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Ажлын даалгавар 

 

Төслийн нэр: Статистикийн мэдээллийг татвар, цахим төлбөрийн баримтын 

мэдээлэлтэй уялдуулах иж бүрэн программ хангамж хөгжүүлэх 

Төсөл: Ухаалаг Засаг 

Төслийн дугаар: 5483-MN 

Дэд төслийн дугаар: 3.2.9 

1. Үндэслэл 

Монгол Улсын Засгийн газар нь Үндэсний дата төв (ҮДТ)-ийн “Төрийн мэдээллийн 

нэгдсэн сан ХУР систем”-ээр дамжуулан төрийн байгууллагууд мэдээлэл солилцох 

“Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ыг баталсан. ҮДТ нь 

УБЕГ-ын бүртгэлийн мэдээллийг Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан (ХАӨМС), 

Статистикийн бизнес регистр (СБР)-тэй уялдуулах сервисийг Үндэсний статистикийн 

хороо (ҮСХ)-нд нийлүүлдэг. 

ҮСХ нь эдийн засаг, нийгмийн салбарын статистикийн сар, улирал, жилийн мэдээ, 

тайлан, үндэсний тооцоо, статистикийн бизнес регистрийн сангийн мэдээллийг 

Татварын ерөнхий газар (ТЕГ)-ын сар, улирал, жилийн тайлан, Гааль, татвар, 

санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв (ГТСМТТ)-ийн Нэмэгдсэн өртгийн албан 

татвар (НӨАТ)-ын цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэлтэй уялдуулахаар төлөвлөн 

ажиллаж байна. ҮСХ, ТЕГ, ГТСМТТ-ийн нэгдсэн системийн логик загварыг хавсралт 

1-д үзүүлэв. 

Захиргааны мэдээллийг албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлан, судалгааны 

хамралт, тооцооллыг сайжруулахад ашиглагддаг ба захиргааны мэдээллийг ТЕГ, 

Сангийн яам, Монгол банк, Гаалийн ерөнхий газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо 

зэрэг байгууллагаас цуглуулдаг. 

Одоогоор эдийн засаг, нийгэм, үндэсний тооцоо, статистикийн бизнес регистрийн 

мэдээллийн санг захиргааны мэдээллийн сантай харьцуулан автоматаар шалгах, 

засварлах, баталгаажуулах программ хангамж байхгүй бөгөөд ҮСХ нь татвар, цахим 

төлбөрийн баримтын мэдээллийг дээрх салбаруудад ашиглах программ хангамжтай 

болох сонирхолтой байна. 
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Татварын мэдээлэл нь татвар төлөгч 100 гаруй мянган аж ахуйн нэгж, байгууллага; 

цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэл нь НӨАТ-ын төлбөрийн баримтыг үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байгаа бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний мэдээллийг 

агуулдаг. 

ҮСХ нь MS-SQL-ийг, харин ТЕГ, ГТСМТТ-ийнх Oracle-ийг ашигладаг бөгөөд ҮСХ нь 

мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагааг ухаалаг, хурдан шуурхай болгох, мэдээллийг 

богино хугацаанд ойлгомжтой хэлбэрээр бизнес эрхлэгч, төр захиргааны байгууллага, 

хувь хэрэглэгчид хүргэх программ хангамжийг хөгжүүлэх, улмаар уг программ 

хангамж нь хэрэглэгчид ээлтэй, ажлын хурдыг нэмэгдүүлсэн, үүлэн технологийг 

нэвтрүүлсэн, хянах самбараар мэдээлэл харах боломжтой байх зэрэг орчин үеийн 

технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлсэн байх шаардлагатай байгаа юм. 

Иймд ҮСХ нь статистикийн мэдээллийг татвар, цахим төлбөрийн баримтын 

мэдээлэлтэй уялдуулах программ хангамжийг хөгжүүлэх мэргэшсэн зөвлөх 

байгууллагыг ажиллуулах хүсэлтэй байна. 

2. Зорилго 

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь эдийн засаг, нийгэм, үнийн статистикийн сар, 

улирал, жилийн мэдээ, тайлан, судалгаа, үндэсний тооцоо, статистикийн бизнес 

регистрийн сангийн мэдээллийг ТЕГ-ын сар, улирал, жилийн тайлан, ГТСМТТ-ийн 

НӨАТ-ын цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэлтэй автоматаар шалгах, засварлах, 

баталгаажуулах зэргээр мэдээллийг боловсруулах, нэгдсэн үр дүн гаргах программ 

хангамжийг хөгжүүлэх юм. Нэгтгэх мэдээллийн сангуудын жагсаалтыг хавсралт 2-т 

үзүүлэв. 

3. Ажлын хамрах хүрээ 

Зөвлөх байгууллага нь дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлт, шинжилгээ, судалгаа. Зөвлөх нь төслийн зорилго, төсөөлөл, төслөөс 

гарах үр дүн, түүний хуваарь, үүрэг, хариуцлага, төслийн хяналтын механизм, 

программ хангамжийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, тохируулгын менежмент, чанарын 

баталгааны шаардлага, төсөлтэй холбоотой үүсч болох эрсдэл, хүндрэл бэрхшээл, 

түүнийг шийдвэрлэх тухай тусгасан төслийн төлөвлөгөөг боловсруулна. Мөн  

хэрэглэгчийн шаардлагыг судалж, анализ, үнэлгээ хийж, оролцогч талуудтай 

зөвшилцөнө. 
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Хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлох. Зөвлөх нь хэрэглэгчийн шаардлагын 

шинжилгээг хийсний дараа төслийн явцад загварчлан хөгжүүлэх  бүх шаардлагуудыг 

багтаасан программ хангамжийн шаардлагын баримт (Software Requirements 

Specification-SRS)-ыг боловсруулж, баримтжуулан ҮСХ-оор батлуулна. 

Программ хангамжийн архитектурийг загварчлах. Зөвлөх нь программ хангамжийн 

шаардлагын баримт бичигт үндэслэн программ хангамжийн дизайны баримт бичиг 

(Design Document Specification-DDS)-ыг боловсруулна. Программ хангамжийн 

дизайны баримтыг боловсруулахдаа ҮСХ, ТЕГ, ГТСМТТ-ийн мэдээллийн сангийн 

бүтцийг судалж, системийн шаардлага, техник, технологийн шийдлүүд, программ 

хангамжийн дизайнд шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. 

Программ хангамжийг хөгжүүлэх. Зөвлөх нь программ хангамжийн шаардлагын 

баримт бичиг (SRS), дизайны баримт бичиг (DDS)-т үндэслэн үйл ажиллагаа 

(functional design)-ны болон техник (technical design)-ийн дизайныг боловсруулж, иж 

бүрэн программ хангамжийг хөгжүүлнэ. Программ хангамж нь дараах шаардлагыг 

хангасан байх ёстой: 

- хэрэглэгч ашиглахад хялбар; 

- ажлын хурдыг нэмэгдүүлсэн (онлайн / оффлайн орчинд); 

- өгөгдлийн агуулах бий болгох боломжтой өгөгдлийн сангийн бүтэцтэй; 

- үүлэн систем / хянах самбарт ажилладаг; 

- тайлангийн болон мэйлийн систем, OLAP кубыг нэвтрүүлсэн; 

- сервер ба сүлжээний хүчин чадлын хамгийн бага түвшинд ашигладаг; 

- тасалдалгүйгээр ажиллах (холболт тасалдах, хүчин чадал муутай 

компьютерт ажиллах, буруу мэдээ байршуулах); 

- ослын нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх, шийдвэрлэх боломжтой; 

- программын техникийн болон сүлжээний доголдол, алдаа гарсны дараа 

дахин сэргээх боломжтой; 

- мэдээллийн сан нь МS-SQL server, хэл нь T-SQL байх; 

- программ хангамж нь .NET framework-д бичигдсэн байх; 

- өмнөх оны мэдээллийн санд холбогдох боломжтой; 

- мэдээллийн санд хэрэглэгдэж буй ангилал, кодыг нэмэх, хасах, нэгтгэх 

боломжтой; 

- мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг шийдвэрлэсэн; 

- архивлах, нөөцлөх асуудлыг шийдвэрлэсэн; 
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- программ хангамжид ашиглах нэмэлт программ хангамжууд нь хамгийн 

багадаа 5 жил тасралтгүй, саадгүй ажиллах; 

- зөвлөх нь интерфейс, гүйцэтгэл, ачаалал, интеграцын тестийг багтаасан 

иж бүрэн системийн тестийг хийхээр төлөвлөсөн байх;  

Программ хангамжийг тестлэх. Зөвлөх нь программ хангамжийн тестийн төлөвлөгөө, 

үйл ажиллагааг боловсруулж, захиалагчтай хамтран программ хангамжид тавигдсан 

шаардлагын дагуу программ хангамжийг туршина. 

Сургалт. Зөвлөх нь сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж, программ хангамжийг 

ашиглах ҮСХ-ны холбогдох бүх ажилтнууд болон цаашид программ хангамжийн 

засвар, хөгжүүлэлтийг хариуцан ажиллах программ хөгжүүлэгч нарт зориулан сургалт 

зохион байгуулна. 

Суурилуулалт. Зөвлөх нь ҮСХ-ны холбогдох бүх ажилтнуудын компьютерт программ 

хангамжийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг суурилуулах ба эцсийн тайлангийн хамт 

ирүүлсэн программ хангамжийн сүүлийн хувилбараас хойш хамгийн ихдээ 1 жилийн 

хугацаанд баталгааг хариуцна. 

Засвар, үйлчилгээ. Зөвлөх нь программ хангамжийг хүлээлгэж өгснөөс хойш хоёр 

жилийн хугацаа (30 хүн-өдөр)-нд программ хангамжийн систем, өгөгдлийн сангийн 

менежментийн сайжруулалт, засвар, үйлчилгээг хариуцна. 

Баримтжуулалт. Зөвлөх нь төслийн бүх үе шатыг баримтжуулж, программ хангамжийн 

хэрэглэгчийн болон программ хөгжүүлэгчийн гарын авлагыг боловсруулах 

шаардлагатай. 

4. Хүлээгдэж буй үр дүн 

Зөвлөх нь бүх тайлан, материалыг монгол, англи хэл дээр бэлтгэж, доор дурдсан 

бүтээгдэхүүнийг ҮСХ-нд хүлээлгэн өгнө. 

 Төслийн төлөвлөгөө, хэрэглэгчийн шаардлагын судалгаа, шинжилгээний үр 

дүн, түүнийг товч байдлаар тусгасан төслийн эхлэлийн тайлан; 

 Программ хангамжийн шаардлагын баримт бичиг (Software Requirement 

Specification-SRS); 

 Программ хангамжийн дизайны баримт бичиг (Design Document Specification-

DDS); 
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 Программ хангамжийн тестийн төлөвлөгөө, тестийн явцад гарсан алдаа, түүний 

шийдлүүдийг багтаасан тайлан; 

 Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, тайлан; 

 Хоёр жилийн баталгаа бүхий программ хангамжийн эцсийн хувилбар, код; 

 Хэрэглэгч, программ хөгжүүлэгчид зориулсан гарын авлага; 

 Төслийн бүх үе шатны баримтжуулалт бүхий төслийн эцсийн тайлан. 

5. Зөвлөхөд тавигдах шаардлага 

Зөвлөх нь дараах шалгуурыг хангахуйц байгууллага байна. 

 Мэдээлэл боловсруулах программ хангамжийг хөгжүүлэх чиглэлээрх 10-аас 

доошгүй жилийн туршлагатай; 

 Мэдээллийн сангуудыг нэгтгэн программ хангамж хөгжүүлж байсан 

туршлагатай; 

 Мэдээллийн сангуудыг нэгтгэн үр дүнгийн тайлан гаргах чиглэлийн 

шийдлүүдийг хөгжүүлж байсан туршлагатай;  

 Программ хангамжийг хөгжүүлэхдээ дараах программуудыг ашигласан 

туршлагатай: C#, ASP.NET C#, ASP.NET MVC, MSSQL, OLAP cube, 

Datawarehouse, BI; 

 Санал болгож буй ажлыг гүйцэтгэх хүний нөөц нь цагийн менежмент, тухайн 

ажлыг гүйцэтгэх ур чадвар, мэдлэгтэй; 

 Санал болгож буй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад гарч болох өөрчлөлттэй 

дасан зохицох чадвартай; 

 Ижил төрлийн программ хангамжийг хөгжүүлж байсан туршлагаа баталсан 

байх; 

Зөвлөх байгууллага нь 9 сарын хугацаанд дээр дурдсан ажлыг гүйцэтгэх дараах 

чиглэлийн гишүүд (7 хүн)-ээс бүрдсэн байна. 

Багийн ахлагч 

 Программ хангамжийн инженер, Мэдээллийн технологи, Бизнесийн аналитик, 

Өгөгдлийн шинжлэх ухаан, Математикийн шинжлэх ухааны чиглэлээр бакалавр 

ба түүнээс дээш зэрэгтэй; 

 Мэргэжлээрээ 10 ба түүнээс дээш жил, систем хөгжүүлэх чиглэлээр 5 жил 

ажилласан туршлагатай; 
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 Мэдээлэл технологийн чиглэлийн төслүүдэд 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан 

туршлагатай; 

 Монгол, англи хэлний өндөр мэдлэгтэй; 

 Ажлын үе шат ба процессын загварчлалын хэрэгслийн талаар мэдлэгтэй байх; 

 Мэдээллийн сангийн бүтцийг зохион байгуулах чадвартай / Oracle, MSSQL/; 

 Интерактив хянах самбар, ухаалаг тайлангийн талаарх мэдлэгтэй; 

 Програмчлалын хэлний мэдлэгтэй; 

 Сервер, хостинг хийх техникийн шаардлагуудын талаар мэдлэгтэй; 

 Засвар үйлчилгээ, системийг шинэчлэлийн шаардлагын талаар мэдлэгтэй; 

 Программ хангамж хөгжүүлэх чадвартай; 

 Вэб, мэдээллийн аюулгүй байдал, кибер/мэдээллийн технологийн аюулгүй 

байдлын мэдлэгтэй; 

 Системийн тест, хяналтын механизмын мэдлэгтэй; 

 Программ хангамжийг хөгжүүлэх шийдлийн менежментийн мэдлэгтэй; 

 Системийн архитектур ба интеграцын талаар мэдлэгтэй; 

 Сургалт зохион байгуулах, чадавхыг бэхжүүлэх чадвартай; 

 Төслийн санал, баримт бичиг боловсруулах чадвартай; 

 Вэб портал хөгжүүлэх чадвартай; 

 Системийн нийцтэй байдлыг хангаж, шаардлагатай дүн шинжилгээ хийх 

чадвартай; 

 Баг удирдах, бусад оролцогч талуудтай хамтран багаар ажиллах чадвартай; 

 Албан баримт бичиг боловсруулах өндөр чадвартай; 

Өгөгдлийн сангийн админ 

 Өгөгдлийн менежмент, компьютерын шинжлэх ухааны бакалавр ба түүнээс 

дээш зэрэгтэй; 

 MSSQL сервер, өгөгдлийн менежментийн чиглэлээр 3-аас доошгүй жил 

ажилласан туршлагатай; 
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 Мэдээллийн сангийн дизайн, ялангуяа вэб-д суурилсан систем хөгжүүлэх 

туршлагатай; 

 MSSQL сервер, OLAP cube, Datawarehouse, BI-г ашиглан систем хөгжүүлж 

байсан туршлагатай; 

