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1.  Үндэслэл 

 
АТГ нь албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг 2012 оноос эхлэн цахимаар бүртгэх, 

хадгалах системийг хөгжүүлэн ашиглаж ирсэн. Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн 4.1.1.1-д “төрийн албаны төв байгууллагын дүгнэлт, хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан байдлыг үндэслэн албан тушаалд 
томилох тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хариуцлагыг дээшлүүлэх” зорилтын 
хүрээнд:  

 
- “Төрийн албаны зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн албанд 

томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн ХАСУМ-ийг хянасан дүгнэлтийг олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй болгох”,  

- ХАСУМ-ийг гаргах, хянах үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх”,  
 
Мөн хөтөлбөрийн 4.1.5.14-т “хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн маягтыг боловсронгуй болгож, мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах 
тогтолцоонд бүрэн шилжүүлэх” зорилтын хүрээнд: 

 
- “Мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр авах тогтолцоонд бүрэн шилжүүлэх”-ээр тус тус 

заасан.  
 
АТГ-ын Стратеги төлөвлөгөөнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан. 
Үүнд: 

 
- Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн дэвшлийг 

ашиглан хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх; 
- Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах үйл ажиллагааг бүрэн 

цахимжуулах, төрийн байгууллагуудын бүртгэл, мэдээллийн цахим санг бүрэн 
холбож ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх; 

- ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалт хийх салбар, байгууллага, албан тушаалтны 
талаар төлөвлөгөө гаргахдаа авлигын эрсдэлийн судалгаа, бүрдүүлэлтийн дүн 
шинжилгээг үндэслэх; 

- Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг олон нийтэд мэдээлэхдээ дэлгэрэнгүй, 
ойлгомжтой хэлбэрээр нийтэд нээлттэй болгож, олон нийтийн зүгээс хяналт 
тавих боломжийг бүрдүүлэх; 

 
 

2. Зорилго 



 

 
Дээрх зорилт, стратегийн хүрээнд мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналт 

шалгалтын цахим системийн програм хангамж, өгөгдлийн сангийн зохион 
байгуулалтын хувьд бүрэн шинэчлэх нь энэхүү төслийн зорилго болно.  

Уг зорилгын хүрээнд системийг 2 үе шаттай (Phase) хөгжүүлэх ба эхний 

үед meduuleg.iaac.mn системийг шинэчилж, ашиглахад бэлэн болгоно. 

Дараагийн үед уг хөгжүүлсэн систем дээрээ үндэслэн хяналт шалгалт, 

мэдүүлгийн цогц системийг хөгжүүлэх юм.   

 
АТГ-ын хувьд доорх системүүдийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа ба 

эдгээр системүүдийн хоорондын уялдаа холбоо муу, гар ажиллагаа ихтэй байгаа. 
Иймд эдгээр системүүдийг нэгтгэсэн цогц систем хөгжүүлэх шаардлагатай байна.  
 

Хүснэгт 1. Одоо ашиглаж байгаа системүүд 

д/д Системийн нэр Тайлбар Хөгжүүл
элт хийх 
үе шат 

1 meduuleg.iaac.mn Төрийн албан хаагчид өөрсдийн ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг 
шинээр болон шинэчлэн мэдүүлэх, ЭБАТ нь мэдүүлэг 
гаргагчдын эрхийг үүсгэж өгөх, шилжүүлэх, тоон мэдээ 
гаргахад ашигладаг систем. 

1-р үе 
шат 

2 iad.iaac.mn Байгууллага дотроо ХАСУМ, ХАСХОМ–ийн мэдээллийг 
шалгахад ашигладаг систем.  

2-р үе 
шат 

3 e-office Цаасаар ирсэн ХАСУМ-ийг шалгахад ашигладаг. 
iad.iaac.mn систем дээр ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтын 
тайлан дэлгэрэнгүй гардаггүй тул тус системд давхар 
бүртгэл хөтөлдөг. 

4 smart.iaac.mn Газрын хэмжээний ирсэн болон явсан албан бичиг, өргөдөл 
гомдлын бүртгэл, шийдвэрлэлтийг хөтөлдөг бөгөөд ХАСУМ 
ирүүлсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийг давхар хөтөлдөг. 

5 search.iaac.mn Төрийн байгууллагууд дахь мэдээллийг ХУР систем 
ашиглан хардаг бөгөөд ХАСУМ, ХАСХОМ-ийн хяналт 
шалгалт хийхэд ашигладаг. 

6 xacxom.iaac.mn ХОМ-ийн хураангуй хэлбэрийг сүүлийн 5 жилийн байдлаар 
олон нийтэд хүргэдэг. 

 

1 болон 6 дах системүүд нь олон нийтийн/public/ хандалттай ба бусад системүүд нь 
зөвхөн дотоод сүлжээнд ажилладаг. Эдгээр системээс шинээр хөгжүүлэх 
шаардлагатай системүүд нь meduuleg.iaac.mn, iad.iaac.mn болон xacxom.iaac.mn 
системүүд юм. Харин бусад системүүд болон e-office, smart.iaac.mn системүүдтэй 
интеграци хийгдэн, байнгын уялдаатай ажиллах юм.   
 

 
3. Хийгдэх ажил 

1. Энэхүү бичиг баримтанд тусгасан програм хангамж, тоног төхөөрөмж болон 
дэд бүтцийн шаардлагуудыг  хангасан цогц шийдэл нийлүүлнэ.  



 

2. АТГ талаас шаардлагатай дэд бүтцээр (server, storage…) хангах ба уг дэд 
бүтэц дээрх тохиргоог хариуцан хийнэ. Сервер нь виртуалчлалын 
технологийг (VM) ашигласан байгаа.  

3. Нийлүүлж буй системийг ажиллуулахад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжүүдийн  үзүүлэлтийг хянан баталгаажуулах/validate/.  

4. Нийлүүлж буй шийдэлд ашиглагдах програм хангамжийн лицензийг 
нийлүүлэх. 

5. Одоо ашиглаж байгаа системүүдийн бүх мэдээллийг шинэ систем рүү 
хөрвүүлэх (migration) хийж гүйцэтгэнэ.  

6. Системийг хүлээн авч, акт зуралцсанаас хойш 3 жилийн хугацаанд засвар 
үйлчилгээ, нэмэлт хөгжүүлэлт болон support (сургалт, гарын авлагыг 
шинэчлэх) үзүүлнэ.  

 
4. Мэдээллийн нууцлал 
 

Энэхүү бичиг баримтанд тусгасан мэдээллүүд нь АТГ-ын даргын 2018 оны 03 
дугаар сарын 30-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан 
“АТГ-ын албаны нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт”-д багтаж байх тул энэхүү 
бичиг баримтад дурдагдсан бүх мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулахгүй 
байхыг анхаарна уу! 
 
