангамжийн ашиглалт, мэдээллийн 
баяжилт хийж буй байдалд хяналт тавих.