 Мэдээллийн сангийн асуудлыг шийдвэрлэх туршлагатай байх; 

 Мэдээллийн сангийн түүх, логийг нөөцлөх, сэргээх, дамжуулах, өгөгдлийг 

хөрвүүлэх туршлагатай; 

 Англи, монгол дээр ажиллах чадвартай бол давуу тал болно; 

 Цаг хугацаандаа ажил үүргээ гүйцэтгэх чадвартай, хувийн зохион байгуулалт 

сайтай байх; 

 Багаар ажиллах болон бичиг баримт боловсруулах ур чадвар сайтай байх; 

Системийн аналист 

 Системийн шинжилгээ, Мэдээллийн технологи, Программ хангамжийг 

хөгжүүлэх чиглэлээр 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай; 

 Программ хангамж, систем хөгжүүлэх (SDLC) бүх үе шатуудад ажиллаж байсан 

туршлагатай; 

 Программ хангамжийн шаардлагыг системийн нарийвчилсан тодорхойлолт 

болгож байсан туршлагатай; 

 Өгөгдлийн сангуудыг уялдуулах чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай; 

 MS Project, Word, Excel, Visio, PowerPoint программуудыг эзэмшсэн; 

 Бизнесийн үйл явц, шаардлагыг ойлгох, дүн шинжилгээ хийх чадвартай; 

 Хамгийн оновчтой шийдлийг тодорхойлж, бизнесийн шаардлагад нийцсэн 

эсэхийг тодорхойлж, системийн шинжилгээ хийх чадвартай; 

 Вэб үйлчилгээ, мэдээллийн санг хэрэглэгчийн интерфэйсрүү зураглах 

(mapping) туршлагатай; 

 Программ хангамжийн тестийн төлөвлөгөө боловсруулах, тестийн кейсүүдтэй 

ажиллаж байсан туршлагатай; 

Ахлах хөгжүүлэгч 
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 Программ хангамж хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн, мэдээллийн технологийн 

бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй; 

 Microsoft Visual Studio - C #, ASP.NET C #, ASP.NET MVC, MSSQL, OLAP, 

Datawarehouse, BI, JavaScript болон HTML программ хангамжийг хөгжүүлэх 

чиглэлээр 4 ба түүнээс дээш жилийн туршлагатай; 

 Дебаг хийх, асуудлыг шийдвэрлэх, тест хийх өндөр ур чадвартай; 

 MSSQL Server гэх мэт мэдээллийн сангуудыг холбох, уялдуулах чиглэлээр 

ажиллаж байсан туршлагатай; 

 Вэб-д суурилсан программ хангамж, вэб аналитик кодчилол ба хэрэгсэл, 

програмчлал ба систем, шинжилгээ ба процедурын талаар өргөн мэдлэгтэй; 

 WebLogic, WebSphere зэрэг серверийн технологийн талаар өргөн хүрээний 

мэдлэгтэй; 

 HTML, CSS, IIS, .NET технологи, C #, T-SQL, SSIS, WCF, JavaScript, Вэб 

программууд, Вэб үйлчилгээ гэх мэт программын хэлний ахисан түвшний 

мэдлэг, туршлагатай; 

 Мэдээлэл солилцох, хөрвүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх чадвартай; 

 Аюулгүй байдлыг хангасан вэб программ хөгжүүлж байсан туршлагатай; 

Хөгжүүлэгч: 2 ба түүнээс олон хүн   

 Программ хангамжийн инженер, Компьютерын шинжлэх ухаан, мэдээллийн 

систем, ижил төстэй мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй; 

 Программ хангамж хөгжүүлэх чиглэлээр 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан 

туршлагатай; 

 .NET web framework-ийн өргөн мэдлэгтэй; 

 API ба вэб service-тэй ажиллах чадвартай; 

 Visual Studio, C #, HTML, CSS, ASP.NET C #, ASP.NET MVC, JavaScript, jQuery 

ашиглан систем програмчлах чадвартай; 