5. Хугацаа гарц бүтээгдэхүүн  
 
Системийн хөгжүүлэлтийг 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар 

сарын 31-ны өдөр хүртэлх хугацаанд багтаан гүйцэтгэх ба дараах хуваарын дагуу 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

 

№ Хийгдэх ажил Хугацаа 

1 Системийн шаардлагад анализ хийж, системийн 

архитектур, бүтэц, UX/UI дизайн тодорхойлох, 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган 

баталгаажуулах 

2022.03.01-03.14 

2 Хөгжүүлэлт хийх 2022.03.15-06.27 

3 User acceptance test буюу хүлээж авах тест хийх 2022.06.27-2022.07.09 

4 Сургалт зохион байгуулах 2022.07.18-07.22 

5 Төслийг үр дүнг дүгнэх 2022.07.31 

 
 
6. Зөвлөх компанид тавигдах шалгуур  
 
Зөвлөх компани нь дор хаяж дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 



 

1. Сүүлийн 5 жилийн /2016 оноос тооцох/ турш тогтвортой үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа; 

2. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд вэб хандалтат системийг амжиттай нэвтрүүлж 

акт зуралцсан байх; 

3. Цахим гарын үсэг, хиймэл оюун ухаанд суурилсан төсөл хэрэгжүүлсэн бол 

давуу тал болно; 

4. Front end хөгжүүлэлтийг хамгийн сүүлийн үеийн, түгээмэл ашиглагдаж байгаа 

NodeJS, Angular, React-н аль нэг дээр хөгжүүлсэн туршлагатай байх; 

5. Систем хөгжүүлсний дараа хөгжүүлэлт(засвар үйлчилгээ)-ийг хариуцан 

хэрэгжүүлсэн туршлагатай байх; 

Зөвлөх компани нь багадаа дор дурдсан чадвар, үүрэг бүхий гишүүдээс 
бүрдсэн баг бүрдүүлсэн байна. Үүнд: 
 

1. Төслийн менежер  

 Мэдээллийн технологи, бизнесийн удирдлага, шинжлэх ухаан, 
математикийн аль нэг чиглэлийн магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх; 

 Мэдээллийн технологийн салбарт 10-с доошгүй жил ажилласан үүнээс 5-
аас доошгүй жил програм хөгжүүлэлт хийж байсан туршлагатай байх; 

 Төслийн менежерээр 3-с доошгүй жил ажилласан байх; 

 Ажлын урсгал болон үйл ажиллагааны загварчлалын талаар мэдлэгтэй 
байх; 

 
2. Системийн шинжээч 

 Мэдээллийн технологи, систем шинжээч аль нэг чиглэлээр бакалавраас 
доошгүй зэрэгтэй байх; 

 Системийн шинжээчээр 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 

 Програм хөгжүүлэлтийн амьдралын мөчлөг(SDLC)/систем хөгжүүлэлтийн 
амьдралын мөчлөгийн бүх үе шатны мэдлэгтэй байх; 

 Бизнесийн шаардлагыг системийн нарийвчилсан тодорхойлолт болгох 
туршлагатай байх; Үүнд: 
o Системийн архитектур ба интеграци; 
o Сервер болон техникийн шаардлага тодорхойлох; 
o Засвар үйлчилгээ, системийг шинэчлэх шаардлага тодорхойлох; 
o Вэб ба мэдээллийн аюулгүй байдал & кибер / IT аюулгүй байдал; 

 
3. Мэдээллийн сангийн шинжээч 

 Мэдээллийн сангийн зохион байгуулалт, мэдээллийн технологи, 
компьютерийн шинжлэх ухааны аль нэг чиглэлээр бакалавраас доошгүй 
зэрэгтэй байх; 

 Мэдээллийн сангийн шинжээчээр 3-с доошгүй жил ажилласан 
туршлагатай байх; 

 Мэдээллийн сангийн бүтэц, ялангуяа вэбд суурилсан системийн 
өгөгдлийн сангийн бүтцийг гаргаж байсан туршлагатай байх; 



 

 Өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем болон харьцааны өгөгдлийн 
сангийн удирдлагын системийн талаар мэдлэгтэй байх; 

 Өгөгдлийн санд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж байсан туршлагатай 
байх; 

 Нөөцлөх, сэргээх, сэргээх загвар, өгөгдөл дамжуулах, мэдээллийн 
сангийн түүх /лог хөтлөх туршлагатай байх; 

 
4. Програм хөгжүүлэлтийн ахлах 

 Мэдээллийн технологи болон програм хангамжийн инженер аль нэг  
чиглэлээр бакалавар ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх; 

 Програм хөгжүүлэлтээр 5-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 

 Дебаг хийх, асуудлыг шийдвэрлэх, тестлэх чадвар маш сайн байх; 

 Вэб дээр суурилсан програмууд, вэб аналитик кодчилол ба багаж 
хэрэгсэл, дүн шинжилгээний талаархи өргөн мэдлэгтэй байх; 

 Вэб програм хөгжүүлэх аюулгүй ажиллагааны талаархи мэдлэгтэй байх; 

 Асуудлыг тодорхойлж шийдвэрлэх, хугацааг тооцоолох чадвартай байх; 

 Бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллах чадвартай байх; 
 

5. Програм хөгжүүлэгч 

 Мэдээллийн технологи болон програм хангамжийн инженер аль нэг 
чиглэлээр бакалавар ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх; 

 Програм хөгжүүлэлт 2-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 

 Вэб үйлчилгээтэй (web service) ажиллах мэдлэгтэй байх; 

 Техникийн мэдээллийн систем, хэрэглээний програм, вэб дизайн 
хөгжүүлэлт хийх өндөр чадвартай байх; 

 Системийн архитектур, интеграци, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар 
сайн ойлголттой байх; 

 
6. UX/UI Дизайнер 

 Мэдээллийн технологи, график дизайн аль нэг чиглэлээр бакалавар ба 
түүнээс дээш зэрэгтэй байх; 

 Мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 

 Вэб болон мобайл аппликэйшны дизайн боловсруулах ур чадвар, 
туршлагатай байх; 

 
Дээрх шаардлагыг хангасан нотлох баримтыг бүрдүүлэн ирүүлнэ. 
 
 
  



 

Хавсралт 1  
 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ,  ЭБАТ НАРЫН АШИГЛАХ (MEDUULEG.IAAC.MN) СИСТЕМИЙГ 
ШИНЭЧЛЭХ 

 
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 
 

№1 Ерөнхий шаардлага 

1.1 Системийг ашиглахад хялбар, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, энгийн, дизайны орчин үеийн чиг 
хандлагад нийцсэн байх. 

1.2 Хэрэглэгчийн онцлогийн (customer experierence, user journey) дагуу систем загварчлагдсан 
байх. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгч бүрийн хийдэг үйлдлүүдийг нэг дор, хялбар байдлаар 
зохион байгуулж, олон цонх эсвэл систем дамжихгүй байдлаар зохион байгуулах 

1.3 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, гадны халдлага бусад зүйлсээс бүрэн 
хамгаалагдсан байх.  

1.4 Систем нь 99,9%-н найдвартай ажиллагаатай байх. Өөрөөр хэлбэл, сард хамгийн ихдээ 
ойролцоогоор 43 минут, жилд ойролцоогоор 8 цаг downtime болох боломжтой.  

1.5 Мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, шийдлийг ашигласан байх 
буюу хамгийн багадаа 5 жилийн дараа хоцрогдолгүй ашиглагдах технологийн шийдлийг 
ашигласан байх. 

1.6 E-Mongolia системтэй холбогдож, SSO(Single Sign On) хийх боломжтой байх.   

1.7 Систем дээрх мэдээллүүдээс дурын байдлаар хайлт, эрэмбэлэлт, бүлэглэлт хийх 
боломжтой байх.  

1.8 Мэдүүлэг гаргагч болон ЭБАТ нар мэдээлэл баталгаажуулах үедээ тоон гарын үсэг 
ашиглах боломжтой байх. Баталгаажуулалтыг token төхөөрөмж, emongolia болон сим карт 
дээр суурилсан тоон гарын үсгийн шийдлийг ашиглах. Эдгээр шийдлээс хэрэглэгч өөрөө 
дурын байдлаар сонгох боломжтой байх.  

