Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн
систем

Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс

Системийн зорилго
Албан

тушаалтнуудын мэдүүлгийн тухай дэлгэрэнгүй
мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх

Мэдүүлгийг

гаргах процессыг шуурхай зохион байгуулах

Иргэд

олон нийтэд бодит мэдээллийг шуурхай хүргэх
боломжийг бүрдүүлэх

Мэдүүлгийн

мэдээлэлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх

Мэдүүлгийн

мэдээллийг олон төрлийн судалгаагаар
илэрхийлж, цаашдын бодлогыг оновчтой боловсруулж,
төлөвлөх

Мэдүүлгийн

бүрдүүлэлтийн хяналтын үйл ажиллагааг үр
дүнтэй, шуурхай болгох гэх мэт.

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө,
орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн систем
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн програм хангамж, портал веб
сайт :

1. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програм
2. Судалгаа, шинжилгээний програм
3. ХАСХОМ -ийг олон нийтэд мэдээлэх портал веб сайт
4. Системийн удирлагын програм
Нэмэлт шаардлагаар бий болсон

5. ХАСХОМ-ийг интернэтгүй орчинд мэдүүлэх
6. Систем тохируулах Batch програм





1. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програм


Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн "Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө
орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн систем" Веб -д суурилсан програм хангамж (web
application) , интернэт ашиглан холбогдож улсын хэмжээний мэдүүлгийн
мэдээллийн санг бүрдүүлж байгаа програм хангамж.



Мэдүүлгийн бүрдүүлтийн програм нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч 47 000
хэрэглэгчид зориулан хийгдсэн.

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах
хугацаа нь


Албан тушаалд томилогдсон буюу сонгогдсон өдрөөс 30 хоногийн дотор



Төрийн алба хааж байх хугацаандаа жил бүрийн 02 дугаар сарын 15 ны дотор
шинэчлэн



Их хэмжээний өөрчлөлт орсон бол түүнийг 30 хоногийн дотор мэдүүлж бүртгүүлнэ.



2. Судалгаа шинжилгээний програм




Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмыг ашиглан
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан албан тушаалтнуудын бүртгэгдсэн
мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ, судалгааны мэдээллийг боловсруулан
гаргах програм хангамж

Програмын үйл ажиллагааны хувьд


Хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлэг, өргөдөл гомдол



Судалгаа шинжилгээ



3. ХАСХОМ -ийг олон нийтэд мэдээлэх портал веб сайт


Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг олон
нийтэд нээлттэй байдлаар хүргэх



Олон нийт, иргэд, мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан, мэдээ, мэдээлэл
байршуулах



Цахим хуудсаар дамжуулан гомдол, санал асуулга хүлээн авах

шийдвэрлэх, мэдээллийг бүртгэх програм хангамж.



4. Системийн удирдлагын програм
 Мэдүүлгийн
 Судалгаа

бүрдүүлэлтийн програм удирдлага

шинжилгээний програм удирдлага системийг бүхэлд нь
удирдах боломжтой програм хангамж.

5. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын
мэдүүлгийг интернэтгүй орчинд гаргах

EXCEL програмыг ашиглан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах програм нь интернэт
ашиг боломжгүй алслагдсан мэдүүлэг гаргах албан тушаалтанд хувийн ашиг
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдүүлэх боломжийг
хангаж өгөх зорилгоор хийгдсэн програм.

1. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмын бүтэц




Үндсэн үйлдэл


Нууц үг солих



Мэдүүлэгч бүртгэх

Мэдээ мэдээлэл




ХАСХОМ –ын тайлан




Байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүртгэл, хайлт

Судалгаа шинжилгээний програм




Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нарын бүртгэл ,хайлт

ЭБАТ




Хөрнгө орлогын мэдүүлгийн нэгтгэсэн тайлангууд гаргана

ХАСХОМ




Мэдээ мэдээлэл нэмэх

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн програм дээр дүн шинжилгээ хийх програм руу шилжинэ

Олон нийт


Иргэд болон олон нийтэд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нээлттэй харуулах веб сайт руу шилжинэ

1.1 Мэдүүлгийн маягтын бүтэц


Мэдүүлэг гаргагч



Орон сууц, барилга, байгууламж



Гэр бүлийн байдал



Тээврийн хэрэгсэл



Хамаарал бүхий этгээд



Мал, аж ахуй



Нэгдмэл сонирхолтой этгээд



Газар



Гишүүнчлэл, хуулийн этгээд
удирдах зөвлөлийн гишүүн



Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл



Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн
харилцах болон төлбөрийн данс, картны
үлдэгдэл



Авлага



Зээл



Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан
хөрөнгө оруулалт



Эрх патент, тусгай зөвшөөрөл



Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байдал



Бэлэг үйлчилгээ, өв залгамжлал,
хандив туслалцаа





Урьдчилсан мэдүүлэг, бусад
мэдэгдэл, тайлбар гаргасан байдал

Орлого

3. Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг
Олон нийтэд мэдээлэх портал веб сайтын бүтэц


Эхлэх




ХОМ харах




Гомдол мэдээлэл оруулах

Санал оруулах




Олон нийтийн веб хуудсанд тавигдсан мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө
орлогын мэдүүлгийг хураангуйгаар харах

Гомдол оруулах




Нүүр хуудас руу шилжинэ

Санал хүсэлт оруулах

Тусламж


Олон нийтийн цахим хуудсыг хэрхэн ашиглах заавар

4. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг
интернэтгүй орчинд гаргах програмын бүтэц


Цахим бүртгэлээс татах




Мэдүүлэг гаргах




Мэдүүлгийн EXCEl програм дээр –д суурилсан
програм
Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим бүртгэлийн адил
бөглөнө

ХАХСОМ –ын мэдүүлгээ цахимд бүртгэх


EXCEl програм дээр мэдүүлсэн мэдүүлгээ цахим
бүртгэлд оруулах