 Техникийн мэдээллийн систем, хэрэглээний программ, вэб дизайн, хөгжүүлэлт 

хийх чадвартай; 



9 
 

 Системийн архитектур, интеграци, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар 

ойлголт сайтай; 

Вэб дизайнер  

 График дизайн, ижил төстэй мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй (Вэб дизайнаар 

ажиллаж байсан бол давуу тал болно); 

 Вэб дизайн, public-facing, цахим хуудас хөгжүүлэх чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш 

жил ажилласан туршлагатай; 

 Вэб загварчлал хийхдээ баримтжуулалт хийж байсан туршлагатай; 

 Орчин үеийн CSS зураглалыг хурдан үүсгэх чадвартай; 

 Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Lightroom зэрэг Adobe Creative Suite 

программуудыг ашиглах ур чадвар сайтай; 

 Дизайн, техникийн өндөр түвшний мэдлэгтэй; 

 Вэб дизайны конвенц, вэб стандарт, вэб програмчлалын шилдэг туршлагын 

талаар мэдлэгтэй; 

 JavaScript ашиглаж байсан туршлагатай; 

 HTML5 болон CSS3-ийн талаар мэдлэгтэй; 

6. Ажлын үргэлжлэх хугацаа, ажлын байр 

Ажлын үргэлжлэх хугацаа 

ҮСХ нь сонгогдсон зөвлөхтэй ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж, гэрээнд гарын үсэг 

зурсан өдрөөс хойш ажлын үргэлжлэх хугацаа 9 сараас хэтрэхгүй байна. Энэ хугацаа 

нь 2019 оны 11-р сарын 01-ний өдөр бөгөөд сүүлчийн даалгавар дуусгавар болгох 

хугацаа нь 2020 оны 09-р сарын 01-ний өдөр байна.  

Ажил гүйцэтгэх байр 

Ажлыг ҮСХ-ны байранд гүйцэтгэнэ. 

7. Тайлагналт, байгууллагын зохион байгуулалт 

Тайлагналт  
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Зөвлөх нь энэхүү даалгаврыг гүйцэтгэх хугацаанд ажлын үр дүнгээ ҮСХ-нд тайлагнах 

ба дараах тайлангуудыг ирүүлнэ. 

 Тусгайлсан асуудал бүрээр тайлан. 

 Эцсийн тайлан. 

Зөвлөх нь нийлүүлэх бүтээгдэхүүн тус бүрийн эцсийн хувилбарыг монгол, англи 

хэлээр цаасан болон цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Тайлангийн төслийг цахим хэлбэрээр 

ирүүлэх бөгөөд эцсийн хувилбарт төсөлд тусгасан өөрчлөлтүүдийг тэмдэглэн ирүүлнэ. 

Зөвлөхийн төлбөр нь эцсийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх хугацаа, чанараас хамаарах 

бөгөөд ҮСХ хариуцна. 

ҮСХ нь дараах ажил үүргийг хариуцна:  

 Зөвлөх байгууллагатай хамтран ажиллах ажилтныг томилно. 

 Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох мэдээллээр хангана. 

 Мэдээллийн санг ашиглах чиглэлээр төрийн бусад байгууллагатай холбоо 

тогтооход дэмжлэг үзүүлнэ. 

 Төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, төрийн бусад байгууллагуудыг 

удирдан чиглүүлнэ. 

 Тайлан болон бусад материалыг хүлээлгэн өгснөөс хойш хоёр долоо хоногийн 

дотор санал хүргүүлнэ. Дээрх хугацаанд санал хүргүүлээгүй бол материалыг 

хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ. 

Байгууллагын зохион байгуулалт 

Зөвлөх нь дараах байгууллага, ажилтнуудтай доор тусгагдсан чиглэлээр хамтран 

ажиллана: 

 ҮСХ, "Ухаалаг засаг" ТХН нь гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 

тавих, үр дүнг хүлээн авах, зөвшөөрөх зэрэг ерөнхий зохицуулалт, хяналтыг 

хариуцна. 