1.9 Мэдүүлэг гаргах үед төрийн байгууллагуудын системтэй холбогдож, мэдээлэл 

зөв эсэхийг шалгаж, буруу байвал анхааруулга өгдөг байх. Жишээ нь. 

Регистрийн дугаар, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар гэх мэт 

1.10 ЭБАТ, хяналт шалгалтын ажилтнууд болон системийн хэрэглэгчид хооронд мэдээлэл 
солилцох чаттай байх.  

1.11 Системд гарсан алдааны мессежийг энгийн, ойлгомжтой байдлаар өгдөг байх 

1.12 Мэдээллийн аюулгүй байдлын хувьд боломжит бүх төрлийн халдлагаас хамгаалах 
хамгаалалтын механизмыг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн байх. 

1.13 Мэдүүлгийн систем (meduuleg.iaac.mn) нь гар утас, таблетаас мэдээлэл бөглөх боломжтой 
буюу Responsive дизайнтай байх. 

1.14 Монгол хэлээр Unicode-ийн кирилл монгол үсгийг дэмждэг стандартаар хийгдсэн байх. 

1.15 Системд хандах эрхийг хэрэглэгч бүрийг дурын байдлаар үүсгэх, түүнчлэн модуль болон 
нэгж процесс бүр дэх хэрэглэгчийн role болон эрхийг тохируулах боломжтой байх.  

1.16 Системийг дурын browser дээр ашиглах боломжтой байх 

1.17 Систем дээрх гарын авлага, заавар зөвлөмжтэй байх ба уг гарын авлагыг шинэчлэх 
боломжтой байх. Гарын авлагын формат нь power point, pdf, video болон зураг гээд олон 
төрлийн файл оруулах боломжтой байх.  

1.18 ХАСХОМ хүлээн авах хугацаа дууссан бол автоматаар хураангуй мэдээлэл үүсч, олон 
нийтэд харагдах боломжтой байх. Уг хураангуй мэдүүлгийг хамгийн ихдээ 1 хоногийн 
дотор үүсгэдэг байх. 

1.19 Системийн эх код нь АТГ-ын өмч байх 

1.20 BPMN буюу процессоо manage хийх боломжтой модультай байх. Жишээ нь: ХАСУМ-ыг 
ЭБАТ хянах үйлдлийг хийх шаардлагүй болбол бизнес процессын хэсэг дээр уг тохиргоог 
хийх боломжтой байх.  

1.21 Мэдүүлгийн маягтуудын (ХАСУМ, ХАСХОМ, сонгуульд нэр дэвшигчийн ХОМ, мэдэгдэл 
тайлбар) мэдүүллүүд болон  маягт дээрх талбаруудын Autofill буюу автоматаар бөглөгдсөн 
байх талбарууд эсвэл өмнөх маягтын мэдээллийг харуулах эсвэл огт автоматаар 



 

бөглөхгүй талбаруудыг системээс тохируулах боломжтой байх. Мөн админ хэсгээс эдгээр 
маягтууд дээр шинэ талбар нэмэх, нэмэгдсэн талбарыг засах, устгах боломжтой байх.  

1.22 Мэдүүлгийн маягтууд дээрх тогтмол утгатай талбаруудын утгыг админ хэсгээс нэмэх, 
засах, устгах боломжтой байх.  

1.23  Red flag системийн эрсдэл тооцох арга зүйн дагуу мэдүүлгийн маягтууд дээрх 

хоорондоо уялдаа холбоо бүхий талбаруудыг шалгадаг байх. 

1.24 Notification буюу мэдэгдлийг системээс хэрэглэгч бүр рүү автоматаар имэйл хаяг руу нь 
илгээдэг байх. Ингэхдээ зөвхөн тухайн хэрэглэгчид хамааралтай үйлдлийн мэдээллийг 
хүргэнэ.   

1.25 Микросервис бүрийн лог болон аюулгүй байдлын логуудыг нэгдсэн (centralized) лог руу 
хадгалдаг байх. Мөн хэрэглэгч бүрийн ямар device-аас, ямар браузер ашиглан холбогдсон 
болохыг лог болгон хадгалж, логоос дурын байдлаар хайлт хийх боломжтой байх.  

1.26 Систем хөгжүүлэлтийн явцад ачааллын, нэгжийн болон хүлээн авах үеийн тест амжилттай 
хийгдсэний дараа АТГ-д хүлээлгэж өгөх.   

1.27 ХАСУМ ирүүлж буй байгууллага болон АТГ хооронд цахим албан бичиг солилцох 
шийдлийг нэвтрүүлсэн байх.  

1.28 Тайлангийн шаардлагууд 
- Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа тайлангуудыг форматын дагуу 

системээс автоматаар авах боломжтой байх. 
- Тайлангаас дурын утгаар хайлт хийх, эрэмбэлэх боломжтой байх  
- Системээс гарах бүх төрлийн тайлан, статистик мэдээллийг MS Excel, MS Word, 

PDF форматаар гаргах боломжтой байх.  
- Системээс дурын байдлаар тайлан авах, боломжит утгуудаар шинээр тайлан, 

dashboard  үүсгэх боломжтой. Мөн үүсгэсэн тайлан, dashboard-н харах эрхийг 
зохицуулах боломжтой байх.  

- Тайлан харах болон мэдээлэл хайх, хадгалахад хамгийн ихдээ 2-3 секундэнд 
боловсруулалт хийж, үр дүнг харуулдаг байх.  

- Хяналт шалгалтын тайлан, судалгаа, мэдээллийг бүхий л хэлбэрээр гаргадаг байх. 
Салбараар, аймгаар, байгууллагаар, ЭБАТ-аар гэх мэт олон төрлөөр харах, хайлт 
хийх боломжтой байх 

 

№2 Засвар үйлчилгээ болон нэмэлт хөгжүүлэлт хийх шаардлагууд 

2.1 Засвар үйлчилгээ гэдэгт програм хангамж болон тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хамааруулан ойлгоно 

2.2 Системийг хүлээлгэн өгч, акт зуралцсанаас хойш 3 жилийн хугацаанд засвар үйлчилгээ 
болон нэмэлт хөгжүүлэлтийг богино хугацаанд хийх.  

2.3 Засвар үйлчилгээ болон нэмэлт хөгжүүлэлттэй холбоотой харилцааг ticket-н систем 
ашиглан явуулах боломжоор хангасан байх. 

2.4 Системд эмзэг байдал илэрвэл богино хугацаанд засах.  

 

№3 Хэрэглэгчийн гарын авлага, сургалттай холбоотой шаардлагууд 

3.1 Хэрэглэгчийн (мэдүүлэг гаргагч, ЭБАТ, ХШДШХ-ийн ажилтан...) болон инженерүүдэд 
зориулсан гарын авлага, зөвлөмжтэй байх.  

3.2 Гарын авлагыг хэрэглэгчийн role бүрээр ялгаатай байдлаар үүсгэх, агуулгыг шинэчлэх 
боломжтой байх. Хэрэглэгчийн role: ЭБАТ, хяналт шалгалтын ажилтан, мэдүүлэг гаргагч, 
АТГ-ын инженер. Гарын авлагыг эхний удаад нийлүүлэгч компаниас бэлдэж, системд 
оруулах. 

3.3 Гарын авлага, зөвлөмжинд хийгдсэн нэмэлт ажлуудтай холбоотой өөрчлөлтийг тухай бүрт 
нь тусгадаг байх.  

