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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШУУРХАЙ, ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Барилга угсралт, их засварын ажлын нийт 133 ажлын
явцын мэдээ бэлтгэн, ажлын явцын мэдээг дүүрэг
салбаруудаар ангилан нийтэлсэн. 9 дүүргээр ангилан
ажлын явцын мэдээг видео танилцуулгыг хамтаар
фэйсбүүк хуудас болон вебсайтад нийтэлсэн.
Дотоод үйл ажиллагааны 37 мэдээг бэлтгэн вебсайтад
нийтэлсэн.
Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн
хэрэгжилтийг ханган санхүүгийн тайлан, ажлын
байрны шинэ зар, тушаал, холбогдох хууль эрх зүйн
дүрэм журмыг тухай бүрд вебсайтад болон
мэдээллийн самбарт шинэчлэн байршуулж байна.
Манай газраас 2019 онд Төрийн худалдан авах
ажиллагааны цахим системээр /www.tender.gov.mn/
нийт 13 ажил шинээр зарлаж 2 ажил дахин зарласан
байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШУУРХАЙ, ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Газрын фэйсбүүк хуудсаар нийт 181 пост оруулснаас 1653 шэйр хийгдэж 7223 лайк
дарагдаж 322997 хүнд хүрсэн байна. Ижил төрлийн фэйсбүүк хуудас хөтөлдөг
газруудаас 2-р байрт эрэмбэлэгдэж байна.

ТЕХНИК, ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

КОМПЬЮТЕР,ТЕХНИК ХАНГАМЖ
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МЭРГЭЖЛИЙН ПРОГРАММ
СУУЛГАСАН

КОМПЬЮТЕР, ПРИНТЕРИЙН
ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
НИЙТ 275 УДАА
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Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн системд инженер хооронд нийт 178 ажил
шилжүүлсэн. /investpro.ub.gov.mn /
Нийслэлийн дотоод удирдлагын нэгдсэн системд /erp.Ulaanbaatar.mn/
бүртгэл үүсгэх, хаах нийт 56 удаа
Газрын вебсайт /invest.ub.gov.mn/ нийт оруулсан мэдээ 146

Газрын албан И-мэйл хаягыг OUTLOOK-д нийт ажилтан албан хаагчдыг
холбосон.

СҮЛЖЭЭ

Дотоод сүлжээ
Дотоод сүлжээ болон сүлжээний аюулгүй байдлыг хянах зорилгоор дотоод
сүлжээг шаардлагатай байрлалаар зохион байгуулж сүлжээний аюулгүй
байдлыг нэмэгдүүлж хаягжуулсан.
Хангарди ордны сервер болон Бодь цамхаг хооронд шилэн кабел татах шинэ
сүлжээ холбогдох ажлыг зохион байгуулж холбогдох тохиргоог хийж
гүйцэтгэсэн.
Дата серверийн техник хангамж болон програм хангамжид хяналт тавьж,
антивирус халдлага болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор
нийт 86 касперский антивирусийг шинээр авч суулгасан.

Газрын дата серверийн багтаамжийг нэмэгдүүлж фолдерын эмх цэгцтэй
байрлуулж 2017, 2018 оны файлыг архивлан, вирусний шалгалтыг тогтмол
хийж илрүүлэн устгаж байна.

БУСАД
2016-2019 оны хооронд Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газраар хяналт
тавигдсан нийт 533 төсөл арга хэмжээний ажлаас шүүлт хийж шаардлага
хангаагүй 114 ажлын зургийг нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн.
Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай журмын дагуу 2015-2018 оны хооронд
гарсан тушаалуудыг цахим архив үүсгэн хадгалсан.
Манай газраар хянагдаж байгаа төсөл арга хэмжээний байнгын ашиглалтад
оруулах комисс болон дотоод үйл ажиллагааны арга хэмжээг тогтмол
зурагжуулж мэдээллийн бааз үүсгэн мэдээ бэлтгэн олон нийтийн сүлжээгээр
нийтэлж байна.
2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Төрийн байгууллагын ажлын
зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын архив, албан
хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээлэл технологи, цахим сан
бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд явуулсан улсын үзлэгт хамрагдан 97,3%
үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.