 ҮСХ дахь зохицуулалтын зөвлөх /“Ухаалаг засаг” төслийн ҮСХ-ны мэдээлэл 

боловсруулалт хүчин чадлыг бий болгох дэд бүрэлдэхүүн хэсэг/ нь гэрээний 

бичиг баримт бэлтгэх, гэрээнд гарын үсэг зурах, гүйцэтгэх ажлыг зохион 

байгуулах, үр дүнг цаг хугацаанд дуусгах, Дэлхийн банк, ҮСХ, "Ухаалаг засаг" 

ТХН-тэй холбогдон хамтран ажиллах зэрэг ажлыг гүйцэтгэнэ. 
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8. Программ хангамжийн баталгаат хугацаа, засвар үйлчилгээ 

Иж бүрэн программ хангамжийн эцсийн хувилбар, түүний код, өгөгдлийн системийн 

баталгаа 2 жил, программ хангамжийн засвар, үйлчилгээг нэг жил хариуцна. Өөрөөр 

хэлбэл, ҮСХ нь зөвлөхөөс 1+1 жил буюу нийт 2 жил дэмжлэг, үйлчилгээ авах хүсэлт 

гаргана. 

9. Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний хуваарь  

Үндэсний статистикийн хороо нь зөвлөхтэй нийт 9 сарын хугацаатай гэрээ байгуулж, 

хамтран ажиллана.  

Бүтээгдэхүүн 
Гэрээ зурснаас 

хойших хугацаа   

Төслийн эхлэлийн тайлан 15 өдөр 

Программ хангамжийн шаардлагын баримт бичиг: Software 

Requirement Specification (SRS) 
1 сар 

Программ хангамжийн дизайны баримт бичиг: Design 

Document Specification (DDS) 
2 сар 

Хөгжүүлсэн программ хангамж 6 сар 

Тестийн төлөвлөгөө, түүний дагуу хийсэн хэрэглэгчийн 

тестийн тайлан 
6.5 сар 

Программ хангамжийн хэрэглэгчийн гарын авлага, сургалтын 

материал 
6.7 сар 

Программ хангамжийн хөгжүүлэгчид зориулсан гарын авлага 7 сар 

Сургалтын хөтөлбөр, зохион байгуулалт, тайлан 8 сар 

Программ хангамжийн сүүлийн хувилбар, суурилуулалт  8.5 сар 

Эцсийн тайлангийн төсөл 8.7 сар 

Эцсийн тайлан 9 сар 

Нийт 9 сар 
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GDT 

Annual and 

quarterly 

taxation report  
National data 

center 

“XУР” 

government data 

exchange system 

Application program 

ITCCTF 

Electronic 

payment system 

data  

Data receive and 

validation system 

Data receive 

and load 

Data extract 

and transform 

Data validation 

NSO 

Annual, monthly 

and quarterly 

statistics data  

Statistics other 

data and surveys 

and 

dissemination 

ТЕГ 

Сар, улирал, 

жилийн татварын 

тайлан  
Үндэсний дата 

төв 

“XУР” ЗГ-ын 

мэдээлэл 

солилцох систем 

Апплекэйшн программ 

ГТСМТ 

Цахим төлбөрийн 

баримтын 

өгөгдөл  

Өгөгдөл хүлээн 

авах, 

баталгаажуулах 

validation system Өгөгдөл 

хүлээн авах 

Өгөгдлийг 

задлах, 

хөрвүүлэх 

Өгөгдлийг 

баталгаажуулах 

ҮСХ 

7 хоног, сар, 

улирал, жилийн 

статистик 

өгөгдөл 

Статистикийн 

тооллого, 

судалгаа, 

бүртгэлийн 

бусад өгөгдөл  

Хавсралт 1. ҮСХ, ТЕГ, ГТСМТ-ийн нэгдсэн системийн логик загвар 

 

Логик загварын тайлбар: 

ҮСХ нь ҮДТ-ийн “Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сан ХУР систем”-ээр дамжуулан 

Сангийн яамны агентлаг болох ТЕГ, ГТСМТТ-тэй мэдээлэл солилцох гэрээг 

байгуулсан. Уг гэрээнд тусгагдсанаар ТЕГ-ын татвар төлөгчийн мэдээлэл, ГТСМТТ-

ийн цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэл нь ҮДТ-д байрлаж байна. ҮДТ нь ХУР-аар 

дамжуулан татварын мэдээллийг ашиглах мэдээлэл солилцох сервисийг ҮСХ-нд 

зориулан хөгжүүлсэн. 