3.4 Бүх түвшинд сургалтын төлөвлөгөө гаргаж, сургалт зохион байгуулах (Тус газрын ажилтан 
болон ЭБАТ-уудад).  

3.5 Системд гарын авлага, зөвлөмжийг системд оруулсан байх. 
 



 

3.6 Систем хөгжүүлэлтийн болон хүлээн өгөх үе шатанд АТГ-ын 1-2 инженерийг сурган, 
системтэй холбоотой гарын авлага, сургалтыг орох.  
 

3.7 Инженерүүдэд зориулсан гарын авлага нь доорх 2 хэсэгтэй байна.  
a. Level 1 түвшинд буюу АТГ-н инженерүүд системийн алдааг засварлах заавар 
b. Системийн архитектур, microservice-үүд болон системийн ажиллагааг бүрэн 

харуулсан цогц агуулгыг тусгасан байна.   

 
 

4. Аюулгүй байдлын шаардлагууд  
Системийн архитектур бүтэц, програмын бүрдэл хэсгүүд болон системийн хувьд тавигдах 
мэдээллийн аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлага нь ISO 27001 Мэдээллийн аюулгүй байдлын 
стандартад нийцсэн байх шаардлагатай ба доорх болон бусад шаардлагууд багтана. Үүнд: 

4.1 Хөгжүүлэлтийн бүхий л шатанд (SDLC) аюулгүй байдлын стандартын дагуу ажиллах 
4.2 Аюулгүй repository бүх хэсэгт ашиглах 
4.3 Аюулгүй хувилбар удирдлагатай байх (version control) 
4.4 Хөгжүүлэлт хийх баг нь эмзэг цоорхой байдлыг илрүүлэх, сайжруулах, засах боломжтой байх 
4.5 Хөгжүүлсэн системийг суурилуулан ашиглах дэд бүтэц нь аюулгүй байдлын стандартын дагуу 

шаардлага хангасан байх 
4.6 Систем бүх түвшинд хандалтын болон гүйцэтгэлийн лог бичлэг хадгалдаг байх. Нэгдсэн лог 

мониторинг системтэй байх.  
4.7 Лог бичих функц нь үндсэн системийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй байх. 
4.8 Системд болж буй хэвийн болон хэвийн бус үйл ажиллагааг лог болгон хадгалах, түүнийг засах 

боломжтой байх  
4.9 Системийн бүх өгөгдлийг хэн, хаанаас, хэзээ, хэрхэн өөрчилсөн талаарх бичлэг хадгалдаг байх. 
4.10 Системийн хэрэглэгчдийн нууц үгийн бодлого, 2 алхамт баталгаажуулалт хийх, нууц үгээ 

мессеж, э-мэйлээр сэргээн авах боломжтой байх. 
 

5. Хуучин систем дээрх датаг шинэ систем рүү хөрвүүлэх/ Migration 
 
5.1 Хуучин системийн датаг шинэ систем рүү хөрвүүлэх ажлыг гүйцэтгэх. 2012 оноос хойших дата 

байгаа.  
 

6. Интеграцитай холбоотой шаардлагууд 
6.1 E-Mongolia системтэй холбогдож, хэрэглэгчийг баталгаажуулж бүртгэх боломжтой байх.   
6.2 Байгууллагын дотоод системүүдтэй интеграц хийгдсэн байх. (E-office, smart.iaac.mn). АТГ-с 

гаргаж өгсөн API-г холбоно. 
6.3 Тоон гарын үсгийн шийдэлтэй холбогдон ажилладаг байх. (QR code, Token, симэн дээр тоон 

гарын үсэг)  
6.4 Бусад системүүдтэй холбогдох боломжтой нээлттэй API-уудыг гаргасан байх. 

 
7. Системийн шинэчлэлттэй холбоотой шаардлагууд 
7.1 Системд орсон өөрчлөлтийг цаг алдалгүй хийх боломжтой байх.  
 
8.Баталгаат хугацаа 
8.1 Системийг хүлээн авч, акт зуралцсанаас хойш 3 жилийн баталгаат хугацаатай буюу энэ 

хугацаанд 99,9%-н найдвартай ажиллагааг хангана.   
 
9. Architecture, Performance & Capacity-тэй холбоотой шаардлагууд 
Системийн ерөнхий архитектур доорх бүтэцтэй байх ба үүнийг хөгжүүлэлт эхлэх үед нийлүүлэгч 
компанитай хамтран шийдэл боловсруулах боломжтой.   

Доорх ерөнхий архитектурыг зөвхөн meduuleg.iaac.mn системийн хувьд биш, хяналт 

шалгалтын цогц системийн хувьд гаргасан болно.  

 



 

Зураг 1. Системийн санал болгож буй ерөнхий архитектур 

 
 
 

10 Системийн архитектур, бүтцийн хувьд доорх шаардлагуудыг хангасан байх 
шаардлагатай.  

10.1 Application Programing Interface (API) болон Microservice architecture ашиглан 
хөгжүүлэлт хийсэн байх.  
Ялангуяа ХАСХОМ, ХАСУМ-ын бүрдүүлэлт болон хяналт шалгалтын процесс нь 
хоорондоо нягт уялдаатай байдаг бөгөөд энэ 2 баазын хооронд microservice-үүд 
ажиллана.  

10.2 ХАСХОМ, ХАСУМ болон мэдэгдэл, тайлбарын мэдээллийн санг нэг байлгаж, real 
мэдээллийн сангийн хажууд Standby байдлаар дахин ажиллуулах боломжтой байх 

10.3 Бусад төрийн байгууллагаас дуудсан мэдээлэл бүрийг (json) тусдаа MongoDB дээр 
архив үүсгэн хадгалах. Ингэснээр хяналт, шалгалт хийх бүрд бусад байгууллагаас өөр 
өөр мэдээлэл дуудахгүй болно. Мөн тухайн онд мэдүүлэг гаргагч дээр бүртгэлтэй 
байсан эд хөрөнгө хагас жилийн дараа ч юмуу өөр хүнд шилжих, хамтран өмчлөгч 
нэмэгдэх гэх мэтээр өөрчлөгддөг.  

10.4 Систем дээр хийгдсэн үйлдэл бүрийг MongoDB рүү хадгалдаг байх. Уг логоос АТГ-ын 
инженерүүд буюу админ эрхтэй хэрэглэгчид төрөл бүрийн байдлаар хайлт хийх 
боломжтой байх.  

10.5 Систем нь 99,9%-н найдвартай ажиллагаатай байх. Өөрөөр хэлбэл, сард хамгийн 
ихдээ ойролцоогоор 43 минут, жилд ойролцоогоор 8 цаг downtime болох боломжтой. 

10.6 Container(жишээ нь: docker) технологи ашиглан deploy хийдэг байх.  

10.7 Container-уудыг manage хийх orchestration tool-тэй байх. Жишээ нь: kubernetes, docker 
swarm, Nomad  

10.8 Meduuleg.iaac.mn болон IAD системийн хувьд нэгэн зэрэг 50,000 хэрэглэгч хандах 
болон хэрэглэгчийн мэдээллийг боловсруулах боломжтой байх, ачаалал нэмэгдсэн 
үед нэмэлтээр instance асаахад хэвийн ажилладаг байх.  

10.9 Тоног төхөөрөмж нь найдвартай ажиллагааг (High Availability) хангасан байх 

10.10 Системүүд нь бүтцийн хувьд бие даасан байдалтай ажилладаг байх.  

10.11 Load Balancer ашиглан системийн ачааллыг зөв зохистой хуваарилсан байх 

10.12 Backend системийг Java дээр хөгжүүлсэн байх. Recommended framework: Quarkus, 
SpringBoot  

10.13 Front end хөгжүүлэлтийг хамгийн сүүлийн үеийн, түгээмэл ашиглагдаж байгаа NodeJS, 
Angular, React-н аль нэг дээр хөгжүүлсэн байх.  



 

10.14 Үндсэн өгөгдлийн сангийн хувьд  PostgreSQL, програмын аудит логийг (Систем дээр 
хийгдэж байгаа бүх үйлдлүүд)  MongoDB бааз дээр хадгалсан байх.  

10.15 Системийн архитектурын хувьд уян хатан, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тусгах бүрэн 
боломжтой байх.  

10.16 Хяналт, шалгалт хийхэд сүүлийн 5-6 жилийн датан дээр голчлон шалгадаг тул үүнийг 
баазын зохион байгуулалт гаргахдаа тусгах 

10.17 Системүүд нь програм болон бааз руу тус тусдаа эрхээр ханддаг байна.  

10.18 Микросервис бүрийн лог болон аюулгүй байдлын логуудыг лог менежмент систем рүү 
(centralized) хадгалдаг байх. Хадгалсан логоо visualize хийж, харуулах interface-тэй 
байх. 
Мөн Microservice хоорондох Request, response -ийн хугацааг хянах, харах боломжтой 
байх  

10.19 Эх код доторх үйлдэл бүрт тайлбар (comment) оруулсан байх, тайлбар 

энгийн ойлгомжтой, нэг стандартаар бичигдсэн байх 

10.20 Frontend validation -г тойрч гарах эрсдэлээс зайлс хийж Backend validation 

ашиглах 

10.21 Нууц үгийг өгөгдлийн санд Encrypt хийж хадгалахдаа өндөр нууцлалтай 

алгоритм ашиглах.  

10.22 Ачааллаас хамаарч Microservice -ийг өргөтгөх (scale-out) хийх боломжтой 

байх 

10.23 Баазын хувьд ORM ашиглахгүй. Гэхдээ үүнийг нийлүүлэгч компанитай 

тохиролцох 
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ФУНКЦИОНАЛ ШААРДЛАГА 

Meduuleg.iaac.mn систем доорх зураг 2т харуулсан үйлдлүүд хийгдэх ба iad.iaac.mn 

буюу дотоод сүлжээнд ажиллах системтэй холбогдон ажилладаг байна.  

Зураг 2. Мэдүүлгийн систем дээр хийгдэх үйлдлүүд 

Админ

ЭБАТ

Төрийн албан 
хаагч/Мэдүүлэг 

гаргагч

Meduuleg.iaac.mn iad.iaac.mn

Хэрэглэгч/
User бүртгэх

Тохиргоо хийх
- Маягт, тэдгээрийн талбар
- Байгууллага, 
- Эрхийн тохиргоо болон бусад тохиргоонууд

Хяналт 
шалгалтын 

ажилтан

Төвийн ЭБАТ 
бүртгэх

ЭБАТ-тай харилцах 
чат, мэдээлэл илгээх

ЭБАТ болон 
хэрэглэгчийн гарын 

авлага оруулах

Мэдүүлэг 
гаргагчийг 

бүртгэх

Мэдүүлгийг 
баталгаажуулах, 

цуцлах

Мэдүүлэг 
гаргагчийг 
шилжүүлэх

Мэдүүлэг 
гаргах, 

баталгаажуулах

Дараагийн 
түвшний ЭБАТ 

бүртгэх

Тайлан мэдээ 
авах

Мэдүүлэг 
гаргагчтай 
харилцах

ЭБАТ-с 
мэдээлэл 

хүлээн авах

Албан бичиг 
илгээх, хүлээн 

авах

Дараагийн түвшний 
ЭБАТ-тай харилцах 

чат, мэдээлэл илгээх

 
 

 

 
№11 Мэдүүлэг гаргагчийн хэсэг 

 Нэвтрэх 

11.1 Мэдүүлэг гаргагч нь meduuleg.iaac.mn линкээр эсвэл АТГ-ын үндсэн вэб сайтаас 
дамжин орно.  

11.2 Мэдүүлгийн систем рүү ороход нэвтрэх болон шинээр бүртгүүлэх хэсэгтэй байна. 

11.3 Мэдүүлэг гаргагч нь Дан системээр эсвэл бүртгэлтэй имэйл хаяг, регистрийн дугаар 
эсвэл утасны дугаараар нэвтрэх боломжтой байх. Нэвтрэхдээ өмнө нь тохируулсан 
нууц үг эсвэл нууц үгээ мартсан холбоосоор шинэ нууц үг авч системд нэвтэрнэ.  

11.4 Нууц үгээ сэргээхийн тулд бүртгэлтэй имэйл хаяг эсвэл утасны дугаар, регистрийн 
дугаараар сэргээх боломжтой байх ба системээс нууц үгийг үүсгэж, имэйл хаяг эсвэл 
утасны дугаар руу илгээнэ.  

11.5 Системээс шинээр нууц үг үүсгэхдээ үсэг тоо холилдсон байх ба 10 оронтой 

байна. Тусгай тэмдэгт агуулахгүй.  

11.6 Нэвтрэх үед E-Mongolia болон бүртгэлтэй имэйл хаяг, утасны дугаараар 

нэвтэрнэ.  

 Шинээр бүртгүүлэх 

11.7 Шинээр бүртгүүлэх бол E-Mongolia системээр дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой байх. 
Бүртгүүлэх үед Emongolia систем дээрх хувийн мэдээллээ шалгаад баталгаажуулахад 
бүртгэл амжилттай болно.  

11.8 Систем рүү амжилттай нэвтэрсний дараа мэдүүлэг гаргагчийн бөглөх шаардлагатай 
маягтууд болон шаардлагатай мэдээллүүдийг  диаграм хэлбэрээр visual байдлаар 
болон check list байдлаар харагддаг байх. Checklist гэдэг нь гаргах мэдэгдэл 
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тайлбаруудыг сануулсан жагсаалтыг хэлнэ. Мөн анх удаа систем рүү нэвтэрч байгаа 
хэрэглэгч байвал системийн гарын авлага, заавар харагддаг байна.  

11.9 Өмнө нь гаргаж байсан мэдүүлгийн маягтууд харагдах ба өмнө нь гаргасан мэдүүлэг 
өөрчлөгдсөн, шинээр бүртгэх, шинэчлэх эсвэл их хэмжээний өөрчлөлт орсон эсэхээ 
ялган бүртгэх боломжтой байх 

 Мэдүүлгийн маягт бөглөх 

11.10 Мэдүүлэг гаргагч Хавсралт 2-д заасан маягтуудыг (ХАСУМ, ХАСХОМ, Сонгуульд нэр 
дэвшигчийн ХОМ, мэдэгдэл тайлбар) бүртгэнэ. Хэрэв өмнө нь маягтыг бүртгүүлж 
байсан бол өмнөх мэдээлэл default-р татагдаж, засах боломжтой байна.  

11.11 Мэдүүлгээ бөглөсний дараа бөглөсөн мэдээллүүдийг баталгаажуулах хэсэгтэй байх.  

11.12 Мэдүүлгээ баталгаажуулах үед тоон гарын үсгээр баталгаажуулах боломжтой байх.  

11.13 Шинээр бүртгүүлсэн мэдүүлэг гаргагчид (Бүртгэлтэй байгууллага байхгүй) мэдээллээ 
баталгаажуулсны дараа системээс код илгээх ба уг кодыг хариуцсан ЭБАТ-д 
дамжуулна. Уг кодыг системд бүртгэсний дараа ЭБАТ тухайн мэдүүлгийг хянаж, 
баталгаажуулах боломжтой байна. (ЭБАТ ХАСУМ илгээж байгаа бол ХАСУМ Уг код нь 
АТГ-т албан бичгийн хамт илгээх боломжтой байх.) 

11.14 Дээрх код үүссэн үед маягт үүссэн төлөвтэй болох ба 30 хоногийн дотор ЭБАТ хүлээн 
авч бүртгээгүй бол идэвхгүй, 60 хоногийн дотор бүртгээгүй бол системээс устдаг байх. 

11.15 Мэдүүлэг гаргагчийн үүсгэсэн кодыг ЭБАТ системд бүртгэхгүй 7 хоноход мэдүүлэг 
гаргагчид мессеж болон имэйлээр анхааруулга очдог байх.  

11.16 Мэдүүлгийг бөглөх үед алдаатай, форматын хувьд буруу, эсвэл огт бөглөөгүй, бусад 
мэдээллийн систем дээр байхгүй (жишээ нь: үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар 
оруулахад Улсын Бүртгэлийн Газарт бүртгэлтэй хөрөнгө эсэхийг шалгана, ажилласан 
жилийг автоматаар татах, хамаарал бүхий этгээдийн регистрийн дугаар оруулахад 
шалгах гэх мэт) мэдээлэл оруулсан бол системээс алдааны мессеж болон 
анхааруулах мессэж өгдөг байх.  

11.17 Мэдүүлгийн маягтуудыг бөглөх үед хяналт шалгалтын хэлтсийн гаргасан журам, 
дүрмийн дагуу бөглөж байгаа мэдээллүүдийн уялдаа холбоог шалгадаг байх.   

11.18 Нэмэлт материалуудыг хавсаргах боломжтой байх. Жишээ нь: үнэт эдлэлийн зураг, 
тодорхой үнийн дүнгээс их байвал бэлэн мөнгөний зураг гэх мэт. Зураг оруулах 
зааврыг тусгасан байх.  

11.19 Зарим мэдээллүүд дээр google map-н цэг оруулах боломжтой байх. Жишээ нь: үл 
хөдлөх хөрөнгийн байршил гэх мэт. egazar.gov.mn 

11.20 Мэдүүлгийн хугацаа дууссан бол шинээр ХАСХОМ бүртгэх боломжгүй байна. Харин 
ХАСУМ болон мэдэгдэл тайлбарыг бүртгэх боломжтой.  

11.21 Тухайн байгууллагад ХАСУМ хянуулсан бол шинээр ХАСХОМ гаргах эрх үүсдэг байх.  

11.22 Өмнө нь бөглөсөн бүх маягтууд он оноороо харагддаг байх.  

 Бусад 

11.23 Мэдээлэл бөглөх заавар (Guidance)-тай байх. Guidance-н агуулгыг iad.iaac.mn үндсэн 
системээс оруулах буюу оруулсан мэдээллийг шинэчлэх боломжтой байх.  

11.24 ЭБАТ-ын цуцалсан мэдүүлийн маягт хүлээн авч, засах шаардлагатай гэж үзвэл 
баталгаажуулдаг байх.  

11.25 Өөрийн мэдүүлсэн маягтуудын (ХАСХОМ, ХАСУМ, мэдэгдэл тайлбар, сонгуульд нэр 
дэвшигчийн ХОМ) төлвийг харах боломжтой байх, ХАСУМ-ийн хянасан дүгнэлт, албан 
бичгийн дугаар болон огноог харах боломжтой байх.  

11.26 Мэдүүлэг хүлээн авах хугацааг харуулдаг байх. ХАСХОМ-ыг жил бүрийн  1 сарын 
1нээс 2 сарын 15 хүртэл байдаг, харин ХАСУМ дээр хугацаа байхгүй буюу шинэ албан 
тушаалд томилогдох, шилжих үед гаргадаг.  

11.27 Мэдүүлэг гаргагч нь ЭБАТ-аас зар мэдээлэл хүлээж авдаг байх.  

11.28 Хувийн мэдээллээ харах, буруу бүртгэсэн байвал засварлах хүсэлт илгээх боломжтой 
байх 

11.29 Мэдүүлэг гаргагч систем рүү анх удаа орж байгаа бол системийн тухайн болон 
маягтуудыг хэрхэн бөглөх заавар харагддаг байх.  

http://egazar.gov.mn/
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11.30 Мэдүүлэг гаргагч системд огт үйлдэл хийхгүй 20 минут болоход системээс автоматаар 
гардаг байх.  

11.31 Нууц үг мартсан холбоосын утасны дугаараар нууц үгээ сэргээхэд хамгийн ихдээ 10 
удаа код авах боломжтой.  

11.32 Утасны дугаараар нууц үг сэргээх үед ашиглаж байгаа тусгай дугаарын эрх дууссан, 
илгээгдээгүй ямар нэгэн алдаа гарсан бол анхааруулах мессеж өгдөг байх.  

11.33 Системээс log out хийж гарах боломжтой байх.  

11.34 Мэдүүлэг гаргагч баталгаажуулсан мэдүүлгүүдээ өөрөө цуцлах боломжгүй.  

11.35 Мэдүүлэг гаргагч нь системийн гарын авлага, notification буюу мэдэгдэл, сургалтын 
материалыг (ppt, видео, зураг гэх мэт) харах боломжтой байх.  

11.36 Мэдүүлэг гаргагч өөрийн мэдээллээ dashboard-оор харах боломжтой байх.  

11.37 Хуульд заасан хугацаанаас тодорхой хугацааны өмнө мэдүүлгээ бөглөөгүй, 
баталгаажуулаагүй байвал системээс автоматаар сануулах мессеж, имэйлээр илгээдэг 
байх.  

 

№12  Хяналт шалгалтын ажилтны хэсэг 

12.1 Төвийн ЭБАТ-ын бүртгэлийг хийх, засах, устгах боломжтой байх.  

12.2 ЭБАТ-тай мэдээлэл солилцох, чатлах боломжтой байх 

12.3 ЭБАТ-уудад зориулсан гарын авлагыг засах, устга, шинээр үүсгэх боломжтой байх.  

12.4  УИХ, Засгийн газар, ерөнхийлөгч зэрэг албан тушаалтнуудын хувьд ЭБАТ-ын үүргийг 
гүйцэтгэх боломжтой байх.   

 

№11 Шаардлага ЭБАТ-ын хэсэг 

13.1 ЭБАТ нь meduuleg.iaac.mn систем рүү хандана.  

13.2 ЭБАТ-ын үндсэн чиг үүргүүдийг системд бүрэн тусгасан байх.  
1. Өөрийн байгууллагын мэдүүлэг гаргагчдыг бүртгэх, эрх үүсгэх, өөр байгууллагаас 

шилжүүлж авах 
2. ХАСХОМ-ыг  хянах, баталгаажуулах, цуцлах 
3. ХАСУМ-ыг  хянах, баталгаажуулах, АТГ рүү албан бичгээр хүргүүлэх, шийдвэрлэлтийг 

харах 
4. Мэдэгдэл тайлбарын шийдвэрлэлтийг оруулах   
5. Шаардлагатай тайлан, мэдээллийг харах 

6. Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтан болон давхар ажил эрхлэлтийн бүртгэл, цаасаар 
хүлээн авсан мэдүүлгийн бүртгэл 

13.3 ЭБАТ-ын бүртгэл нь hierarchy буюу мод бүтэцтэй байдаг. Дунджаар 2-3 шатлал байгаа. 
Төвийн ЭБАТ-ын бүртгэлийг хяналт шалгалтын ажилтан, дараагийн шатны ЭБАТ-ын 
бүртгэлийг төвийн ЭБАТ хийх боломжтой байх.  

