
УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАХИМ 

ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

“ЦАХИМ ТҮНШ” ХХК-ийн инженер Ш.Цэнд-Аюуш

2018 он



АГУУЛГА

• Зөвлөх компанийн тухай

• Төслийн үндэслэл ба зорилго

• Хамрах хүрээ

• Цахим хуудас гэж юу вэ?

• Төслийн хүрээнд хийсэн судалгаа

• Шаардлага

• Ашиглалтын зардал

• Хэрэгжүүлэлт



Partner

ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙН ТУХАЙ

• 2011 онд мэдээллийн технологийн импортын техник, тоног
төхөөрөмж нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
эхэлсэн.

• 2014 оноос вебд суурилсан програм хангамж хөгжүүлэх
болсон.

• Нийт 11 ажилтантай.

• Сүүлийн 3 жилд мэдээллийн технологийн 18 томоохон
төслүүдийг гүйцэтгэсэн байна.

• http://pageplus.design/ цахим хаягаас дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.

“ЦАХИМ ТҮНШ” ХХК

http://pageplus.design/


ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗОРИЛГО

ҮНДЭСЛЭЛ

• Уламжлалт аргаар хэрэглэгчдэд мэдээлэл
түгээх нь зардал өндөр байдаг. (Телевиз, сонин,
хэвлэмэл хуудас гэх мэт)

• Мэдээлэл түгээх хугацаа урт, цаг хугацаа
алддаг.

ЗОРИЛГО

• Мэдээллийн технологийн давуу талыг ашиглан
жишиг цахим хуудас хөгжүүлж усны
үйлчилгээний болон нийт аж ахуйн салбарт
нэвтрүүлэх зорилготой.



ХАМРАХ ХҮРЭЭ

• Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутаг дахь
Зохицуулах зөвлөлийн тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигч компаниуд

• Төслийн хүрээнд эхний үе шатанд нэвтрүүлэх 3
компани

• "БАГАНУУР-УС" ОНӨААТҮГ

• "ЧАНДМАНЬ НАЛАЙХ" ОНӨААТҮГ

• "Төв чандмань - ДЭХГ" ОНӨҮГ



ЦАХИМ ХУУДАС ГЭЖ ЮУ ВЭ?

• Цахим хуудас буюу веб сайт нь интернет
сүлжээ дээр суурилсан нэг төрлийн програм
хангамж юм. (Жишээ нь: www.yahoo.com,
www.facebook.com, www.news.mn, www.gogo.mn
гэх мэт)

• Анх мэдээлэл дамжуулах зорилгоор бий болж
байсан бол өнөөдөр мэдээлэл түгээх нэг
төрлийн хэрэгсэл олсон байна.

• Албан байгууллага үйл ажиллагаагаа бусдад
таниулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ
танилцуулах, хэрэглэгчтэйгээ эргэх холбоо
тогтоох зэргээр цахим хуудас ашиглаж байна.

http://www.yahoo.com/
http://www.facebook.com/
http://www.news.mn/
http://www.gogo.mn/


ИНТЕРНЕТ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО
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Эх сурвалж: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, www.crc.gov.mn

http://www.crc.gov.mn/


ИНТЕРНЕТ ХЭРЭГЛЭЭ
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Эх сурвалж: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, www.crc.gov.mn

http://www.crc.gov.mn/


ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН 
СУДАЛГАА

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын веб сайт болон олон
нийтийн сүлжээний судалгааг хийхдээ Улаанбаатар хотын томоохон
20 байгууллага, хөдөө орон нутгийн 45 байгууллага буюу нийт 65
байгууллагаас судалгаа авч хийсэн болно.
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ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ 
СУДАЛГАА
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ТӨСЛИЙН ЖИШИГ ЦАХИМ ХУУДСЫГ 
АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА
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ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЦАХИМ ХУУДАСНААС АВАХЫГ 
ХҮСДЭГ МЭДЭЭЛЛҮҮДИЙН СУДАЛГАА



ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ШААРДЛАГА

• Усны үйлчилгээний /УХАТ/ байгууллагуудын
онцлогт тохирсон;

• Цахим хуудас хийлгэх зардал бага;

• Ашиглалтын зардал бага;

• Мэргэжлийн бус хүн ашиглах боломжтой;

• Цахим хуудасны нэгдсэн удирдлагатай;

• Усны тооцоолуур, цахим санал, хүсэлт хүлээн
авах, цахим санал асуулга явуулах боломжтой;



ТӨСЛИЙН ШААРДЛАГА

• Веб сайт нь хэрэглэгч, ард иргэдэд зориулж
ойлгомжтой, хялбар бүтэцтэй байна;

• Веб сайт нь бүх төрлийн мэдээллүүдийг оруулах
боломжтой байна /Текст, зураг, видео, файл гэх
мэт/;

• Веб сайт нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч нартайгаа
эргэх холбоотой байна;

• Веб сайт нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч нарт
зориулсан мэдээлэл, танилцуулгатай байна;



АШИГЛАЛТЫН ЗАРДАЛ

• Цахим хуудас хийлгүүлэх зардал /төлбөр/
гарахгүй;

• Зөвхөн ашиглалтын зардал гарна. (Жилд
120,000-160,000 төгрөг);

• Хөгжүүлэгч компаниас цахим хуудасны
техникийн тусламж, үйлчилгээ үнэгүй үзүүлнэ;

• Веб сайт хийлгүүлэх одоогийн зах зээлийн
ханшнаас 8-10 дахин бага зардалтай;



ҮНИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ
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ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

• Цахим хуудасны бүтэц

• Мэдээ (Шинэ мэдээ, зар)

• Зөвлөмж

• Мэдээлэл (Танилцуулга, үнэ
тариф, холбоо барих)

• Зургийн цомог

• Видео сан

• Түгээмэл асуулт, хариулт

• Санал асуулга

• Санал, гомдол

• Усны тооцоолуур

• Хайлт



ЦАХИМ ХУУДАСНЫ ХОЛБООС

• Төслийн веб сайт: www.water-мongolia.com

• Цахим хуудасны удирдлагын хэсэг: http://data.water-
mongolia.com/

• Хэрэгжүүлсэн цахим хуудаснууд:
• http://baganuur-us.water-mongolia.com/

• http://tuvchandmani.water-mongolia.com/

• http://tuvchandmani.water-mongolia.com/

• Нэмэлт төлбөр төлснөөр цахим хуудасны домайн
нэрийг өөрчлөх болoмжтой. (ub.gov.mn, .mn)

http://www.water-мongolia.com/
http://data.water-mongolia.com/
http://baganuur-us.water-mongolia.com/
http://tuvchandmani.water-mongolia.com/mn/
http://tuvchandmani.water-mongolia.com/


ДҮГНЭЛТ

• Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 20, хөдөө орон
нутгийн 45 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагуудын
веб сайт, олон нийтийн сүлжээ болон хэвлэл мэдээлэл,
олон нийттэй харилцах ажилтан, мэдээллийн технологи
хариуцсан ажилтнуудын судалгаа хийсэн. Нийт
байгууллагуудын 92% веб сайтгүй эсвэл веб сайт нь
шаардлага хангахгүй байна.

• Гадаадын усны үйлчилгээний байгууллагуудын цахим
хуудасны загвараас үндэслэн мэдээллийн хүртээмж,
оновчтой байрлал зэргийг судалж жишиг цахим
хуудасны загвар боловсрууллаа.

• Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хамгийн оновчтой,
ашиглахад хялбар, зардал бага цахим хуудсыг
хөгжүүлсэн. Дэлгэрэнгүйг www.water-мongolia.com
хаягаас үзнэ үү.

http://www.water-мongolia.com/


АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА


