
УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН 
ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ ОРОН ДАЯАР

НЭВТРҮҮЛСЭН ДЭД ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН  

Хэрэгжсэн хугацаа 
2016 оны 5 сар- 2018 оны 6 сар 

Нийт хөрөнгө оруулалт
1,375,542 ам.доллар 

Хийгдсэн ажлууд 

 EPRS системийг сайжруулав. 

 11 аймгийн бүртгэлийн хэлтсийг 
өндөр хурдны сүлжээнд холбов. 

 13 аймгийн  цахим бүртгэлийн 
орчинг  бүрдүүлэв. 

 Серверийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэв. 

 13 аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн
бүртгэлийн архивын баримт 
бичгийг цахимжуулав. 

 Хүний нөөцийн чадавхийг 
бэхжүүлэв. 



УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН 
ЦАХИМ СИСТЕМИЙГ ОРОН ДАЯАР

НЭВТРҮҮЛСНИЙ ҮР ДҮНД: 

 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн гэрчилгээг олгох
дундаж хугацаа 14 хоногоос 7 хоног болж буурав; 

 Монгол Улсын иргэн хаана байгаагаас үл хамааран 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн лавлагааг авдаг болов; 

 Зарим аймагт үл хөдлөх хөрөнгө болон газрын эрхийн 
лавлагаа, барьцаа хөрөнгө цуцлах, мөн бусад цуцлах 
үйлчилгээг иргэд авахад өмнө нь 3 хоног зарцуулдаг байсан 
бол 30 секундийн дотор системээс хайлт хийж, иргэдэд 
хүргэж эхлэв; 

 Эдийн засгийн эргэлтэд ордог үл хөдлөх хөрөнгө, газрын 
эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн цахим мэдээллийн сантай 
болов; 

 Давхардсан бүртгэлүүдийг залруулав; 

 Орон нутагт 83 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж, 
архивын баримт бичиг цахимжуулах ур чадварыг 
эзэмшүүлэв. 



УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ 

EPRS СИСТЕМИЙГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 Гэрээний дүн: 125,000 ам.доллар
 Гүйцэтгэгч: “Ай Ти Зон” ХХК
 Баталгаат хугацаа: 1 жил
 EPRS системд нэмэлт хөгжүүлэлт хийж сайжруулав: 

• Ажиллахад илүү хялбар болгох хөгжүүлэлт 
(user friendly)

• Кадастрын зургийн мэдээллийг бүртгэх 
хөгжүүлэлт 

• Иргэний болон хуулийн этгээдийн сантай 
холбогдох сайжруулалт 

• Метадата сангийн сайжруулалт 
нийт 92 төрлийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийж 
гүйцэтгэжээ. 

 Сайжруулсан системийн нэвтрүүлэлт, сургалт 



 Гэрээний дүн: 283,930 ам.доллар

 Гүйцэтгэгч: “Ай Ти Зон” ХХК

 11 аймгийн бүртгэлийн хэлтсийг Төрийн нэгдсэн 
сүлжээнд шилэн кабелиар холбов. 

Аймгууд: Увс, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Хөвсгөл, 
Архангай, Булган, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дундговь, 
Дорноговь, Сүхбаатар 

УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ 

АЙМГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙГ ӨНДӨР ХУРДНЫ 
СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 



 Гэрээний дүн: 369,479,000 төгрөг

 Гүйцэтгэгч: “Хасу Энержи Интернэйшнл” ХХК

 Баталгаат хугацаа: 2-3 жил

 13 аймгийн бүртгэлийн хэлтэст 

• 47 ширхэг компьютер

• 32 ширхэг хэвлэгч

• 26  ширхэг баримт бичгийн сканнер, 
бусад дагалдах хэрэгсэл. 

УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ

ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН ОРЧНЫГ 
БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 



УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ 

СЕРВЕРИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

 Гэрээний дүн: 1,378,339,200 төгрөг

 Гүйцэтгэгч: “Ай Ти Зон” ХХК

 Баталгаат хугацаа: 2-3 жил

 Стандартад нийцсэн серверийн өрөө, 
серверүүд

5 байршилд байсан салангид  
серверүүдийг нэг дор байршуулав. 

Аюугүй байдлын стандартыг бүрэн 
хангав. 



 Гэрээний дүн: 859,575,000 төгрөг

 Гүйцэтгэгч: “Эс Ти Экс Ситинет” ХХК

 Чанарын баталгаа: 3 жил

 11 аймгийн бүртгэлийн хэлтсийн архивт 
хадгалагдаж байсан 171 мянган хувийн хэргийн 
5 сая гаруй хуудас баримт бичгийг цахимжуулж, 
цахим мэдээллийн санд нэгтгэсэн.  
Аймгууд: Увс, Баян-Өлгий, Говь-Алтай,                      
Хөвсгөл, Архангай, Булган, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, 
Дундговь, Дорноговь, Сүхбаатар

 2 аймагт архивын баримт, цахимжуулсан 
баримтыг хянах бүртгэлийг хийж гүйцэтгэв. 
Баянхонгор, Өмнөговь  

УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ 

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙ БҮРТГЭЛИЙН 
АВРХИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ 

ЦАХИМЖУУЛАХ  АЖЛЫН ХҮРЭЭНД



УХААЛАГ ЗАСАГ ТӨСӨЛ 

ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

 Зарцуулалт: 30,720 ам.доллар

 Бүх шатны эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 
200  байцаагч Цахим эд хөрөнгийн бүртгэлийн 
системийн сургалтад хамрагдав. 

 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн нэгдсэн 
системийн олон улсын туршлага судлах 
сургалтанд 4 төрийн албан хаагч хамрагдав. . 

 EPRS системийг сайжруулах, архивын баримтыг 
сайжруулах  ажил тус бүрийн хүрээнд холбогдох 
төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулж ажиллав. 