13.4 ЭБАТ-ын бүртгэл байгууллага тус бүрээр төв болон салбар ЭБАТ-аар шүүгддэг байх 

13.5 Төвийн ЭБАТ дараагийн шатны ЭБАТ-уудын бүртгэлийг хийх, баталгаажуулсан 
маягтуудыг хянах боломжтой байх. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн явц, баталгаажуулалт, 
мэдэгдэл тайлбарын шийдвэрлэлт болон бусад нэмэлт (мэдүүлэг гаргахаас татгалзсан, 
давхар ажил эрхлэлт гэх мэт) бүртгэлүүдийг ЭБАТ болон байгууллага бүрээр харах 
боломжтой байна.  

13.6 Тухайн байгууллагад ХАСУМ хянуулсан мэдүүлэг гаргагчийн ХАСХОМ-ыг үүсгэх, хянах 
боломжтой байх.  

13.7 Шинээр ЭБАТ бүртгэх болон мэдүүлэг гаргагчийг бүртгэсний дараа бүртгэлтэй имэйл хаяг 
руу системд нэвтрэх заавар, линк автоматаар очдог байх.  



 

 

4 
 

13.8 Шинээр бүртгүүлсэн ЭБАТ анх удаа систем рүү ороход нууц үг тохируулах хэсэг байх. Нууц 
үгээ тохируулсны дараа дахин логин хийх ба энэ үед системийн гарын авлага, 
танилцуулгыг харуулна. 

 Харах мэдээллүүд 

13.9 Идэвхтэй мэдүүлгийн үе болон хаагдсан мэдүүлгийн үеүүд харагдана. 

13.10 Өөрийн хариуцдаг байгууллагын ерөнхий мэдээллийг харах боломжтой байна. Хэрэв 
тухайн байгууллага нь дэд байгууллагыг агуулдаг мөн дэд байгууллагуудын мэдээллийг 
энгийн, ойлгомжтой байдлаар харуулна. 

13.11 Идэвхтэй мэдүүлгийн явцыг нийтээр нь болон байгууллага тус бүрээрээ харах боломжтой 
байх. Нийт хэдэн мэдүүлэг бүрдүүлэхээс одоо хэдэн мэдүүлэг бүртгэгдсэн эсэхийг хувиар 
болон тоогоо харна. 

13.12 Зөвхөн өөрийн хариуцдаг байгууллагын мэдүүлэг гаргагчдын мэдээлэл харагдах ба уг 
байгууллага дээр холбогдох үйлдлүүдийг хийх боломжтой байх.  

 Мэдүүлэг гаргагч бүртгэх 

13.13 Өөрийн хариуцдаг байгууллага дээр мэдүүлэг гаргагчийг шинээр бүртгэх, бүртгэсэн 
мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах боломжтой байх. Шинээр бүртгэсэн үед бүртгэсэн имэйл хаяг 
руу системд нэвтрэх заавар, линк автоматаар очдог байх.  

13.14 Мэдүүлэг гаргагчийн бүртгэлийг өөрчлөх буюу засах, устгах, өөр байгууллагаас шилжүүлэн 
боломжтой байх.  

13.15 Шинээр бүртгүүлсэн мэдүүлэг гаргагчийн системээс үүссэн кодыг системд бүртгэж, тухайн 
мэдүүлгийг өөрийн байгууллага дээр хүлээн авах боломжтой байх. Мэдүүлгийн системд 
бүртгэсэн бол мэдүүлэг гаргагч дээр мэдүүлгийн төлөв өөрчлөгдөж харагдана.  

13.16 Мэдүүлэг гаргагчийн мэдээлэл алдаатай байвал гаргасан мэдүүлгийг цуцлах боломжтой 
байх. Цуцлах үед тайлбар оруулах боломжтой байх.  

13.17 Бүртгэсэн мэдүүлгүүдээс төрөл бүрийн байдлаар төрөл бүрээр  эрэмбэлэлт, филтер, 
хайлт болон хэвлэх, экспортлох хийх боломжтой байх 

 Мэдүүлэг баталгаажуулах 

13.18 Мэдүүлэг гаргагчдын мэдүүлгүүдийг хянаж, баталгаажуулдаг байх 

13.19 Мэдүүлгүүдийг баталгаажуулахдаа тоон гарын үсгийн шийдлийг ашиглах. 

13.20 Дэд ЭБАТ-ууд мэдүүлгийн маягтуудыг баталгаажуулсны дараа төвийн ЭБАТ дээр 
баталгаажуулсан мэдүүлгүүд харагддаг байх. 

 Бусад 

13.21 ЭБАТ цахим систем рүү нэвтрэхэд өөрийн хариуцаж буй байгууллага/мэдүүлэг гаргагчдын 
хүрээнд ХАСХОМ үүсгээд 30 хоног болсон хирнээ мэдүүлгээ бөглөөгүй, 
баталгаажуулаагүй мэдүүлэг гаргагч нарын мэдээллийг системээс анхааруулж харуулдаг 
байх.  

13.22 ЭБАТ нь мэдүүлэг гаргагчийн ХАСХОМ-ыг үүсгэх/нээх үед өмнө нь тухайн албан тушаал 
дээр ХАСУМ хянуулаагүй байвал анхааруулга өгдөг байх.  
Зарим ажилтнуудын хувьд ХАСХОМ нээхэд ХАСУМ хянуулсан албан бичгийн дугаар, 
огноо, тайлбарыг оруулах боломжтой байх. 

13.23 Өөрийн хариуцдаг мэдүүлэг гаргагч нар руу мэдээлэл хүргэх буюу зар илгээх боломжтой 
байх. 

13.24 Мэдүүлэг хүлээн авч байгаа болон дууссан үед дурын байдлаар тайлангаа авах 
боломжтой.  

13.25 ЭБАТ-үүд мэдүүлэг гаргагчийн байгууллагыг шилжүүлэх боломжтой байх. Шилжсэн 
мэдүүлэг гаргагч баталгаажуулсны дараа шилжилтийг хийх боломжтой байх.  

13.26 Мэдүүлэгч гаргагчийн давхар ажил эрхлэлтийг бүртгэдэг байх. 

13.27 Мэдүүлэг гаргаагүй албан тушаалтаны бүртгэлийг хийх боломжтой байх. 

13.28 ЭБАТ нь өөрийнхөө мэдүүлгийн маягтуудыг (ХАСУМ, ХАСХОМ, сонгуульд нэр дэвшигчийн 
ХОМ, мэдэгдэл тайлбар) бөглөх боломжтой байх 

13.29 Мэдүүлэг гаргагч мэдэгдэл тайлбар бүртгэсэн бол холбогдох шийдвэрийг (Эрхийг 
түдгэлзүүлсэн, зөвшөөрсөн гэх мэт) маягтын дагуу бүртгэдэг байна.  
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13.30 Мэдэгдэл, тайлбарын шийдвэрийг бүртгэсний дараа олон нийтийн xacxom.iaac.mn 
системд харагдаж, олон нийт тайлбар оруулах боломжтой байх.  