Захиргааны мэдээллүүд нь багц өгөгдөл хэлбэрээр вэб сервисээр ҮСХ-нд ирдэг 

бөгөөд ҮСХ нь ХУР-аас мэдээлэл татах, баталгаажуулах программ хангамжийг 

хөгжүүлэх шаардлагатай байна.  

Уг программ хангамжийн хөгжүүлэлт нь дараах 3 алхамаар хийгдэнэ: (1) Өгөгдөл 

хүлээн авах, ачаалах (2) Өгөгдлийг задлах, ҮСХ-ны системд хөрвүүлэх, (3) Өгөгдлийг 

ҮСХ-тэй уялдуулан баталгаажуулах. 
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Хавсралт 2. Мэдээллийн сангуудын жагсаалт 

1. ҮСХ-ны мэдээллийн сангуудын жагсаалт 

 Өрхийн нийгэм-эдийн засгийн түүвэр судалгааны мэдээлэл (Орлого, 

зардал); 

 Статистикийн бизнес регистрийн мэдээлэл (Бизнесийн байгууллагын 

бүртгэл); 

 ААНБ-ын жил, улирал, сарын статистикийн мэдээ, тайлангийн мэдээлэл 

(Орлого, зардал); 

 Үндэсний тооцооны мэдээлэл (ДНБ, НАХ, СХТ гэх мэт);  

 Үнийн статистикийн мэдээлэл (Хэрэглээний болон үйлдвэрлэгчийн үнэ); 

 

2. ТЕГ, ГТСМТТ-ийн мэдээллийн сангуудын жагсаалт 

 Татвар төлөгч ААНБ, хувь хүний бүртгэлийн мэдээлэл (ялгах дугаар, нэр, 

байршил, төрөл, бусад хамаарал бүхий үзүүлэлт); 

 ААНОАТ-ын мэдээлэл (ялгах дугаар, нэр, байршил, хугацаа,орлого, 

зардал); 

 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус 

орлогоос суутгасан албан татварын тайлангийн мэдээлэл (ялгах дугаар, 

нэр, хугацаа, нийгмийн даатгал, орлогын татвар); 

 Татвар төлөлтийн мэдээлэл (ялгах дугаар, хугацаа, татварын төрөл, 

татварын хэмжээ); 

 НӨАТ төлөгч ААНБ-ын мэдээлэл (ялгах дугаар, хугацаа, борлуулалтын 

орлого, татварын хэмжээ, НӨАТ-тэй холбоотой бусад үзүүлэлт); 

 НӨАТ-ын цахим төлбөрийн баримтын мэдээлэл (ялгах дугаар, байршил, 

хаяг, хугацаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, төрөл, борлуулалтын орлого, 

НӨАТ); 

 ХХОАТ-ын мэдээлэл (ялгах дугаар, хугацаа, орлого, зардал, бусад 

татвартай холбоотой үзүүлэлт); 

 Аудит хийсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл (ялгах дугаар, 

байршил, хугацаа, шинэчлэн тогтоосон татварын хэмжээ); 
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Товчилсон үгс 

 

ГТСМТТ  Гааль, татвар, санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв 

НӨАТ  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

СБР   Статистикийн бизнес регистр 

ТЕГ   Татварын ерөнхий газар 

ТХН   Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 

УБЕГ  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 

ҮДТ   Үндэсний дата төв 

ҮСХ  Үндэсний статистикийн хороо 

ХАӨМС  Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан 