13.31 Нууц үгээ мартсан мэдүүлэг гаргагчийн нууц үгийг сэргээж өгөх боломжтой байх.  
Сэргээхдээ бүртгэлтэй имэйл эсвэл утасны дугаарыг оруулахад системээс шинээр нууц 
үүсгэж, илгээдэг байх. 

13.32 Төвийн ЭБАТ нь дараагийн шатны ЭБАТ-даа эрх үүсгэх, засах, хаах (ажлаас гарсан эсвэл 
ЭБАТ байхаа больсон гэх мэт шалтгаанаар) боломжтой байх. 

13.33 Зөвхөн өөрийн хариуцдаг байгууллага/байгууллагуудын мэдүүлгийг баталгаажуулна.  

13.34 Мэдүүлгийг баталгаажуулахдаа нэг нэгээр эсвэл олноор нь баталгаажуулах боломжтой 
байх.  

13.35 Төвийн ЭБАТ нь дараагийн шатны ЭБАТ-ын бүртгэлийг засахаас гадна хариуцах 
байгууллага/байгууллагуудыг өөрчлөх боломжтой байх. 

13.36 ЭБАТ нь АТГ руу ХАСХОМ болон ХАСУМ шалгуулах хүсэлтээ албан бичгээр 
баталгаажуулж явуулах боломжтой байх. Файл хавсаргах, шаардлагатай мэдээллийг 
бөглөх боломжтой байх.  

13.37 АТГ-с албан бичиг хүлээн авах боломжтой байх. Энэ үед одоо ашиглаж байгаа 
smart.iaac.mn системтэй холбогдон ажиллах боломжтой байх.  

13.38 ЭБАТ-д шаардлагатай анхааруулга, тайлангуудыг системээс санал болгодог байх. Жишээ 
нь: ХАСХОМ-ын хугацаа дууссан үед мэдүүлгээ бөглөөгүй мэдүүлэг гаргагч нар, 
баталгаажуулаагүй мэдүүлгүүд гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүдийг цаг алдалгүй авах 
боломжтой байх.  

13.39 Системээс гарын авлага, заавар харах боломжтой байх. Гарын авлага, заавар нь видео, 
зураг, power point зэрэг олон төрлийн файлууд байх боломжтой байх.  

13.40 ЭБАТ өөрийн хариуцсан байгуулллагын албан тушаалын тодорхойлолтыг (АТТ) системд 
оруулах, ХАСУМ ирүүлэхдээ тохирох албан тушаалын тодорхойлолтыг холбох боломжтой 
байх.  

13.41 Цаасаар авдаг байгууллагуудын (Тагнуул, Хилийн цэрэг...) хувьд ХАСХОМ, 

ХАСХОМ, мэдэгдэл тайлбарыг системд оруулах боломжтой байх.  
 

14. Админы хэсэг/АТГ-ын инженерүүдэд зориулсан хэсэг 

№13 Шаардлага 

Хэрэглэгч бүртгэх 

14.1 Системд хандах эрхтэй ажилтнууд буюу хяналт шалгалтын ажилтнуудыг бүртгэнэ. 
Мэдээллийг засах, устгах боломжтой байна. 

14.2 Шинэ хэрэглэгч үүсгэсний дараа бүртгэлтэй имэйл хаягаар системийн гарын авлага 
харах линк болон нэвтрэх заавар автоматаар очдог байх.   

Эрх тохируулах 

14.3 Хэрэглэгч болон хэрэглэгчдийн роль бүрээр ялгаатай эрх тохируулах боломжтой байна.  

14.4 Системээс санал болгосон role-с гадна дурын байдлаар шинээр хэрэглэгчийн role 
үүсгэх, харгалзах эрхийг тохируулах боломжтой байх.  

14.5 Хэрэглэгчийн эрхийг тохируулахдаа харах цонх болон үйлдэл бүрээр тохируулна.  

14.6 Хэрэглэгчийн эрх тохируулахдаа ижил эрхтэй ажилтны мэдээллийг оруулж, хуулах 
боломжтой байх. Гэхдээ Хяналт шалгалтын ажилтан байвал хариуцсан байгууллагын 
мэдээлэл хуулагдахгүй.  

14.7 Хяналт шалгалтын ажилтны хариуцах байгууллагыг тохируулна. Байгууллагыг 
тохируулахдаа parent/child бүтцээр аль алинаар нь тохируулах боломжтой. Мөн 
хариуцсан байгууллагыг засах, устгах боломжтой байх.  

14.8 Харах мэдээллүүдийн (ЭБАТ-ын бүртгэл, ХАСХОМ, ХАСУМ, мэдэгдэл тайлбар) эрхийг 
тохируулахдаа зөвхөн хариуцдаг байгууллагаар эсвэл бүх байгууллагаар гэж 
тохируулах боломжтой байх.  

Бүртгэх мэдээллүүд 
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14.9 Байгууллагын нэгдсэн бүртгэлийг хянах боломжтой байх. Байгууллага шинээр 
нэмэгдсэн, эсвэл татан буугдсан үед холбогдох бүртгэлийг хийх боломжтой байх.  

14.10 Системд ашиглаж байгаа info мэдээллүүдийг manage хийх боломжтой. Жишээ нь: 
Мэдүүлгийн маягт дээр гэр бүлийн гишүүдийн хэн болох сонголтыг шинээр нэмэх 
боломжтой байх. 

14.11 Meduuleg.iaac.mn болон олон нийтийн xacxom.iaac.mn систем дээрх маягтуудын 
(ХАСХОМ, ХАСУМ, Сонгуульд нэр дэвшигчийн ХОМ, мэдэгдэл тайлбар)  талбарыг 
төрөл бүрээр өөрчлөх, нэмэх, тохируулах боломжтой байх. Мөн талбаруудын утгыг 
тохируулах боломжтой байх.  

Бусад 

14.12 ХАСХОМ-ыг шинэчлэн гаргуулах хугацааг удирдах боломжтой байх. ХАСХОМ нь default-
р 1 сарын 1нд нээгдэж, 2 сарын 15нд хаагддаг байх.  

14.13 Тайлангуудын форматыг тохируулах, шинээр тайлан dashboard үүсгэх, үүсгэсэн тайлан 
dashboard-оо хэрэглэгч дээр тохируулах боломжтой байх.  

14.14 Систем дээр хийгдсэн бүх үйлдлүүдийн логийг нэгдсэн байдлаар хардаг байх. 
Анхааруулах шаардлагатай лог илэрвэл системээс автоматаар анхааруулга өгдөг байх.  

14.15 Инженерт зориулсан гарын авлагыг системээс харах, засварлах боломжтой байх.   

14.16 ХАСХОМ, ХАСУМ, мэдэгдэл тайлбарын, сонгуульд нэр дэвшигчийн ХОМ-ын хуулбар 
дээрх дахин давтагдашгүй кодыг шалгах боломжтой байх.  

14.17 Мэдээллийн санд буруу оруулсан регистрийн дугаар, овог, нэрийг засах боломжтой 
байх, зассан үед дэлгэрэнгүй лог үлддэг байх.  
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Хавсралт 2  

 

ХАСХОМ, ХАСУМ, мэдэгдэл тайлбар болон сонгуульд нэр дэвшигчийн маягт болон 

жишээг доорх линкнээс харна уу.  

https://iaac.mn/posts?category_id=13930   

https://iaac.mn/posts?category_id=13930

